LAIKRAŠČIO VEIDAS – SAMANTA KUČINSKAITĖ
1. Gimimo diena, zodiako ženklas.
Liepos 9 d., vėžys
2. Hobis.
Šokiai
3. Įsimintiniausia knyga.
E.M. Remarko ,,Vakarų fronte nieko naujo“
4. Labiausiai patikęs filmas.
,,Narsioji širdis“
5. Geriausias aktorius.
Will Smith
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6. Kaip apibūdintum geriausią draugą?
Geriausias draugas, tai žmogus, kuris gali
pasakyti tiesą, išklausyti, juoktis, verkti ir
kartais būti kvailas kartu!
7. Svajonių šalis.
Australija
8. Negali gyventi be...
Tobio, :D
9. Kas tas Tobis?
Tai mano mylimas šuo. Tai paprastas
mišrūnas šunelis, tačiau mieliausias
pasaulyje...
10. Yda, kurios norėtum atsikratyti.
Nesveikas maistas.
11. Linksmiausia šventė ir kodėl?
Draugų gimtadieniai, patinka daryti
staigmenas.
12. Esi buvusi mokyklos prezidentė. Jei
dabar ja būtum, ką mokykloje tobulintum?
Kaip anksčiau su mokinių taryba
organizuotumėm ir sugalvotumėm daugiau, kad ir mažų švenčių. Jos kelia norą dalyvauti
mokyklos gyvenime, o ne tik eiti į mokyklą todėl, kad reikia
13. Visi tave pažįsta kaip puikią šokėją, išmokiusią šokti daugybę mūsų mokyklos mokinių.
Kokią vietą tavo gyvenime užima šokis?
Kokią vietą užima, tai nežinau, tačiau be šokio neįsivaizduoju, kas aš būčiau.
14. Kada ir kur išmokai šokti?
Labai seniai internete pati mokiausi gatvės šokių, o maždaug prieš ketverius metus pradėjau
lankyti šokių studiją F.U.
15. Pabaigai – linkėjimas „Piliuoniukui“.
B Ū K I T !!!:)
16. Ačiū už pokalbį. Linkime tau, Samanta, visų svajonių išsipildymo.
Lukrecija Antulytė, 10 kl.

Projektas ,, Po pasakos sparnu”
Laikas bėga septynmyliais batais, atnešdamas savo džiaugsmus ir rūpesčius mūsų mažiesiems
darželinukams. Juk kiekvienas mėnesis atveria duris į naują pasaką, kuri mus įkvepia kiekvieną
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dieną rasti joje užkoduotas paslaptis. Anderseno
pasaka ,, Sniego karalienė”- dovana mums
gruodžio laikotarpiui. Šioje pasakoje
užkoduota gėrio ir blogio priešprieša puikus būdas apmąstyt kartu su
mažaisiais, kaip turim prižiūrėt savo
širdis, kad jose neįstrigtų blogio
krislai, kaip kad atsitiko Kajui.. Ši
tema puikiai atitiko mūsų adventinio
laikotarpio nuotaikas, norą tapt

geresniais
vienas kitam, atlaidesniais, labiau
suvokt
draugystės
reikšmę…
Kalėdiniame spektaklyje ,,Sniego
Karalienė”
vaidino
ne
tik
Pelėdžiukų ir Nykštukų grupės
vaikai, bet ir jų tėveliai, be to
mažiesiems buvo smagu matyti
Sniego karalienės

vaidmenyje
besisukančią
choreografijos
mokytoją, kuri
sukūrė daug smagių šokių intarpų
mūsų spektaklyje
(snaigių šokis, piratų šokis).
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Sausio mėnesio pasakų kraitelėje - pasaka ,, Zuikio trobelė”. Nenaudėlė lapė užėmė Kiškio
Piškio trobelę…
Na

ir kas, jau mūsų mažieji mokės ją iš ten
iškrapštyti..Tam pasitelkiam netgi pradinukus,
kurie mielai bendradarbiauja gamindami
pasakai dekoracijas, o trečiokė Ilona
netgi tampa pačia Lape Snape,
vadovaujančia
gausiam
lapučių
( darželinukių) būriui. Kiti pradinukai
staiga tampa stebuklingu mišku,
kuriame ir vyksta stebuklai - Gaidelis
Giedorėlis įveikia lapę…
Vasario mėnesis ramesnis, pasaka ,, Milda ir
Matilda” ragina mus apmąstyti, kokie mes
norime būti - ar netvarkingi, susivėlę,
nesavarankiški kaip Matilda, ar švarūs,
linksmi, rūpestingi, darbštūs kaip Milda.
Besimokydami šios pasakos ketureilių,
mokomės daug mums svarbių dalykų pastebėti netvarką apie mus, patys
užsirišti batukus, padėti mažesniems, vyt
lauk tinginį… Na, o paskutinę žiemos dieną
nusprendžiame suruošt sau ir pradinukams
šventę -

mūsų

,,Paukštelių sugrįžtuves”, nes tėveliai
pagamino daug puikių inkiliukų mūsų
mažiesiems draugams, tad mums
šauni proga pasimokyti paukščių
garsų
pamėgdžiojimų,
dainelių,
žaidimų apie paukštelius, kuo
daugiau sužinoti apie juos. Manau,
paukščiai stebėjosi žiūrėdami į mūsų
iškilmingą eiseną, lydimą dainų, muzikinių
instrumentų skambesio, net pritilę klausėsi
eilėraščių…
Auklėtoja
Gailutė
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Netradicinė anglų kalbos pamoka
2014-03-10 aštuntoje klasėje vyko netradicinė ir labai įdomi anglų kalbos pamoka.
Pamokos tema buvo „Eating out“. Mokiniams buvo paskirtas namų darbas: paruošti patiekalų
meniu ir klasėje suvaidinti restorano situaciją. Mokiniai, pasiskirstę grupėmis, puikiai suvaidino
ir net atsinešė tikrų patiekalų! Vienas iš grupės narių turėjo būti padavėjas, o kiti – klientai.
Įdomiausiai darbą atliko mergaičių komanda, kuri įmantriausiai pasiruošė pamokai: atsinešė
įvairių patiekalų ir net sulčių,
imituojančių vyną. Taip pat
paruošė

įdomų

dialogą.

Žiūrovai pasijautė lyg tikrame
restorane! Ir, žinoma, grupė
nusipelnė dešimtuko. Kiti taip
pat neliko nuskriausti ir gavo
gerus pažymius. Mokytoja liko
patenkinta mokinių aktyvumu
ir

kūrybingumu,

buvo

pavaišinta tortu.

Jurgita Brazinskaitė, 8 klasė
~5~

Biologijos olimpiada
2014 m. sausio 17 d. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos mokinių
47 – osios olimpiados II (rajono) etapas. Joje dalyvavo ir Piliuonos vidurinės mokyklos mokiniai.
9 klasės mokinys Titas Laurinaitis ir 11 klasės mokinė Jolita Baltrušaitytė. Titas užėmė 4 –ąją
vietą.
Biologijos mokytoja R.Gudaitienė

Fizikos olimpiada
2014 m. sausio 24 d. mūsų mokykloje susirinko Kauno rajono mokiniai į 9-12 klasių 62-ają
fizikos olimpiadą. Olimpiadoje dalyvavo Karmėlavos, Garliavos A.Mitkaus , Jonučių,
U.Karvelio, Domeikavos, Neveronių, Zapyškio, Lukšos, Ežerėlio, Vandžiogalos, Čekiškės bei
mūsų – Piliuonos mokyklos moksleiviai. Dvyliktos klasės mokinių buvo 10, vienuoliktos – 10,
dešimtos – 8, devintos – 12 mokinių. Mūsų mokyklai atstovavo T.Laurinaitis ir J.Karbauskas.
mokiniams sekėsi gana gerai. Titas užėmė 4 vietą, t.y. iš 11, 5 galimų taškų surinko 7, o Jokūbas
surinko 4 taškus. Pagal rezultatus – viduriukas. Organizuojant olimpiadą labia padėjo 11 klasės
mokiniai, kurie tą dieną budėjo mokykloje, padėjo svečiams orientuotis. Didelis jiems AČIŪ!
Fizikos mokytoja V.Martovičienė

„Rašom 2014“
Vasario mėn. vyko Nacionalinio V. Kudirkos dailyraščio konkurso „Rašom 2014“ pirmas etapas.
Konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. Buvo pateikti
skirtingi tekstai. Mokiniai dailyraštį rašė dviejose grupėse: 3 – 6 kl. ir 7 – 12 kl. Mūsų mokykloje
buvo pateikta apie 70 darbų. Į konkursą mokiniai įtraukė ir suaugusiuosius. Daugiausia
suaugusiųjų darbų pateikė T. Kupčiūnas (8 kl.)
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Konkursas „Įdomu, paprasta, naudinga 2014“
Vasario 13 d. į Garliavos Juozo Lukšos gimnaziją rinkosi Kauno r. informacinių technologijų
konkurso „Įdomu, paprasta, naudinga 2014“ dalyviai iš įvairių Kauno rajono mokyklų bei
gimnazijų. Jame varžėsi 7-10 klasių komandos. Mokiniai renginio pradžioje pristatė savo
komandas, po to teko atlikti komandines užduotis bei dirbti individualiai. Septintokai turėjo
susidoroti su tekstų rengyklės, aštuntokai - su skaičiuoklės užduotimis, devintokai turėjo įveikti
testą, o dešimtokai pademonstruoti darbo su grafikos rengykle įgūdžius. Komandoms teko
rungtis „Žaibo turnyre“, kurio metu mokiniai galėjo padidinti savo taškų skaičių. Po visų
rungčių teko palūkėti, kol vertinimo komisija vertino ir skaičiavo rezultatus.
Mūsų mokyklos komanda „PILIUONA“:





Gabija Mudričenko (7 kl.);
Edvardas Buitkus (8 kl.);
Titas Laurinaitis (9 kl.);
Vaida Barkauskaitė (10 kl.)
šiame konkurse laimėjo garbingą II
vietą. Džiaugiamės ir
sveikiname laimėtojus. Mokinius
konkursui ruošė informacinių
technologijų mokytoja Rozvita
Brazaitienė.
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INFORMACIJA
2014 m. vasario 11 d. jau 11-ąjį kartą minime Tarptautinę saugesnio interneto dieną . Šių
metų dienos tema – „Kurkime geresnį internetą kartu!” Nacionalinis Saugesnio interneto dienos
renginys vyko parodų ir kongresų centre LITEXPO. Mūsų mokyklos 1-6 klasių mokiniai
dalyvavo piešinių konkurse ,,Pasveikink saugesnį internetą!“ ir Kūrybinių komiksų konkurse.
Informacinių technologijų kabinete vyko netradicinė pamoka „Kaip išlikti saugiam Internete“.
Renginio koordinatorė – informacinių technologijų mokytoja Rozvita Brazaitienė.
Daugiau skaitykite čia: http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/day/sid_2014

Šimtadienis
Išaušo vasario 21-oji. Taip ilgai lauktas dvyliktokų šimtadienis. Pasipuošę kostiumais
vaikinai bei nuostabaus grožio suknelėmis merginos, pasitiko renginį su šypsenom veiduose.
Laikrodis rodo 12.30val. –
ženklas, jog šventė prasidėjo.
Vienuoliktokai,
renginio organizatoriai,
parodė
nuostabų
išradingumą,
renginį
pradėję
Kristijono
Donelaičio
eilėmis,
tačiau
atsivėrus
užuolaidoms
scenoje
įsižiebė
pačios
tikriausios diskotekos
atmosfera. Iškilmingo
rengino
pradžioje
vienuoliktokai pravedė
mankštą, kuri išjudino ne vieną salėje sėdėjusį žiūrovą. Padainavę dainą, organizatoriai pareiškė,
jog dvyliktokų laukia išbandymai. Vyriausius mokyklos mokinius vertino kompetentinga
komisija.
Pirmieji į sceną žengė pernai pagarsėję klasės vaikinai (super mergaitės), kurie privalėjo
pašokti skambant intringuojančiai muzikai. Julius, Mantas, Donatas ir Vilius ne tik nuostabiai
pašoko, bet ir savo žavingumu pakerėjo visą salę. Komisijos vertinimai buvo itin palankūs.
Antruosius iššūkiui iškvietė abiturientus – vairuotojus. Kurie turėjo išlaikyti antrą
vairavimo egzaminą, kurį, be abejo, išlaikė tobulai. Mantas atstumą nuvažiavo idealiai, o Gytis ir
Samanta savo duetu pavergė visus tuo metu juos stebinčius žmones.
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Galiausiai išaušo ir mūsų mokyklos žvaigždučių, mokslo atžvilgiu, valanda. Į sceną
iškilmingai pakviestos dvyliktos klasės pirmūnės Laura ir Gabrielė, kurioms teko nemenka
užduotis, atskleisti savo kaip vakarėlių liūčių prigimtį, liaudiškai tariant – pasitaškyti. Ką jūs
manot?

Merginos buvo nuostabios, šį egzaminą išlaikė šauniai.
Eilė atėjo ir ne viename renginyje pasižymėjusioms moksleivėms – Gretai ir Ramunei,
kurioms teko sukurti dainos posmelį iš keturių žodžių ir ją atlikti prieš auditoriją. Komisija
priekaištų neturėjo.
Iškiliausi sportininkai vienuoliktokų taip pat nebuvo pamiršti. Trys abiturientai buvo
pakviesti ant scenos iškelti be galo sunkią štangą. Linas, Marius bei Domantas su užduotimi
susitvarkė, be jokių nelaimingų atsitikimų.
Renginio vedėjos į sceną pakvietė ir madingiausius mokyklos abiturientus. Martynas ir
Laura, turėjo aprengti du ant scenos besisukinėjančius modelius. Modelius aprengus, o kai
kuriuos nurengus, salėje pasigirdo aplodismentai, tai veikiausiai reiškė tobulus įvertinimus ne tik
iš komisijos, bet ir iš žiūrovų.
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Jolanta ir Agnė į sceną žengė pabaigoje, tačiau jų laukė anaiptol ne paprasčiausi
išbandymai.
Jolanta, pagarsėjusi kaip daugiausiai energetinių gėrimų suvartojantis žmogus pasaulyje, turėjo
atskirti, kuriame puodelyje vanduo yra sveikiausias. Mergina su išbandymu susitvarkė
nepriekaištingai.
O Agnė turėjo sutepti sumuštinį visiems komisijos nariams, žinoma per tam tikrą laiką.
Sumuštinis buvo įspūdingo skonio. Komisija prarado amą.
Po išbandymų vertintojai turėjo pasitarti. Tad tuo metu dvyliktokus pasirodymais

sveikino
ir
kitų
klasių
mokiniai.
Laimei, visi dvyliktokai išbandymus išlaikė, tad abiturientai galėjo drąsiai užimti sceną.
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Vyriausieji mokiniai visus nustebino savo nuostabiais šokiais, kurie vertė salę ploti ir ūžti.
Už šį nuostabų renginį dvyliktokai dėkoja jo organizatoriams - išradingiesiems vienuoliktokams.
„Mes to nepamiršim, tai buvo nuostabi šventė. Ačiū“, - po renginio kalbėjo dvyliktokai.
Greta Repšaitė

16 paprastų taisyklių greitam proveržiui bet kurioje srityje
1. Nežiūrėkite televizoriaus. Niekada.
2. Yra toks dalykas kaip “Judėti pirmyn, kad ir kas be nutiktų“. Išmėginkit,
padeda.
3. Kilo mintis? Užsirašykite.
4. Vėluojate? Raskite būdą apie tai įspėti.
5. Nesijuokit iš svetimų svajonių.
6. Negrįžkite pas žmones kurie jus išdavė. Jie nesikeičia.
7. Praleiskite daugiau laiko su tėvais – akimirka, kai jų neteksite, visada
ištinka netikėtai.
8. Mandagumas nieko nekainuoja. Bet daug perka. Naudokitės dažniau.
9. Mokėkite pripažinti savo klaidas.
10. Atsisakykite įpročio nuolat teisintis. Niekam neįdomios svetimos problemos.
11. Neskleiskit apkalbų.
12. Neaiškiose situacijose eikite miegoti. Be to, visose situacijose verta
prisiminti, kad „ir tai praeis“.
13. Net ir rimtai dėl kažko susikivirčiję nemėginkite žmogaus įskaudinti ar
įžeisti… Ginčas išsispręs (greičiausiai), o pikti žodžiai įsimins ilgam…
14. Sakykite tiesą, tada nereikės nieko įsimindinėti.
15. Dieną pradėkite nuo paties sunkiausio ir nemaloniausio reikalo. Kai jį
atliksite – likusi dienos dalis nebebus temdoma neramių minčių.
16. NIEKAS niekam nieko neprivalo. Pamirškite žodį „turi“ ar „privalo“.
Išmeskite iš savo žodyno. Kitaip rizikuojate paskęsti vien tik materialinėse
bei moralinėse prievolėse.
(Dalinkitės su draugais ir laikas nuo laiko pasiskaitykite patys)
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Įkvepiančios istorijos. Tolerancija
Istorija apie ledus
Kartą dešimties metų berniukas atsisėdo prie staliuko kavinėje. Priėjo padavėja.
- Kiek kainuoja šokoladiniai ledai su riešutais? – paklausė berniukas.
- Penki litai, – atsakė padavėja.
Berniukas išsitraukė iš kišenės ranką ir ėmė skaičiuoti monetas.
- Kiek kainuoja paprasti ledai, be nieko? – paklausė vaikas.
Padavėja ėmė nervintis, nes jau visa eilė žmonių jos laukė prie kitų staliukų.
- Du penkiasdešimt, – atrėžė
trumpai.
Berniukas vėl paskaičiavo
pinigėlius.
- Noriu paprastų ledų – nusprendė
jis.
Padavėja atnešė ledus,
numetė ant stalo sąskaitą ir dingo.
Vaikis suvalgė savo ledus,
susimokėjo kasoje ir išėjo.
Padavėja grįžo apsitvarkyti,
pažvelgė stalo link ir pajuto kaip
sunkus gniužulas ėmė kauptis jos
gerklėje. Šalia tuščios ledų vazelės
gulėjo krūvelė tvarkingai sudėtų
monetų, du litai penkiasdešimt –
jos arbatpinigiai. Niekada
nespręskite apie žmogų nesužinoję
kokios jo elgesio priežastys!

Mes verkšlename dėl barnių su tėvais, o kažkas jų išvis neturi.
Mes skundžiamės savo darbu, o kažkas yra bedarbis.
Mes nekenčiame savęs už tai, kad persivalgome, o kažkas svajoja apie normalų
maistą.
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Mes pykstame ant mylimo žmogaus, o kažkas jį prarado ir jau niekada
nebesusigrąžins.
Mes svajojame persikelti į didelį namą, o kažkas svajoja apie nediduką kambarėlį.
Vertinkime visa tai, ką turime.

SPORTO KRONIKA
2013 m gruodžio mėn. mokykloje vyko Kalėdinis krepšinio 2X2 turnyras.,
kuriame mokiniai rungtyniavo trijose amžiaus grupėse: 5-6 kl., 7-8-9 kl., ir 10-11-12 kl. Pirmoje
grupėje nugalėtojais tapo: Vladas Mačys ir Mantas Dolotovas, antroje grupėje: Jokūbas
Karbauskas ir Edvinas Vaitkevičius , trečioje: Audrius Lukošius ir Mantas Miltakis. Nugalėtojai
buvo apdovanoti medaliais ir diplomais.
Mokiniai taip pat dalyvavo ir Kauno rajono
Olimpinio festivalio šaškių ir šachmatų varžybose,
kur laimėjo ketvirtas vietas, krepšinio 3x3 ir 5x5
varžybose. Dabar mokiniai ruošiasi smiginio
varžyboms, kur planuoja apginti sidabro laimėtojų
titulą.

Mokytojų išvyka į Valdovų rūmus
Vos prasidėjus 2014 – iesiems metams, sausio 2 d. mes, Piliuonos vidurinės mokyklos
mokytojai, susiruošėme į Vilnių, Valdovų rūmus. Žingsnis po žingsnio apžvelgėme
reprezentacines menes, kuriose puikavosi gausūs archeologiniai radiniai, gobelenai, pagal
autentiškus pavyzdžius atkurtos unikalios koklinės krosnys... Greitai prabėgo įspūdžių kupina
diena. Tikimės, kad tokie bus ir visi metai – pilni įspūdžių ir džiugių minčių.
Šioje istorinėje vietoje IV–VIII a. buvo medinė gyvenvietė, XIII a. II p. dalis gyvenvietės
virto mūro pilimi. XIV a. I p. ji tapo svarbiausiu statiniu mūro siena juosiamoje didelėje Vilniaus
Žemutinės pilies teritorijoje. Nuo pirmųjų Gediminaičių laikų čia rezidavo beveik visi Lietuvos
valdovai. Jie ne kartą plėtė mūro pilį, o XV a. pab. pradėjo jos esminę rekonstrukciją. Iš pradžių
turėjusi gotikos bruožų, XVI a. reprezentacinė Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija tapo
ištaigingais renesansiniais rūmais. XVII a. I p. jie įgijo ir ankstyvojo baroko požymių. Vilnius
tuo metu buvo vienu iš didžiausių Vidurio Rytų Europos centrų. XVII a. vid. okupantai rūmus
~13~

nuniokojo, o XVIII a. pab. – XIX a. pr. ir visiškai sugriovė.

2000 m. Lietuvos Respublikos seimas priėmė įstatymą dėl Valdovų rūmų atkūrimo ir
paskirties. Po dvejų metų pradėti statybos darbai. 2013 m. du iš keturių Valdovų rūmų korpusų
atverti lankytojams, juose įsikūrė nuo 2009 m. veikiantis Nacionalinis muziejus – Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmai.
Nacionaliniame muziejuje
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmuose galima apžiūrėti
dvi nuolatines ekspozicijas,
atspindinčias istorinės rezidencijos
funkcijas. Gausūs radiniai kartu su
rūmų raidos maketais, ikonografine
medžiaga ir tekstiniais komentarais
rodomi Rūmų istorinės ir
architektūrinės raidos ekspozicijoje
(I maršrutas). Rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicija (II maršrutas)
lankytojus atves į reprezentacines menes su atkurtais istoriniais vėlyvosios gotikos, renesanso ir
ankstyvojo baroko reprezentaciniais interjerais, taip pat į specialią lobyno salę.
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