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Ir veda į mokyklą pirmąkart,
Šis jaudulys nebeišnyks vaikystės
Kaskart rugsėjo pirmą laimėj
noris verkt.
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Mokausi būti vairuotoju
Šiltą spalio 15 d. popietę III gimnazijos klasės vaikinų komanda: E.Vaitkevičius, T.
Laurinaitis, J. Karbauskas, M. Balnanosis su grupe ,,sirgalių“ dalyvavo ARV – AUTO mokyklos
specialistų kartu su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba ir
radijo stotimi EXTRA FM organizuotame konkurse ,,Smulkmenų kelyje nebūna“. Organizatoriai
buvo parengę naudingas ir kartu žaismingas užduotis, taigi laikas neprailgo. Mūsų komanda
laimėjo 4 – ąją vietą. Po renginio visi norintieji galėjo vairuoti mokomąsias mašinas, aišku,
padedant vairavimo instruktoriui.

Lapkričio 4 d. mūsų mokykloje vyko I – asis viktorinos ,,Mokausi būti vairuotoju“ etapas.
ARV – AUTO specialistai pateikė testus būsimiems vairuotojams. III – IV gimnazijos klasių
moksleiviai kompiuterių klasėje sprendė KET testus, buvo išrinkti nugalėtojai: K. Garmutė, T.
Kupčiūnas, R. Misiūnaitė, Ž. Martovičiūtė, L. Žiūra.
II – asis viktorinos etapas vyks gruožio 10 d. Kauno ,,Saulės“ gimnazijoje, kur dalyvaus
mūsų mokyklos I – ojo etapo nugalėtojai.
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Išvyka į divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės
mokyklą

Mūsų II-IV gimnazijos klasių moksleiviai svečiavosi Lietuvos kariuomenės mokykloje,
kur buvo supažindinti su studijų galimybėmis, galėjo apžiūrėti karinę amuniciją, techniką,
sporto sales ir aikštynus. Pamatė, kaip vyksta sportinės treniruotės, karinės savigynos užsiėmimai.
Paragavo kareiviškos košės, kuri pasirodė labai skani, ir ne vienas dairėsi, kaip čia pakartojus…
Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla - nepriklausomos
Lietuvos Respublikos įsteigta pirma karinė mokymo įstaiga ir vienas pirmųjų Lietuvos
kariuomenės dalinių.
Lietuvos kariuomenės mokyklos tikslas yra rengti karjeros ir specialybės kursuose krašto apsaugos sistemai profesinės karo tarnybos karius, valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartį, ir kitų valstybių karius, vykdyti jaunesniųjų karininkų vadų
mokymus.
Lietuvos kariuomenės mokyklą sudaro štabas, Mokymo skyrius, Puskarininkių mokykla,
Logistikos mokymo centras, Ryšių ir informacinių sistemų mokymo centras, Parašiutinio
rengimo centras, Fizinio rengimo centras, Aprūpinimo tarnyba, Mokomasis batalionas ir Kazio
Veverskio poligonas.
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Išvyka į Vilniaus 5 – ąją mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir
technologijų parodą ,,Mokykla 2015”

Mokykla be sienų – taip pavadinta šių metų paroda, kurioje lapkričio 6 d. pabuvojome mes ,
8 ir II, III, IV gimnazijos klasių mokiniai ir mokytojai. Malonu buvo šiame renginyje
pasisveikinti su mūsų šalies prezidente Dalia Grybauskaite, taip pat besidominčia švietimo
naujovėmis.
Šiandien moksleiviai dažnai būna įsitikinę, kad mokytis sunku ir neįdomu. Lapkričio 6-7
dienomis, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vykusioje švietimo parodoje
„Mokykla 2015“, įvairiomis čia surengtomis veiklomis buvo griaunami stereotipai apie tai,
kad mokslas yra nuobodus, kartu teigiama, kad šiandien būti mokytoju yra garbinga ir įdomu.
Mūsų moksleiviai čia galėjo rasti įvairios veiklos: dalyvauti aktyviose pamokose, gamtos mokslų
laboratorijų bandymuose, meninėje, kūno kultūros veikloje, valdyti robotukus. Kiekvienas rado
tai ką mėgsta, kas jam teikia džiaugsmą.
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Svečiuojamės Aleksandro Stulginskio universitete
Lapkričio 24 d. buvome pakviesti į Aleksandro Stulginskio universitetą. II-III gimnazijos
klasių mokiniai galėjo savo akimis pamatyti, kur ir ko mokosi studentai, kaip leidžia laisvalaikį,
kokios jų gyvenimo ir mokymosi sąlygos, privalumai, netgi išklausė vieną tikro medžiotojo –
dėstytojo vedamą medžioklėtyros paskaitą…
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Piliuonos gimnazijos pastatas bus rekonstruotas
•

REKLAMA

Lapkričio 16 d. Piliuonos bendruomenei pristatytas gimnazijos pastato rekonstrukcijos
techninis projektas. Jam įgyvendinti iš Valstybės investicijų programos prireiks beveik 2,5 mln.
eurų.
1988 m. pastatytas administracinis pastatas buvo nepritaikytas mokyklos reikmėms. Čia po vienu
stogu glaudžiasi ambulatorija, laisvalaikio salė, biblioteka ir net koplyčia.
„Neturime sporto salės. Dažniausiai sportuojame lauke, o blogu oru mankštinamės mokyklos
vestibiulyje“, - kalbėjo gimnazijos direktorė Dalia Vasauskienė.
„Tai vienintelė gimnazija 30 kilometrų spinduliu. Joje gali mokytis ne tik vietos, bet ir aplinkinių
gyvenviečių vaikai. Svarbu, kad ugdymas vyktų šiltose ir saugiose patalpose“, - kalbėjo Seimo
narys Antanas Nesteckis.
Bendruomenei techninį projektą pristatė bendrovės „Archispektras“ atstovai. Atsižvelgdamas į
gyventojų nuomonę, projekto vadovas Vaidas Tamošiūnas rengia keletą pakeitimų, o darbus
numatyta pradėti jau kitąmet.
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Bus atnaujinta mokyklos šildymo sistema, įėjimas pritaikytas neįgaliesiems, o erdvės išplanuotos
atsižvelgiant į mokytojų ir mokinių poreikius. Mokyklos sporto salę planuojama įrengti
pertvarkytoje aktų salėje, o pastaroji bus įrengta įstiklintame vidiniame kieme. Mokyklos
prieigose prisėsti kvies suoliukai, o rekonstruotoje automobilių stovėjimo aikštelėje galės vykti ir
bendruomenės renginiai.
Rajono meras Valerijus Makūnas patikino: projektai parengti, greitai prasidės darbai, o rezultatai
nustebins ne vieną. „Tikiuosi, kad mokiniai, kurie paliko seną vidurinę mokyklą baimindamiesi
jos miglotos ateities, panorės grįžti į šiuolaikinę ir jaukią gimnaziją“, - vylėsi meras.
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Antrokų dailės-technologijų pamoka netradicinėje aplinkoje
2015-11-11 antrokai vyko į Pažaislio vienuolyno informacinį centrą. Neįprastoje aplinkoje,
tyliai skambant nuostabiai muzikai lipdė savo Angelą iš modelino. Darbeliai atrodė labai
dailūs, nes vaikai į juos sudėjo visą savo širdelės šilumą. Paskui vadovė pavedžiojo visus po
informacinio centro muziejų. Muziejus ypatingas, nes daug ką galima liesti rankomis,
atidarinėti stalčiukus, kuriuose sudėti eksponatai.
2 klasės mokytoja Nijolė Žitkauskienė
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2015 11 16 - Projekto ,,Svajonių mokykla” dalyvių išvyka į Vilnių
Jau antrus mokslo metus įgyvendinamas prevencinis projektas „Svajonių mokykla“ šį
kartą suteikė Kauno apskrities mokyklų, dalyvaujančių projekte moksleiviams, galimybę iš
arčiau susipažinti su teisėsaugos institucijų darbu. Iš viso išvykoje dalyvavo 43 vaikai iš 15
apskrities mokyklų. Išvyka prasidėjo susirinkusių į išvyką susipažinimu – sudarytos komandos,
kurios susirungė autobuse vykusiame protmūšyje. Pirmoji autobuso stotelė pasiekus Vilnių –
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Policijos
departamento Komunikacijos skyriaus viršininkas Ramūnas Matonis bei vyriausioji specialistė
Rasa Bataitytė suteikė progą apsilankyti Lietuvos policijos generalinio komisaro kabinete,

„pasimatuoti“ jo kėdę. Vaikai noriai pozavo prieš fotoaparato objektyvą norėdami įsiamžinti
generalinio komisaro darbo vietoje. Dar įdomesnis vaikams buvo apsilankymas Lietuvos
Respublikos antiteroristinių operacijų rinktinėje „Aras“. „Are“ dirbantys Andrius ir Vytenis
supažindino su pagrindinėmis „Aro“ funkcijomis, darbuotojų atrankos kriterijais, žiūrėjo
filmukus apie „Aro“ pareigūnų dalyvavimą įvairiose pratybose. Nors „Aro“ darbuotojai aprūpinti
šiuolaikine ginkluote bei įranga, tačiau bet kokie ginklai beverčiai be profesionaliai parengtų
žmonių, todėl atrankoms į šią tarnybą yra keliami aukšti reikalavimai. Įdomus susitikimas laukė
ir Lietuvos Respublikos Generalinėje prokuratūroje, kur mus pasitiko Generalinės prokuratūros
Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinionienė. Ji papasakojo prokuratūros istoriją: kada ji
įkurta, kaip ji buvo atkurta 1990 metais, kai Lietuva tapo nepriklausoma Respublika.
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2015 11 19 – Mokiniai dalyvavo konferencijoje
Norėjau pasakyti jums vieną žodį, ir tas žodis yra Džiaugsmas. Ten,
ten visada pilna džiaugsmo!

kur yra pašvęstųjų,

Popiežius Pranciškus

Užbaigiant pašvęstojo gyvenimo metus 2015
m. lapkričio 18 d. Garliavos Juozo Lukšos
gimnazijoje, vyko konferencija, kurioje Piliuonos
gimnazijos 8 klasės mokiniai pasidalino savo
patirtimi ir įspūdžiais apie integruotą tikybos –
lietuvių kalbos pamoką netradicinėje erdvėje
Pažaislyje. Gimnazijai atstovauti ir pristatyti grupės
darbą ėmėsi Gabija ir Rasa. Fotografijomis dalijosi
Digna ir Grantas; Kiti dalyviai- kaligrafinio meno
autoriai, pasidalino savo darbais, kuriuos vežėmės į
konferenciją. Pristatydami darbą skaidrėse klasėje per
tikybos pamoką atidžiai klausėmės visų aštuntokų
pastabų ir siūlymų.
Nuvykę į konferencijos vietą, užsiregistravę,
klausėmės šeimininkų: J. Lukšos gimnazijos,
švietimo centro Editos Žaromskienės, Aleksoto
dekanato dekano kun. Deimanto Brogio, Garliavos
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klebono, vicedekano kun. Gintaro Urbšto sveikinimo žodžių. Savo pasišventimu Viešpačiui ir
žmonėms liudijimu dalijosi s. Vincenta iš Kauno Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
vargdienių vienuolyno, kviesdama nebijoti kreiptis, ištikus negandoms, ar šiaip sprendžiant
sudėtingus gyvenimo klausimus.

„Pažaislio vienuolynas- Baroko perlas”
Norėdami kūrybiškai paminėti popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Pašvęstojo gyvenimo
metus bei įgyti žinių apie kitame
Kauno Marių krante
buvusią ir
tebeveikiančią vienuolijas, spalio 23
dieną, lydimi tikybos mokytojos Dalios
Bajarūnienės ir lietuvių kalbos
mokytojos Ramutės Vaitkevičienės
turėjome
integruotą
pamoką
netradicinėje aplinkoje ir aplankėme
Pažaislio vienuolyną. Atvykę, buvome
pažymėti lipdukais „Aš gyvas“;
Pasijutome išties gyvi, nes čia jaunos
gidės-edukatorės Agnės dėka, jaukios
auros apsuptyje, mums buvo atskleista
nepaprasta Pažaislio istorija.
Ekskursijoje sužinojome, kad Pažaislio
vienuolyne ir bažnyčioje dirbusių
menininkų
dėka
architektūros,
skulptūros bei tapybos formomis
materializavosi XVII a. Bažnyčiai
aktualios idėjos. Siekta skatinti
žmogaus sieloje Dievo garbinimą,
kreipti jį teisinga linkme, tarpininkauti
jo ryšiui su Dievu ir dieviškojo
Apreiškimo tiesomis. Kristupo Paco į
Pažaislį iš Italijos pakviesti menininkai
Bažnyčios suformuotas estetines idėjas
įkūnijo
vieningoje
ikonografinėje
programoje,
atsiskleidžiančioje
į
visumą
„suausta“
architektūros,
skulptūros ir freskų simbolių derme.
Turėjome edukaciją - integruotą lietuvių k. tikybos pamoką: „Su plunksna prie
spingsulės“ Buvome supažindinti su knygos atsiradimo ir vystymosi istorija. Sužinojome apie
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knygų dauginimo ir skaitymo kultūrą Lietuvos vienuolynuose XVII – XVIII a. Susipažinome su
rankraščių gamybos technologija. Išmokome pasidirbti ir valdyti plunksną. Mokėmės
kaligrafijos meno. Sugrįžę į gimnaziją, tikybos klasėje surengėme kaligrafijos rašysenos su
plunksna parodą.
Gabija Būtautaitė 8 kl.
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Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka
2015-11-26 Piliuonos gimnazijoje vyko integruota lietuvių kalbos ir muzikos
pamoka
aruodo”.

“Iš

tautosakos

Kurioje mokiniai išsiaiškino
tautosakos rūšis, o patys
mindami mįsles, minkles,
dainuodami
lietuvių liaudies dainas pajuto
kalbos grožį ir skambesį.
Iš šios pamokos mokiniai
pasisėmė išminties, gerumo,
žaismingumo, bičiulystės ir
artumo.
Pamoką vedė lietuvių kalbos
vyr.
mokytoja
R.Vaitkevičienė ir muzikos
vyr. mokytoja E.Vainiūnaitė

2015 11 27 – Lankėsi Krašto apsaugos savanorių pajėgų kuopos
vadas
Gimnazijoje lankėsi Krašto apsaugos savanorių pajėgų kuopos vadas Skomantas
Povilionis su šauktiniais kariais, kurie susitiko su gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniais.
Susitikimo metu kuopos vadai kalbėjo apie Lietuvos kariuomenę, tarnybos joje būdus; akcentavo
kodėl verta rinktis bazinius
karinius
mokymus;
vėliau
mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti
karių ginkluotę, pabendrauti su
jais ir apie kariuomenę sužinoti
viską „iš pirmų lūpų“.
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