PAVASARIS spindi, ir teka grioveliais
Džiaugsmingai klegėdama pasaka jo,
Ir bėga per lauką atsargūs vėjeliai
Paskleisti pakvipusios laimės gajos.
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Maironiečių I-IV gimn. klasių proto mūšis
2018 vasario mėnesį Maironio universitetinėje gimnazijoje įvyko maironiečių I-IV klasių proto
mūšis ,, Ginkim, ką mūsų protėviai gynė…“, skirtą Valstybės atkūrimo šimtmečiui ir poeto
J.Mačiulio – Maironio 155-sioms gimimo metinėms. Piliuonos gimnazijos III klasės mokinės
Diana Kizaitė, Miglė Rugėnaitė ir Gabija Mudričenko dalyvavo šiame renginyje. Maironietės
labai atsakingai ruošėsi šiam konkursui. Nors tai buvo pirmas proto mūšis su Kauno
maironiečiais. Rezultatai tikrai nenuvylė. Piliuonos gimnazijos maironietės proto mūšyje užėmė
2 vietą. Sveikiname mergaites.

Maironiečių vadovė.

Akcija ,,Pasveikinkim vieni kitus“
Piliuonos gimnazijos mokiniai
Lietuvos šimtmetį paminėjo
dalyvaudami Kauno r.
Projektinėje veikloje vykdydami
akciją ,,Pasveikinkim vieni
kitus“. I etape vasario 5 – 9
d.per tikybos,dailės,
technologijų pamokas kūrė
tautišką atributiką,
dekoracijas,atvirutes. II etape
vaikščiojo po apylinkių
gatves,sveikino gyventojus,
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institucijų atstovus, dvasininkus,darbininkus, praeivius su Lietuvos šimtmečiu, linkėjo taikos,
laisvės, ramybės, darnos šeimoms. Džiugu, kad mūsų idėją palaikė ir mažiausieji ikimokyklinukai. Ačiū kolegėms pradinukų mokytojoms: Nijolei Žitkauskienei, Sigutei
Valčiukienei, Dovilei Skrockienei, Teresei Simanaitienei, Danutei Stankevičiūtei už
bendradarbiavimą ir ypatingai mokiniams už kūrybiškumą, pilietiškumą, lai jų širdelėse rusens
patriotiškumo – meilės savo tėvynei, ugnelės.
Tikybos vyr. Mok. Dalia Bajarūnienė

Išvyka į Geriausias pamokas
Kovo 15 d. Piliuonos gimnazijos mokiniai dalyvavo Žalgirio arenoje surengtose Geriausiose
#ever pamokose. Mūsų mokiniai dalyvavo netradicinėse ekonomikos, fizikos, istorijos,
kūrybiškumo ir muzikos pamokose, o pertraukų metu stebėjo Radistų šou. Gimnazistai turėjo
galimybę susipažinti su savo bedraamžiais iš visos Lietuvos ir paklausyti įkvepiančių minčių
apie karjeros pasirinkimo galimybes, apie mokslų svarbą ir šiuolaikines vertybes. Renginys
pritraukė tūkstančius Lietuvos moksleivių ir šimtus jų mokytojų. Džiaugiamės galėję būti vienais
iš jų!
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Kaziuko mugė
Piliuonos gimnazijos mokiniai pasiruošė Kaziuko mugei. Kiekvienoje klasėje buvo paruoštas
vaišių stalas. Mokiniai galėjo aplankyti draugų klases ir pasigrožėti vaišėmis. Smagu, kad 5
klasės mokiniai ne tik patys valgė savo pagamintus skanumynus, bet noriai vaišino savo
gimnazijos draugus.

~4~

Poezijos skaitymai ant pagalvėlių
Mažieji gimnazijos maironiečiai paruošė poezijos šventę ,, Poezijos skaitymai ant pagalvėlių“. Į
renginį pakvietė 4 klasės mokinius ir mokytoją Nijolę. Gražu, kad į šventę skaityti poezijos
atvyko 6 ir 8 klasės mokinės. Renginyje skaitėme įvairių poetų eilėraščius, klausėmės
maironiečių vadovės pasakojimų apie linksmus poetų ir rašytojų nuotykius vykusius jų gyvenime.
O proto mūšyje bandėme atsakyti į klausimus apie poetą Joną Mačiulį – Maironį.

~5~

Integruota anglų kalbos ir kūno kultūros pamoka
Kovo 23 dieną šeštos klasės mokiniai dalyvavo integruotoje anglų kalbos ir kūno kultūros
pamokoje. Pamokos pradžioje mokiniai burtų keliu pasidalino į tris grupes. Visos trys grupės
ruošė pristatymus sveikos gyvensenos tema, bet kiekviena į ją pažvelgė vis kitokiu kampu.
Pirmoji grupė sudarė vienos dienos valgiaraštį pagal sveikos mitybos rekomendacijas ir turimas
žinias. Bendraamžiams jie rekomendavo gerti pakankamai vandens, valgyti daug vaisių bei
nepamiršti baltymų turinčių produktų – kiaušinių, mėsos. Antroji grupė, padedama kūno kultūros
mokytojos K. Brazaitienės, paruošė ir pristatė fizinius pratimus, kuriuos rekomenduojama daryti
kasdien. Pratimus pabandė atlikti visi mokiniai kartu. Trečioji grupė kalbėjo apie psichinę
sveikatą ir smegenis. Jie nurodė, kad jų amžiaus paaugliams svarbu pakankamai išsimiegoti (bent
9 valandas per dieną), maitintis smegenims tinkamu maistu bei tinkamai jas lavinti sprendžiant
logines užduotis. Ši grupė sulaukė daugiausiai klausimų : bendraklasiai bandė išsiaiškinti, kiek
laiko per dieną reikia praleisti sprendžiant logines užduotis ir, jeigu kompiuteriniai žaidimai
priskiriame prie smegenis lavinančių veiklų, kiek laiko per dieną galima juos žaisti.

Džiugu, kad mokiniai įsitraukė į darbą grupėse, drąsiai kalbėjo anglų kalba, mokėsi vieni iš kitų
ir sėkmingai derino įvairias turimas žinias.
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Išvyka su inkilais
Rytas 10 val., Viršužiglis – viskas kaip susitarta, tam tikra kryptimi rikiuojasi automobiliai ir
mes važiuojam… Niekas net nesuabejojo… Nesvarbus žvarbokas vėjas ir atsitraukimas nuo
mums įprastų darbų savo įstaigose.Taurakiemio seniūnijos seniūnės pavaduotoja Irma
Silkauskienė, Piliuonos gimnazijos direktorė Dalia Vasauskienė, mokyklos mokytojos,
keletas trečiokų… Kunigas Rimas Pilypaitis, seniūnaitis ir krašto šviesuolis Kęstutis
Malinauskas – pasiruošę. Su
meile gaminti inkilai su mumis
ir mes važiuojam į mišką.
Pedagogė Danutė Stankevičiūtė
rodo mums kelią, ji iš vaikystės
prisiminimų šios vietos niekada
neištrins. Čia buvo sušaudyti
Šilėnų kaimo partizanai. Vieta
nuošali ir mažai kam žinoma tik
kryželis ant pušies ir kulkom
suvarpytas medžio kamienas
žino kiek kraujo čia pralieta.
Minėdami žemės dieną ir A.
Ramanausko-Vanago metus,
Gintauto Simanaičio ir tvirtų
trečiokų pagalba iškeliame inkilus – čia gyvens paukščių šeimos ir skambės atminimo giesmės
partizanams. Iš dangaus ima leistis pavienės baltos snaigės…
Vieningai, kaip tikra šeima, sutariam, kad šią vietą jau kitą mėnesį švarinsime. Čia pat
bendruomenės nariai apdovanojami Lietuviško darželio gėlių sėklomis ir įsipareigoja jas
išauginti, pasidalinti daigeliais ir puošti savo mylimą kraštą. Istorijos apie partizanus vis liejasi…
Uždegame atminimo žvakelę ir Kęstutis Malinauskas rodo mums kelią į kitą partizanų krauju
paženklintą vietą, kurioje žuvo „Saulės būrio“ partizanai.
Atrodo, kad čia dar vakar gyveno žmonės – išlikę namo pamatai ir sodas, supęs sodybą. Iškėlėme
inkilus ir čia, gal paukščiai čia sukurs jaukius namus. Juokais ginčijamės, koks paukštis kur
apsigyvens. Kęstutis rodo mums vietą kur vyko paskutinė šio būrio vyrų vakarienė, kur stovėjęs
ūkinis pastatas , kuriame vyrai buvo sudeginti. Rinkdamas medžiagą apie savo krašto kovotojus
Kęstutis sužinojo daug… Atminimo žvakelę kunigas Rimantas Pilypaitis uždegė ir čia… Šių
partizanų kapavietės nėra žinomos, tačiau greičiausiai jų pelenai liko čia.
Taurakiemio laisvalaikio salės kult.renginių organizatorė L.Kalėdaitė.
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Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė savaitė
Kovo 19-23d. gimnazijoje vyko tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė savaitė.
19d. vyko atminties patikros varžytuvės. Daugiausiai skaičiaus „pi“ skaitmenų (net 35) atsiminė
šeštokė Augustė Beniušytė.
Kovo 20 d. minima pasaulinė
Žemės diena, astronominis
pavasaris. Šiomis dienomis ateina
pavasario lygiadienis – dienos ir
nakties ilgumas tampa vienodas
visuose Žemės rutulio kampeliuose.
Šią dieną gimnazijoje vyko paskaita
apie aplink Žemę skriejančius
palydovus ir jų siunčiamų duomenų
reikšmę mūsų kasdieniniame
gyvenime. Paskaitą skaitė Vilniaus
universiteto Geomokslų instituto
docentas dr. Edvinas Stonevičius.
Po paskaitos 4-8 klasių moksleiviai
dalyvavo kūrybinėse keramikos
dirbtuvėse
Kovo 23d septintos klasės
moksleiviai su biologijos mokytoja
kėlė inkilus, kuriuos gamino visi
gimnazijos moksleiviai su tėveliais.
Nuo kovo 20d. veikia mokinių
darbų paroda „Apsaugokime Žemę”

Virtualus susitikimas su keliautoju Aidu Gelbūda
Kovo 28 dieną vyresnių klasių mokiniai dalyvavo neįprastame susitikime. Aidas Gelbūda, jau
beveik metus keliaujantis po visą pasaulį, mokiniams apie savo keliones ir nuotykius pasakojo
būdamas Australijoje.
Anot keliautojo, planuojant kelionę vertėtų planuoti, kad dienai prireiks maždaug 30-ies eurų, bet
nebūtina visų pinigų turėti iškart. Galima pasinaudoti įvairiomis programomis, leidžiančiomis
apsistoti pas žmones kelionės metu ir pas juos padirbėti. Aidas pasakojo, kad keliaudamas
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stengiasi pamatyti tas
vietas, apie kurias
svajojo nuo vaikystės
ar buvo girdėjęs ir
susižavėjęs
geografijos ir istorijos
pamokų metu.
Kelionių metu teko
nemenkai pavarginti
kojas, kęsti alinantį
karštį, ragauti
skruzdėlių ir saugotis
ne tik nuodingų vorų
ir gyvačių, bet kartais
ir žmonių. Susitikimo
pabaigoje mokiniams
Aidas Gelbūda palinkėjo ne tik svajoti, bet ir imtis veiksmų, kad tos svajonės išsipildytų.
Judita Jurkėnaitė

Gerosios patirties sklaidos renginys
Šiltą balandžio 4 dieną Piliuonos gimnazijos mokytojai susirinko pasidalinti savo patirtimi. Renginyje
dalyvavo gimnazijos direktorė Dalia Vasauskienė. Pranešimus pristatė penki mokytojai: Ingrida Poškienė
supažindino su naujovėmis, kurios bus taikomos norintiems stoti į aukštąsias mokyklas, Dovilė
Skrockienė pristatė metodą, kurį sėkmingai įgyvendina dirbdama su hiperaktyviais vaikais, Joana
Uzelman pasidalijo savo pamąstymais apie greitą gyvenimo tėkmę, Teresė Simanaitienė pristatė savo
kūrybinius projektus, Nijolė Žitkauskienė pasidalijo EMA pratybų privalumais ir galimybėmis. Socialinė
pedagogė Sandra Sabutytė kalbėjo skaudžia gyvenimo realijos tema: kaip atpažinti žmogų, kuris galvoja
apie savižudybę. Buvo aptartas klausimas ir apie kvalifikacijos tobulinimą. Visi pasidžiaugė šilta renginio
atmosfera.

MT pirmininkė
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Išmaniosios technologijos Viršužiglio darželyje
Viršužiglio darželio ugdytiniai džiaugiasi
naujausiomis išmaniosiosmis technologijomis, kurios
paįvairina ugdymą. Tai interaktyviosios grindys.
Vaikai jau išbandė šią priemonę, kurios metu
spalvino paveikslėlį norimomis spalvomis. Vaikai

susipažino su šiomis grindimis ir kaip reikia
su jomis dirbti, kokios priemonės padeda
dirbant. Po veiklos vaikai džiaugėsi
nuspalvintais paveikslėliais, grožėjosi draugų
paveikslėliais. Vaikams patiko toks
paįvairinimas. Ateityje pasiūlysime ir
daugiau veiklos su interaktyviosiomis grindimis ugdytiniams.

Paroda „Velykinis
atvirukas“
Kauno rajono Piliuonos
gimnazijos Viršužiglio
ikimokykliniame skyriuje
vyksta Respublikinė
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
įstaigų vaikų darbų
„Velykinis
atvirukas“ paroda, kurioje
eksponuojami vaikų sukurti
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atvirukai. Paroda vyksta balandžio 3 – 13 dienomis.

Antrokai dalyvavo dailaus rašto ir iliustracijos konkurse
Visi antrokai labai stengėsi dailiai rašyti pasirinktą tekstą apie Lietuvą. Pagal parašytą tekstą
nupiešė iliustracijas. Du darbai atrinkti ir išsiųsti į rajoninį turą, kuris vyko Babtų gimnazijoje.
Mūsų gimnazijai atstovavo Akvilė Šlapšnytė, kuri rašė apie Puntuko akmenį ir Simona
Sarapinaitė rašiusi apie Gedimino kalną. Akvilė Šlapšnytė pateko į konkurso laureatų būrį.
Džiaugiuosi visais, kurie dalyvavo pirmajame ture gimnazijoje ir sveikinu laureatą.

Mokytoja
Simanaitienė
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Teresė

Vaikų Velykėlės
Balandžio 9d. Viršužiglio darželyje buvo minimos vaikučių Velykėlės. Vaikučiai į darželį
keliavo su margučiais ir kiškučių karūnėlėmis, kurios buvo šiandienos akcentas. Po pusryčių
pasipuošę zuikių karūnomis vaikai susirinko hole, kur susitiko su Zuikiu ir Velykų Bobute, kurie
vaikams papasakojo istoriją kaip iš kiaušinio susikūrė pasaulis, parodė skaidrių pagalba, kokie
margučiai būna kitose šalyse.

Apšilę šokdami zuikių šokį, vaikai-zuikiai dalyvavo estafetėse draugiškai varžydamiesi, paskui iš
spalvotų butelių kamštelių dėliojo mozaiką – margutį. Po kūrybinės veiklos zuikiai išstriksėjo į
lauką ridenti Velykinių margučių. Na, o kaip Velykėlės be Velykų Bobutės vaišių? Tik šias jau
reikėjo susirasti lauko aikšetelėje, nes Velykų Bobutė pamiršo kur jas paslėpė. Vaikai labai
nuotaikingai, linksmai ir įdomiai praleido pusdienį švęsdami Vaikų Velykėles.

Auklėtojos
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Mažieji talentai pasirodė Šlienavoje
Balandžio 12 d. Šlienavos pagrindinėje mokykloje vyko rajoninis Mažųjų talentų konkursas.
Mūsų gimnazijai atstovavo antrokė Jonė Balčaitytė, kuri atliko du muzikos kūrinius pianinu ir
šokių duetas: 1 klasės mokinė Smiltė Būtautaitė ir 2 klasės mokinė Gabija Rimkutė. Dėkojame
joms už atstovavimą Piliuonos gimnazijai.

Mokytoja Teresė Simanaitienė
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Etninio tapatumo ženklai kasdienybėje: lininio maišelio
dekoravimas
Balandžio 12 d. edukatorė iš Jonavos krašto muziejaus atvyko pas Piliuonos gimnazijos
pradinukus ir šiek tiek vyresnius mokinius. Vaizdingoje paskaitoje vaikai susipažino su Lietuvos
pluoštiniais augalais ir audiniais pagamintais iš jų. Daugelis atpažino linus, bet apie kanapes
mažai kas buvo girdėjęs. Nustebino tai, kad pats švelniausias pluoštas yra iš dilgėlių. Lovatiesės,
sijonai netgi dalis gūnios alsavo spalvomis ir raštų įvairove. Smagiausia dalis buvo lininio
maišelio dekoravimas tekstiliniais dažais, kuriuos kruopšiai turėjome užtepti ant formelės ir
štampuoti. Kiekvienas pasijutome svarbus lietuvybės puoselėtojas.

Mokytojos Teresė Simanaitienė
ir Nijolė Žitkauskienė

Integruota tikybos - dailės ir technologijų pamoka
Balandžio 9 d. integruota tikybos - dailės ir technologijų pamoka „Rieda atrieda
margučiai“ 3 klasėje Viršužiglyje. Mokiniai klausėsi pasakojimo, kad pirmasis po Šv. Velykų
sekmadienis yra Atvelykis - Dievo Gailestingumo iškilmė. Dar ši šventė yra vadinama vaikų
velykėlėmis, kuomet visi vaikai susirinkę žaidžia velykinius žaidimus, ridena margučius.
Mokiniai dalijosi savo patirtimis, kokiais būdais margino margučius. Kai kurie pasidžiaugė, kad
su šeima dalyvavo Šv. Mišiose, drauge išgyveno Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventę, dalijosi
mintimis, ką išgyveno švenčiant Velykas ir atostogaujant.
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Vėliau, išklausę mokytojos Danutės technologijų instruktažo, išgirdę spalvų derinimo
reikšmę, atliko kūrybinę užduotį: dekoravo dekupažo technika išpūstą tuščiavidurį kiaušinį.
Mokiniai dirbo kruopščiai ir atsakingai ir visiems pavyko išsaugoti nesudužusį, sveiką ir sukurti
po labai gražų margutį, kuris dar iki Sekminių papuoš mūsų erdves. Džiaugiamės trečiokų
kūrybiškumu ir aktyvumu.

Edukacinė pamoka aviacijos muziejuje
Trečios ir ketvirtos klasės mokiniai lankėsi edukacinėje pamokoje aviacijos muziejuje
„Ugnis mano draugas ir priešas“.
Lietuvos aviacijos muziejus, bendradarbiaudamas su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, yra
įkūręs Ugniagesybos istorijos
ekspoziciją ir daug dėmesio skiria
vaikų saugiam elgesiui su ugnimi
namuose ir gamtoje.
Užsiėmimo tikslas –
įvairių nesudėtingų praktinių
užduočių pagalba suformuoti
teisingą supratimą apie ugnies
teikiamą naudą bei keliamą
pavojų, išmokyti vaikus saugiai
elgtis su ugnimi ir potencialiais

gaisro kilimo šaltiniais, o
atsitikus nelaimei –
tinkamai elgtis ir suteikti
pagalbą nukentėjusiems.
Mokytojos Danutė ir
Dalia
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Integruota dailės ir technologijų, lietuvių kalbos – tikybos
pamoka
Kovo 26 d. pirmoje klasėje vyko integruota dailės ir technologijų , lietuvių k. - tikybos pamoka
,, Velykų belaukiant‘‘. Mokiniai susipažino su Velykų prasme, tradicijomis. Pagamintame
atviruke parašė sveikinimą ir grįžę pasveikino savo artimuosius.

Kovo 28 d. pirmokai pasaulio pažinimą praleido gamtos
apsuptyje. Išklausę girininko pasakojimo apie paukščių
saugojimą, rūpinimąsi, mokėsi gaminti inkilus, teisingai
įkalti vinį. Inkilėliais papuošę medžius nekantraudami
laukėme gyventojų.

Dovilė Skrockienė
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Integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka ,, Maironis ir tautinis atgimimas“
Piliuonos III gimnazijos klasėje įvyko integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka ,, Maironis ir
tautinis atgimimas“. Maironio kūrybos universalumas ( Pavasario balsai ). Mokiniai rinko poeto
eilėraščius apie tėvynę, galvojo , kaip iliustruoti juos stende. Gražu, kad daugelis šios klasės
mokinių yra maironiečiai ir gerai žinojo apie naujos Maironio eilėraščių knygos ,, Pavasario
balsai“ išleidimą.

Metodinių priemonių pristatymas
Balandžio 9d. Dovilė Skrockienė pristatė netradicinius metodus ir priemones. Pasakojo apie jų
praktinį panaudojimą.
Pristatytas skaitymo sąsiuvinis, kuris skirtas skaitymo laikui fiksuoti . Naudingas skatinti
skaitymo motyvaciją, gerinti skaitymo įgūdžius.
Skaičių tiesė, padedanti 100 sekai suvokti, sudėties, atimties veiksmams atlikti.
Nusiraminimo ratas. Priemonė skirta valdyti emocijas, nusiraminti.
Skatinimo lenta – kiekvienos pamokos elgesio žymėjimui.
Įsivertinimo šviesoforas, pamokos uždavinio įgyvendinimo įsivertinimui.

Savarankiško mokymosi diena
Balandžio 11d. pirmos klasės mokiniai mokėsi savarankiškai. Dienos pradžioje buvo
supažindinti su savarankiško mokymosi taisyklėmis, pasirašę sutartis ir gavę iš anksto paruoštas
užduotis, visą dieną planavo savo užduočių atlikimo eiliškumą, pertraukų trukmę. Susidūrę su
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sunkumais mokėsi kreiptis pagalbos į klasės draugus. Didžioji dauguma mokinių atliko visas
užduotis, įsivertino žinias ir džiaugėsi pasiekimais.

,, Eglė žalčių karalienė“.

Balandžio 20 dieną Piliuonos
gimnazijos
maironiečiai
aplankė Salomėjos Nėries
muziejų,
kuriame
vyko
edukacinė pamoka ,, Eglė
žalčių karalienė“. Mokiniai
buvo supažindinti su poetės
biografija ir kūryba, o antroje
edukacijos
dalyje
visi
maironiečiai vaidino poemoje ,,
Eglė žalčių karalienė“. Smagu,
kad pradžioje nedrąsiai rinkosi vaidmenis, bet padrąsinti muziejaus direktorės įsiliejo į poemos
tėkmę. Grįždami namo džiaugėmės, kad sužinojome ne tik apie poetės gyvenimo kelią, bet ir
dalyvavome vaidinime.
Maironiečių vadovė Dalia.
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„Sodinčiaus“ akcijoje laimėtas šiltnamis
Džiaugiamės šiltnamiu, kurį laimėjome „Sodinčiaus“ akcijoje, balsuodami už deleguotą piešinį.
Piešinį piešė Kauno r.Piliuonos gimnazijos Viršužiglio ikimokyklinio skyriaus auklėtinė. Labai
smagu, kad daug žmonių palaikė mūsų iniciatyvą bei prisidėjo prie tikslo siekimo. Dėkojame
Jums. Dalinamės laimėjimo nuotraukomis.
Auklėtojos

Džiaugiamės Viršužiglio skyriaus
„Nykštukų“ grupės auklėtinio Gusto Grybino laimėjimu
Kauno r.Piliuonos gimnazijos Viršužiglio ikimokyklinio skyriaus „Nykštukų“ grupės auklėtinis
Gustas Grybinas dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
projekte, skaitome Lietuvos šimtmečiui paminėti „Eilėraštis Lietuvai“. Projektą organizavo
Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“. Projekto tikslas buvo skatinti vaikus mylėti ir
didžiuotis savo Tėvyne, pastebėti jos grožį. Džiaugiamės visi vaiko kūryba, kuri pateko į
eilėraščių knygą ir elektronine šios knygos versija Gustas buvo apdovanotas.

Auklėtoja Ernesta Murauskienė
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Žygis prie Guogų piliakalnio
,,Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą – 2018”
Sveikatą stiprinančios mokyklos mini veiklos 25-metį. 1992 m. Europos Tarybos, Europos
Bendrijos, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro bendromis pastangomis
pradėtas kurti Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. Lietuva oficialiai į šį tinklą buvo
priimta 1993 m. Šiuo metu Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui priklauso 430 šalies
mokyklų iš 57 savivaldybių.
Piliuonos gimnazija – sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narė, todėl ir mes prisidedame prie
minėjimo ir organizavome „Žygį prie Guogų piliakalnio“. Kiekviena klasė subūrė komandą.
Kūrėme plakatus sveikos gyvensenos tema ir keliavome iki Guogų piliakalnio, Komandos
dalyvavo „Protų mūšyje“ ir gavo papildomų taškų už geltoniausią aprangą, nes geltona
simbolizuoja šviesą, šilumą ir darną. Šiuo žygiu to ir siekėme… fizinės ir emocinės darnos. Ne
tik smagiai pajudėjome gryname ore, pamankštinome protus, bet ir pasisėmėme gerų emocijų.
Piliuonos gimnazijos sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė
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Maironiečių lyderių seminaras
Maironio universitetinėje gimnazijoje susibūrė šešiasdešimt septyni Lietuvos maironiečiai .
Buvo surengtas ilgai lauktas tradicinis lyderių seminaras „Maironiečiai, nemiegame!“ . Mūsų
gimnazijos maironiečiai III klasės mokiniai Rokas, Miglė ir Diana dalyvavo užsiėmimuose. Tai
buvo pirmas susitikimas su naujais draugais, pirmi darbai, pirmos pažintys su maironiečiais.
Seminarą pradėjo buvusi Maironio gimnazijos mokinė, maironiečių alumnė, šiuo metu Kauno
technologijos universiteto magistrantė Ugnė Terentjevaitė. Jai geranoriškai talkino to paties
universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentai, studentų atstovybės nariai. Svečiai vedė daug
įdomių susipažinimo žaidimų bei bendradarbiavimą skatinančių veiklų. Paskui iniciatyvą perėmė
patys maironiečiai. Per naktį trukusiame renginyje įvyko ir protų mūšis, ir orientacinis žygis po
gimnaziją, ir poezijos skaitymai ir filmų peržiūra. Poezijos skaitymuose dalyvavo ir abiturientas,
Maironio gimnazijos maironiečių tarybos pirmininkas Matas Kandrotas, praėjusią savaitę tapęs
šalies mokinių meninio skaitymo konkurso laureatu. Į seminarą susirinkusiems mokiniams buvo
gera pabendrauti ir pajusti seno istorinio pastato dvasią. Su mokiniais bendravo ir jais rūpinosi
maironiečių vadovės Dalė Bubelienė, Roma Rusteikienė, Audronė Kondrotienė ir Judita
Sakalienė.
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Antrokų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

Šiemet antrokai dalyvavo tarptautinėje programoje „Obuolio draugai“, kurią
sudaro šešios temos: „Jausmai“, „Bendravi-mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“,
„Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“ Per 24 valandėles vaikai mokėsi atpažinti ir įvardinti savo
jausmus, išmoko auksinę taisyklę, kurią taikė spręsdami tarpusavio nesutarimus ir problemas.
Taip pat dalyvavome Draugiškojoje SEU olimpiadoje „Dramblys“. Už dalyvavimą
gavome nemokamą edukaciją
Vilniaus
nacionaliniame
muziejuje.
Kai dalyvaudami aktyviausios
edukaklasės
rinkimuose,
laimėjome 50 eurų vertės Pegaso
knygyno dovanų čekį, įsigijome 5
emocijų knygas. Jas skaitydami
tikimės pagilinti savo žinias apie
save ir supantį pasaulį.
Teresė Simanaitienė
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Mokomės plaukti
Šiemet antrokai dalyvavo Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2 klasių mokinių mokymo
plaukti programoje ir per 18 pamokų įgijo pradinio plaukimo ir saugaus elgesio vandenyje
įgūdžius. Gegužės 19 dieną vykusiose plaukimo varžybose mūsų gimnazijai atstovavo dvi
komandos.
Berniukų
komanda:
Andrius
Albavičius, Matas Loda,
Dominykas
Ščerbavičius,
Gabrielius
Vieraitis
plaukė
su
lentele.
Mergaičių
komanda:
Marija
Dručiūnaitė,
Justina Rimkutė, Gabija
Rimkutė
ir
Miglė
Slavinskaitė
plaukė

laisvu

stiliumi.
Neliko
nepastebėti
ir
mūsų sirgaliai.
Programos
dalyviai
gavo
Kauno
rajono
mero Valerijaus
Makūno
pasirašytus
pažymėjimus…
ir saldainių.
Antrokų Miglės, Marijos, Mato, Andriaus, Simonos, Gabrieliaus tėvai dalyvavo atviroje
plaukimo pamokoje balandžio 27 dieną. Jų pastangomis vaikai buvo apdovanoti „aukso
medaliais“. Visi padėkojome treneriui ne tik už pamokas, bet ir už šiltą bendravimo atmosferą.
Teresė Simanaitienė
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Kelionė į Vilnių
Gegužės 10 dieną Piliuonos gimnazijos antrokai ir ketvirtokai vyko į Vilnių. Daugeliui
tai pirmoji kelionė traukiniu. Iš geležinkelio stoties iki senamiesčio kelionė pėsčiomis neprailgo.
Pakeliui sustojome Katedros aikštėje, perėjome Karaliaus Mindaugo tiltą ir pasiekėme kelionės
tikslą- Energetikos ir technikos muziejų. Įdomu buvo ne tik vaikams, bet ir kartu vykusiems

tėvams. Keliaudami atgal apsilankėme Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kur antrokai
susipažino su vaikų žaislais senovėje, o ketvirtokai „Daraktorių mokykloje“ ne tik rašė
grifelinėje lentelėje ar žąsies plunksna, bet ir klūpėjo ant žirnių. Varginantis karštis, senamiesčio
grindinys, nuovargis, nesutrukdė grįžti atgal, nes priekyje laukė pietūs Gusto blyninėje ir
McDonalde.
Teresė Simanaitienė ir Nijolė Žitkauskie

Mokslo metų užbaigimo – išleistuvių šventė darželyje
Gegužės 24 dienos popietę į Viršužiglio darželį sugužėjo visų ugdytinių tėveliai sudalyvauti
mokslo metų užbaigimo šventėje, kurios metu vaikai nusikėlė į pievelę, kurioje netrūko ir šiltųjų
saulės spindulėlių, taip pat ir žaliųjų žiogelių, kurie dalijosi žalia istorija. O būsimieji
priešmokyklinukai tarė gražius žodelius grupių draugams, auklėtojoms, tėveliams, kuriuose
atsispindėjo visa, ką davė jiems darželis. Kaip sakė: „-Mamą, tėtį pavadavo, užaugino mus kaip
savo. Buvo mums visiems gerai, mūsų čia antri namai.“

~25~

Netrūko šventėje dainelių, šokių, juoko ir šypsenų. Daug gerų emocijų būsimiems
priešmokyklinukams kėlė įteikti pažymėjimai, medaliai ir smagios pramogos darželio kieme.

Auklėtojos

Svečiuose pas bitininką
Paskutinę mokslo metų dieną priešmokyklinukai išsiruošė pas bitininką. Įveikę baimę, aplankė
bityną – pasirodo bitės taip susikaupę dirba, kad joms visai nerūpi niekam įkąsti. Tik nereikia
joms trukdyti. Geriau pasižiūrėti, kaip lydomas vaškas ir liejamos žvakės. Patiems imti korius,
sukti medų. O po to skanauti, laižyti, dažyti su pyragu ir agurkais…
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Prisiskanavę medaus, visi užkopė
ant Bačkininkėlių piliakalnio. Ir
pasklido iš visų mažų širdelių
didelis džiaugsmas: „Mes labai
mylime Lietuvą“ – skandavo
sutartinai ir darniai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Sigita Valčiukienė

2018 06 12 – Dalyvavome respublikiniame vaikų kūrybinių darbų nuotraukų konkurse
„Saugok Lietuvos gamtą – prikelk daiktą naujam gyvenimui“
Simono Kavaliausko darbelis (pedagogė Ernesta Murauskienė) laimėjo I vietą ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo autorinių darbų grupėje.
Adrijos Giedraitytės darbelis (pedagogė Erika Ukinskienė) laimėjo III vietą ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo autorinių darbų grupėje.
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Piešimas smėliu
Birželio mėnesį Piliuonos gimnazijoje kartu su Taurakiemio seniūnijos biblioteka vyko edukacija
„Piešimas smėliu“. Labai noriai ir kūrybiškai dirbo atostogaujantys Piliuonos vaikučiai.
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