Gimnazijoje viešėjo aktorė Virginija Kochanskytė
2016-02-25 gimnazijoje su specialia literatūrine programa „V. Kudirka – žmogaus
misterija“ viešėjo aktorė Virginija Kochanskytė. „Jaučiu pareigą literatūrinėmismuzikinėmis programomis priminti tautai tuos, kurie puoselėjo lietuvybę“, – teigia
aktorė Virginija Kochanskytė, parengusi programą. Ši netradicinė literatūros
pamoka buvo skirta ne tik geriau pažinti daktaro Vinco Kudirkos talentus, bet ir
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prisiliesti prie lietuvybės šaknų artėjant Kovo 11-ajai ir vykstant Lietuvių kalbos
dienoms.
Su įvairiomis literatūrinėmis programomis po Lietuvą keliaujanti aktorė sako
nepastebinti, kad tų, kurie domisi poezijos skaitymu, mažėtų: įvairiausio amžiaus
žmonės klausosi poezijos. Tarp jų ir mūsų gimnazijos mokiniai.
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Projektas “Cards for hospitalized kids”
Kovo 2 dieną 5 klasės mokiniai dalyvavo kūrybiniame–edukaciniame projekte „Cards for
hospitalized kids“. Mokiniai gamino atvirukus ir angliškai rašė sveikinimus artėjančių Šv.
Velykų bei atėjusio pavasario progomis. Atvirukai skirti sergantiems JAV vaikams.

Anglų kl. mokytojos K. Kerdokaitė, N. Uldinskienė
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I vieta zoniniame matematikos olimpiados ture
Mūsų gimnazijos 4 klasės mokinys Dovydas Demikis sėkmingai atstovavo zoniniame
matematikos olimpiados ture Neveronių gimnazijoje. Jis surinko 31 tašką iš 33 galimų ir užėmė I
vietą. Sveikiname ir linkime sėkmės rajoniniame ture.
4 klasės mokytoja Teresė Simanaitienė

Žemės diena
,,Žemės dieną ir tikrąjį pavasarį reikia pasitikti tinkamai pasiruošus” – šiais žodžiais kovo 4-ą
dieną prasidėjo Pasaulinės Žemės dienos renginiai Kauno rajone. Kartu su savivaldybės,
seniūnijos, kultūros centrų darbuotojais, miškininkais Piliuonos gimnazijos mokiniai dalyvavo
Kadagių slėnyje vykusioje Žemės dienos atidarymo šventėje. Mokiniai pagamino inkilą naminei
pelėda ir kartu su miškininkais pagalba užkėlė Kadagių slėnyje.
Visi šventės dalyviai buvo vaišinami ūkininko A.Banionio riestainiais. Gimnazija gavo dovanų
berželį, kurį pasodinsime gimnazijoje.
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Kaziuko mugė darželyje
Darželyje kovo 4-ąją „Nykštukų“ grupė surengė Kaziuko mugę. Nors esame mažiausi, bet
norėjome švęsti ir mes , todėl vaikai visą savaitę dirbo įvairius darbelius, kuriuos penktadienį
(kovo 4-ąją) pardavė už saldainius savo tėveliams atėję į darželį. Uždarbis džiugino vaikus!
Auklėtoja
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Konkurso ,,Olympis 2015 – Rudens sesija“ apdovanojimai
Kovo 2 dieną mokykloje vyko edukacinio konkurso „Olympis 2015 – Rudens
sesija“ apdovanojimai. Visi dalyvavusieji mokiniai gavo padėkas arba diplomus bei tušinukus.
Konkurso „Olympis 2015 – Rudens sesija“ prizininkai:
2 klasės mokiniai A. Jankūnaitė, A. Vaškevičius, A. Gustaitytė, D. Juščius, D. Zakarevičius, G.
Barauskas, G. Kričialaitė, K. Čepkauskas, L. Židonytė, O. Šivickas, S. Kišonaitė, T. Bilvinas, V.
Sinkevičiūtė,
3 klasės mokinės E. Milušauskaitė, M. Navickaitė.
4 klasės mokiniai A. Beniušytė, D. Demikis, S. Šivickaitė.
5 klasės mokinės E. Grybinaitė, E. Šilanskaitė, G. Vaitkevičiūtė, I. Būtautaitė, R. Protaščiuk.
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6 klasės mokiniai D. Paškevičius, M. Masalskis.
7 klasės mokinė S. Kizaitė.
8 klasės mokinės D. Strašinskaitė, G. Būtautaitė, R. Kelmelytė, Ž. Bernatavičiūtė.
I g. klasės mokinės A. Grybinaitė, D. Kizaitė, G. Mudričenko, M. Rugėnaitė.
II g. klasės mokiniai E. Buitkus, E. Radzevičius, E. Čikotaitė, J. Juškevičius, L. Žiūra, S. Rimkus.
T. Kupčiūnas.
III g. klasės mokinė A. Nėniūtė.
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Kaziuko mugė
Jau tradicine tapusi, mūsų mokykloje nušurmuliavo Kaziuko mugė.
Nuo darželio auklėtinių, priešmokyklinukų iki IV – osios gimnazijos klasės moksleivių, tėvelių,
senelių – tiek dalyvių surinko šis pavasarinis renginys. Linksmai šmaikštavo renginio vedėjai
Kazys su Kazyte, skambėjo mugės dalyvių prisistatymai. Prasidėjo linksmais žaidimais, liaudies
šokiais, įsisiūbavo į pavasarinę prekybą įvairiom gėrybėm.
Kaip parduoti, kai visko tiek daug? Tam reikėjo pasitelkti išmonę, žaismingą bendravimą, gražų
įpakavimą ir kitas tikro prekeivio gudrybes. Tai jau verslo užuomazgos bei patirtis. Gal kam
pravers? Ką gali žinoti…
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Atvira anglų kalbos pamoka
Kovo 14 dieną Piliuonos gimnazijoje vyko atvira anglų kalbos pamoka „Let‘s celebrate St
Patrick‘s Day“. 5 klasės mokiniams ją vedė anglų kl. vyr. mokytoja K. Kerdokaitė ir anglų kl.
mokytoja N. Uldinskienė. Pagrindinis pamokos tikslas - susipažinti su Airijoje ir kitose
angliakalbių šalyse švenčiama Šv. Patriko diena ir žinoti pagrindinius šios šventės simbolius.
Pamoką stebėjo ir vertino anglų k. mokytojos iš kitų mokyklų: mokytoja V. Ugianskienė iš Lapių
pagrindinės mokyklos, mokytoja metodininkė V. Pakštienė iš Šlienavos pagrindinės mokyklos.
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Integruota tikybos ir etikos pamoka
Kovo 14 dieną vyko integruota tikybos 2 kl. ir etikos 2-4 kl. pamoka “Kas yra Velykos”.
Dirbdami bendrose grupėse, mokiniai aptarė įvairiausius klausimus susijusius su Šv, Velykomis
ir pavasariu. Sudėtingiausia buvo suprasti, kodėl šventimo laikas yra kilnojamas. Refleksijos
metu paaiškėjo, kad didžioji dalis suprato kaip nustatoma Velykų šventimo diena. Labai smagu
buvo pasigaminti velykinio stalo dekoraciją, kurią visi su dideliu džiaugsmu išsinešė į namus. Po
įsivertinimo džiaugėsi mokytojos ir mokiniai, nes visi sužinojo kažką naujo apie Velykas ir
galės papasakoti apie šią šventę kitiems.
Tikybos mokytoja Inga Graužinienė, Etikos mokytoja Nijolė Žitkauskienė
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Padėka
Gimnazijos logopedė dėkoja konkurse ,,Rašau dailiai“ dalyvavusiems mokiniams: Indrei
Kelmelytei, Lukui Mikelaičiui, Martynui ir Dominykui Matusevičiams, Miglei Navickaitei,
Martynui Navickui, Kornelijai Petrikovaikei, Paulinai Samuolytei, Gabijai Kuzmickaitei,
Skaistei Raguckaitei, Ievai Sinkevičiūtei, Nedui Girdauskui, Evaldui Zrelskiui, Sandrai
Tamošiūnaitei.
SVEIKINAME NUGALĖTOJUS – Indrę Kelmelytę, Pauliną Samuolytę, Evaldą Zrelskį
GRAŽIAUSIOS – DRAUGYSTĖS GĖLĖS
Piliuonos gimnazijos priešmokyklinės grupės ir 1 – 4 pradinių klasių mokiniai prie savaitės ,,BE
PATYČIŲ” prisijungė ,,sodindami” popierines gėlytes, į kurias sudėjo savo nuoširdžiausius
žodžius, linkėjimus draugams. Nutarėme, kad nors saulėtų dienų mažai, gražūs žodžiai,
dalijimasis, gerumas gali padėti pražysti spalvingam mūsų ,,Gerumo darželiui”. Klasių palanges
papuošusios gėlių „lysvės“ ir puokštės primins, kad draugystė nuspalvina mūsų gyvenimą
gražiausiomis spalvomis, o pyktis ir patyčios jį tik apkartina.
Psichologė Aušra Gradickienė
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Elektroninėje erdvėje kalbėti gimtąja kalba – šaunu!
2016 metų kovo 21 dieną Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje
vyko devintojo nacionalinio moksleivių konkurso „Švari kalba – švari galva“ baigiamasis
renginys. Jame dalyvavo ir 5 klasės mokinys Matas Streleckis su savo lietuvių k. mokytoja
Bernadeta Brazaityte. Matas – vienas iš 120 geriausiai pirmajame konkurso etape pasirodžiusių
moksleivių, kuriame kovo 7 – 10 dienomis lietuviškai kompiuterį kalbino net 17 tūkstančių
lietuvių kalbos mylėtojų. Konkurso tikslas – skatinti jaunąją kartą elektroninėje erdvėje vartoti
taisyklingą lietuvių kalbą. Konkursas šiemet buvo reikšminga pirmą kartą nuo vasario 16 iki
kovo 11 dienos vykusių Lietuvių kalbos dienų dalimi.
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Ne vien duona žmogus sotus
Tokiu prasmingu pavadinimu 2016m. kovo 22 d. Piliuonos gimnazijoje vyko Kauno rajono
pradinio ugdymo mokytojų dailės ir technologijų konferencija. Joje dalyvavo per trisdešim
mokytojų iš Lapių, Kulautuvos, Zapyškio pagrindinių mokyklų, Neveronių, Domeikavos,
Karmėlavos B.Buračo gimnazijų. Svečiavosi mokytojos iš Kauno kunigaikščio Vaidoto
mokyklos-daugiafunkcinio centro, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos.
Refleksijai naudotas „Padėkliuko “ metodas paliko gražius padėkos žodžius pasidalijusiems
savo patirtimi, organizatoriams. „Lauksime kitos konferencijos“- toks įrašas pasako beveik
viską apie tai ar pavyko, ar buvo naudinga. Na, o kita bus kitais metais Neveronyse.
Teresė Simanaitienė
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Piliuonos gimnazijoje vyko Karjeros diena
Gimnazijos moksleiviams studijų galimybes pristatė:
VŠĮ Kolpingo kolegija
Kauno technikos kolegija
A.Stulginskio universitetas
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokykla
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
Kauno taikomosios dailės mokykla
VŠĮ Kauno mechanikos mokykla
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Vyko dainų užsienio kalbomis konkursas
2016 m. balandžio 15 d. Domeikavos gimnazijoje vyko Kauno rajono 5-10 klasių mokinių dainų
užsienio kalbomis konkursas „Dainos iš kino filmų ir miuziklų“. Buvo dainuojama anglų, rusų ir
vokiečių kalbomis, o Lapių pagrindinės mokyklos mokinė dainą „Eternal snow“ atliko japonų
kalba.
Dainų konkursą paįvairino Akademijos Ugnės Karvelis 9 klasės mokinių spektaklis anglų kalba
“Ambition”.
Mūsų mokyklos 5-6 klasių mokinių ansamblis atliko dvi dainas. Rusų kalba dainavo
dainą ,,Puiki ateitis“ (,,Прекрасное далёко“) iš kino filmo ,,Viešnia iš ateities“, anglų kalba
atliko A. Loyd Webber dainą ,,Atminimas“ (,,Memory“) iš miuziklo „Katės“. Mokines ruošė
muzikos mokytoja E. Vainiūnaitė, anglų kl. mokytoja K. Kerdokaitė ir rusų kl. mokytoja A.
Boveinienė.
Konkurso nugalėtojai apdovanoti Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondo įsteigtomis
dovanomis – knygomis, o mokinius parengę mokytojai – Lietuvos Respublikos Seimo narės
Ramintos Popovienės padėkomis.
Anglų kl. mokytoja Kristina
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Sveikiname ANGLŲ KALBOS KENGŪROS 2016 prizininkus
Auksinės Kengūros diplomus laimėjo GABRIELĖ VAITKEVIČIŪTĖ (5 kl.), ERIKA
ČIKOTAITĖ (II g. kl.).
Sidabrinės Kengūros diplomus laimėjo EMILIJA ŠILANSKAITĖ (5 kl.), EGIDIJUS
RADZEVIČIUS (II g. kl.), SKIRMANTAS RIMKUS (II g. kl.) .
Oranžinės Kengūros diplomus laimėjo EILA GRYBINAITĖ (5 kl.), MATAS STRELECKIS (5
kl.), TADAS KUPČIŪNAS (II g. kl.), TITAS LAURINAITIS (III g. kl.).
Anglų kl. mokytoja Kristina

Gimnazijoje vyko pilietiškumo pamoka
Kauno rajono mokyklose tęsiasi pilietiškumo pamokų ciklas. Pagal iš anksto numatytą
tvarkaraštį pamokos balandžio 15 d. vyko Piliuonos gimnazijoje.
Pamoką vedė LR Seimo narys Antanas Nesteckis ir Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus
Makūnas.
Kauno rajono savivaldybė mokykloms padovanojo knygų apie Pakaunės kraštą.
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Mokiniai dalyvavo zoniniame meninio skaitymo konkurse
Balandžio 22 dieną mūsų gimnazijos ketvirtokas Dovydas Demikis ir trečiokė Angelina
Bagdzevčiūtė dalyvavo zoniniame meninio skaitymo konkurse „Vaivorykštės spalvas paliesk“ ,
kutis vyko Šlienavos pagrindinėje mokykloje. Dovydas Demikis užėmė 3-ą vietą. Sveikiname jį.
Angelinai linkime sėkmės kitais metais.
Teresė Simanaitienė, Sigita Valčiukienė

Integruotos tikybos pamokos
Mažas vaikelis, kaip rūtų kvietkelis.
Laužė šakelę, metė ant kelio,
Viešpats jojo, visi linksmai giedojo.
Ačiū tėčiui, motulei, kad mane gražiai išmokino
Prašau duot, nebovyt, kad greičiau atprovyt.
Ant didelio kelio stovime ir toliau eisime.
Velykos yra pirmoji didžioji pavasario šventė. Tai lietuvių senovinė gamtos atgimimo šventė. Ši
šventė Lietuvoje jau daugelį šimtmečių švenčiama kaip Kristaus Prisikėlimo šventė. Velykos
buvo švenčiamos kelias dienas. Velykų pirmą rytą visi pasipuošę eidavo į bažnyčią. Po pamaldų
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skubėdavo namo, tikėdami, kad kas pirmiau pareisiąs, to geriau javai augs, tas pirmas lauko
darbus nudirbs. Pirmąją Velykų dieną į svečius neidavo, o švęsdavo šeimos rate.
1 ir 3 klasės mokinukai integruotose pamokose drauge su savo mokytojomis Danute
Stankevičiūte, Sigute Valčiukiene bei tikybos mokytoja Dalia Bajarūniene kūrybos įkarštyje.
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Sferinis kinas gimnazijoje
Gegužės 4 d. Piliuonos gimnazijoje vyko sferinis kinas. Mokiniai gilino savo pasaulio pažinimo
žinias, klausėsi jonvabalių pasakojimo apie medžių fotosintezę, istorijos, kaip medžiai siurbia
vandenį ir kaip jų dėka mes turime švarų orą.
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Lengvosios atletikos varžybos
Gegužės 9 d. vyko Kauno r. Olimpinio festivalio lengvosios atletikos varžybos. Antras vietas
laimėjo – Žydrūnė Bernatavičiūtė šuolyje į tolį ir Evaldas Šitkauskas rutulio stūmime, trečią
vietą 400 m bėgime laimėjo Rasa Kelmelytė.
Kūno kultūros mokytojos

Netradicinė patriotiškumo ir pilietiškumo pamoka – noras atgaivinti istoriją
2016 m. gegužės 9 dieną mūsų mokykloje lankėsi ir pilietiškumo pamoką vedė LR Seimo narys
Donatas Jankauskas bei jaunimo iniciatyvos „Misija Sibiras“ vadovas Arnoldas Fokas, kurie
gimnazistus supažindino su jau dešimtmetį trunkančia pilietinio jaunimo idėja sugrąžinti Sibiro
lietuvių atmintį į šiandieną, aplankyti ir prikelti naujam gyvenimui Sibiro tremtinių kapavietes.
Mokiniai atidžiai klausėsi apie patekimo į projektą galimybes, nuveiktus gerus darbus bei
išbandymus. Labiausiai visus sujaudino pasakojimai apie projekto dalyvių Sibire sutiktus
lietuvius, jų gyvenimo istorijas ir likimo vingius. Paprastas, bet įtaigus ir nuoširdus pasakojimas
apie skaudžią mūsų tautos istorijos patirtį paskatino visus susimąstyti apie meilę Tėvynei,
pilietiškumą, svarbiausias mūsų gyvenimo vertybes.
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