Aplink tylu.. Lengvutės baltos snaigės
Apklojo žemę, snaudžiančius šilus,
Senieji Metai savo dainą baigė,
Bet juk Naujieji naujų jų vėl sukurs.
Gal bus ji apie laimę, meilę,
Gal apie liūdną dalią bus,
Norėčiau palinkėti vieną
Būk laimingiausias žemėje žmogus!
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Sausio 13 – osios dienos
minėjimas gimnazijoje

Sausio 13 d. pirmosios pamokos metu
gimnazijoje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva,
nes liudija“, skirta 1991 m. sausio 13-osios
įvykiams paminėti. Pirmos pamokos metu
mokiniai ir mokytojai degė žvakutes languose,
prisiminė sausio 13-osios įvykius, aptarė jų
prasmę Lietuvos valstybei. Šią dieną visi
gimnazijos

mokiniai,

administracijos
neužmirštuolės

mokytojai

darbuotojai
žiedą,

kuris

ir
segėjo

simbolizuoja

kolektyvinę mūsų tautos atmintį apie lemtingus
Lietuvos valstybės istorijos įvykius.

Vyko konferencija
Garliavos bibliotekoje Sausio 6 d. vyko
Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo konferencija. Jos metu mūsų gimnazijai
buvo įteikta vėliava už sveikatingumo idėjų puoselėjimą ir sveikos gyvensenos propagavimą.
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Sveikiname Miglę Slavinskaitę konkurso „Būk matomas“ laureatę
Dvi mūsų gimnazijos pirmokės, Miglė Slavinskaitė ir Jonė Balčaitytė, dalyvavo rajoniniame
piešinių konkurse „Būk
matomas“, kurį
organizavo VĮ ,,Kauno
regiono keliai“. Jame
galėjo dalyvauti 5-7
metų vaikai . Vienas iš
išskirtinių reikalavimų
nuostatuose buvo tai,
kad darbas turėjo būti
atliekamas vaiko ir
suaugusio žmogaus.
Visi konkurso dalyviai
apdovanoti atminimo
dovanėlėmis: puikiais
kalendoriais su mokinių piešiniais, atšvaitais ir puodeliais. Miglė džiaugėsi ir didžiuliu lego
konstruktoriumi bei 1 vietą patvirtinančiu diplomu.
1 kl. Mokytoja Teresė Simanaitienė

Vyko Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkurso I turas
Piliuonos gimnazijoje 2016 m. gruodžio 21 d. vyko Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio
konkurso I turas tema „Įsivaizduok, kad esi naujojo Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus
patarėjas. Kokią pasaulinę problemą patartum jam spręsti pirmiausia ir kaip?“ Iš visų rašinių
geriausiu buvo išrinktas 7 klasės mokinės Kornelijos Juknevičiūtės. 2017 m. sausio 4 d. Kauno
rajone vyko Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkurso II turas. Džiaugiamės ir
didžiuojamės, kad mūsų mokinė Kornelija Juknevičiūtė pateko į trijų geriausiųjų sąrašą.

Laisvės Kovų Gynėjų dienos minėjimas Juragiuose
Sausio 13 – tą I gimnazinės klasės mokiniai,
nepaisydami žiemiškų orų, dalyvavo Laisvės
Kovų Gynėjų dienos minėjime Juragiuose ir
savo buvimu prisidėjo prie skambančios
LAISVĖS idėjos išpildymo. Džiaugiamės mūsų
gimnazijos mokiniu Martynu Petronaičiu, kuris
prisidėjo organizuojant renginį ir puikiai
atstovavo Piliuonos gimnaziją.
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IŠVYKA Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MUGĘ KAUNO ŽALGIRIO ARENOJE
2017 m. sausio 18 d. Kauno Žalgirio arenoje vykusioje „Aukštųjų mokyklų mugėje“dalyvavo
mūsų gimnazijos III gimn. klasės moksleiviai kartu su mokytoja Ž.Pocevičiene. Po vienu stogu
susirinkusios 36 šalies aukštosios mokyklos pristatė studijų programas, savo studijų specifiką ir
naujoves, išskirtinumus.
Moksleiviai buvo supažindinti su naujovėmis, priėmimo sąlygomis, siūlomomis studijų
programomis, dėstomais dalykais, praktikos ir karjeros galimybėmis baigus studijas. Studentai
papasakojo apie studentišką visuomeninę veiklą, laisvalaikį, studijas, galimybes išvykti studijuoti
ar atlikti praktiką užsienio partnerių universitetuose.
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Lankėmės Vilkijos laikinuosiuose vaikų globos namuose
Sausio 16 d. Piliuonos gimnazijos Mokinių tarybos nariai su mokytoja G. Kareiviene apsilankė
Vilkijos laikinuosiuose vaikų globos namuose. Čia gyvenantys vaikai labai džiaugėsi mūsų 5
klasės mokinės Augustės Beniušytės padovanotu pasirodymu – sudainuota daina „Raudoni
vakarai“ ir pademonstruotu baleto šokiu. Vėliau visi vaikai labai draugiškai bendravo ir žaidė
įvairius žaidimus. Vaikai, atėjus metui išvykti, vieni kitiems nuoširdžiai pažadėjo, kad dar
būtinai susitiks ir kartu praleis daug nepamirštamų akimirkų.

Gerumo akcijos
„Atverkime širdis“ uždaromasis renginys
Sausio 27 d. Mokinių tarybos nariai dalyvavo gerumo
akcijos „Atverkime širdis“ uždaromajame renginyje. Jame
mūsų gimnazijos mokiniai ne tik grožėjosi kitų mokyklų
mokinių pasirodymais, bet ir buvo apdovanoti gardžiu
„Skruzdėlynu“ bei kompaktiniu disku, kuriame sukelti
visi akcijoje dalyvavę nariai, jų prisiminimai ir įspūdžiai
apie vykusią gerumo akciją.
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Edukacinė pamoka „Knyga, teikianti dvasiai stiprybę“
Sausio 27 d. 5 klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje edukacinėje pamokoje „Knyga, teikianti
dvasiai stiprybę“, kuri vyko Birštono sakraliniame muziejuje. Mokiniai ne tik atidžiai klausėsi
pie knygų istoriją, knygnešius, bet ir patys turėjo galimybę pasigaminti savo knygeles.

Vyko Kauno r. Olimpinio festivalio stalo teniso varžybos
Vasario 2 dieną, Garliavoje vyko Kauno r. Olimpinio festivalio stalo teniso varžybos.
Gimnazijos vaikinų komanda: Armandas Dabravolskas, Vladas Mačys, Aidas Banionis, laimėjo
II- ą vietą . Ši komanda iškovojo galimybę atstovauti Kauno rajoną Lietuvos kaimo vietovių
stalo teniso varžybose.
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„Juda piršteliai – bunda žodeliai“
Viršužiglio darželyje „Nykštukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupėse nuo 2017 01 09 iki 2017 01 30 vyko
projektas „Juda piršteliai – bunda žodeliai“ , kurio metu vaikai mankštino rankų pirštukus
įvairioje veikloje…
Vaikų smulkioji motorika yra jo egzistencijos pagrindas. Pasiekęs atitinkamą išsivystymo
pakopą vaikas gali atlikti tikslius
koordinuotus judesius – rašyti, piešti,
groti, kalbėti ir pan. Nuolatinis pirštų
tikslių judesių treniravimas labai
padidina smegenų žievės darbingumą,
pagerėja vaiko dėmesys, atmintis,
klausa, regėjimas, kalba.
Nepakankamai išlavinti smulkieji

raumenys gali būti kliūtis
išmokti rašyti ir skaityti.
Vaiko gyvenime svarbus
etapas, kai jis pradeda
lankyti mokyklą,
pareikalauja tikslių
koordinuotų plaštakos ir
riešo judesių, kurie būtini
rašant, piešiant ir t.t.
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Sveikiname piešinių konkurso nugalėtoją
Piešinių konkurse „Vienykimės dėl geresnio interneto“ , kurį organizavo Švietimo informacinių
technologijų centras (ITC), dalyvavo 4 pirmokai ir 4 trečiokai iš mūsų gimnazijos. Tai Jonė
Balčaitytė, Marija Dručiūnaitė, Gabija Rimkutė, Miglė Slavinskaitė, Radvilas Beniušis, Gytis
Kišonas, Viltė Sinkevičiūtė, Dominykas Zakarevičius.
7-8 metų amžiaus grupėje 1 vietą pelnė mūsų gimnazijos pirmaklasė Miglė Sklavinskaitė.

„Augu internete“
2017 m. vasario 10 d. Piliuonos gimnazijos 5 ir 6 klasės mokiniai dalyvavo elektroninėje
pamokoje – video konferencijoje „Augu internete“, kurios metu su lektoriumi Rimvydu
Jurkuvėnu aptarė saugumo internetinėje erdvėje klausimus, analizavo realias situacijas – kaip
apsaugoti save ir nepakliūti į sukčių pinkles naudojantis išmaniaisiais įrenginiais.
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Foto paroda tema „Aš tikrai myliu Lietuvą“
Vasario 16 d. gimnazijoje buvo minima Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo diena. Šią dieną
mokykloje buvo parengta foto paroda tema „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Gimnazijos mokiniai su
savo klasių kolektyvais ir tėvais, mokytojai ir administracijos darbuotojai kūrė meilę tėvynei
atspindinčias nuotraukas, kurias eksponavome gimnazijos fojė. Su šia paroda Piliuonos
gimnazija dalyvauja Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Vasario 16 – ąją
švęsk išradingai!“.
Gimnazijoje taip pat buvo organizuojamos pilietiškumo pagrindų pamokos I – II gimnazinėms
klasėms tema „Lietuvos valstybę kuriame drauge“.

„Vasario 16-ąją švęsk išradingai“
Piliuonos gimnazijos bendruomenė: mokiniai ir mokytojai remia akciją „Vasario 16-ąją švęsk
išradingai“
ir visi išradingai kūrė nuotraukas tema „Aš tikrai myliu Lietuvą“.

Šventinis „Vasario 16 – osios rytmetis“ Viršužiglio darželyje
Kauno r. Piliuonos gimnazijos ikimokyklinio skyriaus ugdytiniai šventė Vasario 16-ąją. Kaip ir
dera visuose svarbiuose renginiuose, rimti ir susikaupę, mažieji šventę pradėjo klausydamiesi
LIETUVOS HIMNO.
Aptarėme visus Lietuvos
valstybingumo simbolius,
žiūrėjome filmą „Neregėta
Lietuva“, atsakėme į klausimą,
kas yra Lietuva: tai miškai ir
paukščiai, žmonės ir namai,
gėlės, upės, jūra, Gedimino
pilis, tai tu ir aš, tai mūsų
GIMTINĖ LIETUVA…
Skaitėme eilėraštį, iškėlę savo
darytas vėliavėles, vaikučiai
jomis mojavo ir deklamavo
žodelius: „Geltona spalva – tai
saulė, žalia – tai laukų spalva,
raudona – tai mūsų kraujas, kartu jos – tai Lietuva.“ Draugiškai dainavome daineles „Mūsų
šalelė“, „Šviečia saulytė“,“Aš turiu širdutę“. Vaikučiai gavo užduotį: surasti didžiojoje dėlionėje
vėliavos spalvas ir jas sudėlioti. Darželinukai noriai atliko užduotis ir džiaugėsi šventės
akimirkomis.
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Programa „Duonos kelias iki stalo“
Ketvirtos klasės mokiniai lankėsi Prienų krašto muziejuje ir dalyvavo programoje „Duonos
kelias iki stalo“. Pamatė duonos kepimo procesą ir susipažino su istorija. Ne tik stebėjo, bet ir
patys dalyvavo procese, susiformavo užminkytos duonos kepalėlius, išsikepė ir iš muziejaus
išsinešė
savo
duonutės.

Visuotinis tėvų susirinkimas
2017 m. vasario 21 d. Piliuonos
gimnazijoje vyko visuotinis tėvų
susirinkimas,
kurio metu psichologas Tomas
Lagūnavičius analizavo su tėvais
vaikų auklėjimo ir bendravimo
problemas,
ieškojo galimų problemų
sprendimo būdų. Dėkojame
lektoriui psichologui Tomui
Lagūnavičiui ir gausiai
susirinkusiems tėveliams.
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Užgavėnių
šventė
gimnazijoje
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Šimtadienio akimirkos
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Mokiniai dalyvavo akcijoje
2017 m. kovo 8 d. Piliuonos
gimnazijos 5 – 7 klasių
mokiniai dalyvavo
Kauno rajono Samylų
kultūros centro
organizuojamoje akcijoje,
skirtoje
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.
Margininkų bažnyčios
varpinės bokšte skambantys
varpai kvietė
prisiminti ir pagerbti visus,
kurie prisidėjo prie Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo.

Administracijos ir būsimųjų priešmokyklinukų tėvelių susitikimas.
2017 m. kovo 9 dieną Piliuonos gimnazijos Viršužiglio skyriuje vyko
administracijos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir būsimųjų priešmokyklinukų
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tėvelių susitikimas.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Gailutė Garnienė pristatė priešmokyklinio
ugdymo programą, balandžio 6 d. pakvietė atvykti į atvirų durų dieną.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas
Kovo 10 – ąją Piliuonos gimnazijoje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas. Šią dieną mokykloje vyko protų mūšis tarp 8, I – II gimnazinių klasių komandų.
Renginio metu mokiniai atliko audiovizualines užduotis ir tokiu būdu pasitikrino savo turimas
žinias, žiūrėdami dokumentinius filmus apie Lietuvos valstybės politinę raidą jas pagilino. Protų
mūšį laimėjo II G klasės komanda. Sveikiname ją.
Kovo 11 – ajai atminti buvo pagaminti trispalviai suoliukai, kurie bus pritvirtinti gimnazijos
kieme. Jie skirti tam, kad gimnazijos ir visos Piliuonos bendruomenės nariams primintų, jog savo
valstybę kasdien kuriame ir puošiame visi kartu.

Kovo 20- 24 vyksta tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė
Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitės metu paminėta vandens diena. I-IV gimnazijos klasių
mokiniai klausėsi paskaitos apie vandens reikšmę, kurią skaitė Kauno Miškų ir aplinkos
kolegijos profesijos mokytojas – ekspertas Dr. Vytautas Bareika
Kovo 24 d. III gimnazijos klasės mokiniai su mokytojomis R.Gudaitiene ir L. Sutkevičiene ,
padedant gimnazijos darbuotojams, iškėlė inkilus zylutėms.
Kovo 20-24 dienomis mūsų gimnazijoje vyko renginiai skirti Pasaulinei Žemės dienai paminėti.
Pradinių klasių mokiniai dalyvavo seniūnijos organizuotame Žemės dienos minėjime. Mokiniai
piešė plakatus, žiūrėjo filmus, klausė paskaitas, gamino ir kėlė inkilus. Gimnazijos antro aukšto
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koridoriuje buvo
įrengta gamtos
mokslų
ekspozicija,
kurioje pateikė
įdomiausius faktus
apie žemę.

Žemės dienos paminėjimas
Seniūnijoje su priešmokyklinės
klasės mokiniais ir jų mokytoja
G. Garniene
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Mokiniai pasinėrė į kūrybos pasaulį
Piliuonos gimnazijos mokiniai, vadovaujami tautodailininkės
Linos Mažrimienės pasinėrė į kūrybos pasaulį ir savo rankomis kūrė
nuoširdžius balto molio
stebuklus.
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„Gerumo“ savaitė

2017 03 20 – 24 dienomis vyko
„Gerumo“ savaitė
Piliuonos gimnazijos mokiniai
mokėsi būti vieni kitiems geresni
bei
dėmesingesni.
Patys
mažiausieji sulaukė svečiuose
beždžioniuko Bario. 3 – 4 kl.
mokiniai geriau pažino vienas
kitą ir darė plakatus. Na, o
vyresnieji turėjo ne tik progą
parašyti gražių žodžių kitiems, bet
ir
sužinoti
daugiau
apie
netinkamą elgesį internete.

Metodinė savaitė
Kovo 27 – 31 d. vyko pradinių
klasių
ir
priešmokyklinės
ugdymo
grupės
metodinė
savaitė. Pirmadienį žiūrėjome
Mokytojo TV „Informatika
pradiniame
ugdyme:
sužinokime,
įsitraukime,
kurkime.”
Antradienį
pakvietėme
kolegas
marmuruoti
kiaušinius.
Trečiadienį
Kauno marių
regioninio parko specialistai
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skaitė paskaitą, skirtą Žemės dienai. Ketvirtadienį klasėse ruošėme parodėles ir Eduko klasės
panaudojimas ir galimybės. Penktadienį vyko šokių šventė “Visi pradinukai šoka”.
Margučių marmuravimas
Piliuonos gimnazijos pradinių klasių mokytojos Teresė Simanaitienė, Danutė
Stankevičiūtė, Nijolė Žitkauskienė ir Sigita Valčiukienė organizavo Pradinių klasių metodinę
savaitę ir 2017-03-31 visus pakvietė išbandyti netradicinę techniką – MARGUČIŲ
marmuravimą.
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Vyko talentų konkursas
Balandžio 3 d. Samylų kultūros centre vyko rajoninis 1 – 2 klasių Talentų konkursas. Mūsų
mokyklą atstovavo Šokių grupė (Miglė Slavinskaitė, Liepa Sarpalytė, Akvilė Šlapšnytė) ir
ansamblis „Dainuojam“ (Marija Dručiūnaitė, Liepa Sarpalytė, Simona Sarapinaitė, Akvilė
Šlapšnytė, Andželika Šlapšnytė, Enrika ir Luknė Vasiliauskaitės). Ansamblis
„Dainuojam“ (vadovė E. Vainiūnaitė) laimėjo III vietą ir buvo apdovanotas diplomais, Šokių
grupė apdovanota padėkomis.

Šokių šventė „Visi pradinukai šoka“
Gimnazijoje nušurmuliavo smagi tautinių
šokių šventė „Visi pradinukai šoka“. Rateliu sukosi
tas, kas norėjo pasilinksminti, kas jaučia pagarbą
lietuviškoms tradicijoms ir papročiams. Vaikai šoko
„Šokinėkit berniukai“, „Bitute pilkoji“, suko
„Petkevičiaus polką“ ir kitus smagius šokius. O
paskutiniam pakvietė patrepsėti ir mamas,
susirinkusias pasidžiaugti savo šauniais lietuvaičiais.
Gimnazijos direktorė šventės dalyvius apdovanojo
padėkomis ir saldžiais skanėstais, palinkėjo ir kitais
metais linksmintis šokant tradicinius šokius.
Sigita Valčiukienė
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Dainų užsienio kalbomis konkursas
2017 m. balandžio 27 d. Garliavos meno mokykloje vyko Kauno rajono 5-10 klasių
mokinių dainų užsienio kalbomis konkursas „The Best of Eurovision“ (geriausios Eurovizijos
dainos). Jame dalyvavo apie 150 mokinių. Mokiniai dainavo anglų ir rusų kalbomis. Savitai,
originaliai ir išradingai pasirodžiusiems mokiniams skirtos nominacijos.

Piliuonos gimnaziją atstovavo 5 klasės mokinė Augustė Beniušytė, kuri dainavo anglišką
dainą “Birds” ir gavo nominaciją už turinio ir raiškos dermę. Rusišką dainą „Миллион
голосов“ dainavo 6-7 klasių mokinės Gabrielė Vaitkevičiūtė, Emilija Šilanskaitė, Eila
Grybinaitė, Rugilė Protaščiuk, Ieva Būtautaitė, Rugilė Šilanskaitė, Ignė Šernaitė, Kornelija
Juknevičiūtė ir laimėjo nominaciją už orginalumą.
Kaip ir kasmet, konkursą globojo ir rėmė Lietuvos Respublikos Seimo narė Raminta
Popovienė ir Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas. Įspūdingiausiai pasirodžiusiems
atlikėjams jos įsteigė specialų prizą – ekskursiją į LR Seimą.
Sveikiname ANGLŲ KALBOS KENGŪROS 2017 prizininkus
Auksinės Kengūros diplomus laimėjo SILVIJA STANKEVIČIŪTĖ (3
kl.), EMILIJA MILUŠAUSKAITĖ (4 kl.), SAULĖ SAVICKYTĖ (4 kl.),
GABRIELĖ VAITKEVIČIŪTĖ (5 kl.).
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Sidabrinės Kengūros diplomą laimėjo ADRIJA JANKŪNAITĖ (3 kl.).
Oranžinės Kengūros diplomus laimėjo AUGUSTĖ BENIUŠYTĖ (5 kl.), GABIJA
MUDRIČENKO (II g. kl.).

Gaisrinės ir civilinės saugos mokymai
2017-05-04 Piliuonos gimnazijos moksleiviai ir mokytojai pamokos metu išgirdo tris
ilgus skambučius, reikškiančius, kad mokyklos patalpose kilo gaisras.
Tačiau gimnazijoje vyko priešgaisrinės evakuacijos pratybos, kurių metu mokiniai
turėjo palikti gimnazijos patalpas, susirinkti stadione, kur galėjo patys išbandyti gesintuvais
užgesinti gaisro židinį.
Gimnazijos mokytojai ir kiti darbuotojai po pratybų dalyvavo gaisrinės ir civilinės
saugos mokymuose.
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Kauno r. Olimpinio festivalio lengvosios atletikos rungčių varžybos
2017 05 09 Akademijos U. Karvelis gimnazijos stadione vyko lengvosios atletikos
rungčių varžybos, kuriose tolio rungtyje II-ąją vietą laimėjo Mantas Bekešius, III-ią vietąEgidijus Radzevičius. Sveikiname varžybų prizininkus.

Gerosios patirties renginys
Kiekvienas vaikas
Yra nepakartojama
Kūrybinė laboratorija
Su nežabota fantazija,
Kurios skrydis beribis ir nevaldomas.
K.Čiukovskis.
Balandžio 10 d. Piliuonos gimnazijoje vyko gerosios patirties renginys „Seminarų refleksijos ir
jų panaudojimas ugdymo kokybei gerinti“. Buvo pristatyti 7 pranešimai: „Kelias į susitaikymą“,
„Patirties sklaida ugdymo procesui gerinti“, „Internaktyvių ir animuotų mokymo priemonių
naudojimas pamokose“, „Smurtas šioje ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje“, „Projektinė
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veikla ugdymo procese – geroji eTwining patirtis“, „Greitas skaitymas“. Pedagogai įdomiai
pristatė išgirstus seminarus. Linkime didelės sėkmės pamoką paverčiant nepakartojamu įspūdžiu.

Mamos dienos paminėjimas
Gegužės 8d. Viršužiglio darželyje
„Nykštukų“ grupėje įvyko mamos
dienos paminėjimo koncertukas,
kurio metu vaikučiai deklamavo
ketureilius savo mamoms, dainavo
linksmas ir nuotaikingas daineles
apie pavasarį, vabaliukus ir mamas.
Taip pat vaikučiai pakvietė savo
mamas linksmajam ančiukų šokiui. O
renginuko pabaigoje vaikai savo
mamoms įteikė pačių sukurtas
dovanėles, kuriomis nudžiugino
mamytes.
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Renginys „Rėdos ratu“
„Žmogus, panašiai kaip ir medis,
šaknimis remiasi į žemę, o šakomis
bando siekti dangų.“
Piliuonos gimnazijoje gegužės 19 dieną
vyko tradicinis – kasmetinis kūrybinis
renginys „Rėdos ratu“. Šių metų tema
buvo „Sena – nauja“.
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Ketvirtos klasės mokinių išleistuvės
2017 05 29

Olimpiadų nugalėtojų pagerbimo ir apdovanojimo šventė
Kaip ir kasmet, baigiantis mokslo metams, gabiausius Kauno rajono vaikus, jų mokytojus ir
tėvelius Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
specialistai sukvietė į jau tradicine tapusią mokomųjų dalykų olimpiadų nugalėtojų pagerbimo ir
apdovanojimo šventę.Mūsų gimnazijos mokinys Matas Masalskis tapo rajono mokinių
matematikos olimpiados I-osios vietos nugalėtoju. Jis pasipuošė medaliu, jo mokytojai Stefai
Grybinienei atiteko simbolinė dovana, o tėvams gėlės.
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Pirmokai Piliuonos medelyne

Į Piliuonos medelyną mus pakvietė Miglės Slavinskaitės mama Piliuonos medelyno savininkė
Kristina Slavinskienė. Ji parodė kaip iš mažo kauliuko ar sėklelės išdygsta medelis, kaip jis
akiuojamas ir užauginamas. Vaikai sužinojo keletą sodininkystės gudrybių ir keletą jų išbandė
patys: stebėjo kaip hidrogranulės išbrinksta kai jas užpila vandeniu; lakmusu nustatė skirtingo
dirvožemio rūgštingumą. Didžiausias iššūkis buvo pasodinti braškę: paruošti žemių mišinį su
perlitu, trąšomis ir išbrinkusiomis hidrogranulėmis, braškių daigus pamirkyti vandens vonelėje,
pasodinti, palaistyti.

GEROS VISIEMS VASAROS!
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