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Rugsėjo 1 – osios 
šventė 

Vėl geltonas rugsėjo takelis 

Veda tave į mokyklą. 

Tegul jis būna šviesus, lygus 
ir linksmas! 

Būk kantrus ir ramus – ateis 
pavasaris, 

O su juo ir mokslų metų 
pabaiga… 

  

Tradiciškai, kaip ir kiekvieną rugsėjį, dvyliktokai palydėjo pirmokus į pirmąją klasę, o šie 
juos į paskutinę jų Rugsėjo 1 – osisos šventę. Po vasaros atostogų į gimnaziją sugrįžę mokiniai 
kartu su visa bendruomene giedodami Lietuvos himną davė startą dar vieniems mokslo metams. 
Į naują mokslo metų kelionę Gimnazijos mokinius palydėjo Kauno r. savivaldybės 
administracijos direktorius Antanas Nesteckis, Taurakiemio seniūnė Danutė Glinskienė, Kauno r. 
tarybos narys, ūkininkas Audrius Banionis, Priešgaisrinės tarnybos atstovas Algirdas Žandaras ir 
policijos atstovė Indrė Simonavičiūtė. Šventė buvo džiugi. Jos nesugadino nei vasariškai šiltas 
lietus. 
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,,Pelėdžiukai” grybauja 

Visą dieną, nuo pat  ryto, grybai krito krito krito….Nors ir lijo smarkus, bet šiltas (tikriausiai 
grybų) lietus, nieko nebijodami, apsiginklavę skėčiu išėjome pagrybauti į darželio teritoriją. 
Rovėme visus valgomus grybus. Tikriausiai miške tiek grybų nerastume, kiek radome po mūsų 
beržu. Prisigrybavę, laimingi, gerai praleidę laiką bei susipažinę su grybų karalyste nutarėme, 
kad „grybavimui blogo oro nėra“. 

Auklėtojos 
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 Europos kalbų diena 

Rugsėjo 25-29 dienomis 
Piliuonos gimnazijoje vyksta 
lietuvių  ir užsienio kalbų 
metodinė savaitė. Jos metu 
švęsime Europos kalbų dieną 
(09 26), ruošime sveikinimus 
mokytojams įvairiomis kalbomis, 
mokiniai kurs pasakas bei jas 
iliustruos. 5 klasės mokiniai 
gyvūnus mokysis ne tik 
angliškai, bet ispaniškai ir 
prancūziškai. O penktadienis 
paskelbtas Matrioškų diena. 

Anglų kalbos mokytoja Kristina paruošė stendą kalbų dienai, jame atsispindi faktai apie 
europietiškas kalbas, taip pat pasisveikinimai įvairiomis kalbomis bei suorganizavo Europos 
šalių raktų pakabukų parodą.  

 „Vyturio“ skaitmeninės knygos 

Kauno rajono savivaldybė 2017/2018 mokslo 
metams užsakė prieigą prie  „Vyturio“ skaitmeninių 
knygų bibliotekos visiems rajono mokiniams, 
mokytojams ir tėveliams. Bibliotekoje  pateikiami 
programiniai, konteksto ir grožinės literatūros 
kūriniai bei (ne)vadovėliai. Iš viso beveik 500 
kūrinių. 

Turbūt esate girdėję, kad knygų skaitymas turtina 
vaikų vaizduotę, plečia žodyną ir augina jų 
asmenybes. 

Šiais mokslo metais mūsų mokykla turi išskirtinę 
galimybę skaityti ir naudingas,  ir reikalingas 
knygas, todėl prašome tėvų: 

– paskatinti savo atžalas susikurti paskyrą 
www.vyturys.lt; 
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– registracijos metu laukelyje „Dovanos kodas“ suvesti mūsų mokyklai skirtą kodą (duos lietuvių 
kalbos, arba pradinių klasių mokytoja) 

– skaityti skaitmenines knygas, reikalingas tiek mokslui, tiek laisvalaikiui.– skaitykit ir patys. 
Čia rasite ir J. Degutytę, ir F. Dostojevskį. 

 Moksleivių tautinio kostiumo eskizo konkurso ,,Aš esu tautiškas” Laimėtojų 
apdovanojimo šventė. 

Šiame respublikiniame konkurse dalyvavo III gimnazijos klasės moksleivės Miglė Rugėnaitė ir 
Gabija Mudričenko. Moksleivės kartu su jas ruošusia mokytoja Živile Pocevičiene dalyvavo 
Laimėtojų apdovanojimo šventėje. Šventė  prasidėjo Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje 
pleneru su profesionaliais menininkais. Visi dalyviai nutapė po spalvingą natiurmortą. Po 
plenero dalyviai rinkosi į Lietuvos švietimo istorijos muziejų. Muziejuje  paskelbti ir apdovanoti 
konkurso laimėtojai, dalyviai ir jų mokytojai. Miglė Rugėnaitė laimėjo II-ąją vietą. Lietuvos 
švietimo istorijos muziejuje ir dabar vyksta šio konkurso darbų paroda.  Naujausiose muziejaus 
ekspozicijose dalyviams muziejaus darbuotojai pravedė labai įdomią ekskursiją.  

 

 Pasaulinės gyvūnų dienos paminėjimas Viršužiglio ikimokykliniame skyriuje 

Spalio 4d. „Nykštukų“ ir 
„Pelėdžiukų“ grupių vaikučiai susirinkę 
į Ryto ratus savo grupėse kalbėjo apie 
gyvūnus, kad juos reikia saugoti, globoti 
ir mylėti. Taip pat kiekvienas vaikas 
papasakojo apie savo namuose 
auginamus gyvūnėlius – jų vardus, kaip 
jie atrodo. Vėliau vaikučiai kibo į 
darbus bandydami savo augintinius 
perteikti ant popieriaus lapo iš figūrų. 
Su didžiausiu džiaugsmu ir noru karpė 
ir klijavo figūras ir visa tai tapo panašu į 
vaikų mylimus augintinius su vardais. 
Paskui abiejų grupių vaikučių darbeliai 
buvo iškabinti, kad tėveliai galėtų 
pasidžiaugti neįprastais vaikučių augintinių paveikslėliais. 

Auklėtojos 
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Spalio 5d. vyko ypatinga šventė – mokytojų diena. 

Ryte, visi mokytojai buvo palydėti iki mokyklos po saugumo skėčiais, taip parodant, jog šią 
dieną 12-okai saugos mokytojus nuo negandų. 

Visą dieną   pasitikti  
šypsenomis ir rožėmis, 
mokytojai galiausiai 
susirinko į pamoką, kurioje 
šmaikščiai patyrė mokinių 
duonos skonį. Užduotys 
darbo grupėse baigėsi 
draugystės laimėjimu – abi 
komandos surinko po 
vienodą taškų skaičių ir 
mėgavosi saldžiu, naminiu 
skruzdėlynu. 

12- ta klasė sveikina visus mokytojus su mokytojų diena ir linki jiems viso ko geriausio… 
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„NYKŠTUKAI“ ir „PELĖDŽIUKAI“ dalyvauja respublikiniame projekte „RUDENS 
MANDALA“ 

  

Kauno r. Piliuonos gimnazijos Viršužiglio ikimokyklinio skyriaus ugdytiniai dalyvauja 
Respublikiniame kūrybiniame projekte „Rudens mandala“, kurio tikslas kuo arčiau vaikus 
susipažinti su rudeniu, jo grožiu, teikiamomis gėrybėmis. Svarbu, kad vaikai susipažintų su 
rudens teikiamomis dovanomis, suprastų, koks dosnus gali būti ruduo: vaisiai, daržovės, uogos, 
gėlės ir kt.  Į projektą įsitraukė ir tėveliai, kurie aprūpino įvairiomis rudens gėrybėmis, o  
„Pelėdžiukų“ grupės vaikučių tėveliai kartu dalyvavo ir mandalos kūrimo procese. 

„Nykštukų“ grupės vaikučiai nutarė mandalą sukurti patys ir labai noriai įsitraukė į kūrybinį 
procesą. Auklėtojų padedami darželio hole tarėsi ir dėliojo įvairias rudens gėrybes, kūrė 
mandalos raštus. Ugdytiniai aptarė daržovių ir vaisių pavadinimus, jų naudą sveikatai, taip pat 
miško ir gamtos teikiamas dovanas žmogui. „Nykštukų“ mandala – labai spalvinga ir ryški 
puošia darželio holą. 

„Pelėdžiukų“ grupės vaikučiai su tėveliais susirinko lauko pavėsinėje ir be didelių kalbų ėmėsi 
darbo. Netgi patys mažiausieji sėdėdami mamytėms ant rankų pagelbėjo kūrybiniame procese. 
Visi uoliai dirbo ir sukūrė didelę, ryškią, spalvingą mandalą, kuri niekaip netilpo į fotoaparato 
objektyvą. Tad buvo nutarta į pagalbą pasikviesti naujausias technologijas – droną, kurio pagalba 
nufotografavome ir netgi nufilmavome mandalą. 



~7~ 

 

 

 Maironiečiai 

Šiais metais Piliuonos 
gimnazijoje įkurta 
maironiečių organizacija. 
Į jos gretas pareiškė norą 
stoti 20 mokinių. 
Maironiečiai norėjo, kad 
pirmoji pažintis su poetu 
būtų jo namuose. 
Maironio muziejuje 
vadovė mums vedė  
edukacinę 
programą ,,Maironio 
namų fragmentai  

 

Vasaros „ Skaitymo 
iššūkio“ nugalėtojai 

Birželio 15 d. šalies bibliotekos pakvietė 
knygų mėgėjus priimti skaitymo iššūkį ir 
leistis į vasaros nuotykį. „Skaitymo iššūkis“ – 
tai žaismingos varžytuvės, vykusios iki 
rugpjūčio pabaigos. Jose dalyvavo ne tik 
didžiųjų miestų, bet ir rajonų, miestelių bei 
kaimų skaitytojai. Dalyviams paskatinti ir 
nugalėtojams apdovanoti buvo numatyta per 
300 specialių prizų, suvenyrų ir dovanėlių. 

Taurakiemio seniūnijos  bibliotekoje šių 
varžytuvių prizininke tapo 4 klasės mokinė 
Austėja Gustaitytė. Ji buvo apdovanota 
ausinėmis.  Kita 4 klasės mokinė Liepa 
Židonytė buvo apdovanota dalyvio diplomu. 
Bibliotekininkė Marytė Naunčikienė įteikė 
šiuos apdoanojimus. 

4 kl. mokytoja N. Žitkauskienė 
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Maironiui – 155 metai 

Jeigu žaviesi Lietuvos gamta, 
Maironis – tavo poetas, jeigu esi 
patriotas, Maironis – tavo poetas, 
jeigu didžiuojiesi didinga savo šalies 
praeitimi, Maironis – tavo poetas. 

Maironis – kiekvieno mūsų poetas, 
kurio poezijoje kiekvienas randame 
kažką sava, kas suvirpina jautriausias 
sielos stygas. 

Maironiui – 155 metai. Šia proga 
Piliuonos maironiečiai surinko 
medžiagą apie poetą ir paruošė 
stendus. III klasės maironietė Diana 

apipavidalino stendus, mažieji maironiečiai karpė klevo lapus, rašė ant jų Maironio eilėraščių 
posmus. 

Maironiečių vadovė Dalė Bubelienė 

Pamoka bibliotekoje 

 

Mūsų gimnazijoje daug skaitančių ir mylinčių knygas 
mokinių. Kiekvieną mėnesį 5 klasės mokiniai perskaito 
ir pristato bibliotekoje gražiausią ir įdomiausią knygą. 
O koks skaitytojas yra geriausias? Tikriausia tas, kuris 
moka paskatinti draugą skaityti, išsirinkti knygą. 
Kiekvienas penktos klasės mokinys norėjo kuo geriau 
pristatyti savo knygą ir gauti aukštesnį įvertinimą. 
Gražu, kad kalbėdami apie knygos veikėjus ir jų 
nuotykius , mokiniai nepamiršo paminėti autoriaus, 
išleidimo metų ir knygos įsigijimo istorijos. 

Mokytoja Dalė Bubelienė 
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Projekto „Žaidimai moko“ akimirkos 

Nuo spalio mėnesio 1 dienos įsitraukėme į Respublikinį prevencinį projektą „Žaidimai moko“, 
kuris vyks iki 2018 m. gegužės mėnesio. Projektas orientuotas į erdvės ir krypties suvokimo 
lavinimą, kuris padeda vaikams legviau suvokti savo kūno judėjimo, bei daiktų judėjimo kryptis. 
Todėl siekiant išvengti sunkumų, vaikų pažinimas stimuliuojamas per specialias užduotis, kurios 
integruojamos į vaikų veiklas. 

Visą šį mėnesį „Pelėdžiukai“ ir „Nykštukai“ aktyviai mokėsi pažinti kairę ir dešinę puses, kryptis 
aukštyn – žemyn, taip praplėsdami savo žodyną, bei orientuodamiesi erdvėje. Susipažinome su 
sąvokomis ilgas – trumpas. Užsiėmimuose ir žaidimuose dalyvavo ne tik penkiamečiai, bet ir 
mažesnieji grupių draugai, kurie bandė suprasti sąvokas. 

Vyresnieji vaikai praktikavosi žaisdami grupėje, atlikdami užduotėles, dalyvaudami sporto 
užsiėmimuose, taip pat išėjus pasivaikščioti ir norint pereiti kelią vaikai patys stengdavosi 
parodyti ir įvardyti kryptis, kuriomis reikia žiūrėti prieš einant per perėją. Vaikai visur buvo 
aktyvūs ir susidomėję. 
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Lietuvos maironiečių draugijos sambūris 

Spalio 27 dieną įvyko Lietuvos maironiečių sambūris, skirtas Jono Mačiulio – Maironio 155 – 
osios gimimo metinėms.  Šventė vyko Maironio universitetinėje gimnazijoje. Iš visos Lietuvos 
susirinko didelis būrys maironiečių. Jie aplankė poeto amžino poilsio vietą – Katedros kripką, jo 
darbo vietą – Kauno kunigų seminariją. Vėliau visi susirinko į Aldonos Ruseckaitės knygos ,, 
Maironio sodas “ pristatymą. Renginį vedė poetė Drungytė. Ji kalbino rašytoją, domėjosi, kaip 
gimė tokia nuostabi, informatyvi knyga. Šventėje skambėjo kanklių ir pianino garsai . Apie 
poetą , jo meilę tėvynei kalbėjo, eiles skaitė maironiečiai, jų vadovai. 

Mūsų mokyklos maironiečiai aplankė Seminariją, parymojo prie poeto kapo, klausėsi šventinio 
koncerto. 

Dalė Bubelienė 
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Pirmokų žygis 

Ar spėjote įkvėpti suartos žemės, krentančių lapų ir rudens gėrybių svaiginančio kvapo ? Ar 
pastebėjote geltonuojančius ir raudonuojančius medžių lapus ir aplink skriejančius įstabių formų 
varatinklius? 

Piliuonos gimnazijos pirmos klasės mokiniai spėjo! Spalio 18d.visas pamokas gilino žygyje. 
Kelyje išsiaiškino saugaus elgesio , atšvaitų nešiojimo taisykles. Skaičiavo žvirblius, karves, 
žirgus bei pravažiuojančius automobilius. Skaitė  kaimų, gatvių pavadinimus. Apžiūrėjo sutiktus 
medžius, rinko nuostabių spalvų lapus. Gėrėjosi Kadagių slėnyje atsiveriančiais vaizdais ir 
šokdino ,,varlytes‘‘ Kauno marių pakrantėje. 

Dienos nuovargį numalšino pačių iškeptomis dešrelėmis ir saldumynais. 
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Projektas „Augu sveikas kai…“ 

Viršužiglio darželyje visą spalio 
mėnesį vyko tradicija tapęs 
projektas „Augu sveikas kai…“, 
kuris buvo orientuotas į sveiką 
gyvenseną, higienos įgūdžių 
formavimą, pasitelkiant ne tik 
ugdymo įstaigą, bet ir šeimą. 
Todėl visą mėnesį kiekvieną 
dieną pradėdavome mankštomis, 
kurios suteikė vaikams džiugių 
emocijų, jėgų turiningai 
praleisti dieną. Tarptautinės 
šypsenos dienos paminėjimo 
metu prisiminėme kaip 
taisyklingai prižiūrėti dantukus. 
O kadangi šypsenos būna 
įvairiausių rūšių, tai buvo 
surengta foto faroda „Rūgšti 
emocija“, kurioje atsispindėjo 
vaikų emocijos ir šypsenos 
ragaujant daug vitamino C 
turinčią citriną. 

. 

Visas projekto laikotarpis buvo aktyvus, pilnas įvairiausių kūrybinių veiklų, darbelių, svarbių 
įgūdžių formavimo. Džiaugiamės ir dėkojame tėveliams už aktyvų dalyvavimą ir įsijungimą į 
projektą. 

Auklėtojos 

Piliuonos gimnazija spalio 9 d. dalyvavo Solidarumo bėgime. 

4-ojo Solidarumo bėgimo metu surinkta parama bus skirta:pasaulinės organizacijos „Save the 
Children“ pozityviosios tėvystės programai pritaikyti Lietuvoje; 

paruošti lektorius dirbti su programa ir vesti mokymus; 
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visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrų socialinių darbuotojų, kurie 
ves pozityviosios tėvystės mokymus VDC lankančių vaikų tėvams ir kitiems bendruomenės 
nariams, mokymams; 

medicinos punktui Chikabuke bendruomenės pradinėje mokykloje Zambijoje įkurti. 

Džiaugiamės, kad mūsų surinktos lėšos bus panaudotos kilniems tikslams. 

2017 11 09 – Anglų kalbos olimpiados KINGS rezultatai  

Spalio 17 dieną 37 gimnazijos mokiniai dalyvavo kvalifikaciniame tarptautinės anglų kalbos 
olimpiados KINGS etape. Sveikiname mokinius patekusius į finalą! 

5 klasė: L. Mikelaitis, D. Paulauskas, E. Milušauskaitė, S. Savickytė, N. Grigaravičius. 

6 klasė: A. Beniušytė, S. Šivickaitė, E. Kazlovaitė, E. Baltrušaitis, K. Kupčiūnaitė (99%), O. 
Bernatavičius, J. Rimaitė. 

III klasė: G. Mudričenko (99%), D. Kizaitė (99%), T. Strašinskas (95%), A. Gudauskas, G. 
Barauskaitė, M. Rugėnaitė (98%), M. Juknevičiūtė, R. Gudauskas. 

IV klasė: K. Sinkevičiūtė (98%), E. Čikotaitė (99%), E. Radzevičius (92%), S. Rimkus (98%), K. 
Bingelis. 

        Anglų k. mokytoja Kristina 
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Rekonstrukcijos pradžia 

Akimirkos iš renginio, kurio 
metu Taurakiemio 
„šeimos“ atstovai sudėjo 
simbolius: tikėjimo ir 
darbštumo, krašto vertybes   
ir kultūrą atskleidžiančius 
elementus: kadagio šakelę, 
knygą, tautinę juostą ir molinį 
ąsotėlį. 

 


