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        Mūsų gimnazija dalyvauja 
projekte „Sveikatiada“. Tai 
socialinė iniciatyva, kuria 
siekiama formuoti sveikos 
mitybos ir fizinio aktyvumo 
įgūdžiais pagrįstą kultūrą 

mokyklose. Išskirtinis 
dėmesys šiame projekte 
skiriamas mokyklų 
bendruomenėms, kurios 
kviečiamos smagiai ir 
moksleiviams 
patraukliomis priemonėmis 
ugdyti supratimą apie 
mitybą ir fizinį aktyvumą.   
       Mūsų gimnazijoje 

sukurtas „Sveikatiados“ stendas. Mokiniai  ir 
mokytojai įsijungia į įvairias projekto inicijuojamas 
veiklas. Gimnazistai sėkmingai prisijungė prie 
„Sveikatiados daržovių ir vaisių iššūkio“! Akcijos 
metu vaikai linksmai svėrė vaisius ir daržoves, 
dalijosi jais su draugais ir ragavo suneštas gėrybes.       
 

  Spalio 10 dieną 
minima pasaulinė 
psichikos sveikatos 
diena. Gimnazijos 
psichologės ir 
mokinių taryba 
mokytojams, 
mokiniams ir 

gimnazijos darbuotojams priminė, kad 
ir savo psichine sveikata reikia 
pasirūpinti. 

    Tam šiais metais buvo vykdoma akcija 
„Pasižadėjimai sau“. Be to, kiekvienas 
mokytojas ryte rado  sąmoningo 
dėmesingumo pratimų sąrašą. Pailsėti 
nuo pamokų pertraukų metu gimnazistai 
buvo kviečiami atsipalaiduoti ir šiek tiek 
nurimti jau į tradicija tampantį 
„relaksacijos kambarį“. Kas mėgsta kiek 
aktyvesnį poilsį, pertraukų po antros ir 
trečios pamokos 
metu, galėjo 
išbandyti jogos 
pratimus. Tad 
visada galima 
kokybiškai 
atsipalaiduoti po 
dienos darbų ir 
taip kasdien 

  Kaip ir kasmet mūsų gimnazija minėjo 
Tarptautinę programavimo savaitę. Spalio 16-
20 d. informacinių technologijų pamokų metu 
vyko pažintinės veiklos, siekiant populiarinti 
programavimą ir paskatinti motyvuotus žmones 
mokytis.  

      IT mokytojų iniciatyva į gimnaziją buvo 
pakviesti KTU Informatikos fakulteto (KTU IF) 
studentai, kurie spalio 19 d. vedė 5-12 klasių 
mokiniams IT pamokas „Prisiliesk prie 
programavimo“. Pamokos pradžioje buvo 
pristatytas programavimo mokslas, jo raida, 
įtaka ir nauda visuomenei bei verslui. Po to 
mokiniai supažindinti su JavaScript 
programavimo kalba, aptarti ir bendri visose 
objektinėse programavimo kalbose vartojami 
terminai. Pamokose mokiniai turėjo galimybę 
išmokti programuoti, naudojant 
geimifikacijos įrankį – žodžių spėliojimo 
žaidimo „Kartuvės“ (angl. Hangman) kūrimą 
internetinėje platformoje. Aktyviausių 
dalyvių laukė malonios smulkmenos. 

  
 IT mokytojos R.Brazaitienė ir L.Žiemienė 
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Projektas „Baltic care“ 

    Ekologija bei darnus vartojimas tampa vis 
aktualesnė tema pasaulyje. 2017 metų rugsėjo 22 - 
24 dienomis Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos IV 
b klasės mokinė Aušra Petrauskaitė ir IVa klasės 
mokinys Justas Sankauskas dalyvavo tarptautinio 
projekto „Baltic care“ šalių susitikime Švedijoje.  
       Mokiniams kartu su biologijos mokytoja Indre 
Šlajūte teko ypatinga misija - pristatyti gimnazijos 
veiklą bei savo ekologinę sampratą Švedijos, Estijos bei 
Latvijos atstovams. Projekto metu buvo sprendžiamas 
darnaus vartojimo pamokoje, gimnazijoje bei namuose 
klausimas. Susitikimo programa buvo gana turininga, 
nuotaika darbinga. Mokiniai dalyvavo diskusijose, siūlė  
savo ir svarstė kitų atstovų idėjas. 
      Didžiuojamės abiturientais Aušra Petrauskaite ir 
Justu Sankausku bei jų biologijos mokytoja Indre 
Šlajūte,  sėkmingai 
atstovavusiems 
gimnazijai 
tarptautiniame 
projekte „Baltic 
Care“.  

 

Norime eksperimentuoti, 
tyrinėti 

          
     Mūsų gimnazija yra viena iš 
19 Lietuvos švietimo įstaigų, 
pakviestų dalyvauti išbandant 5-8 
klasių integruotų gamtos mokslų 
programas.                  
     Projekte  dalyvauja visi 
penktų klasių mokiniai. Ugdytinius 
džiugina praktiniai tiriamieji 
darbai, naudojami interaktyvūs 3D 
klasės eksperimentai, užduotys 
naujoje EMA erdvėje. Integruotų  gamtos 
mokslų programų projekto veikla gamtos 
pamokose yra pagrįsta patirtiniu mokymusi.  
      Šiame projekte didelis iššūkis tenka 
gamtos mokytojams, rengiantiems kitokias 
pamokas, ir mokiniams, nebijantiems 
eksperimentuoti, tyrinėti, pažinti. 
 

Milda Mažeikienė 
Bronė Bacienė 
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     ES lėšų finansuojamas projektas  
„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 

plėtra“ 
 

   Tiek pradinių, tiek vyresnių mūsų gimnazijos 
klasių mokiniai nuo šiol turi galimybę nemokamai 
vykti ir dalyvauti šešiose skirtingų sričių 
edukacinėse programose, plėsti žinias, kaupti 
vertingą patirtį. Trijose išvykose mokiniai jau 
apsilankė.       

   M.K. Čiurlionio gyvenimas ir kūryba 4a 
klasės mokiniams tapo įdomiu atradimu. 
Aptarę dailininko ir kompozitoriaus 
kūrybą klasėje, mokinukai išvyko 
į edukaciją  nacionaliniame M.K. Čiurlionio 
dailės muziejuje. Kultūrinės, meninės 
krypties netradicinėje pamokoje „Meno 
pažinimas“ vaikai sužinojo, kaip meninkas 
tapo tokiu garsiu dailininku ir 
kompozitoriumi, ieškojo jo paveiksluose 
simbolių. Vėliau pasitelkdami tušą, 
plunksnas bei M. K. Čiurlionio laiškų 
mintis, sukūrė išskirtinius atvirlaiškius  
patiems brangiausiems savo žmonėms.  

     
 Spalio 5 dieną I a klasės mokiniai su fizikos 
mokytoja Edita Bardauskaite ir klasės vadove 
Jovita Vizbarienė lietingą popietę lankėsi 
Lietuvai strategiškai svarbiame objekte - 
Kruonio hidroakumuliacinėje 
elektrinėje. Vienintelėje tokio tipo 
elektrinėje Baltijos šalyse moksleiviai 
susipažino su sudėtinga inžinerine įranga, 
išsiaiškino jėgainės veikimo principą bei 
reikšmę mūsų šalies energetinei sistemai. 
      Ši edukacinė išvyka buvo integruota su 
technologinės krypties netradicine 
pamoka „Elektros gamybos subtilybės 
Lietuvos 
elektrinėse“. 

    Spalio 16 dieną 8b klasės mokiniai dalyvavo 
edukacinėje išvykoje „Orientavimasis 
gamtoje“  Zapyškio raj., Jadagonių kaime. 
Mokiniams buvo išdalinti  žemėlapiai su nurodytais 
objektais miške. Vaikai susiskirstę į grupes keliavo 
pagal sutartinius ženklus ir ieškojo pažymėtų 
objektų. Iki nurodyto laiko  mokiniams reikėjo 
įveikti  6 kilometrų ilgio trasą. Mokiniai grįžo pilni 
įspūdžių ir geros nuotaikos.   
     Taigi kelionė, susijusi su gamtos ir ekologijos 
krypties netradicinėmis  veiklomis „Orientavimasis 
 gamtoje“, pavyko ir patiko. 
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     Rodos, dar taip neseniai nuskambėjo pirmasis skambutis patiems mažiausiems gimnazijos mokinukams. Jie, 
pirmosios mokytojos, tėvelių ir abiturientų lydimi, žengė pirmuosius žingsnius į mokslų šalį. Mums smalsu, kaip 
pirmokėliams sekasi, kaip sekasi jų mokytojoms prabėgus dviem mokslo metų mėnesiams.  Susipažinkime su 
mokytojų atsakymais į šiuos klausimus: 

 Kaip Jums ir Jūsų pirmokėliams sekasi? 
 Kokios pamokos vaikams labiausiai patinka? 
 Ar pirmokai draugiški, savarankiški, 
smalsūs? 
 Ar ir kokių sunkumų kyla? 
 Ko norėtumėte palinkėti savo mokiniams ir 
jų tėveliams? 

1d klasės mokytoja 
Virginija Sakalauskienė ne tik atsakė į klausimus, bet ir 
pasidalijo neužmirštamomis pirmokėlių mokyklinio 
gyvenimo akimirkomis. 

 Man ir mano pirmokėliams sekasi gerai. Esame pasiruošę gerai 
mokytis ir kasdien lankyti pamokas. 

 Patinka matematika, muzika, lietuvių k., kūno kultūra. 
 Pirmokai labai smalsūs, žvalūs, pakankamai savarankiški, 

stengiasi būti draugiški, mandagūs.  
 Mes dar ne visad sukaupiame dėmesį, norime 
žaisti. 
 Mokinių  tėveliams dėkoju už kiekvieną rytą 
pasakytus palinkėjimus: ,,geros dienos", ,,gero 
darbo", o savo mokiniams linkiu sėkmės.  
 

 

Pirmokėliai dalijasi įspūdžiais... 

1a klasės mokytoja Ingrida 
Kėvalienė pasakoja štai ką... 
 Sekasi gerai ir man, ir 1 a klasės 
mokiniams. Kas dieną įveikiame 
naujus iššūkius, mokomės, kaip 

drausmingai elgtis mokykloje pamokų ir pertraukų metu, 
bendraujame tarpusavyje draugiškai ir pagarbiai. 

 Vaikams labiausiai patinka pasaulio pažinimas, kūno kultūra, 
matematika ir dailė. 

 Pirmokai yra draugiški, nuoširdūs ir atviri, mokosi būti 
savarankiški, labai smalsūs, labai aktyvūs ir gudrūs. 

 Daugiausiai sunkumų kyla dėl drausmės pamokų ir 
pertraukų metu, dėl tarpusavio bendravimo aktyvių veiklų 
metu. Tačiau vaikai mokosi gerbti ir saugoti vieni kitus, 
mokosi Mokinio ir Klasės taisykles taikyti praktiškai. 

 Savo mokiniams noriu palinkėti ir 
toliau išlikti tokiems pat nuoširdiems, 
smalsiems, drąsiems, kad mokykloje 
jiems būtų saugu ir gera, kad išmoktų 
kuo daugiau įdomių ir naujų dalykų, 
susirastų tikrų draugų. O tėveliams 
noriu palinkėti, kad jų širdys būtų 
ramios, kad ir toliau džiaugtųsi savo 
vaikais, nes jie yra nuostabūs.  



Nr. 27, 2017                                                                                                                             Pradinukų balsas  7 psl.  

       

   Ligita Rekašienė,  1c klasės mokytoja, taip pat noriai 
dalijosi įspūdžiais. 
 Manau, jog mums sekasi gerai: vaikai nori eiti į 

mokyklą, o aš klasėje dažniausia šypsausi, nes mes 
puikiai sutariame. 

 Vaikams patinka tos pamokos, kuriose geriausiai 
sekasi: mokantiems puikiai skaityti - lietuvių kalbos 
pamokos, skaičiuojantiems - matematika, kūrybingiems 
- dailė ir kt. 

 1c klasės mokiniai tikrai labai draugiški ir smalsūs, o 
savarankiškumo kai kuriems dar reikia išmokti. 

 Sunku įprasti laikytis klasės taisyklių, kartais 
sudėtinga rasti būdą, kaip susitaikyti su draugu, bet 
mes kasdien mokomės ;-) 

 Savo mokiniams linkiu išmokti mokytis, klasėje rasti 
gerų draugų ir mokykloje ne tik daug ko išmokti, bet ir 

patirti 
daug 
smagių 
dalykų. 

1b klasės mokytoja Tatjana Volkova mielai papasakojo apie 
savo pirmokėlių džiaugsmus ir rūpestėlius. 

 Mano pirmokėliams sekasi neblogai. Vaikai yra motyvuoti, 
smalsūs, gabūs. Dauguma mokinių aktyviai dalyvauja 
pamokose. Tėveliai labai rūpinasi vaikais, padeda jiems įveikti 
kylančius sunkumus. 

 Pirmokai draugiški, bet yra keli vaikai, kuriems, jei nepatinka 
koks žmogus, tai taip ir sako: „Jis man nepatinka“. Dėl 
savarankiškumo... Yra vaikų, kurie viską daro savarankiškai: 
jiems nereikia pagalbos, užtenka vieną kartą pasakyti, ką 
daryti, tai puikiai susitvarko, suvokia, ko iš jų tikimasi. 
Daugeliui, deja, reikia pakartoti prašymą ne vieną kartą. 

 Sunkumų kyla, kai mokinys suserga ir namuose nieko 
nepasimoko - tada atsiranda spragos, ir sunku pasivyti tuos 
draugus, kurie lankė pamokas. 

 Savo mokinukams ir 
tėveliams norėčiau 
palinkėti supratingumo: 
juk mokytoja viena, o 
vaikų daug. Mokytojai 
sunku suskaičiuoti, kiek 
šaukštų sriubos ar košės 
vaikas suvalgė per 
pietus, nes rūpinasi 
visais. 

        Linkiu sveikatos - tai   
didelė vertybė. Svarbu, kad 
vaikai    nesirgtų ir dėl to  
neatsirastų mokymosi 
spragų. 

       Kantrybės visiems!!! 

 

Pirmokėliai dalijasi įspūdžiais... 

Interviu rengė Kamilė Radžiukynaitė ir 
Adrijana Kunickaitė 
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  Apie tai ir visus kitus Sibiu miesto įspūdžius  
išsamiau galėtų papasakoti Prezidento Valdo 
Adamkaus gimnazijos 7a,b klasių mokiniai Gabija 

Kutkutė, Gabija Šinkevičiūtė ir Ignas Gruodis. Tai buvo jau nebe pirma 
tarptautinės mainų programos „Erasmus+ ELIT“ išvyka į užsienio šalį – šį kartą į 
Rumuniją. 
       Gimnazistai jau pačią pirmą dieną patyrė galybę įspūdžių. Iki susitikimo tikslo 
teko skristi net trimis lėktuvais (aplankyti Vilniaus, Varšuvos, Londono ir Sibiu oro 
uostai). Kelionė buvo ilga ir varginanti, tačiau moksleiviai negalėjo iš galvos išmesti 
fakto, kad jau greit patirs nepažįstamos šalies magiją. 
       Pirmąją dieną vietinės Sibiu mokyklos mokiniai nuoširdžiai pasitiko visų šešių – 
Turkijos, Kroatijos, Kipro, Portugalijos, Rumunijos ir Lietuvos – šalių „Erasmus+ 
ELIT“ projekto dalyvius. Mokiniai šoko, dainavo, pokštavo, o dalyviai turėjo galimybę 
paragauti tradicinės duonos. Po to visų laukė dirbtuvėlės, kuriose buvo gaminami 
nuotraukų rėmeliai iš gamtinių medžiagų. 
       Kitos dienos buvo pačios įsimintiniausios. Vieną iš jų gimnazistai pabuvojo pas 
patį miestelio merą, apžiūrėjo Sibiu centrą, bažnyčias ir sužinojo įdomių faktų apie 
svetingą miestą. Kitą, itin įspūdingą dieną projekto dalyviai ir jų mokytojai kopė į 
Râu Sadului kalną, kuris pakerėjo savo didybe ir spalvų įvairove. Dalyvių grupė įveikė 
1125 metrų aukštį vos per pusantros valandos. Tie, kurie manė, jog tai bus tikras 
iššūkis jų kojoms, suklydo – vėliau nė vienas dalyvis visiškai nesiskundė nuovargiu. 
       Įpusėjus viešnagei gimnazistai lankėsi Nacionaliniame Astros muziejuje. Ten 
turėjo galimybę išmokti pinti krepšelius, o vėliau pasižvalgyti po muziejaus teritoriją 
ir tradicinius namus, kuriuose kadaise iš tikrųjų gyveno žmonės. Na, o vakare laukė 
labai smagus vakarėlis, kurio metu visi kartu šoko tradicinius rumunų šokius. 
     Paskutinę dieną projekto dalyviai vyko į Alba Iulia miestą ir druskos kasyklas. Alba Iulia 
miestas labai gražus, matėme miestelio sargybą, ir vėl pakerėjo nuostabios bažnyčios. O druskos 
kasyklose buvo be galo įdomu – stebino, jog sienos, grindys ir netgi lubos buvo iš grynos druskos. 
Kadaise tai buvo didžiausia druskų kasyla, bet laikui bėgant ir įsikūrus didesnėms įmonėms, virto  
turistų ypač lankomu muziejumi. 
      Viešnagė baigėsi, „Erasmus+ ELIT“ projekto dalyviai šiltai atsisveikinę grįžo namo. Mokiniai 
patirtų įspūdžių nepamirš dar labai ilgai... 
      „Erasmus + ELIT“ projekto dalyviai 2018 metų pavasarį nekantriai laukiami Lietuvoje, mūsų 
gimnazijoje 
                                                                                                 Gabija Šinkevičiūtė ir Gabija Kutkutė 

 

Auksiniai Rumunijos bažnyčių stogai... 
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 Šįmet gimnazija itin džiaugiasi sėkmingai išlaikytu valstybiniu 
informacinių technologijų egzaminu: Žygimantas Kadiša įvertintas 
100 balų, Dovydas Micka - 86 balais. Abiturientus tokių 
rezultatų link sėkmingai vedė IT mokytoja Leila Žiemienė. 
Nutarėme pakalbinti mokytoją. 

 
     Kaip jūs jaučiatės? 
     Šitas klausimas keistas. Lietuvoje jis užduodamas ir laimėjus, ir 
pralaimėjus. Abiem atvejais jis neturi prasmės. Ar tai retorinis 
mandagumo klausimas? 
    Džiaugiamės, kad jūsų parengtas abiturientas šįmet iš 
informacinių technologijų egzamino gavo 100 balų. Ką manote apie 
šį mokinio pasiekimą? 

      Taip, tai Žygimantas Kadiša. Labai gabus, protingas, turintis puikią 
atmintį, greitai perprantantis informaciją jaunuolis. 11-oje klasėje 
mes per porą savaičių pasiruošėm miesto IT olimpiadai ir jis užėmė 4-
ąją vietą, o 12-oje klasėje pateko ir į respublikinį etapą. Be to, kad 
mokinys gabus, būtinai reikia paminėti, kad jis labai daug dirbo 
savarankiškai. 
   Ar didžiuojatės savo mokiniu? 
    Labai dėl jo džiaugiuosi ir didžiuojuosi, nes pirmą kartą mūsų 
gimnazijos mokinys pasiekia tokių rezultatų informacinių technologijų 
srityje.  
   Ar daug teko su juo dirbti, kad būtų pasiektas toks rezultatas? 
Kiek prakaito išlieta? 

       Dėl egzamino. Rugsėjo mėnesį aš juokavau, kad nebus ką veikti, nes 
Žygimantas ir taip gerai programavo. Bet iš tikrųjų daug ir 
intensyviai dirbome, per kiekvieną laisvą mums abiem pamoką, per 
pertraukas, per atostogas bei nuotoliniu būdu. Jam tai buvo įdomu. 
Žygimanto programos labai gražios, tvarkingos, aiškios ir racionalios, 
o programavimo lygis buvo aukštesnis negu reikalaujama egzamine, 
todėl bijojom, kad vertintojai gali neskirti taškų už kai kurias 
„konstrukcijas“. Ir ne veltui, nes šių metų egzamino programavimo  

                   
 
 
  užduotys buvo tikrai „netradicinės“. Jeigu nežinote, IT egzaminą                                 

sudaro programavimas ir bendroji IT dalis (testas, rašyklė ir 
skaičiuoklė). Dažniausiai programuotojai nemėgsta (ir nelabai moka) 
bendrosios IT dalies. Tai čia gal ir buvo sunkiausia ruoštis (juokauju). 
Primenu, kad IT egzaminą laikė ir Dovydas Micka, kuris gavo 86 
balus, o tai irgi labai geras rezultatas. Džiaugiuosi ir sveikinu abu savo 
mokinius - geriausius informatikus. 
  Beje, minėti vaikinai šiuo metu studijuoja KTU ir planuoja tapti IT 
specialistais. 

     Ar tikitės tokių aukštų rezultatų iš dabartinių abiturientų? 
     Apie šių metų dvyliktokus. Nepatvirtintais duomenimis, egzaminą 

laikys 5 mokiniai. Mes juokaujame, kad visų rezultatus sudėjus 
„šimtukas“ bus. Iš tiesų, jei mokiniai dirbs ir ruošis egzaminui kaip 
Žygimantas  ir Dovydas, rezultatai bus geri. Bet dvyliktokai vis dar 
manęs negirdi...  

 
   
   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                               Meda Katauskaitė 
                                   Gabija Paršeliūnaitė 

 

Gabumai + daug darbo = 100 balų 
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Susipažinkime - Martynas, 
17 metų, ūgis - 199 cm 

     Neseniai žiniasklaidoje itin 
dažnai buvo minima mūsų 
gimnazijos IIIa klasės mokinio 
Martyno Arlausko pavardė. Šis 
aukštaūgis 17-metis tęsia 
šeimos tradicijas - talentingai 
žaidžia krepšinį. Jaunasis 
sportininkas šiuo metu turi 
dvigubą licenciją – gali žaisti ir 
pagrindinėje „Žalgirio“ 
komandoje LKL bei Eurolygoje, 
ir dubleriuose NKL.  
     Nutarėme neatsilikti nuo 

kitų žurnalistų ir pakalbinti kylančią krepšinio žvaigždę. 
 
Kas jus paskatino žaisti krepšinį? 
Krepšinį žaisti paskatino mano tėtis, nes ir jis buvo krepšininkas 

(tėtis - Mindaugas Arlauskas, garsus žalgirietis, dabar treneris). 
 
Kelerių metų susidomėjote krepšiniu? 
Jau trejų metų su tėčiu mėtydavau į krepšį Kauno sporto halėje.  
 
Ar džiaugiatės galimybe atstovauti garsiajai „Žalgirio“ 

komandai? 
Labai džiaugiuosi, tai neeilinė galimybė man tobulėti ne tik kaip 

krepšininkui, bet ir kaip žmogui.  
 
Gal prisimenate, kelintais gyvenimo metais paaugote 

daugiausiai? 
Turbūt šešioliktais. Tada paaugau aštuonis centimetrus.  

 
Kiek ir kokios košės 

reikia valgyti, kad 
užaugtum toks 
aukštas? 

Mano manymu, ūgis 
priklauso nuo genų ir 
sporto.  

 
Kaip išeina suderinti intensyvų sportą su pamokomis? 
Šiuo metu sunkoka, bet stengiuosi suspėti.  
 
Kokios mokyklinio gyvenimo akimirkos jums    įsimintiniausios? 
Tos dienos, kai pasimatau su savo draugais gimnazijoje. Jos 

visos yra savaip įsimintinos.  
 
Kokios asmenybės yra jūsų autoritetai? 
Aš turiu du autoritetus. Tai krepšinio legenda Kobe Bryant ir 

repo legenda Eminem.  
 
Kokios jūsų svajonės, ateities planai? 
Noriu patekti į geriausią pasaulyje krepšinio lygą - NBA.  

  
    Be abejo, Martynui linkime tik sėkmės, atkaklumo ir   
pergalių! Pažadame, kad didžiuodamiesi stebėsime sportinę 
karjerą ir dar ne kartą kalbinsime talentingąjį 
krepšininką. 
 
                          Kamilė Radžiukynaitė, Adrijana Kunickaitė 
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  Savaitgalių ar mokinių atostogų metu 
smagu keliauti.  

Daugybę smagių akimirkų išsaugos atmintyje 2a klasės mokiniai, mokytoja A. Morozienė 
ir mokinukų tėveliai, kurie nuvyko į Kaišiadoris ir geležinkelio stotyje dalyvavo edukacinėje 
programoje „Nuotykių traukiniu aplink Lietuvą“, 4b klasės mokiniai ir mokytoja B. 
Bartkevičienė, aplankę įdomiausias Vilniaus vietas, bei kitų klasių mokiniai, nuo jauniausių 
iki vyriausių, kuriems kelionės nuspalvina mokyklinį gyvenimą. 

 

 
 
 
 

Patariame ir sveikatai naudingą laisvalaikį - sportą, kurį renkasi ne vienas 5b klasės  
mokinys. 
Puikus laisvalaikio praleidimas - lavinti savo intelektą 

žaidžiant šachmatais, šaškėmis ar skaitant knygas. 
 
 
 
 
 

Turėdami laisvo laiko 
kurkite (kūrybinio įkvėpimo niekada 
nestinga 3a klasės mokiniams ir jų mokytojai 
P. Gaulytei) ir darykite gerus darbus (toks 
laisvas laikas tampa prasmingu - tai gali 
patvirtinti 6b klasės mokiniai  ir auklėtoja 
D. Stankienė, patvirtintų ir  abiturientai, 
Jaunųjų žurnalistų klubo nariai).  

 

Idėjos laisvalaikiui 

O ką įdomaus 
laisvalaikiui 
siūlote jūs? 
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                              Kryžiažodžiai   

  

Gimnazijos laikraščio komanda:  
Amanda Kiukytė, Gabrielė Matusevičiūtė, Meda Katauskaitė, Gabija Paršeliūnaitė, Linas Lardongas, Kamilė Radžiukynaitė, Adrijana Kunickaitė, Giedrė  
Plytnykaitė, redaktorė Reda Janušauskienė, koordinatorė Renata Matulaitienė 

1. Kaip vadiname paukščių 
keliavimą į pietus? 

2. Rudenį gimęs, žiemą miegojęs, 
vasarą augęs ir miręs. 

3. Rudenį užaugo gausus... 
4. Rudenį gimsta, pavasarį 

miršta. 

5. Nedidelis rudens pašalimas 
naktį. 

6. Pirmasis rudens mėnuo. 
7. Pavasarį žalias, rudenį margas. 
8. Ką skaičiuojame rudenį? 
9. Rudeniop oras  šąla, ....  

   
    Sveiki, gudručiai. Siūlome jums rudeniu kvepiantį kryžiažodį. Kas 
pirmasis ir teisingai išspręs kryžiažodį, tas laimės saldų prizą.  
                                                Sėkmės! 

Kryžiažodį kūrė Kamilė ir Adrijana 

 1.    R       

   2.  U       

    3. D       

 4.    E       

 5.    N       

6.     Ė       

    7. L       

8.     I       

  9.   S       

Projekto „Mes rūšiuojam“ rezultatai 

      Projekto koordinatorės mokytojos L. Perminienė ir L. 
Žiemienė praneša, kad  per I-II pusmetį  surinkta 1101 kg 
nebereikalingos elektros įrangos ir elementų! Vėl įspūdingų 
rezultatų pasiekė dabartinė 2d klasė - padedant tėveliams klasė 
per du etapus surinko 465 kg. elektroninių atliekų. Mokiniams už 
pastangas įteikti bilietai į pasirinktą kino filmą.  

Dėkojame visiems, aktyviai rūšiuojantiems, ir dar kartą primename, 
kad ir šįmet → 

      Linkime sėkmės  abiturientų komandai „9%“ (vadovės 
mokytojos Z. Aleksejevienė ir J. Čėsnienė),  
besiruošiančiai dalyvauti SODROS inicijuojamame 
projekte „Nepamiršk parašiuto“. Komanda pasirengusi 
Kauno m. savivaldybėje susirungti protų kovose su kitomis 
miesto komandomis.  
      Mūsų komandos logotipą ir prisistatymo filmuką kūrė 
IV a gimnazijos klasės mokinys Rupertas Čėsna. 


