Pasaulinei AIDS dienai pažymėti gimnazijoje vyko protų mūšis „AIDS: geriau žinoti!“
Gruodžio 1 d. – pasaulinė AIDS diena. Pasaulinę AIDS dieną 1988 metais inicijavo Pasaulio
sveikatos organizacija. Šią dieną Piliuonos gimnazijos III-čia ir IV-ta klasės varžėsi protų mūšyje,
kas greičiau atsakys į klausimus apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus,
prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse. Gimnazistams tai leido, ne tik
prisiminti, ką jau žinojo, bet ir plačiau susipažinti su ŽIV ir AIDS.
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Pastarųjų metų Pasaulinės AIDS dienos šūkis kviečia siekti nulio naujų ŽIV užsikrėtimų, nulio
diskriminacijos, nulio naujų mirčių nuo AIDS. Siekiant atkreipti į tai gimnazijos bendruomenės
dėmesį buvo parengtas informacinis stendas.
Psichologė Aušra Gradickienė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Laurinaitienė

KAUNO RAJONO 6-9 KLASIŲ MOKINIŲ PROJEKTAS „KĄ PADARĖTE VIENAM IŠ
MAŽIAUSIŲJŲ – MAN PADARĖTE“
Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra
namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų
darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje. (Biblija, Naujasis Testamentas: Mt 5, (15-16)
Šio projekto tikslas- pagilinti Šv. Kalėdų šventės sampratą užbaigiant Pašvęstojo gyvenimo
metus.
III etapas. Baigiamasis projekto renginys vyks 2015 m. gruodžio 9 d. 13 val. Kauno Šv.
Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.
Tikybos vyr. mokytoja Dalia Bajarūnienė
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Piliuonos gimnazijoje sušurmuliavo Kalėdos.
Piliuonos gimnazijoje sušurmuliavo Kalėdos. O kokios Kalėdos be žiemos puokštės?
Mokinių gamintose žiemos puokštėse įdėtas krislas kūrybos, lašas kantrybės, glėbelis
kruopštumo ir didelis palinkėjimas – gražių ir šiltų šv. Kalėdų.
Parodos organizatorė biologijos vyr. mokytoja Roma Gudaitienė
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Viršužiglio darželinukai dalyvavo 1 savaitės projekte „Galiu viską išmatuoti“
Projekto tikslas – siekti, kad vaikai suprastų ir galėtų išmatuoti daiktų ilgį, plotį, tūrį, aukštį,
temperatūrą, greitį bei išmėgintų įvairius matavimo būdus ir priemones. Visą savaitę Viršužiglio
darželinukai mokėsi matavimo paslapčių.
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Susitikimas -paskaita su KTU dėstytoja
Gruodžio 8 dieną II-III-IV gimn. klasių moksleiviams vyko susitikimas - paskaita su KTU
dėstytoja Laura Gegeckiene, kuri mokinius kvietė diskutuoti tema ,,Kas slepiasi banknotuose”.

Sveikiname konkurso „Olympis 2015 – Rudens sesija“ dalyvius ir prizininkus.
Anglų kalbos konkurse dalyvavo 41 mokinys. III-io laipsnio diplomus laimėjo 2 klasės mokiniai
Gediminas Barauskas, Liepa Židonytė, Austėja Gustaitytė; 3 klasės mokinė Emilija
Milušauskaitė; 4 klasės mokinės Saulė Šivickaitė, Augustė Beniušytė; 5 klasės mokinės Gabrielė
Vaitkevičiūtė, Rugilė Protaščiuk, Ieva Būtautaitė, Emilija Šilanskaitė; 8 klasės mokinė Žydrūnė
Bernatavičiūtė; II g. klasės mokinys Justas Juškevičius; III g. klasės mokinė Aistė Nėniūtė.
II-o laipsnio diplomai džiugina 2 klasės mokines Adriją Jankūnaitę, Simoną Kišonaitę; 4 klasės
mokinį Dovydą Demikį; 5 klasės mokinę Eilą Grybinaitę; I g. klasės mokines Miglę Rugėnaitę,
Gabiją Mudričenko; II g. klasėsmokinius Tadą Kupčiūną, Skirmantą Rimkų, Lauryną Žiūrą,
Egidijų Radzevičių.
I-o laipsnio diplomų laimėtojai yra 7 klasės mokinė Silvija Kizaitė; I g. klasės mokinės Diana
Kizaitė, Agnė Grybinaitė; II g. klasės mokinė Erika Čikotaitė.

Anglų kl. mokytoja Kristina
~7~

Dalyvavimas konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai”
2015 m. gruodžio 7 d. 6 klasės mokiniai dalyvavo konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai”, kuriame
laimėjo trečią vietą. Mokiniams teko atlikti įvairias užduotis iš sveikos gyvensenos, saugaus
eismo, pirmos pagalbos, dalyvauti sportinėse ir kapitono rungtyse…Užduotis, taip pat, gavo
atlikti ir sveikatos specialistai su mokytojais.Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti diplomais
ir prizais.
Kūno kultūros mokytoja K. Brazaitienė
Sveikatos specialistė
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L. Laurinaitienė

Mokiniai dalyvavo rajoninėje viktorinoje ,,Būk saugus”
Trečios klasės mokinių ,,Patrulių” komanda dalyvavo rajoninėje viktorinoje ,,Būk saugus”. Įgijo
naujos patirties, sužinojo, ką daryti, kad neįvyktų nelaimė, kaip išsikviesti pagalbą.
,,Mes Patruliai viską matom,
Į pagalbą skubam lekiam,
O jei patys nesutvarkom Kviečiam 112 į talką!” – skandavo Angelina, Miglė, Saulė, Matas ir Nedas.
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Projektas ,,Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, tą padarėte man”

Antikorupcinė savaitė gimnazijoje
Tikybos pamokose buvo demonstruojamos skaidrės, visų klasių gimnazistai korupcijos dieną
pažymėjo projektinėje veikloje, tikybos, pamokoje. Pamokos metu analizavome ir lyginome
lietuvių liaudies tautosakos patarles, lyginome su Šventajame Rašte cituojamais korupcijos
veiksmais, piešėme piešinius,gimnazistai pristatinėjo savo kūrybinius darbus pateiktyse.
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Viršužiglio darželyje įvyko Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė
Gruodžio 11 dieną Viršužiglio darželyje įvyko Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė. Jos metu
„Nykštukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupės vaikai rado ant eglutės laiškelį nuo Kalėdų Senelio, kuris
buvo netikėtas. Jame buvo pranešama, kad džiaugiasi Kalėdų Senelis , kad buvo geri vaikučiai ir
tikisi, kad taip bus ir toliau. Šventės metu vaikai linksminosi sakydami eilėraštukus, dainuodami
daineles. Taip pat visi kartu rašė laiškelį Kalėdų Seneliui, kuriame kiekvienas išsakė savo norus,
troškimus. Puošėme savo rankų darbo gamintais žaisliukais eglutę ir ji netikėtai pradžiugino mus
suspindėdama nuostabiomis spalvom, kuriomis džiaugiamės ir toliau laukdami didžiųjų švenčių.
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Konferencija Bist Du dabei?
2015 m. gruodžio 15 dieną Piliuonos gimnazijos 5 klasės mokinės dalyvavo tarptautinėje
konferencijoje Bist Du dabei? , kurią organizavo Vytauto Didžiojo universitetas.
Pirmiausia dalyvauta konferencijos pristatyme, diskutuota apie studijavimą Vokietijoje, vyko
veiklos stotelės mokiniams. Ten mokinosi vokiškų žodžių, ant lentos buvo papuošta kalėdinė
eglutė, ant kurios kabinome popierinius žaisliukus su kalėdiniais vokiškais žodžiais.
Buvo labai smagu dainuoti vokiškas kalėdines dainas.
5 klasės mokinė Ieva Būtautaitė
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Konkurso ,,Žiemos puokštė” nugalėtojai
Sveikiname Respublikinio kalėdinių puokščių konkurso ,,Žiemos puokštė”
nugalėtojus:
Ignę Šernaitę 6 kl. I vieta
Eglę Nekrošiūtę III gimn. kl. III vieta

Aurelijos Makūnienės paramos ir labdaros fondo stipendija

2015-12-14 dieną Piliuonos gimnazijos 5 klasės mokinė Ieva Būtautaitė 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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Sveikiname Piliuonos gimnazijos mokinius, geriausiai atlikusius 2015 metų
matematinio ir gamtamokslinio konkurso užduotis
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Projektas ,,Mokausi būti vairuotoju”
Piliuonos gimnazijos mokiniai dalyvavo projekte ,,Mokausi būti vairuotoju”.
Jo metu UAB ,,ARV-AUTO” vairuotojų mokyklos vadovas pasakojo apie vairuotojų rengimą.
Būsimieji vairuotojai išbandė savo jėgas spręsdami KET klausimus, bei dalyvavo įvairiose
rungtyse.
Visi mokiniai buvo apdovanoti ir grįžo kupini įspūdžių.

Gruodžio 14 – 18 d. Viršužiglio darželyje vyko meninis projektas ,,Snaigių sūkury”
Vaikai buvo skatinami aktyviai ir kūrybiškai dalyvauti socialiniame gyvenime. „Nykštukų“ ir
„Pelėdžiukų“ grupės vaikai dalyvavo adventiniame rytmetyje, kurio metu vaikai žaidė pirštukų
žaidimus, dainavo liaudies dainas, klausėsi kalėdinių giesmių, žaidė žaidimą „Siūlai, siūlai“.
Auklėtojos
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Pilietinė akcija ,,Atminimo šviesa amžina”
2016 -01-13 Piliuonos gimnazijoje vyko jau tradicine tapusi pilietinė akcija ,,Atminimo šviesa
amžina”. 8 val. languose buvo uždegtos žvakutės, kabinetuose išjungta šviesa 10 min. Mokytojai
priminė vaikams sausio 13 svarbą mūsų tautai. mokiniai ir mokytojai segėjo sausio 13 simbolį –
neužmirštuolę. Priešmokyklinukai, pirmokai, antrokai, trečiokai, ketvirtokai, aštuntokai, I ir II
gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo sausio 13-osios dienos minėjime.
7 klasės mokiniai su mokyklos direktore Dalia Vasauskiene ir istorijos mokytoja Kristina
Pranckevičiūte dalyvao sausio 13-osios dienos minėjime Juragiuose. Po oficialiosios dalies
mokiniai prie laužo buvo vaišinami kareiviška koše ir arbata.

Anglų kalbos mokytojų metodinė diena
2016 m. sausio 18 dieną Piliuonos gimnazijoje vyko anglų kalbos mokytojų metodinė diena.
Renginyje dalyvavo Garliavos Adomo Mitkaus, Šlienavos pagrindinių mokyklų mokytojos,
Kauno r. švietimo centro metodininkė E. Žaromskienė. Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos
mokytoja R. Markovskaja skaitė pranešimą apie „Hot potato“ programą, kurios pagalba galima
kurti įvairius pratimus, kryžiažodžius. Piliuonos gimnazijos mokytoja K. Kerdokaitė pristatė
pranešimą „(Ne) tradicinė pamoka – būdas kelti mokinių motyvaciją“. Jame minėjo, kas yra
motyvacija, kokie esminiai komponentai mokantis kalbų, pasidalino patirtimi, kaip praktiškai
rengti netradicines pamokas, ir kaip jos skatina mokinių motyvaciją. Express Publishing ELT
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konsultantė Asterija Kliaugienė seminaro „Information Technologies in English Language
Teaching“ metu pademonstravo, kaip pamokose panaudoti įvairias mokomąsias programas
pradinėse ir vyresnėse klasėse.

Konkursas „Dailus raštas akį glosto“
Sausio 14 d. Piliuonos gimnazijoje vyko zoninis antrokų gražaus rašto konkursas „Dailus raštas
akį glosto“. Trys dalyviai atstovaus rajoniniame ture. Tai Julija Sabaliauskaitė (mokyt. Ina
Banevičienė) iš Šlienavos pagr. mokyklos, užėmusi I vietą, Gustė Bubnytė ( mokyt.Dalia
Korženiauskienė) iš Neveronių gimnazijos – II vieta ir Gerda Kričialaitė (mokyt. Nijolė
Žitkauskienė) iš Piliuonos gimnazijos -III vieta.
Konkurso organizatorė mokytoja Teresė Simanaitienė
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Nacionaliniame Kauno dramos teatre
2016-01-20 Gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai ir mokytojai aplankė Nacionalinį Kauno
dramos teatrą, kuriame pažiūrėjo pagal I. Simonaitytės romaną pastatytą vienos dallies
spektaklį ,,Gentis”.
Mano genties nebėra. Yra tušti trobesiai. Užkaltos durys ir langai. Ir nors seniai tuščia, aš vis
vien grįžtu ten. Mintimis. Grįžtu susitikti.
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