2020 m. sausio 12 d. “Pažintis su nereginčiais vaikais”
Bibliotekininkės organizavo edukacinę 3c klasės mokinių išvyką į Kauno Prano Daunio
aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą. Mokiniai į centrą atvyko ne tik susipažinti su centro
ugdytinių veiklomis, dalyvauti trijuose edukaciniuose užsiėmimuose, padėjo pajusti ir
įsijausti į nereginčiųjų potyrius, bet ir su kilnia misija – padovanoti neregei mergaitei
Kristinai knygą ,,Užsimerk“. Knygoje šešios vaikų, dalyvavusių pasakų rašymo konkurse
„Kaip aš matau pasaulį užmerktomis akimis“, pasakos, išleistos ir Brailio, ir reginčiųjų raštu.
Knyga, iliustruota menininkės Nomedos Marčėnaitės, ypatinga ir tuo, kad pasakos turi savo
kvapus. Juos sukūrė projekte „Neregimas kvapų pasaulis“ dalyvavę neregintys vaikai.
Esame dėkingos Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendruomenei už
nuoširdų priėmimą.

2020 m. sausio 15 d. “Komandos formavimo mokymai”
Ic gimn. klasės mokiniai klasės valandėlės metu informaciniame centre žaidė komandos
formavimo žaidimus. Jų metu išaiškėjo mokinių lyderystės, organizuotumo ir kitos savybės.
Mokiniai suprato, kad sėkmingai atlikti užduotis pavyko tik sutelkus visų komandos narių
individualius gebėjimus ir susitelkimą. Nėra vieno teisingo būdo atlikti užduotį, bet būtina
pasitikėti vienas kitu, ieškoti bendrų sprendimų, mąstyti kartu ir taip visiems kartu rasti savąjį
užduoties sprendimo būdą.
Žaidimus organizavo gimnazijos bibliotekininkės.

2020 m. sausio 21 d. “Metų knygos rinkimai 2019“
2c ir 1a klasių mokinius pakvietėme į susitikimą su Kauno apskrities viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus edukatore R. Klementavičiene. Ji supažindino su akcijoje „Metų
knygos rinkimai 2019“ dalyvaujančiomis vaikų knygomis.
Užsidėję karūnas, mokiniai ne tik klausėsi Vyt. V. Landsbergio „Pūkis karalius“, bet ir
diskutavo koks gi būna geras karalius.
Linksmai nuteikė P. Norvilos „Strykt pastrykt!“ ir žaidimas.
Susipažinę su Ignės Zarambaitės „Stebuklingi senelio batai“ diskutavo kokie batai būna
stebuklingi.
Kiekviena knyga kažko pamoko. „Lietus ir skafandras“ moko, kad nereikia visko bijoti.
T. Dirgėlos „Benas – sapnų siuvėjas“- knyga apie berniuką, kuris moka susiūti nutrūkusius
žmonių sapnus.
Visos penkios knygos jau aptartos, belieka balsuoti už labiausiai patikusią!
Dėkojame edukatorei už įdomų susitikimą su knygomis.

2020 m. vasario 10 d. “Gyva istorijos pamoka bibliotekoje”
IIg gimn. klasės mokinius pakvietėme į susitikimą su penkių knygų autoriumi, vienu pirmųjų
atkurtos Lietuvos kariuomenės savanorių, Lietuvos kariuomenės viršila, Sausumos pajėgų
Juozo Lukšos mokymo centro snaiperių rengimo ekspertu Ernestu Kuckailiu. Apsivilkęs
partizaniška uniforma, su ginklu ant peties ir nešinas dviem paskutinėmis savo knygomis, jis
pasirodė, lyg atgijęs anų laikų paveikslas, ir ėmė pasakoti kaip, leidyklos paskatintas, pradėjo
rašyti pirmąją knygą. „Dokumentikos nemėgstu. Kai istoriją pasakoju, man norisi įdėti
jausmo”.
„Paskutinės knygos („Partizanų žiedas“) jau niekas neragino rašyti. Artėjant 1949 metų
deklaracijos pasirašymo sukakčiai, panorau aprašyti to meto įvykius, bet nesiekiau tiksliai jų
atkurti, labiau norėjosi atskleisti partizaninį karą per žmonių išgyvenimus ir kartais paprastus
buitinius dalykus, kario žvilgsniu pažiūrėti į tautos pasipriešinimo kovą“.
Svečio pasakojimas nukėlė į 1948-uosius metus ir kartu su Tauro apygardos vadu Faustu bei
Pietų srities atstovu Vanagu mes keliavome į Žemaitiją, partizanų vadų susitikimą, kurio
metu gimė 1949 metų Lietuvos laisvės kovos sąjūdis ir garsioji sąjūdžio deklaracija. Kartu su
partizanais keliavome dešimtis ir šimtus kilometrų, pakeliui pakeldami be galo sunkias
sąlygas, pavojus, netgi kitų partizanų nepasitikėjimą ir išbandymus.
Gyvai interpretuojama istorija susilaukė didelio gimnazistų dėmesio ir net paskatino patirtus
įspūdžius žodžiais ir vaizdu išguldyti popieriaus lape. Štai Aistės impresija:
„Kaip ir eilės, kaip ir mintys“
Skvarbių akių lietuvis kareivis
Maloniai nusišypso ir, kvėptelėjęs
oro,
Ima pasakoti
Apie įvykius, kuriuose nedalyvavo,
Bet patsai išgyveno.
Užliejo prisiminimų bangos
Ir jis pasinėrė:
Šalta žiema,
Karas,
Partizanų sunkus kelias,
Sunki dalia…
Ir viskas vardan jos,
Laisvos Lietuvos!
Nepasitikėk nė vienu
Ir nelaidyk žvilgsnių tuščių!
Kiekvienas judesys –
Gimtinės ilgesys.

Tavo veidas jaunas, bet siela sena.
Elgiesi pakankamai brandžiai.
Prisijunk prie mūsų –
Laisvės kovotojų.
Prižadėk, kad nebijosi
Ir kad nepasiduosi.
Tamsi naktis,
Gūdi tyla ir amžina baimė.
Akyse stovi karo vaizdai.
Prie širdies glaudi
Lietuvos trispalvę ir šeimos nuotrauką.
Nors dabar tau ir skauda,
Ateity laikys tave didvyriu.
Iškęsk šį skausmą,
Prašau,
Vardan mūsų
Brangios Lietuvos…
Aistės piešinys ir renginio akimirkos:

2020 m. vasario 12 d. “Susitikimas su Lietuvos Šaulių Sąjungos atstovais”
Organizavome renginį, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Į susitikimą su
šeštų - aštuntų klasių mokiniais atvyko Lietuvos Šaulių Sąjungos atstovai.
Antrosios rinktinės vadas Vytautas Žymančius supažindino mokinius su organizacijos, kurios
viena svarbiausių veiklų yra Lietuvos jaunimo patriotiškumo ugdymas, įkūrimo ir gyvavimo
istorija.
Mokiniai susidomėję žiūrėjo filmuotą medžiagą apie įvairią ir įdomią Šaulių Sąjungos veiklą.
Jie sužinojo ir apie įvairiapusę, apimančią pagrindines gyvenimo sritis: karinę, fizinio
lavinimo,
tautos
kultūrinio
ugdymo
ir
kitas,
Jaunųjų
Šaulių
veiklą.
Jaunosios šaulės, IIb gimn. klasės mokinės Laura ir Giedrė papasakojo kaip tapti jaunaisiais
šauliais, džiaugėsi, kad, dalyvaudamos sąjungos veikloje, jos ne tik įdomiai leidžia
laisvalaikį, bet ir mokosi dirbti komandoje, kartu spręsti įvairius klausimus.
Mokiniai ypač domėjosi įvairia ekipuote. Dažnam norėjosi pasimatuoti liemenę, šalmą,
panešti
sunkią
kuprinę.
Mokiniai uždavė nemažai klausimų, tad belieka tikėtis, kad po šio susitikimo gausus mokinių
būrelis
papildys
Jaunųjų
Šaulių
gretas.
Už bendradarbiavimą dėkojame jaunosioms šaulėms: Laurai ir Giedrei.

2020 m. vasario 10 d. "Renkame Metų knygą. Susitikimas su rašytoja Dovile Zaveckaite”
3c klasės mokiniai, lydimi mokytojos Laimutės ir bibliotekininkės Audronės, dalyvavo
Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Berželio padalinyje vykusiame susitikime su
dramaturge
Dovile
Zaveckaite.
Ji mielai papasakojo apie Metų knygos rinkimų vaikų kategorijoje nominuotą knygą ,,Lietus
ir skafandras“. Smagu, kad dauguma trečiokų šią knygą jau skaitę, tad uždavė daug įvairių
klausimų,
į
kuriuos
rašytoja
išsamiai
atsakinėjo.
Autorė surengė ir mįslių konkursą bei susitikimo pabaigoje dalino mokiniams autografus. Dar
ilgai
nepamiršime
šilto
ir
smagaus
bendravimo
su
rašytoja.
Dėkojame V. Kudirkos viešosios bibliotekos Berželio padalinio bibliotekininkėms už suteiktą
galimybę gyvai susipažinti su Metų knygos autore.

2020 m. vasario 5 d. "Renkame Metų knygą"
Gimnazijos bibliotekininkės kasmet dalyvauja Metų knygos rinkimų akcijoje, kurią rengia
LRT, Kultūros ministerija ir Nacionalinė Mažvydo biblioteka. Šįkart Metų knygos
rinkimuose dalyvaujančias knygas paaugliams pristatyti pakvietėme viešnią iš Kauno
apskrities viešosios bibliotekos. Susitikime dalyvavusius 8b klasės mokinius ji išsamiai
supažindino su knygomis ir paraginusi balsuoti už labiausiai patikusią knygą, pakvietė atvykti
į
Vilniuje
vyksiančią
knygų
mugę.

2020 m. vasario 5 d. STEAM veiklos "Linksmieji eksperimentai" pradinukams
2c, 3c, 4b ir 4c klasių mokiniai stebėjo linksmus eksperimentus su sausu ledu: "gyvasis"
balionas, vulkanas, spalvingoji gyvatėlė. Jie sužinojo kokių atsargumo priemonių reikia,
naudojant
ledą,
kokia
yra
jo
temperatūra,
savybės.
Mokiniams ypač patiko prisiliesti prie dar veikiančio vulkano, klausytis ką “kalba”, dėl
išsiskyrusių
dujų
besipučiantis,
balionas.
Veiklas organizavo gimnazijos bibliotekininkės ir sveikatos priežiūros specialistė. Dėkojame
savanorei Lenai už pagalbą vykdant eksperimentus.

2020 m. vasario 15 d. “Saugesnio interneto savaitė 2020“
Gimnazijos bibliotekoje vedėme „Saugesnio interneto savaitės 2020“ pamokėles 3b, 4c ir 4a
klasių mokiniams. Jie susipažino su „Garbingo elgesio internete kodeksu“, kuriuo privalo
vadovautis, bendraudami elektroninėje erdvėje. Mokiniams labiausiai patiko „Apuoko
pamokėlės“. Dirbdami komandoje jie kūrė situacijas, kokios yra kiškio neatsargaus elgesio
pasekmės, kaip iš to pasipelno lapė ir koks šių situacijų apuoko moralas.

2020 m. kovo 2 d. “Darbeliai iš senų knygų” Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje
Vasario mėnesį organizuotos kūrybinės dirbtuvės 6 klasės mokiniams. Jų metu mokiniai
išmoko iš senų knygų išlankstyti pelytes ir ežiukus. Dirbtuvėlių, kurias vedė mokytoja Rita
Pocienė ir bibliotekininkės, metu mokiniai ne tik pasigamino gražų darbelį, smagiai praleido
laiką, bet ir daug sužinojo apie atsakingą vartojimą, darnų gyvenimą su gamta.
Besidžiaugiant darbeliais kilo idėja pasidalinti džiaugsmu su kitais, tad surengtos mokinių
kūrybinių darbelių parodos gimnazijos bibliotekoje, Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos
Berželio ir Girstupio padaliniuose.
Štai tokie gyviai apsigyveno lentynose tarp vaikiškų knygų ��

2020
m.
kovo
4
d.
“Tarptautinė
„Skype“
konferencija”
Į gimnazijos informacinį centrą, pasipuošę spalvingais pasakų herojų drabužiais, susirinko
tarptautinės „Skype“ konferencijos dalyviai: 3a klasės mokiniai. Su 4 klasės mokiniais iš
Mary Ward pradinės mokyklos Sankt Peltene, Austrijjoje, pasisveikinę vokiškai „Servus“, jie
angliškai
pristatė
pamokų
metu
sukurtą
pasaką.
Vėliau abiejų šalių dalyviai susipažino, drąsiai prisistatydami angliškai. Visus pradžiugino 3a
klasės
mokinių
atlikta
lietuviška
daina.
„Skype“ konferenciją organizavo gimnazijos anglų kalbos mokytojos Greta ir Lina bei
bibliotekininkės.
Už
konferencijos
moderavimą
dėkojame
savanorei
Lenai.
Tai buvo puiki patirtis visiems dalyviams!

2019 m. gruodžio 13 d. Tarptautinis projektas ,,Kalėdinių žaisliukų mainai''
Gimnazijoje nuo rugsėjo mėnesio pradėtas vykdyti tarptautinis projektas „Europos kalėdinių
žaisliukų mainai". Į veiklą įsijungė 4b klasės mokiniai su mokytoja Jolanta Šturmienė ir
bibliotekininkės. Tai kultūrinis mainų projektas, kurio metu tūkstančiai Europos pradinių
klasių mokinių gamina žaisliukus, paruošia informaciją apie Kalėdų tradicijas jų šalyje ir
mainais siunčia kitoms mokykloms visoje Europoje. Puiki galimybė mokiniams susipažinti
su Europos kalbų ir tradicijų įvairove: surasti panašumų ir skirtumų, pristatyti savo šalį ir
miestą
visoje
Europoje.
Gimnazija buvo įrašyta į 7- ąją mainų grupę kartu su Belgijos, Austrijos, Prancūzijos, Italijos,
Graikijos,
Ispanijos,
Vokietijos,
Didžiosios
Britanijos
mokyklomis.
Susipažinę su kalėdinio žaisliuko tradicijomis Lietuvoje, mokiniai nusprendė žaisliukus
daryti iš tešlos. Pasipuošę spalvingomis prijuostėmis, jie kočiojo tešlą, darė ir kepė figūrinius
sausainius– kalėdinius žaisliukus: paukščiukus, mėnulius, žvaigždutes. Po kelių dienų jau
dekoruotus žaisliukus sudėjome į šventinius maišelius ir visas 27 su meile paruoštas siuntas
išsiuntėme
į
projekto
partnerių
mokyklas.
Mokytoja Jolanta sako, kad dalyvauti projekte mokiniams įdomu. Ypač smagu kiekvieną
rytą, atėjus į mokyklą, rasti paketėlius vis iš kitos šalies, išpakuoti žaisliukus ir jais puošti
savo eglutę. Visos kalėdinės siuntos, gautos iš užsienio, jau išpakuotos, laiškai daugybę kartų
perskaityti, o žaisliukai papuošė eglutę klasėje. Neįprasta, netradicine puošyba dekoruota
„tarptautinė eglutė" kiekvieną tarsi kviečia prie jos prieiti, pasigrožėti, paliesti mokinių
darbelius,
paskaityti
greta
padėtus
laiškus,
pasidžiaugti.
Projekto dalyviams tai puiki proga suvokti ir įvertinti, kiek bendrų vertybių turi skirtingų
tautų žmonės, kaip išsiplečia bendravimo ratas, jei moki užsienio kalbą.

2019 m. spalio 16 d. “Prevencinė socialinio emocinio ugdymo programa "Pasakos augimui"
5-6 klasių mokinius pakvietėme į Kultūros paso edukaciją "Beveik suaugęs. Augęs su
pasaka?". Mokiniai dalyvavo autoriniame Akvilės Sadauskienės asmenybės ugdymo
užsiėmime, kuriame mokėsi iš naujo atrasti pasakas. Komandiniai žaidimai, pasakos sekimas
ir įsiklausymas, kortelių metodas, pasidalijimas savo jausmais ir įžvalgomis su draugais leido
paaugliams priartėti prie savęs suvokimo, naujoje šviesoje pamatyti šalia esantį bendraamžį.
Dėkojame klasių auklėtojoms už pagalbą.
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2019 m. lapkričio 26 d. “Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo gimnazijos bibliotekoje”

Bendradarbiaujant su anglų kalbos mokytojomis Greta ir Lina surengta gimnazijos 4a klasės
mokinių ir 5-6 klasių mokinių iš Kasiga mokyklos Indijoje vaizdo konferencija.
Dalyviams linksmai pasisveikinus, tarptautinio mokyklų bibliotekų „Skype“ projektą pradėjo
ketvirtokai. Jie, naudodami paveikslėlius, kūrė linksmą istoriją ir ją pasakojo naujiems
draugams. Mokiniai iš Indijos išraiškingai skaitė savo istorijas.
Nemažai juoko, linksmų emocijų sukėlė susipažinimas: taip neįprastai ausiai skambėjo
nežinomi vardai. Kasiga mokyklos mokiniai pasakojo apie savo mokyklą, domėjosi ką
lietuviai – mokiniai veikia laisvalaikiu. Džiaugiamės, kad ketvirtokai ne tik drąsiai pasakojo
apie save, bet ir sudainavo dainą lietuvių kalba.
Konferencija įvyko. Visiems buvo tikrai smagu. Draugystė užsimezgė. Mokiniai susitarė
susitikti naujame „Skype“ projekte. Džiugu, kad yra projektų, suteikiančių galimybes įvairių
pasaulio šalių mokiniams bendrauti, susipažinti su skirtingų šalių kultūra, švietimu.
Dėkojame savanorei Lenai, padėjusiai organizuoti konferenciją.

2019 m. spalio 19 d. “Europe Code Week 2019"
Visą savaitę gimnazijos pradinių klasių mokiniams bibliotekoje vedėme programavimo
pamokėles. Mokiniai atlikdami linksmas užduotis sužinojo, kad programuoti galima ir be
kompiuterio - tam puikiai tiko ąžuolo gilės, klevo vaisiai! :)
Dalyvaujame respublikiniame projekte "Darni mokykla", tad stengiamės rinktis aplinkai ir
visuomenei draugiškas priemones.

2019 m. rugsėjo 9 d . Tarptautinė iniciatyva "Pasakų iššūkis 2019".
Įvairių klasių mokiniams 21 dieną skaitysime skirtingų pasaulio tautų pasakų.
Šiandien, rugsėjo 9 d., 2 b klasės mokiniams skaitėme stebuklines lietuvių liaudies pasakas.
Rytoj skaitysime Afrikos ir Kampučijos pasakas.
Kviečiame norinčius prisijungti .

:)

2019 m. gegužės 8 d. Tarptautinis projektas MEPA
Europos dienos išvakarėse 7c klasės mokiniams vedėme viktoriną "Keliaujame po Europą".
Renginio pradžioje septintokai sugiedojo ES himną. Renginys skirtas Europos dienai
paminėti.

2019 m. gegužės 3 d. Tarptautinis projektas MEPA
5a klasės mokiniams vedėme viktoriną "Žymūs europiečiai".

“

2019 m. kovo 26 d. Tarptautinis projektas “Baltų literatūros savaitė”
Aštuntų klasių mokiniams organizavome protmūšį apie kaimyninę ES šalį - Latviją. Renginį
vedė Kauno Europe Direct informacijos centro vadovė Diana Burneikienė. Dalyvavo 9
komandos.
Daugiau
apie
protmūšį:
https://www.facebook.com/pg/Europe-Direct-Kaunas-Lithuania170852539729655/photos/?tab=album&album_id=1280757172072514&__xts__%5B0%5D
=68.ARDcL3FPu1da5fjTkdgd_caWSTOMWWUfjsMknLIKdc6qLGjlr9RWPAvywTVllv9O
KXtBviERWuHg38vlH1426XAX6HAeSo3GyOhiz...

2019 m. gegužės 15 d. Tarptautinis projektas “Baltų literatūros savaitė”
Kartu su geografijos mokytoja Lina
europiečiai“.

vedėme integruotą geografijos pamoką „Žymūs

Apie žymius Europos rašytojus, menininkus, konstruktorius, išradėjus ir apie žmogų, kuriam
teko svarbus vaidmuo Europos Sąjungos istorijoje 8c klasės mokiniai pasakojo 8a klasės
mokiniams.

2018 m. gegužės 4 d. Tarptautinis projektas “MEPA”
Su Ig gimn. klasės mokiniais, besidominčiais politinėmis aktualijomis, dalyvavome VDU
daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre, Leonido Donskio bibliotekoje vykusioje
diskusijoje "Europa šiandien: iššūkiai ir galimybės". Renginyje diskutavo Europos
Parlamento narys Petras Auštrevičius, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto
lektoriai dr. Andrius Švarplys ir doktorantas Justinas Juozaitis, dr. Sima Rakutienė.
Daugiau
skaitykite:
https://www.facebook.com/pg/Europe-Direct-Kaunas-Lithuania170852539729655/photos/?tab=album&album_id=1029070923907808

2019 m. kovo 19 d. Tarptautinis projektas “Baltų literatūros savaitė”
6a klasės mokinius supažindinome su latviškais žodžiais. Linksmai nusiteikę jie bandė juos
ištarti. Mokiniai klausėsi latvių l. pasakos "Karalaitė ant stiklo kalno", ją iliustravo.

.

2019 m. kovo 19 d. Tarptautinis projektas “Baltų literatūros savaitė”
1c klasės mokiniams skaitėme latvių liaudies pasaką "Kas bailesnis už kiškį?", pasakojome
apie Latvijos kalbą, literatūrą.

2018 m. gegužės 4 d. Tarptautinis projektas “MEPA”
Su Ig gimn. klasės mokiniais, besidominčiais politinėmis aktualijomis, dalyvavome VDU
daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre, Leonido Donskio bibliotekoje vykusioje
diskusijoje "Europa šiandien: iššūkiai ir galimybės". Renginyje diskutavo Europos
Parlamento narys Petras Auštrevičius, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto
lektoriai dr. Andrius Švarplys ir doktorantas Justinas Juozaitis, dr. Sima Rakutienė.

Daugiau
https://www.facebook.com/pg/Europe-Direct-Kaunas-Lithuania170852539729655/photos/?tab=album&album_id=1029070923907808

skaitykite:

