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Mokyklos išbandymas 

Kiekvienas pavasaris, tai lyg nauja 
pradžia, naujos viltys, svajonės.  

Šis pavasaris – mūsų mokyklos kelias  
link tapimo gimnazija. Taigi , š.m. 
kovo 23-24 dienomis  buvo atvažiavusi 
komisija akredituoti mokyklą. Prieš 
komisijai pradedant sunkų darbą, 
kovo 23 dienos rytą, trys vyresniųjų 
klasių merginos, komisijai palinkėdamos gero darbo, paskaitė ištrauką 
iš V. Landsbergio knygos ,,Angelų pasakos“. Per šias dvi dienas, 
komisija bendravo su mokiniais, mokytojais, administracija, tikrino 
įvairius mokyklos dokumentus. Tai buvo pilnos rimties ir nerimo 
dienos.  Komisijai išvykus, liko tik jaudulys ir nekantrus laukimas, 
kokia mūsų mokyklos ir mokinių ateitis. 

 Balandžio pabaigoje sužinojome, kad mūsų viltys išsipildė. 
Mokyklos darbas buvo įvertintas teigiamai, mums suteiktas Piliuonos 
gimnazijos vardas. Labai tuo džiaugiamės ir didžiuojamės! 

Lukrecija Antulytė 
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Laikraščio veidas -  abiturientė Jolita Baltrušaitytė  

1. Gimimo diena, zodiako ženklas. 

Gruodžio 29 d. – ožiaragis. 

2. Hobis. 

Nepatikėsit…Žvejyba 

3. Įsimintiniausia knyga. 

Jodi Picoult ,,Mano sesers globėjas” 

4. Labiausiai patikęs filmas. 

,,Trys metrai virš dangaus”. Patinka, nes paliečia 
jausmus 

5. Geriausias aktorius. 

Jimas Keris, Giedrius Savickis 

6. Kaip apibūdintum geriausią draugą. 
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Tas, kuriuo gali pasitikėti, nevaržomai kalbėtis, yra draugiškas 

7. Svajonių šalis. 

Australija. Ten neribotos galimybės, toli nuo Lietuvos 

8. Negali gyventi be... 

Be muzikos. 

9. Yda, kurios norėtum atsikratyti. 

Uždarumas 

10. Linksmiausia šventė ir kodėl? 

Kalėdos.  Svarbi vertybė - buvimas su šeima 

11. Esi tas žmogus, apie kurį sakoma:  viską sugeba, visiems patinka, jam sekasi… 

Ar tikrai tavimi būti taip paprasta? Kas lemia tavo sėkmę?  

Esu savimi, sėkmę lemia užsispyrimas 

12. Pabaigai – linkėjimas „Piliuoniukui“. 

Linkiu, kad jis išliktų ilgai ir būtų įžymus. 

Rasa Kelmelytė 

Žydrūnė Bernatavičiūtė 

Digna Strašinskaitė 

Akcija ,,Darom” 

Balandžio 27 d. Kauno r. Piliuonos vidurinės mokyklos mokytojai susitelkė bendram ir svarbiam 
darbui –  tvarkyti ir išvalyti kelio, einančio per Dubravos mišką, ruožą. 

Mokytojai entuziastingai kibo į darbą: rinko šiukšles, tuščius butelius, atliekas, kurias buvo 
palikę neatsakingi ir gamtos netausojantys žmonės, tempė į pakeles rastas automobilių padangas. 
Sausakimši, šiukšlių prigrūsti ir pakelėje išrikiuoti maišai – geriausias įrodymas, kad dirbta iš 
širdies. 

Labai svarbu suprasti, kad tai, kas išmetama į gamtą,  grįžta atgal per  orą, vandenį, maistą mums 
patiems, nors to vizualiai ir nematome. Tikimės, jog akcija ,,Darom“ taps prasminga tradicija, 
kurioje aktyviai dalyvaus  mūsų  mokyklos bendruomenė. 
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Viršužiglio darželio vaikų „rūpesčiai“ ir džiaugsmai 

Kiek darbelių, kiek darbų! 

Kiaurą dieną aš skubu. 

Reikia katiną nubausti, 

Kiškiui leteną nuprausti 

Ir, užmovus batukus, 

Nusivesti pas vaikus. (E.Balsys) 

 

  Jūs manote, kad lengva 

lankyti darželį? Tikriausiai galvojate, kad vaikai darželyje nieko neveikia? 

Jūs labai klystate!  

Darželinuko gyvenimas įdomus, įvairus, net sudėtingas. Kiekvieną dieną, kiekvieną minutę pilna 

veiklos, tik spėk suktis, tik spėk dalyvauti. Kaip diena gena dieną, kaip pavasaris keičia žiemą, 

taip Viršužiglio darželio ugdytiniai sukasi savo darbų karuselėje. Tai, žiūrėk, žiemą senį 

besmegenį lipdė, tai sniegą tyrinėjo, tai šventėms ruošėsi...Štai jau pavasario beiešką: žoleles 

rankioja, paukštelių klausosi, inkilėlius kala ir į medžius kelia... O va, jau ir vasaros 

linksmybėmis džiaugiasi: gamtą tyrinėja, žaidimus žaidžia ir kiekvieną dieną tampa vis kitokiais, 

ypatingais bei nepaprastais personažais - tai dailininkais, tai dainininkais, tai sportininkais, tai 

atradėjais, tai pasakų veikėjais.  

O kiek švenčių galima susigalvoti... Iš pat ryto, po pusryčių, visi mankštinasi bei žaidžia 

žaidimus. Tada tereikia rasti priežastį šventei. Galima švęsti gimtadienius, vardadienius, įvairių 

paukščių dienas, o kad būtų linksmiau, susigalvoti įvairias sveikatingumo ar sporto dienas, gal 

šalčiausios metų dienos šventę, melagių dieną, miego dieną ir t.t. Dar ikimokyklinukai turi 
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tradicines šventes: Rudenėlio šventę, Kalėdų vakaronę, Senelių – močiučių šventę, Vaikų 

Velykėles, Mamyčių dieną ir Tėvelio dieną. Taigi, tik spėk toms šventėms ruoštis ir puoštis. 

 Viršužiglio darželio lauko aplinka vaikams labai patinka, nes daug erdvės pabėgiojimui, 

žaidimams. Aplinka pati natūraliausia – medžiai, pievutė, augalai, grynas oras. Kaip smagu 

padūkti darželio pievelėje, pažaisti „Gaudynes“, „Slėpynes“, o gal paspardyti kamuolį, gera 

pavaikščioti takeliais, paklausyti paukščių čiulbėjimo, pastebėti vasaros aplinkos pokyčius... 

 Išgužėję į lauką, ikimokyklinukai linksminasi: mėgsta žaisti judriuosius žaidimus, suptis 

sūpuoklėse, pūsti muilo burbulus, fotografuotis, piešti ant asfalto kreidelėmis, tyrinėti aplinką,  

stebėti augalų ir vabzdžių pasaulį, rengti mažas iškylas ir išvykas arba tiesiog gulėti ant žolės ir 

stebėti debesis. Taigi dažną dieną darželinukų devizas: „Jei linksmintis – tai linksmintis visą 

dieną!“. 

Vaikystė – tai tas metas, kai džiaugiamės aplinka, draugais, veikla, šeima, žaidimais ir visu 

pasauliu. Tai toks metas, kai vaikams būtina būti vaikais... 

                                                                                                                 Auklėtoja V. Juščiuvienė 
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Ar vaikai ir suaugusieji turi skirtingas žmogaus teises?  

 

 Vieną ilgesingą rudenišką penktadienį žiūrėjau  pro traukinio langą, už kurio plytėjo akinanti 
tamsa. Nors laukdamas paskutinio traukinio į Kauną toje tamsoje stovėjau ir pats, bet dabar, 
sėdint šiltai traukinio kupe, ji atrodė tokia svetima, tokia bauginanti, jog buvau bepradedąs 
mintyse kurti  siaubo filmo scenarijų, kai staiga šalia manęs kažkas atsisėdo. Tai buvo moteris. 
Juoduose plaukuose vietomis matėsi šerkšnas, veidas, nors ir malonus, buvo pilnas raukšlelių, 
kurios dailiai buvo paslėptos po subtiliu vakariniu makiažu. Mano nuostabai, ji buvo labai 
komunikabili, tad netrukus pradėjome bendrauti įvairiomis temomis. 
 „ Žinai, mano nuomone, jūsų karta yra per daug išlepinta, nesavarankiška ir žinanti tik savo 
teises, o pareigas dažnai pamirštanti“. Visa tai ji stengėsi pasakyti ramiai, neįžeisdama, bet jos 
balse išgirdau paniekos gaidelę. 
„ Drįsčiau nesutikti. Mūsų karta yra koja kojon žengianti su technologijomis, todėl mes tampame 
pranašesni, įdomesni. O jei jau užsiminėt apie žmogaus teises, manau, visi turėtų jas žinoti, nes 
tik žinodami savąsias, pradėsime gerbti kitus ir nepažeidinėti jų teisių.  
  „ Na taip, šiuo atveju tu teisus, - jos akyse šmėkštelėjo azartas, – bet jūs, šiuolaikiniai 
vaikai, dažnai nevykdote savo pareigų. Nepadedate tėvams,  bėgate iš pamokų. Mano laikais mes 
eidavome keturis kilometrus į mokyklą, o dabar, kai jums yra suteiktos visos galimybės, jūs 
atsisakote pačio svarbiausio dalyko – žinių. Jei žinotumėte ir vykdytumėte savo pareigas, tokių 
dalykų, manau, nebūtų.“ 
  „ Sutinku, savo pareigas suprasti ir  žinoti yra būtina, bet tam ir esate jūs, suaugusieji, 
kurie ir turėtumėte rodyti mums pavyzdį, primintumėt  mūsų teises ir pareigas bei ugdytumėt 
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mumyse pilietiškumą. Gaila, bet tenka dažnai pastebėti, jog patys suaugusieji nežino savo teisių 
ir pareigų. Negana to, vaikų teises laiko bevertėmis ir nereikšmingomis, nuolatos  priekaištauja.  
Toks jų elgesys, mano nuomone, yra neteisingas ir netgi įžūlus. Juk jaunimas šiek tiek dalyvauja 
net  valstybės valdyme ( puikiai šį darbą atlieka Lietuvos mokinių parlamentas)“.  
  „ Tai nori pasakyti, jog vaikai norėtų turėti tokias pačias  teises, kaip ir suaugusieji?( Jos 
veidą papuošė nuostabi šypsena, kuri šiek tiek išmušė mane iš vėžių). Juk su teisėmis visada 
ateina ir pareigos“.  
  „ Ne, jokiu būdu. Vaikų teisės, mano nuomone, yra labai  trapios, bet tuo pačiu 
apsaugančios vaiką nuo suaugusiųjų gyvenimo sunkumų. O pareigos ugdo vaiko asmenybę, 
leidžia jam tobulėti, jausti atsakomybę ir nebijoti sunkumų ateityje.“ 
Išgirdusi mano prisipažinimą, ji nurimo, įsitaisė patogiau. 
 
Norėjau jos klausti begalės kitų dalykų, bet man nespėjus prasižioti pasigirdo garsinis signalas, 
kuris pranešė mums, kad atvykome į galutinę stotelę – Kauno geležinkelio stotį. 
Kai išlipau  iš traukinio, mane apgaubė rudeniška nakties vėsa. Atsisveikinęs su savo šauniąja 
pašnekove, kamuojamas daugybės klausimų, susimąstęs nupėdinau į autobusų stotelę... 
 

                                                                                                           Edvardas Buitkus, 9 klasė 
                                Respublikinio moksleivių konkurso „Mano teisės ir pareigos“ laimėtojas 
 

Kaziuko mugė 

 

Kovo 4 d. 
mokykloje vyko Kaziuko 
bei Studijų mugė. 
Mugėje svečiavosi KTU 
Socialinių, humanitarinių 
mokslų ir menų fakulteto 
dėstytoja, Aleksandro 
Stulginskio Universiteto, 
Kolpingo kolegijos, 
Kauno buitinių paslaugų 
ir verslo mokyklos, 
Kauno maisto pramonės 
ir prekybos mokymo 
centro atstovai. Mūsų 
neužmiršo kaimynai: 
Pakuonio pagrindinės mokyklos direktorė ir pavaduotojos, kurios  pasveikino visus dalyvius su 
švente. Sveikino visus ir Taurakiemio seniūnė Danutė Glinskienė. Šventėje gausiai dalyvavo ir 
mūsų mokinių tėveliai,  seneliai. 
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 Mokymo įstaigos pristatė savo studijų programas 10, 11, 12 klasių mokiniams Studijų 
mugei skirtoje salėje.. Taip pat apsilankė gretimų pagrindinių mokyklų  Šlienavos ir 
Vaišvydavos dešimtokai,  kurie buvo supažindinti su mūsų mokykla ir , galbūt, kitąmet jie 
pareikš norą mokytis mūsų vienuoliktoje klasėje. 

 Šis trečiadienis buvo skirtas Kultūrinei pažintinei veiklai, todėl visi  1 – 12 klasių 
mokiniai jau nuo ryto ruošėsi stalelius pavasarinei prekybai. Stengėsi kuo gražiau savo prekybos 
vietas apipavidalinti, skambiais šūkiais bei dekoratyviniais atributais  papuošti, išdailinti. Juk ne 
juokas - pavasarinė Kaziuko mugė!  Kiekviena klasė turėjo persirengusį ,,Kaziuką” ar ,,Kazytę”, 
gražiai prisistatė . Ir ko gi čia tik nebuvo!  Buvo visko: savos gamybos papuošalų, plačiausias 
asortimentas įvairių meduolių,  keksų, pyragų, kitų saldumynų, velykoms skirtų papuošimų, 
šviežių sulčių, net kiaušinių ir svogūnų. Kiekvienam pagal skonį ir poreikius. Galima  buvo tik 
už šypseną gauti lašinukų su duona ir svogūnais. Daug visko buvo šioje Kaziuko mugėje. 
Netrūko nei linksmų dainų, žaidimų ir juokavimų. Tikra pavasarinė šventė! 
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Kovo 11-osios akimirkos 
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Konferencija ,,Mokyklos periodika – iššūkis informaciniam 

pasauliui“ 

Gegužės 21 d. dalyvavomeTarptautinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje 

Kauno ,,Saulės“ gimnazijoje ,,Mokyklos periodika – iššūkis informaciniam pasauliui“. 

Šių metų gegužės 21 – ąją buvome pakviesti į Kauno ,,Saulės“ gimnaziją. Konferencijoje mes 

vieninteliai atstovavome Kauno rajonui, tai buvo mūsų komanda: mokyklos direktorė Dalia 

Vasauskienė, lietuvių kalbos mokytojos- Daiva Leliūnienė, Ramutė Vaitkevičienė ir 9 klasės 

mokiniai – Edvardas Buitkus , Jurgita Brazinskaitė. Mes reprezentavome stendinį   pranešimą 

apie savo mokyklos laikraštį ,,Piliuoniukas“, peržiūrėjome pateiktą stendinę medžiagą bei 

išklausėme vienuolika pranešimų. 

Konferencija siekiama aptarti, kaip mokyklos, leisdamos spausdintą žodį, konkuruoja su 

elektronine periodika, su kokiais iššūkiais susiduria, ar svarbu kelti švietimo įstaigos periodikos 

svarbą bei dalintis gerąja dalykine ir kūrybine patirtimi. 

Kartu su Jumis tikime, kad lietuvių tautos ateitis yra atvira būtinybei saugoti savo kalbą, raštą ir 

etnines vertybes. 
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Paskutinio skambučio šventė 

Gegužės 29 – ąją nuskambėjo paskutinis skambutis pirmajai Piliuonos 
gimnazijos abiturientų laidai. Mokyklos istorijoje tai 20 – oji laida. 

Ši diena neišvengiamai ateina, kaip pavasaris, lietus ar triukšmas 
paukščių lizduose. Ateina kasmet, bet vis kitiems... 

 

Jau baigias paskutinė pamoka 

Sudėk visus taškus, nusišypsoki draugui. 

Eik, mielas vaike, lai sėkmės ranka 

Tave laikys apglėbusi vingiuojant takui… 

LAIMINGO SKRYDŽIO, mieli Abiturientai! 
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