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Redaktoriaus žodis 
Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas 

Irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia. 

Vei kasdien daugiaus ji mums savo spindulį slepia; 

O šešėliai vis ilgyn kasdien išsitiesia. 

Vėjai su sparnais pamaži jau pradeda mūdraut 

Ir šilumos atstankas išbaidydami šlamščia. 

 

Kristijonas Donelaitis „Metai“ 

 

Po žaismingos, žavingos, svajingos ir pačiais geriausiais atsiminimais išmargintos 

vasaros visi sugrįžom į visų pasiilgtą mokyklą. Mus pasitiko ilgai nematytų draugų šypsenos, 

nauji ir pažįstami mokytojų veidai, o atsisėdus į seną gerą mokyklos suolą  daugelį iš mūsų 

užplūdo nostalgija. Bet netrukus vėl panirom į maloniai chaotišką ir intensyvų mokyklos 

gyvenimą, kuris, atrodo, niekur net nebuvo dingęs. Smalsu, kaip šiemet mums seksis, juk visi 

turime svajonių ir siekių. Norime jaustis saugūs, ramūs, laukiami... 
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Svarbi naujiena, jog mokyklai šiais mokslo metais pradėjo vadovauti direktorė D. 

Vasauskienė. Linkime jai džiuginančių darbo rezultatų, įkvėpimo, lūkesčių išsipildymo... 

 

                                                                                                Edvardas 

Interviu su Piliuonos vidurinės mokyklos Direktore 
1. Gerbiama Direktore, trumpai papasakokite apie save. 

Esu Dalia Vasauskienė, naujoji mokyklos direktorė. Esu baigusi L K K A, mano 

specialybė  -  kūno kultūros mokytoja.  Gyvenimas taip pakrypo, kad pradėjau dirbti 

Kauno mokyklose. Ilgiausiai užsibuvau Šv. Mato gimnazijoje, čia aš dirbau 

direktoriaus  pavaduotoja ugdymui. Pagal zodiaką esu avinas, tai reiškia, kad esu 

užsispyrusi,  siekianti savo tikslo. Kažkada sau buvau pasakiusi, kad dirbsiu ramiai, 

tik mokytoja, bet  atėjau į šitą mokyklą ir tikrai noriu, kad ji taptų gimnazija.  

2. Kokie Jūsų pirmieji įspūdžiai šioje mokykloje? 

                      Kadangi aš mokiausi šioje mokykloje 1- 4 klasėse, tuomet ji man atrodė labai 

didelė, bet kai pirmą kartą       įžengiau į pradinę mokyklą dabar, ji man pasirodė 

tokia mažytė. Na, o didžiajame pastate man pritrūko šiuolaikiškumo. Norėčiau, kad  

mokykla pulsuotų  šviežumu, naujumu.  

3. Kodėl pasirinkote mokytojo kelią? 

Mokykloje aš  dirbu 32 metus. Jau sena, ar ne? ( juokiasi).  Vidurinėje mokykloje 

atėjo treneris ir pakvietė mergaites sportuoti. Vieną, antrą kartą...  Jau galvojau 

daugiau neiti, bet iš tos grupės, kurioje buvo surinkta 30 žmonių, aš likau viena. Kito 

kelio nebuvo,  teko rinktis dėstytojo specialybę. Pats likimas tai nulėmė.  

4. Ką prisimenate iš savo vaikystės, paauglystės?  

Kadangi aš su seserimi gyvenome kaimynystėje, kur buvo daug berniukų, tad  žiemą 

žaisdavom ledo ritulį, kasdavom tunelius, slidinėdavom nuo kalnų. Tai mano 

ryškiausi vaikystės atsiminimai. 

5. Kai pati mokėtės,  kuris dalykas patiko, kurio nemėgote? 

Nemėgau tiksliųjų mokslų. Kūno kultūra man labai patikdavo.  



~3~ 

 

6. Už kokias išdaigas mokinių nebartumėte? 

                     Už sąžiningas, kai prisipažintų.  

       7.    Kuriuos savo mokinius prisimenat kaip išskirtinius? Kodėl? 

Tikriausiai tai mano pirmieji auklėtiniai. Kai sugrįžau į Kauną, gavau auklėjamąją 

klasę. Ir nuvedė       mane pas mano auklėtinius 6- tokus. Jie buvo labai išdykę, tokie 

judrūs, kad  reikėdavo visą laiką laikyt už pavadėlio. Bet tie vaikai išaugo labai 

gerais žmonėmis. 

       8.    Ką galvojate apie šiuolaikinį jaunimą? 

Manau, jaunimas nėra blogas.  Džiaugiuosi mūsų pirmąja diskoteka, kuri tikrai 

nenuvylė,  aš supratau, kad žmonės gali pasilinksminti draugiškai. 

9. Kas, Jūsų manymu, mokytojo darbe svarbiausia?  

                      Svarbiausias yra mokinys. Reikia visada tobulėti, kad tos žinios, suteiktos mokiniui, 

niekada nedingtų. 

10. Kas yra Jūsų autoritetai?  

             Mano buvęs direktorius man buvo pavyzdys. Jis buvo pareigingas.      

11.  Kuo domitės, kai užveriate mokyklos duris, ką mėgstate veikti laisvalaikiu, kas Jums yra 

didžiausias   džiaugsmas? 

Šiuo metu mano galvoje tik mokykla. O laisvalaikiu, ypatingai vasarą, aš keliauju. 

Dar nebuvau Portugalijoj, Amerikoj, Australijoj... Labiausiai patiko Ispanija. Mano 

didžiausias džiaugsmas, kai mokykloje viskas vyksta pagal mano planus. Kai viskas 

būna gerai. 

12.  Ko palinkėtumėte mokyklos bendruomenei šiais mokslo metais? 

Norėčiau, kad visi būtų sveiki, susitelkę tikslui, kad mes savo darbais įrodytumėme, 

kad mokykla verta gimnazijos vardo.  

                                                                                                                  Jurgita Brazinskaitė 

 Erika Čikotaitė 
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                                                                                                                   9 klasė 

 

Mūsų vienuoliktos klasės moksleivė – išrinkta į moksleivių 
parlamentą 

Naują Lietuvos moksleivių parlamento (LMP) kadenciją Kauno rajonui atstovaus 

Lukrecija Antulytė iš Piliuonos vidurinės mokyklos ir Vilkijos gimnazijos mokinys Ignas 

Markevičius. 

 Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje dėl dviejų mandatų į aštuntąjį LMP 

varžėsi dešimt kandidatų, kurie laimėjo pirmąjį rinkimų turą. 

 Pristatydami savo siekius, kandidatai akcentavo norą stiprinti mokyklų tarpusavio 

bendradarbiavimą, skatinti aktyvesnį mokinių profesinį orientavimą, spręsti žalingų įpročių 

problemą. 

  Į LMP rinkimus atvykusius 

moksleivius pasveikino Kauno rajono meras 

Valerijus Makūnas.  

 Ankstesnę LMP kadenciją Kauno rajonui 

atstovavęs Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

mokinys Juozas Vaidelis buvo išrinktas ir šio 

parlamento pirmininku. Aktyvus gimnazistas 

džiaugėsi parlamente įgyta patirtimi. 

 LMP sudaro 95 nariai, renkami dviejų metų 

kadencijai. 

 Parlamentas atstovauja moksleivių 

interesams, inicijuoja aktualius įstatymų projektus ar galiojančių įstatymų pataisas, ieško būdų, 

kaip spręsti jauniems žmonėms kylančias problemas. Pirmieji rinkimai į LMP vyko 2000 metais.  

 Sveikiname Lukreciją! 
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Norim diskotekos! 
  Norėjom ir įvyko. Mokslo metai prasidėjo, vasaros įspūdžius jau išsipasakojom, 

mokyklos pasikeitimais pasidžiaugėm. Jau artėja rudens atostogos, baigiasi spalis.  Bet iki pilnos 

laimės vis tiek kažko trūko. Diskotekos. Kad ji 

vyktų, buvo dvi sąlygos: Helovino kaukės ir 

jokių kvaišalų.   

 Mokyklos taryba griežtai prie salės 

durų tikrino, ar visi su kaukėmis, ar nieko 

įtartino nesineša į salę. Nieko įtartino nebuvo. 

Netrukus pasirodė pastiprinimas: atvyko 

keletas tėvų ir policijos pareigūnai. Taigi, 

tvarka buvo užtikrinta, viskas vyko sklandžiai.  

 Smagiai prisišokome, pasilinksminome, pabendravome. Buvo puiku. Kad tik būtų 

diskotekų daugiau ir dažniau. O jau linksmintis - mes mokame! 
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Išvyka į Kauno muzikinį teatrą 
 Šiemet naująjį sezoną Kauno muzikinis teatras pradėjo operomis. Mūsų vyresniųjų klasių 

moksleiviai lapkričio 26 d. dalyvavo edukacinėje programoje 

 G. Puccini „Džanis Skikis“. 

Edukacinė programa sudaryta iš dviejų dalių: pirmoji – operos istorija bei teorija, antroji 

– komiška G. Pccini opera ,,Džanis Skikis”. 

Tai vėlyvojo verizmo laikotarpio kūrinys.  

  

Ji sumanyta pastatyti dirigento Juliaus Geniušo. Režisuota  Nerijaus Petroko. 

Operos Kauno valstybinio muzikinio teatro scenoje rečiau statomos nei operetės ar miuziklai. 

Teatro kūrybinė grupė pastebi, kad dabar žiūrovai mieliau lanko lengvesnio žanro spektaklius, 

tačiau ši opera nuvilti neturėtų. „Džaniui Skikiui“ pirmą kartą pasirodžius scenoje kritikai rašė, 

kad spektaklį gali žiūrėti net visiškai operos neišmanantys žmonės. 
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Spektaklyje vaidmenis kuria įvairių kartų teatro solistai: Gediminas Maciulevičius, 

Sabina Martinaitytė, Mindaugas Zimkus, Kristina Siurbytė, Liudas Mikalauskas. 

Po operos buvo galima išgirsti pačių įvairiausių moksleivių nuomonių, nuo  ,,tai buvo 

kažkas  nuostabaus” iki ,,niekada daugiau neisiu į operą”. Ką gi, gyvenimas parodys… 

 

SVEČIUOSE – RAŠYTOJAS STANISLOVAS ABROMAVIČIUS 
Spalio  15 d. mūsų mokyklos bibliotekoje svečiavosi rašytojas Stanislovas Abromavičius. 

Čia jis pristatė antrąjį, papildytą knygos 

leidimą ,,Sugrįžimas į nuskendusį slėnį”.  

 Knygoje surinkti ir aprašyti žmonių 

pasakojimai, prisiminimai apie kaimus, kurie gyvavo 

prieš užtvenkiant Nemuną ir užliejant laisvus plotus 

Kauno mariomis. Prieš tai, kai dar nebuvo 

Hidroelektrinės. Buvo atvykę keletas žmonių, 

užaugusių ir gyvenusių buvusiuose kaimuose ir gerai 

atsimenančių to meto įvykius, žmonių nuotaikas. 

Įdomu buvo išgirsti ir pamatyti nuotraukose tai, kas 

pasiliko ,,nuskendusiame slėnyje”.  
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Tolerancijos diena 
2014-ųjų metų Tolerancijos dienos simbolis – TOLERANCIJOS KNYGA. 

Piliuonos vidurinėje  mokykloje knyga buvo kuriama lapkričio 10-14 dienomis. Per tolerancijos 

savaitę mokiniai  diskutavo ir ruošė kūrybinius darbus. Kiekvienos klasės mokiniai pristatė po 

savo Tolerancijos knygą, surengėme parodėlę. O čia fantazijos tikrai netrūko, pasigrožėkite.   
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Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 
Lapkričio 10 – 16 d. rytais vaikams, o vakarais suaugusiems mūsų šalies bibliotekose vyko 

Šiaurės šalių skaitymo savaitė. 

Šiemet kaip ir kasmet dalyvaujame Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje. 2014 m. lapkričio 

10 d. bibliotekoje buvo balsu skaitoma Tuvės Janson ,,Troliai mumiai“. Skaitė Greta 

Blažauskaitė (11 kl.) ir Danguolė Kameneckaitė (12 kl.). Jų atidžiai klausėsi 4, 11, 12 klasių 

moksleiviai. 

Tai 18-oji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. 

Mes ir vėl tuo pačiu metu, kaip ir visose Šiaurės ir jų kaimyninėse šalyse susėdome balsu skaityti 

pasirinktas knygas. Visą savaitę tūkstančiuose bibliotekų, mokyklų ir kitų žmonių susibūrimo 

vietų vyko skaitymai balsu, parodos, debatai ir kitokie kultūros renginiai. 

2014-ųjų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema: Troliai Šiaurėje. 
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Išvyka į Vilnių, parodą  MOKYKLA 2014 
2014 m. lapkričio 21 d. 9 – 12 klasių mokiniai ir jų klasių vadovai buvo parodoje Vilniuje. 

   Tai 4-oji mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų paroda Mokykla 2014. 

Paroda vyko 2014 m. lapkričio 21 - 23 d. 

 Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, (Laisvės pr. 5, Vilnius) 

3 ir 4 parodų salėse.  

 Mokiniai galėjo apžiūrėti mokyklai skirtas naujoves, dalyvauti paskaitose , bandymuose, 
įvairiuose užsiėmimuose. 
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