Sveikatos veikla
darželyje
Mityba –viena iš
pagrindinių gyvensenos
veiksnių, turinčių įtakos
vaiko sveikatai. Vaikams
svarbu nuo mažens padėti
išsiugdyti tinkamus
mitybos įpročius – turi
mokėti elgtis prie stalo,
valgyti tik tam skirtoje
vietoje, švariomis rankomis,
~1~

ramiai. Šie įpročiai lemia ir sveikatos būklę. Todėl lapkričio mėnesį ypatingą dėmesį skyrėme
sveikai mitybai, kur visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Laurinaitienė pakvietė
Viršužiglio darželio vaikučius aptarti sveiką mitybą, kuri labai svarbi, kad augtume sveiki ir
dideli, ugdėme tinkamus mitybos įpročius.
Per sveikos mitybos
veiklas “Nykštukų“ ir
„Pelėdžiukų“ grupės
vaikai analizavo
„Sveikos mitybos
piramidę“, bei dalijosi
savo patirtimi ką mėgsta
valgyti namuose.
Aptarėme kas sveika ir
kas nelabai. Vaikams
buvo paaiškinta, kad
piramidės pagrindas –
tai tarytum namo
pamatas. Tai pati stipriausia dalis, nes ji turi išlaikyti visą namą. Išdiskutavome, kad maisto
produktų, kurie yra piramidės papėdėje reikia valgyti daugiausia. Kylant į piramidės viršūnę
kiekvieno aukšto produktų reikia valgyti vis mažiau. Pabandėme lipdukų pagalba kurti savo
sveiko maisto piramides.

Respublikinė mokyklinių laikraščių konferencija ,,Mokyklos laikraštis
rašo 2017”
Gruodžio 1-ąją , iškritus
pirmajam sniegui, 8 kl.
mokiniai: Laura
Eidininkaitė, Rugilė
Šilanskaitė , Deividas
Paškevičius su
mokytojomis Daiva
Leliūniene ir Dale
Bubeliene buvo nuvykę
į Prienų ,,Žiburio”
gimnaziją.
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Kas bendra tarp žurnalistikos ir pašvinkusios žuvies? Toks žurnalistikos ekspertės Lidijos
Laurinčiukienės klausimas suglumino ir pralinksmino penktosios respublikinės mokyklinių
laikraščių konferencijos dalyvius. Ieškojome atsakymų ir į kitus panašius intriguojančius
klausimus. Greipfrutų kvapas suintensyvino mūsų smegenų veiklą. Supratome, kad žurnalistika –
ne profesija, o gyvenimo būdas. Net ir tokia paprasta užduotis kaip interviu gali virsti nemenku
iššūkiu: reikia mokėti prieiti, šypsotis visais 17 raumenų, tvirtai paspausti ranką, . pasitikėti
savimi. Visada turi turėti klausimų ir būti pasiruošęs bėgti. Kad naujiena nevirstų pašvinkusia
žuvimi, turi skubėti. Bet, anot Einšteino, viskas gyvenime reliatyvu, todėl ir visos naujienos
reliatyvios…Žinia išeina, bet dažnai palieka kartėlį, o turėtų būti žibintas, džiuginti. Taigi, reikia
galvoti ir veikti, o tada jau – džiaugtis! Todėl nuo šiol ,,Piliuoniukas” pasistengs ieškoti kuo
šviesesnių gyvenimo,,razinkų”.
Mokytoja Daiva Leliūnienė

Salomėjos Nėries gimtadienis

Piliuonos gimnazijos II klasės maironiečiai : Miglė, Diana, Tadas , Gabija ir Monika paruošė ir
apipavidalino stendą skirtą Salomėjos Nėries gimtadieniui.

Mokytoja Dalė Bubelienė.
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Viktorina „Laivės keliu“
Lapkričio 28 – ąją Piliuonos gimazijos II – III gimn. klasių mokiniai jau antrus metus dalyvavo
Kauno r. viktorinoje „Laivės keliu“, kuri skirta Lietuvos kariuomenės dienos minėjimui.
Renginio metu mokiniai klausėsi kariuomenės, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo
departamento atstovų pasisakymus, atliko audiovizualines ir praktines užduotis, tokiu būdu
pasitikrindami ir pagilindami savo turimas žinias apie Lietuvos kariuomenę. Viktoriną laimėjo
Garliavos Jonučių gimnazijos komanda. Sveikiname juos. Mūsų gimnazijos komanda buvo

apdovanota Padėka ir
atminimo dovanomis,
kurias įteigė Kauno įgulos
karininkų ramovė ir
Mobilizacijos ir pilietinio
pasipriešinimo
departamentas.
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Terapiniai šunys gimnazijoje
Kaniterapijos atstovai tiki, jog šuo įkvepia vaikus pažinti pasaulį ir mokytis. Tad ir mes norėjome
susipažinti su specialiai paruoštais šunimis, gauti tų gerų emocijų, kurias sukelia susitikimai su
gyvūnais. Gruodžio 1 d. šiuo tikslu Piliuonos gimnazijoje lankėsi terapiniai šunys Amis ir Sidnis
kartu su savo vedlėmis. Užsiėmimai penktoje ir šeštoje klasėse tikrai suteikė šiltų emocijų, o
kartu ir žinių, kaip elgtis su šunimis, kaip juos glostyti, kaip elgtis su svetimu šunimi. Net ir tie,

kuriems Korsikos veislės šuns gana grėsminga išvaizda iš pradžių kėlė nerimo, užsiėmimo
pabaigoje jau noriai glostė ir vedžiojo Amį. Tuo tarpu, Biglių veislės Sidnis nuo pat pradžių
pavergė visų širdis. Dėkojame šuniukams ir jų vedlėms už šiltą bendravimą bei geras emocijas.
Lauksime kitų susitikimų…

Trečiokai laukdami Kalėdų apsilankė šokolado kavinėje
Renginio metu padegustavome dar neragautų skanumynų, pasiklausėme šokoladinių istorijų,
pamatėme visą šokoladinio saldainio gimimo procesą ir patys savo rankomis pasigaminome
saldainiukų.
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Nemažai sužinojome ir išmokome; kiekvienas išeidamas gavome diplomą, išsinešėme po keletą
saldainiukių ir gerą nuotaiką.
Mokytoja Danutė

Projektas „Po žvaigždėjančiu dangum“

Adventas – geriausias laikas grožio
paieškoms savyje, aplinkoje,
pasaulyje. Jei būsi gražus viduje,
būsi gražus ir išorėje. Paprastos,
visiems seniai žinomos tiesos, bet
labai teisingos.
Piliuonos gimnazijoje vyko pradinių
klasių mokinių projektas: Prieš
prasidedant Adventui, visų pradinių
klasių
mokiniai
dalyvavo
Vilkaviškio vyskupijos kalėdinio
atviruko konkurse. Tikybos bei
dailės integruotose pamokose piešė
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kalėdinius atvirukus. Visą savaitę įvairių dalykų pamokose buvo kuriamos dekoracijos Advento
rytmečiui: „Po žvaigždėjančiu dangum“. Dailės ir technologijų pamokose mūsų mažiausiejipriešmokyklinukai su mokytoja Sigute Valciukiene ir pirmokai su mokytoja Dovile Skrockiene
pasigamino spindulėlius su žvaigždėmis galuose, antrokai su mokytoja Terese Simonaitiene
pagamino dekoracijas vainikui- žaisliukus- kepurėles, ketvirtokai su mokytoja Nijole
Žitkauskiene
lietuvių
k.
pamokose, mokėsi ir išmoko
eilėraščius, skirtus Advento
rytmečiui, trečiokė Gabija S. su
savo tėveliais pagamino Advento
pažadų ir gražių žodžių dėžutę, į
kurią dėsime popierines širdeles
su gražiais žodžiais, pasiryžimais
bei gerais darbais. Visi trečiokai
su
mokytoja
Danute
Stankevičiūte pasaulio pažinimo
ir dailės pamokose mokėsi
pažinti gamtines medžiagas,
kurias
rūpestingai
dėliojo
Advento rytmetyje. 2017-12-04 d.
Prietemoje, skambant gyvai muzikai, muzikos mokytojos Elenos Vainiūnaitės paruošti
mokinukai džiugino ir glostė širdį adventinėms giesmėms. Rytmetyje susikibę už rankų, šildėme
vieni kitus šypsenomis, gražiais žodžiais, įsipareigojome visą advento laikotarpį vykdyti gerumo
darbus, ištiesti vieni kitiems pagalbos ranką, uždegti padrąsinimo, pritarimo žiburius, tiesinti
takus vieni kitiems, kelius pas kitus, likusius nuošalyje ar bėdoje, kelius Viešpaties atėjimui,
kuris ateina, kai lauki, kai savo širdyje paruoši Jam jaukią vietelę

Pasinaudokime adventu, gražiu ir šiltu laikotarpiu, pripildykime savo sielą ramybės, meilės,
gražių jausmų. Kada pajausime, kad galime „daryti gėrį“ dvylika valandų, net neabejoju,
pajausime, kad tai galima daryti ir visą gyvenimą. Pasikeiskime savyje, darykime gera kitiems,
pasauliui ir prie Šventinio, Kalėdinio stalo galėsime sėstis didžiuodamiesi savimi: aš tai padariau,
padariau pasaulį šviesesnį savo gerumu. Gražaus kalėdinio laukimo…
Tikybos vyr. mokytoja Dalia Bajarūnienė

Tarptautinė antikorupcijos diena
Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9 – ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena.
Pagrindinė idėja – atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią.
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Tarptautinę antikorupcijos dieną
inicijavo ir paskelbė Jungtinės Tautos.
Gruodžio 9 – oji pasirinkta todėl, kad šią
dieną 2003 metais Meridoje (Meksikoje)
įvyko aukščiausio politinio lygio
konferencija kovos su korupcija
problemoms spręsti. Jos metu buvo
pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija
prieš korupciją.
Gruodžio 8d. ekonomikos mokytoja I. Poškienė I gimnazijos klasėje vedė pamoką apie korupciją.
Mokytoja mokiniams aiškino, kas tai yra korupcija, ką reiškia duoti kyšį, supažindino su
Lietuvoje veikiančiomis institucijomis, kurių veikla susijusi su korupcija, jos kontrole ir
prevencija.

Konkursas „Žiemos puokštė 2017“
2017 m. gruodžio
mėn. 7 d. Kauno
miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijoje
vyko tradicinė
Tarptautinė
floristinių darbų
paroda – konkursas
„Žiemos puokštė
2017“. Renginiyje
dalyvavo mokytojai
ir moksleiviai iš
visos Lietuvos bei
Latvijos.
Šiais metais buvo
pateiktos 217 konkursui skirtos teminės kompozicijos: A grupei -„Kalėdinė eglutė“ ir B grupei –
koliažas iš gamtinių medžiagų tema ,,Augalais išausta tapatybė“, skirta Tautinio kostiumo
metams pažymėti.
Mūsų gimnaziją atstovavo 8 klasės moksleivė Ignė Šernaitė. Ignė Buvo apdovanota diplomu už
Kalėdinės dvasios puoselėjimą.

Kalėdų eglutės įžiebimas Viršužiglio darželyje

~8~

Gruodžio 14 d. Viršužiglio darželio vaikai į darželį atvyko pasipuošę raudonomis nykštukų
kepurėlėmis, kurios buvo tos dienos simbolis.
Po sočių pusryčių pas vaikučius atkeliavo mėlynas autobusiukas, kuris pakvietė keliauti
vingiuotais, įdomiais keliais pas eglutę. O eglutė vaikams turėjo didelę užduotį – surasti jos
papuošimus ir žaisliukus. Išklausę užuominų vaikai vaikai įnirtingai ieškojo dingusių žaisliukų, o
suradę ėmėsi didžiausio ir smagiausio darbo – puošti eglutę. Eglutė taip pat buvo papuošta ir
pačių vaikučių ir tėvelių pagamintais žaisliukais iš vilnos, siūlų bei dekoruotų kankorėžių. O
auklėtojos ir auklytės puošė žaisliukais likusią eglės dalį link viršaus.
Pailsėję, po pietų miego vaikai susirinko prie eglutės, kad galėtų ją įžiebti. Suskaičiavę nuo 10ies iki vieneto vaikai pamatė kaip nušvito eglutės lemputės. Vaikai be galo džiaugėsi eglute,
grožėjosi jos šviečiančiomis ir mirksinčiomis lemputėmis.

Antrokai pabuvojo edukaciniame kambaryje „Curio City“
Tiek įvairių užduočių ir veiklos vienoje vietoje, kad visko išbandyti tikrai nespėjome. Šį kartą
įdomiausia veikla buvo statybose, gaisrinėje. Išbandėme ir detektyvus, greitosios pagalbos
automobilį, sukomės virtuvėje, paukštidėje. Žinoma, kaipgi be čiuožynės!
Teresė Simanaitienė
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Piešimas smėliu Piliuonos bibliotekoje
Tai technika, kuria dirbant sėkmę ir gerą nuotaiką patiria kiekvienas. Eskizus nusipirkome jau
paruoštus, beliko tik parinkti spalvas ir užberti spalvotu smėliuku.
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Antrokai eksperimentuoja

Atrodo dar neseniai džiaugėmės rudens spalvomis
ir besišypsančia saulute, o dabar šykštus sniegas ir
vis trumpesnės dienos verčia susimąstyti apie
nuveiktus darbus, atradimus ir netradicines
pamokas. Rudenį paskelbta idėjų mugė jau
pradėta įgyvendinti. Visą paketą eksperimentų,
bandymų paruošė klasės tėvų komiteto
pirmininkė Kristina Slavinskienė. Pirmasis
veiklos etapas apie žmogų, jo pojūčius ir organų
darbą. Darbščioji mama pristatė eksperimentus
kuomet vaikai nustatinėjo skonį, tikrino plaučių
tūrį, bandė pavaizduoti širdies perpumpuojamą
kraują. Įdomu buvo stebėti kas atsitinka su kalciu
veikiamu rūgštimi ( kas atsitinka su mūsų
dantukais, jei nuolat veikia rūgštis). Du mokiniai
patys atsinešė ir gamino sniegą. Tikru išūkiu tapo
buvo užuosti įvairius kvapus nematant produkto,
ar nustatyti iš ko pagamintas daiktas tik jį

apčiuopiant. Visiems
patiko ir buvo smagu.
Ir tai dar tik didelio
darbo pradžia.
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Kalėdinės eglutės
Penktos klasės mokiniai ir jų tėveliai gamina Kalėdinę
eglutę.
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Kalėdinių eglučių kiemelis gimnazijoje
Besibaigiant metams skubame pabaigti darbus ir ruoštis Kalėdoms. Smagu, kad Piliuonos
gimnazijos bendruomenė rado laiko sustoti ir maloniai pabendrauti prie šilto arbatos puodelio.
Šiam pasibuvimui susikūrėme ir labai šventišką aplinką. Buvo paskelbtas „Netradicinių
kalėdinių eglučių“ konkursas. Prie jo prisijungė ne tik visos 12 klasių, priešmokyklinė grupė, bet
ir Taurakiemio seniūnija, Samylų kultūros centro Taurakiemio laisvalaikio salė.
Visos skirtingos, visos labai įdomios eglutės gimnazijos prieigose spinduliuoja tikrą kalėdinę
nuotaiką. Ja sustoja pasigrožėti ne tik gimnazijos bendruomenė, bet ir kiekvienas einantis pro šalį.
Labiausiai kalėdinių eglučių kiemeliu džiaugiasi mažiausi piliuoniškiai.
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Piliuonos gimnazijos šeštokė – tarp vienuolikos apdovanotų
stipendijomis rajono mokinių
Vienuolikai gabių Kauno
rajono
moksleivių
Raudondvario
pilyje
išdalytos
Aurelijos
Makūnienės labdaros ir
paramos fondo kalėdinės
stipendijos.
Šiemet
stipendiją gavo ir Piliuonos
gimnazijos šeštos klasės
mokinė Augustė Beniušytė.
Sveikiname Augustę ir
linkime toliau taip šauniai
siekti užsibrėžtų tikslų.
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Antrokai Raudondvaryje
Tėveliai šiemet Kalėdų proga vaikams padovanojo kelionę į Raudondvarį. Čia jie sužinojo
gintaro paslaptis, suvėrė apyrankes iš gintaro gabaliukų. Įspūdingai atrodė dvaro ansamblis ir
kalėdiniai papuošimai.
Teresė Simanaitienė

„Švelnukai“ artimiesiems
Antroje
klasėje
vyko
integruota tikybos, dailės ir
technologijų
pamoka.
Tikybos
mokytoja
D.
Bajarūnienė
papasakojo
„Švelnukų“ istroriją. Sužavėti
šios pasakos, vaikai gamino
„švelnukus“
savo
artimiesiems.
Teresė Simanaitienė
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Piliuonos bendruomenės dovana
Jau tapo tradicija, kad Piliuonos bendruomenė gimnazijos pradinukams dovanoja kino filmą.
Šiemet važiavo labai gausus pirmokų – trečiokų būrys. Ne tik pažiūrėjome kino filmą, bet ir
grožėjomis Akropolio kalėdinėmis dekoracijomis.
Ačiū bendruomenės pirmininkei Vaidei Sakalauskienei.
Teresė
Simanaitienė

„Geometrinės
kalėdos“
Gruodžio
20
d.
ketvirtos
klasės
mokiniai
vyko
į
edukaciją
„Geometrinės
kalėdos“.
Susipažinome
su
tetraedrais, oktaedrais,
heksaedrais
ir
kitokiais
„edrais“.Smagiausia
buvo patiems gaminti
sniego senius.
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„Išbandyk naują būdą –
skaidres“
Lapkričio 14 d. ketvirtoje klasėje vyko
pamoka konferencija“ Išbandyk naują
būdą – skaidres“.
Nauja buvo tai, kad reikėjo
pasiruošti konferencijos nuostatus.
Ieškojome, nagrinėjome, lyginome,
ginčijomės.
Pavyko.
Turėjome
nuostatus,
darbotvarkę
ir
kt.
Nepamiršome pasikviesti svečių –
mokytoją
metodininkę
Teresę
Simanaitienę.
Temas, pagal nuostatus, rinkosi
patys mokiniai iš ugdymo proceso.
Vienų temos buvo labai įdomios, kiti
labai įdomiai paruošė pačias skaidres.
Tobulumui ribų nėra, todėl tikimės, kad kita konferencija bus dar įdomesnė.

Gerumo nebūna per daug“
2017 12 21
Kauno rajono Piliuonos
gimnazijoje
įvyko
maironiečių
labdaros
akcija,,Gerumo
nebūna
per daug“. Renginyje
dalyvavo Kauno miesto
maironiečiai ir Kauno
Savivaldybės
globos
namų auklėtiniai.
Kiek esame geri, kiek
gailestingi,
kiek
pasiaukojantys – viskas
priklauso nuo mūsų, kiek
sugebame išspinduliuoti
visa tai iš savo širdies
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gerumo.
Mes
džiaugiamės galėdami
dalintis GERUMU!
Kas išmatuos, kokios
svarstyklės pasvers
Mūsų visų gerumą,
atjautą, meilę, rūpestį
kitu žmogumi? Kas
pasakys, kuri auka
didesnė
–
vieną
centuką į aukų dėžutę
įmetusio mažylio ar
solidžią
kupiūrą
paaukojusio
verslininko?
Kas
pasakys,
kiek to
Gerumo dar liko Jums, mums – visiems? Tikėkime visi, kad jis beribis. Juk negalime likti
abejingi kito likimui, nes tik šiandien patyręs tauriausią jausmą – žmonių meilę – ją skleisime bei
dalysimės su kitais ir šiandien, ir ateityje.

Maironiečių vadovė Dalė Bubelienė

Kalėdinių atvirukų paroda
Piliuonos gimnazijos Viršužiglio
ikimokykliniame
skyriuje
gruodžio 18 – sausio 5 dienomis
vyksta
„Nykštukų“
ir
„
Pelėdžiukų“ grupių Kalėdinių
atvirukų paroda. Eksponuojami
įvairiausiomis
technikomis
pagaminti atvirukai. Vaikai
stengėsi
darbelius
atlikti
kruopščiai,
atsakingai,
bei
pasidalinti Kalėdinių švenčių
laukimo nuotraukomis
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Metų pabaiga pirmokams buvo kupina įspūdžių ir nuotykių.

Aplankėme Kauno lėlių teatrą ,kuriame stebėjome Sniego senio sapną. Kartu su Kalėdų seneliu
mokėmės šokių.
Kaune ,, Forum Cinemas‘‘ žiūrėjome animacinį filmą ,, Slaptas augintinių gyvenimas‘‘,
susipažinome su kino teatro taisyklėmis, mokėmės savarankiškai nusipirkti skanėstų.
Integruoto ugdymo dieną , gavome laišką iš Kalėdų senelio. Atlikę visas jo paskirtas užduotis, po
visą mokyklą ieškojome lobio.
Susirinkusius tėvelius nustebinome pačių sukurtu spektakliuku ir mėgavomės siurprizais klasėje.

Nykštukų Kalėdos
Gruodžio 21 dienos pavakarę į Viršužiglio darželio „Nykštukų“ grupę atkeliavo Kalėdų Senelis,
kuris su savimi atsivežė ir baltą žiemą. Taip pat jis atkeliavo ne vienas, o su palyda – Princese,
aviuku Šonu ir mokslininke. Su šiais personažais vaikučiai praleido smagų laiką šokdami,
dainuodami, burdami… O visų smagiausia vaikučiams buvo, kad Kalėdų Senelis atvežė dovanų.
Vaikučiai nekantraudami laukė kada senelis juos pakvies ir įteiks lauktas dovanėles.
O kol dar Senelio nebuvo, vaikai su auklėtojomis tėveliams surengė trumpą pasirodymą, kurio
metu padeklamavo eilėraštukus, padainavo daineles bei šoko ratelį.
Po šventės vaikučiai buvo labai laimingi ir patenkinti, kad juos aplankė Kalėdų Senelis.
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Kalėdinis paštas
Gimnazijos mokiniai, prieš Šv. Kalėdas buvo
kviečiami pasveikinti mokytojus, auklėtojus, klasės
draugus. Kalėdinis paštas veikė nuo lapkričio 30
dienos iki gruodžio 21 dienos. Vaikai noriai piešė
atvirukus ir pildė kalėdų pašto dėžę.
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Buvusių mokytojų ir vyresnio amžiaus žmonių sveikinimas
Gruodžio 21 dieną gimnazijos mokiniai lankė buvusius mokytojus, vyresnius žmones,
ambulatorijos darbuotojus, bibliotekininkę ir dovanojo savo gamintus atvirukus. Tai suteikė daug
džiaugsmo ne tik apnankytiesiems, bet ir mokiniams, vaikai suprato, kaip gera daryti gera.

Arbatėlė
Gruodžio 20 dieną soc.pedagogė S. Sabutytė pakvietė geriausiai
lankančius, pavyzdingai dėvinčius gimnazijos uniformą mokinius
smagiai praleisti laiką. Buvo žaidžiami stalo žaidimai, geriama arbata,
vaišinamasi saldumynais. Mokiniams buvo padėkota, kad yra atsakingi
mokiniai. Visų veidus puošė šypsenos, tai verčia manyti, kad tokie
paskatinimai taps gražia tradicija.
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Pedagoginiai skaitymai apie autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus
2018 01 03
Pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo metodinėje grupėje vyko pedagoginiai skaitymai šia
aktualia tema. Mokytojai pasidalijo savo įspūdžiais apie perskaitytas knygas: Kristine Barnett
„Mano mažasis genijus“, Rodaan Al Galidi „Autistas ir pašto balandis“, Ellen Notbohm
„Kiekvienas autistiškas vaikas norėtų, kad jūs žinotumėte dešimt dalykų“.
Logopedė Albina Boveinienė pristatė dokumentinį filmą „Kitokie vaikai“.
http://www.kitoksvaikas.lt/2017/04/13/dokumentinis-filmas-kitokie-vaikai/. Supažindino su UPC
parengtomis konkrečiomis rekomendacijomis kaip dirbti su kitokiais vaikais. Taip pat pasiūlė
perskaityti švedų praktikuojančio klinikos psichologo bei lektoriaus autizmo ir raidos negalios
klausimais Bo Hejlslov Elven knygą.„ Padėkime nesimušti, nesikandžioti, nešūkauti…“
Mokytoja Dovilė Skrockienė kalbėjo apie savo darbo patirtį su tokį sutrikimą turinčiu mokiniu.
Pažymėjo, kas ypatingai svarbus komandinis darbas ir bendradarbiavimas su tėvais.
Danutė Stankevičiūtė

Integruota anglų kalbos ir
dailės pamoka
Sausio 4 dieną 5 klasės mokiniai
dalyvavo integruotoje anglų kalbos
ir dailės pamokoje. Pamoka
prasidėjo traukiant korteles su
gyvūnais ir ieškant jiems paskirtos
vietos. Mokiniai angliškai
susipažino su pagrindinėmis gyvūnų
grupėmis, sužinojo, pagal kokius
požymius jie yra skirstomi.
Pasinaudodami gauta informacija ir
vadovaujami dailės mokytojos J.
Nėniuvienės, mokiniai komandose
gamino knygeles. Jose trumpai
apibūdino gyvūnų grupę, ieškojo
tinkamų tai grupei gyvūnų, juos
spalvino, kirpo, klijavo. Pagal
pateiktus vertinimo kriterijus,
mokiniai įvertino savo darbus.
Anglų k. mokytoja Kristina
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Sausio 13 – osios dienos minėjimo renginiai 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. Gimnazijos bendruomenė dalyvavo sausio 13 – osios įvykių minėjime Taurakiemyje.
Buvo uždegti žibintai žuvusiųjų aukoms atminti. Atminimo žibintai ruseno T. Masiulio gatvėje.
Šią dieną visi gimnazijos mokiniai, mokytojai ir administracijos darbuotojai segėjo
neužmirštuolės žiedą, kuris simbolizuoja kolektyvinę mūsų tautos atmintį apie lemtingus
Lietuvos valstybės istorijos įvykius.
II gimnazinės klasės mokiniai organizavo 2 klasės mokiniams paskaitą ir diskusiją apie Sausio
13 d. – Lietuvos gynėjų dieną.Sausio 13 – oji ne tik gedulo, bet ir mūsų tautos pergalės diena. Šią
dieną lietuviai parodė visam pasauliui, jog ir beginkliai žmonės turi jėgą. Lietuvių minia apgynė
savo valstybės nepriklausomybę dainomis, maldomis ir savo gyvybėmis. Kol mes atminsime
žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, tol jie bus gyvi ir bus mums pavyzdžiu, kaip stipriai galima ir
reikia mylėti savo tėvynę.
Istorijos mokytoja
Kristina Šlepavičiūtė – Balčaitienė

GEROJO LAŠELIO diena Piliuonos gimnazijoje
Sausio 24 d. gimnazijoje vyko GEROJO LAŠELIO diena. Žalia apranga rodė mūsų palaikymą
vaikams, kurie serga vėžiu. Surinkome 137 eurus, kurie skiriami Vaikų onkohematologijos
centro Santaros klinikose (Vilnius) laisvalaikio zonos įrengimui (tai didelė erdvė, kurioje dabar
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yra tiesiog nešildomas koridorius, o vaikams ir tėveliams, ilgai besigydantiems ligoninėje,
trūksta jaukių erdvių tiesiog pabūti, pakalbėti, pailsėti… Bus perkami baldai, rengiamos
interaktyvios sienos, įrengtas šildymas ir kt.).
AČIŪ VISIEMS PRISIDĖJUSIEMS !!!

„Juda piršteliai – bunda žodeliai“
Tradicija tapęs projektas „Juda piršteliai – bunda žodeliai“, skirtas smulkiajai motorikai lavinti,
vyko visą sausio mėnesį Viršužiglio ikimokykliniame skyriuje.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pirštukų žaidimams, kurių metu turtėjo ne tik vaikų kalba,
bet ir lavėjo smulkioji motorika, gausėjo žodynas. Taip pat veiklų metu vaikai buvo skatinami
atlikti rankyčių ir pirštukų masažiukus, pasitelkiant pieštukus, kaštonus, masažinius
kamuoliukus…
Meninių užsiėmimų metu vaikai ne tik piešė kreidelėmis, pieštukais, dažais, bet ir išbandė
netradicinius piešimo būdus: piešė kaladėlėmis, ausų krapštukais, pieštukais, taškė ir kt.

Laisvų užsiėmimų metu vaikai buvo skatinami užsiimti įvairia lavinamąja veikla: verti, lipdyti,
rūšiuoti, konstruoti, karpyti, spalvinti, štampuoti. Visi šie smagūs užsiėmimai treniravo vaikų
pirštukus, rankytes bei aktyvino smegenų darbą, dėmesį, atmintį.
Bendradarbiaudami su įstaigoje dirbančia logopede Albina Boveiniene, vaikai buvo pakviesti į
bendras grupės veiklas, kurių metu mokinosi naujų pirštukų žaidimų. O individualių užsiėmimų
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metu vaikai su logopede žaidė žaidimus, skirtus pirštukų lavinimui: dėliojo mozaikas, vėrė
karoliukus, dėliojo paveikslus naudodami grūdus ir t.t.
Sausio mėnuo dar ypatingas ir tuo, kad vaikai pagerbia jiems brangius žmones – senelius,
pagamindami jiems dovanėles: „Nykštukai“ gamino pakabukus širdeles iš modelino, o
„Pelėdžiukai“ sukūrė paveikslus liejant akvarele ir apiberus druska. Šiomis dovanėlėmis vaikai
pradžiugino savo senelius namuose bei šventės metu.
Viso projekto metu vaikai patyrė džiugių emocijų, buvo aktyvūs ir susidomėję.

Poezijos skaitovų konkursas
Kauno rajono viešojoje bibliotekoje įvyko poezijos skaitymų konkursas. Piliuonos gimnazijos
mokiniai dalyvavo skaitovų konkurse. Patys drąsiausi ir kūrybingiausi buvo 5 klasės mokinė
Angelina Bagdzevičiūtė ir IV gimnazijos klasės mokinys Edvardas Buitkus.
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Priešmokyklinukai išvijo žiemą
Visi laukia pavasario, o priešmokyklinukai ypač. Nepabūgę gripo, pasislėpę po neregėto baisumo
kaukėmis, nešdami gerą nuotaiką, baronkos skylę ir keldami negirdėtą triukšmą, keliavo
Piliuonos gatvelėmis, kol pasiekė Vilmos ir Jono Dručiūnų namus. O ten kimšo blynus, žaidė,
voliojosi, dalyvavo „žiemos“ ir „pavasario“ kovose, sudegino Morę.
Taigi, žiema tikrai turėtų trauktis, o šių metų derlius bus rekordinis.
Priešmokyklinės gr. auklėtoja Sigita Valčiukienė
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Šimtadienio akimirkos
2018 02 23
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Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimas
Sausio ir vasario mėnesius gimnazijos bendruomenė skyrė pasiruošimui Lietuvos valstybės
šimtmečio minėjimui. 8 ir II gimn. klasių mokiniai dalyvavo projekte „Lietuvos istorijos
didžiosios asmenybės“. Jo metu buvo kuriami Lietuvos valstybės istorijai nusipelniusių žmonių
aprašai, verčiami į rusų ir anglų kalbas bei eksponuojami Piliuonos gimnazijoje, ambulatorijoje,
bibliotekoje ir Taurakiemio seniūnijoje.
Pradinių klasių mokiniai piešė piešinius Lietuvai, vyresni mokiniai rašė laiškus Lietuvai iš kurių
buvo parengtos mokinių darbų parodos.
Vasario mėnesį gimnazijoje buvo vykdoma akcija skirta Lietuvos šimtmečiui minėti. Jos metu
buvo renkamas Lietuvos istorinis maketas, prie kurio gamybos prisidėjo visa gimnazijos
bendruomenė. Jo pristatymas vyks
Kovo mėnesį minint valstybės
atkūrimo šventę.
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