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 Rugsėjo 1-osios šventė 

Diena tokia, kad negalvoji apie rudenį… 

Šiek tiek išbluko spalvos, bet vasara dar su 

mumis ir mumyse… 

Dar būtina šėlioti taip, 

Kaip tinka ant pirmos žolės pavasarį… 

Kai polaidis pavasarį 

staiga ištrūks iš ledo spąstų… 

O mes jau būsim pailsėję 

ir užaugę… 

  

Rugsėjo 1-ąją Piliuonos 

gimnazija pradėjo naujus mokslo 

metus. Rugsėjis vėl žengė naują 

žingsnį ir padovanojo gražią ir 
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prasmingą Mokslo ir žinių šventę, kasmet 

pasikartojančią ir kaskart vis kitokią. 

Naujus mokslo metus gimnazija 

pradėjo atverdama renovuotos sporto aikštelės 

vartus bei turėdama naują ir labai svarbų 

atributą – savo vėliavą, kurios piešinyje 

susilieja žilo Nemuno vilnys, knygos išmintis 

bei sodrus kadagio žaliavimas – nenutrūkstanti 

gyvybė. Baltas vėliavos fonas simbolizuoja 

šviesą, džiaugsmą, gėrį, sėkmę, išmintį. 

Gimnazijos bendruomenę šventės proga 

sveikino direktorė Dalia Vasauskienė, LR 

Seimo narys Antanas Nesteckis, Kauno r. 

savivaldybės tarybos narys Audrius Banionis, 

Taurakiemio apylinkės seniūnė Danutė 

Glinskienė bei jos pavaduotoja Irma Silkauskienė, Pakuonio parapijos kunigas Rimas Pilypaitis 

ir  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas Tomas Kačkauskas. Taip pat 

gimnazijos 

bendruomenę 

pasveikinti buvo 

pakviesti vyriausieji 

mokiniai – mūsų 

abiturientai, parodę 

ypatingą dėmesį 

mažiesiems – 

pirmokėliams ir 

priešmokyklinukams. 

Mažiausiems 

mokinukams buvo 

išdalinti pirmoko pasai, įteiktos Kauno r. mero V. Makūno dovanos bei A. Makūnienės labdaros 

ir paramos fondo išleistos Indrės Sekevičienės knygelės „Debesynų pasakos“. 
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Graži Rugsėjo 1-osios šventė – tai dar vienas  mūsų bendruomenės atverstas puslapis 

niekada nesibaigiančioje mokslo žinių knygoje.  

 

 

Renginys „Skambantis kadagių slėnis“ 

2016-09-17 Piliuonos gimnazijos bendruomenės nariai dalyvavo renginyje „Skambantis kadagių 

slėnis“. Gimnazijos mokiniai savanoriavo, buvo šventės kviesliais, padėjo Lietuvos mokinių 

pagamintomis rankytėmis „apkabinti“ kadagių slėnį. 
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Istorijos pamoka Piliuonos bibliotekoje 

Piliuonos gimnazijos penktokai su mokytoja Kristina Balčaitiene surengė istorijos pamoką skirtą 

Europos paveldo dienoms „Kultūros paveldas ir bendruomenė“. Mokiniai rinko medžiagą apie 

savo krašto istoriją, gamtą ir architektūrą, žymius žmones. Naudojosi bibliotekoje sukaupta 

informacija,  knygomis, kraštotyriniais darbais, internetu. Mokiniai rezultatus sudėjo į plakatus. 

Piliuonos padalinio vyr. bibliotekininkė M.Naunčikienė 

 

2016 09 29 –  

 

 

 

 

 

 

 

Europos kalbų diena 

Rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms. Jos metu 

Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, 

išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. 

Piliuonos gimnazijoje 

mokytojai ir mokiniai iš ryto 

pasveikinti įvairiomis kalbomis 

ir apdovanoti Europos Kalbų  

Dienos emblemomis. 4 klasės 

mokiniai gamino plakatą, 

kuriame suklijavo daug 

Europos šalių vėliavų ir surašė 

šalių pavadinimus anglų kalba. 

5 klasės mokiniai sukūrė 

vėliavėlių girliandą, kur 

nuspalvino valstybės vėliavą ir 
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užrašą „Sveiki“ tos šalies kalba. 

2016 m. rugsėjo 26 – 30 d. gimnazijoje vyksta Kalbų savaitės renginiai. 

 

 

Projektas „Mokiniai renka seimą“ 

2016 m. rugsėjo 30 d. KTU „Santakos“ slėnyje I ir II gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo 

socialiniame edukaciniame projekte „Mokiniai renka seimą“. Projekto tikslas – skatinti aktyvų 

jaunimo dalyvavimą šalies pilietiniame gyvenime, gilinti mokinių žinias ir domėjimąsi politiniais 

procesais bei viešuoju valdymu. Projekto metu buvo organizuojami debatai, kuriuose dalyvavo 

Darbo partijos atstovas – A. Paulauskas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovas – E. 

Gentvilas, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas – A. Butkevičius, Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų sąjungos atstovas – A. Veryga, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų 

pirmininkas G. Lansbergis. Politikai diskutavo jaunimui aktualiomis temomis apie švietimo 

politiką, aukštąjį mokslą, jaunimo politiką. Debatų metu mokiniai turėjo galimybę partijų 

atstovams užduoti klausimus ir pasidalyti savo mintimis.
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Mokslo ir inovacijų forumas „Social Code’16“ 

Grupė II-IV gimnazijos klasių moksleivių dalyvavo mokslo ir inovacijų forume „Social 

Code’16“, kuris vyko naujuose VDU rūmuose. Esminė jungtis tarp mokslo, verslo ir socialinės 

sferos – socialinės inovacijos, kuriomis siekiama tenkinti socialinius poreikius, įgalinti skirtingas 

žmonių grupes bendrai veiklai, stiprinti tvarią piliečių visuomenę. Moksleiviai klausė 

pranešimus- „Politinė komunikacija: teorija ir praktika. Kūrybiškas mąstymas“, „ Socialinių 

inovacijų įmonės: kas naujo Silicio slėnyje“, „Augalų bendravimas: kaip galime juos suprasti?“, 

„Virtuali realybė- sukurta pramogai, bet tinka ir mokslui“. Taip pat  dalyvavo kūrybinių 

dirbtuvių, kurios buvo skirtos interaktyvioms audiovizualinėms instaliacijoms, sceninei 

improvizacijai, idėjų generavimui,  dailės terapijai, fotografijai, pažinčiai su garso įrašų 

studijomis, veikloje.



~7~ 
 

Solidarumo bėgimas 

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ Lietuvoje įgyvendina įvairius projektus ir 

iniciatyvas, kurios leidžia siekti ilgalaikių ir reikšmingų pokyčių vaikų gyvenimuose. 

2016 m. spalio 3 d. Piliuonos gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Solidarumo bėgime, 

kurio metu surinkta parama bus skirta Lietuvos vaikų dienos centrams. 

 

 

 

 Projektas „Augu sveikas, kai…“ 

Viršužiglio darželyje jau tradiciškai antrus metus vykdomas projektas „Augu sveikas, kai…“ , 

kuris skirtas formuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, akcentuojant 

sveikos, subalansuotos mitybos svarbą, bei  sporto naudą sveikatai. Šis projektas vyks visą spalio 

mėnesį. Jį pradėjome paminėdami Pasaulinę gyvūnų globos dieną (10.04) , kurios metu kvietėme 

vaikus į sportinį rytmetį „Nykštukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikučius, skatinome mylėti, padėti 

ir globoti gyvūnėlius, būti tokiems greitiems, vikriems, stipriems kaip gyvūnėliai. Vaikai patyrė 

daug gerų emocijų dalyvaudami sportinėse estafetėse. Gerų įspūdžių netrūko, o  kaip visada 

nugalėjo draugystė. 

Taip pat šią savaitę vaikai buvo kviečiami į bendras mankštas, kurių metu mokinosi taisyklingos 

laikysenos,  atliko pratimus  plokščiapėdystės profilaktikai. 
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Penktadienį „Nykštukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupės vaikučiai paminėjo Tarptautinę šypsenos dieną, 

piešėme šypsenėles ir gaminome karūnėles su kuriomis dainavome dainelę apie dantukus. 

Dovanojome vieni kitiems šypsenėles. 

Auklėtojos 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinė veikla ikimokyklinio ugdymo grupėse 

Viršužiglio darželio ugdytiniai spalio 10 – 14 dienomis toliau dalyvavo projekto „Augu sveikas, 

kai..“ veiklose. Savaitę pradėjome paminėdami „ Pasaulinę košės dieną“ (10.10) , kurios metu 

kvietėme  „Nykštukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikučius paragauti košės, pagardintos uogiene, 

papuoštos šypsenėle, supažindinome su sveikos mitybos  principais bei sveiko maisto nauda. 

Darželinukai nėra abejingi savo sveikatai ir mano, kad vienas iš sveikatos faktorių yra švarios 

rankytės. Todėl paminėjome „Pasaulinę rankų plovimo dieną“. Vaikučiai išstudijavo teisingą 

rankų plovimo 

instrukciją, patys 

mokėsi ir draugus 

mokė teisingai 

plauti rankytes. O 

po to šoko švarių 

rankyčių šokį. 

Taip pat šią savaitę 

vaikai buvo 

kviečiami į bendrą 

kūrybinį darbelį 

„Rudens mozaika“, 

kurio metu 
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sudėliojo tikrą meno kūrinį, kurį pavadino „Obuoliukas“. Darželinukai patyrė daug gerų emocijų, 

išradingai fantazavo, kaip panaudojant įvairias priemones, atrasti, pamatyti, suvokti naujas idėjas 

ir sukurti kažką savito bei įdomaus. 

Auklėtojos 

 

Cirko pasirodymas gimnazijoje 
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Pažintinė – kultūrinė Sveikatingumo diena 

2016-10-28 Piliuonos gimnazijoje vyko pažintinė – kultūrinė Sveikatingumo diena. 

priešmokyklinės grupės, 1 – 8, I – IV gimn. klasių moksleiviai ruošė sveiko maisto 

stalus, gamino ir degustavo sveikuoliškus 

patiekalus. 

Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro 

grožio krypties studentės mergaites 

mokė plaukų ir odos priežiūros paslapčių. 

Piliuonos gimnazijos sveikatos priežiūros 

specialistė Lina Laurinaitienė 

organizavo pirmosios pagalbos teikimo mokymus, 

o kūno kultūros mokytojos Kristina Brazaitienė ir 

Rūta Kunigiškienė organizavo 

sportines varžybas.
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Istorijos pamoka netradicinėse aplinkose 

Spalio 25 d. 5 – 6 klasių mokiniams buvo organizuota 

istorijos pamoka netradicinėse aplinkose. Mokiniai vyko 

į Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejų, kur turėjo 

edukacinę pamoką apie senąją lietuvių karybą. Pamokos 

metu mokiniai buvo supažindinti su senovės lietuvių 

karine apranga ir ginkluote. Aptarti žymiausi to 

laikmečio mūšiai ir karybos strategijos. Pamokos 

pabaigoje mokiniams buvo suteikta galimybė patiems 

pasijusti senovės lietuvių kariais užsidedant originalias jų 

aprangos detales ir išbandant tikrus karių kalavijus. 

 

 

 

 

 

Smiginio varžybos 

 

2016 spalio 27 d vyko Kauno r Olimpinio festivalio 

smiginio varžybos, kuriose merginų komanda laimėjo II-ą 

vietą, o vaikinų komanda- III-ią vietą.Sveikiname 

nugalėtojus. 

Kūno kultūros mokytojos
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Mokysimės gyventi sveikai ir būti fiziškai aktyvūs 

Kauno r. Piliuonos gimnaziją startavo naujame tarptautiniame projekte: Erasmus+ KA2 

Strateginės partnerystės projekte „INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF 

HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY 

AND PRIMARY EDUCATION (HealthEDU)“ (liet. Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus 

mokymo metodologijos vystymas ir 

praktika ikimokykliniame ir 

pradiniame ugdyme). Projekto Nr. 

2016-1-LT01-KA201-023196. 

Projekto vykdymo laikotarpis 2016 10 

01 – 2018 09 30 

Lapkričio 8d. vyko pirmasis 

edukacinis užsiėmimas pradinių 

klasių mokiniams skirtas paminėti 

Europos sveikos mitybos dieną. (ši 

diena minima Europoje lapkričio 8d.). 

 

 

  

 

 

Mokiniai lankėsi gyvūnų globos įstaigoje „Penkta koja“ 

„Pasidarai amžinai atsakingas už tą, kurį prisijaukini…“ 

(A. De sent Egziuperi „Mažasis princas“) 

Lapkričio 4 dieną gimnazijos mokinių tarybos narės S. Šivickaitė, E. Kozlovaitė, E. Grybinaitė, 

L. Kazakevičiūtė, J. Šernaitė bei aktyvios gimnazistės J. Rimaitė ir I. Šernaitė kartu su Šlienavos 

pagrindinės mokyklos mokiniais apsilankė Kauno rajone, Linksmakalnio kaime, įsikūrusiuose 

gyvūnų globos įstaigoje, VšĮ „Penkta koja“. 

Mokinius maloniai pasitiko ir apie prieglaudoje gyvenančius gyvūnus papasakojo „Penktos 

kojos“ darbuotoja Eglė. Vaikai įdėmiai klausėsi prieglaudoje gyvenančių šunų ir kačių istorijų, 
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sužinojo, kaip gyvūnai patenka į globos namus, 

kaip jais rūpinamasi. Eglė sakė, kad visi čia 

gyvenantys gyvūnai yra mylimi prieglaudoje 

dirbančių žmonių ir padėti atvažiuojančių 

savanorių. Ji pasidžiaugė, kad dažnai „Penktos 

kojos“ globotiniams pavyksta surasti naujus 

šeimininkus ir naujus namus. Štai ir besilankant 

„Penktoje kojoje“ tapome istorijos su laiminga 

pabaiga liudininkais – į namus nauji šeimininkai 

išsivežė mažą kudlotą šuniuką Beną. 

Vaikai noriai kalbino ir drąsiai glostė išvestus 

pavedžioti šuniukus, neturintiems vardų siūlėsi 

juos sugalvoti. Apžiūrėję prieglaudos gyventojus, 

atlikę jiems skirtas gyvūnų priežiūros užduotis 

mokiniai padėkojo „Penktos kojos“ darbuotojai 

už nuoširdų ir šiltą priėmimą ir įteikė 

augintiniams atvežtus skanėstus. 

Grįždami vaikai aptarinėjo savo įspūdžius ir sakė, 

kad norėtų dar ne kartą apsilankyti gyvūnų 

globos namuose.  

 

 

Viktorina ,, Mokausi būti vairuotoju“ 

Jau antri metai Kauno r.Piliuonos gimnazijos mokiniai dalyvauja viktorinoje ‘‘Mokausi būti 

vairuotoju“.Viktorinoje savo jėgas 

bandė  I-IV gim. klasių mokiniai. 

Viktorinos organizatoriai ir 

vykdytojai: Kauno miesto žmogaus 

saugos mokytojų metodinis būrelis, 

vairavimo mokykla  ARV-auto, 

radijo stotis „Tau“. Viktorinos 

socialiniai partneriai: Kauno 

apskrities VPK kelių policijos 

valdyba, Kauno apskrities VPK, 

Kauno miesto bendruomenės 

policija, Kauno raj. Bendruomenės 
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policija. Panemunės policijos komisariatas, Šančių – Panemunės policijos nuovada, Lietuvos 

Automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, Eismo saugumo skyrius, Continental 

Opony Polska Sp. z o.o., spaustuvė UAB „Diremta“.Tikslas – ruošti būsimuosius vairuotojus. 

Viktorinoje dalyvauja Kauno miesto ir rajono mokyklų mokiniai, kuriems yra 16 metų, bet nėra 

išlaikę galiojančio teorijos egzamino VĮ Regitra . Užduotis ruošia ir viktoriną veda  ARV-auto 

mokyklos darbuotojai.Sėkmės dalyviams.  

 

Advento kalendorius su lietuviškais ir vokiškais palinkėjimais ir pasiryžimais 

 

Adventas skirtas tam, kad lauktume, 

tačiau lauktume, nesudėję rankų. Ne tik 

aktyvūs mūsų veiksmai, protestai, 

demonstracijos yra kova su krize, tačiau 

ir kasdienis neabejingumas, mintys, 

žodžiai. O labdara ir auka visada turi didžią 

prasmę. Gerumas, nesavanaudiškumas, atjauta ir 

pagalba – tai pačios didžiausios dovanos ir 

vertybės, galinčios išgelbėti mus iš krizės. 

Didžiausias jų privalumas tas, kad jos yra amžinos 

– nedega, nerūdija, neskęsta, nebijo devalvacijos, o 

investuotos atsiperka dešimteriopai ir niekada 

nenueina veltui. 

Laikas, kai susimąstome, ką reiškia laukimas 

šiame skubėjimo amžiuje. Ramus, sutelktas į 
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paprastas, bet svarbias būties akimirkas laukimas. Atsilikimą nuo civilizacijos progreso ar 

išmintį? Prabangą neskubėti gyventi, neskubėti teisti, smerkti, taip pat – beatodairiškai žavėtis, 

garbinti? Pamokoje mokiniai suvokė, kad prekybos centre įsigytas advento kalendorius- 

trumpalaikis džiaugsmas. Laukdami Išganytojo gimimo, Piliuonos gimnazijos 4 kl. mokiniai  

integruotoje atviroje dorinio ugdymo – tikybos ir vokiečių pamokoje gamino Advento kalendorių. 

Pasiskirstę datas, kruopščiai rinko mintis, kūrė pasiryžimus, linkėjimus vieni kitiems. Atliktas 

puikus darbas, kurį tikybos pamokoje kūrybiškai papildė antrokai. Gabesni  4 kl. mokiniai, 

vadovaujami vokiečių kalbos mokytojos metodininkės Laimos Vilkevičienės,  kūrybiškai kūrė 

asmeninius kalendorius su gražiais žodžiais, pažadais ir palinkėjimais lietuvių ir vokiečių 

kalbomis. Džiugus laukimo laikas, pasiryžimas daryti gera ir išmokti nauji vokiečių kalbos 

žodžiai- triguba nauda ir nuoširdi dovana Lauktajam Išganytojui. 

Tikybos vyr. Mokytoja Dalia Bajarūnienė 

 

Viktorina „Laisvės keliu“ 

Lapkričio 23 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko 

viktorina „Laisvės keliu“ skirta Lietuvos kariuomenės 

įkūrimo dienai atminti. Į minėjimą atvyko Lietuvos 

kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų savanorių 

II rinktinės kapitonas Remigijus Mikalauskas, sveikinimo 

žodį tarė karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas 

Arvydas Pociūnas. 

Viktorinoje muzikinį pasirodymą atliko 5 klasės mokinė 

Augustė Beniušytė.  Renginio dalyviais buvo Piliuonos, 

Karmėlavos Balio Buračo ir Vilkijos gimnazijų II – III 

gimnazinių klasių mokiniai. 

Viktorinoje dalyvavusioms 

komandoms buvo įteikti Kauno 

rajono švietimo centro diplomai ir padėkos bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo 



~16~ 
 

poskyrio, karo muziejaus įsteigtomis specialiomis dovanomis. Džiaugiamės ir sveikiname mūsų 

II G klasės komandą „Sumi“ iškovojusią garbingą III vietą. 

„Žiemos kojinė“ 

Piliuonos gimnazijos mokiniai dalyvavo Respublikinėje žiemos puokščių parodoje „Žiemos 

kojinė“. Geriausi darbai buvo eksponuojami Lietuvos miškų instituto organizuojamoje parodoje 

– konkurse.  
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Mokiniai dalyvavo konkurse 

Kauno r. Piliuonos gimnazijos mokinių komanda dalyvavo Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazijoje vykusiame konkurse Antikorupcijos dienai paminėti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalėdinis krepšinio 2×2 turnyras 

Gruodžio 9 dieną gimnazijoje vyko kasmetinis Kalėdinis krepšinio 2×2 turnyras.Šiemet 

dalyvavo net 17 gimnazijos komandų. 

5-7 klasių grupėje I– ą vietą laimėjo-D.Paškevičius ir M.Raguckas. II-ą vietą-J.Būga ir 

K.Rimydis. III-ią vietą- A.Dabravolskas ir M.Guščius. 

8-12 klasių grupėje I-ą vietą 

laimėjo- J.Karbauskas ir 

E.Vaitkevičius. II-ą vietą-

L.Kurtinaitis ir A.Čikota.III-

ią vietą-G.Divolskis ir 

S.Rimkus. 

SVEIKINAME TURNYRO 

NUGALĖTOJUS ! 

Kūno kultūros mokytojos 
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„Olympis 2016 – Rudens sesija“ 

Sveikiname edukacinio anglų kl. konkurso „Olympis 2016 – Rudens sesija“ dalyvius ir 

prizininkus. 

Anglų kalbos konkurse dalyvavo 14 mokinių. III-io 

laipsnio diplomus laimėjo 5 klasės mokinė Augustė 

Beniušytė; 6 klasės mokiniai Emilija Šilanskaitė ir Matas 

Streleckis. 

II-o laipsnio diplomai džiugina 4 klasės mokines 

Emiliją Milušauskaitę ir Gerdą Vaškevičiūtę; 6 klasės 

mokines Eilą Grybinaitę ir Rugilę Protaščiuk;  II g. 

klasės mokines Miglę Rugėnaitę, Dianą Kizaitę. 

I-o laipsnio diplomų laimėtojai yra II g. klasės 

mokinė Gabija Mudričenko; III g. klasės mokinys Skirmantas Rimkus 

Anglų kl.  mokytoja Kristina 

Mokinė apdovanota stipendija ir padėkos raštu 

2016-12-19 dieną Piliuonos gimnazijos 6 klasės mokinė Eila Grybinaitė buvo apdovanota 

Aurelijos Makūnienės paramos ir labdaros fondo stipendija ir padėkos raštu. 

Šis fondas remia gabius vaikus, kuriems padeda siekti aukštumų mokslo, meno, sporto ir 

kitose srityse. 

Šį kartą kalėdinės stipendijos buvo įteiktos gerai besimokantiems ir motyvacijos 

nestokojantiems moksleiviams. 
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Kalėdinis karnavalas 

Gruodžio 16 d. Piliuonos gimnazijoje vyko kupinas šventinės nuotaikos kalėdinis karnavalas. 

Nuo ryto gimnazijos koridoriuose buvo galima išvysti besmegenių, elnių, nykštukų, įvairių 

Ledynmečio personažų, kurie linksmai šnekučiavosi ir dalijosi vaišėmis kalėdiniame miestelyje. 

Mokiniai noriai ir linksmai dainavo bei vaidino. Buvo galima išvysti labai linksmų, įdomių ir 

originalių prisistatymų. Po šventės mokiniai mėgavosi saldžiomis Piliuonos gimnazijos svečių 

įteiktomis dovanėlėmis. Karnavalo paskutinis akcentas – diskoteka, kurioje energingai 

linksminosi visi mokiniai. 
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Mokytojai  išlydi senuosius 2016 – uosius metus 

Prieš Kalėdas, jau  tradiciškai,  mokytojų kolektyvas susirenka apmąstyti, jaukiai pabendrauti, su 

naujomis viltimis žvelgti į ateitį...  


