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Pažinkime neregimą pasaulį

2020 m. sausio 12 d. organizavome edukacinę 3c klasės mokinių išvyką į 

Kauno Pr. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą. Trečiokai susipažino 

su centro ugdytiniais, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose ir įvykdė kilnią 

misiją – padovanojo neregei mergaitei Kristinai knygą ,,Užsimerk“.



Komandos formavimo mokymai

2020 m. sausio 15 d. Ic gimn. klasės mokiniams vedėme komandos 

formavimo mokymus. 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. 





Metų knygos rinkimai 2019

2020 m. sausio 21 d. 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.

Mokiniai klausėsi Vyt. V. Landsbergio „Pūkis karalius“. 

Linksmai nuteikė P. Norvilos „Strykt pastrykt!“. Susipažino 

su Ignės Zarambaitės „Stebuklingi senelio batai“, bei Dovilės Zavedskaitės

„Lietus ir skafandras“ , T. Dirgėlos „Benas – sapnų siuvėjas“.





Gyva istorijos pamoka bibliotekoje

2020 m. vasario 10 d. 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.





Susitikimas su Lietuvos Šaulių Sąjungos atstovais

2020 m. vasario 12 d. 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.

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.





Renkame Metų knygą

2020 m. vasario 5 d. kasmet dalyvaujame 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.





Renkame Metų knygą 2019

Susitikimas su rašytoja Dovile Zaveckaite

2020 m. vasario 10 d. su 3c klasės mokiniais dalyvavome Kauno V. 

Kudirkos bibliotekos Berželio padalinyje vykusiame susitikime su 

dramaturge D. Zaveckaite. Ji mielai papasakojo apie Metų knygos 

rinkimų vaikų kategorijoje nominuotą knygą ,,Lietus ir skafandras“. 

Dauguma trečiokų šią knygą jau skaitę, tad uždavė daug įvairių 

klausimų, į kuriuos rašytoja išsamiai atsakė.





STEAM veiklos "Linksmieji eksperimentai" 

2020 m. vasario 5 d. 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.





Saugesnio interneto savaitė 2020 

2020 m. vasario 15 d. gimnazijos bibliotekoje vedėme „Saugesnio 

interneto savaitė 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.





Darbeliai iš senų knygų

2020 m. kovo 2 d. bendradarbiaudamos su mokytoja Rita 

vedėme kūrybines dirbtuves 6 - ų klasių mokiniams. Jų metu mokiniai 

išmoko iš senų knygų išlankstyti pelytes ir ežiukus. Besidžiaugiant 

darbeliais kilo idėja pasidalinti džiaugsmu su kitais, tad surengėme 

darbelių parodas gimnazijos bibliotekoje, Kauno V. 

Kudirkos bibliotekos Berželio ir Girstupio padaliniuose.

Štai tokie gyviai apsigyveno lentynose tarp vaikiškų knygų:





Tarptautinė „Skype“ konferencija

2020 m. kovo 4 d. į gimnazijos informacinį centrą, 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.

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.





Tarptautinis projektas ,,Kalėdinių žaisliukų mainai''

• Su 4b klasės mokiniais ir mokytoja Jolanta į projektą 

įsijungėme rugsėjo mėnesį. 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. Su ketvirtokais žaisliukus 

darėme iš tešlos. Kočiojome tešlą, darėme ir kepėme kalėdinius 

žaisliukus: paukščiukus, mėnulius, žvaigždutes, skirtus europiečiams.





Prevencinė socialinio emocinio ugdymo 

programa "Pasakos augimui"

2019 m. spalio 16 d. 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.





Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo gimnazijos 

bibliotekoje 

2019 m. lapkričio 26 d. bendradarbiaujant su anglų kalbos mokytojomis 

Greta ir Lina surengta gimnazijos 4a klasės mokinių ir 5-6 klasių mokinių iš 

Kasiga mokyklos Indijoje vaizdo konferencija.

Ketvirtokai naudodami paveikslėlius, kūrė linksmą istoriją ir ją pasakojo 

naujiems draugams. Kasiga mokyklos mokiniai pasakojo apie savo mokyklą, 

domėjosi ką lietuviai – mokiniai veikia laisvalaikiu. 

Dėkojame savanorei Lenai, padėjusiai organizuoti konferenciją.





Pažinkime neregimą pasaulį

2019 m. spalio 24 d. netradicines pamokas bibliotekoje vedė knygų 

neregiams leidėja E. Jokužytė. Ji supažindino su unikaliomis 

knygomis, skaitomomis skirtingais pojūčiais: rega, lytėjimu, klausa ir 

net uosle. Mokiniai susipažino ir su Brailio raštu ir mėgino suvokti 

iškiliąsias iliustracijas taip, kaip tai daro neregiai.

Antroje pamokos dalyje mokiniai susipažino su nerege Vaida. 

Daugeliui tai buvo pirmas kartas, kai jie gyvai bendravo ir galėjo gauti 

atsakymus į dominančius klausimus.





“Europe Code Week 2019" 

2019 m. spalio trečią savaitę gimnazijos pradinių klasių 

mokiniams 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.







Tarptautinė iniciatyva "Pasakų iššūkis 2019" 

Nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. 21 dieną įvairių klasių mokiniams skaitėme 

skirtingų pasaulio tautų pasakų. Pradėjome

skaitydamos stebuklines lietuvių liaudies pasakas. Į pagalbą atėjo 

technologijų, lietuvių kalbos mokytojos. Mokiniams patiko iš naujo 

atrasti stebuklingą pasakų pasaulį, sugrįžti į vaikystę.





Tarptautinis projektas MEPA 

2019 m. gegužės 8 d., Europos dienos išvakarėse, 7c klasės 

mokiniams vedėme viktoriną "Keliaujame po Europą". Renginio 

pradžioje su septintokais sugiedojome ES himną. Renginys skirtas 

Europos dienai paminėti.





Tarptautinis projektas MEPA

2019 m. gegužės 3 d. 5a klasės mokiniams vedėme viktoriną "Žymūs 

europiečiai".



Tarptautinis projektas “Baltų literatūros savaitė” 

2019 m. kovo 26 d. aštuntų klasių mokiniams organizavome protmūšį

apie kaimyninę 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-Lithuania-

170852539729655/photos/?tab=album&album_id=1280757172072514&__xts__%5B0%5D=68.ARDcL3FPu1da5fjTkdgd_caWSTOMWWUfjsMkn

LIKdc6qLGjlr9RWPAvywTVllv9OKXtBviERWuHg38vlH1426XAX6HAeSo3GyOhiz...

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1280757172072514&type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARCx46fylM1Tbk06I55LrrQiIYF32nkpstGFbx4NuXEQwvAhtnbNROMxZJfh3R36WCmoAE4k27gs1nQ7nWjcpTelLCS0VHuyk3OVykCl_GYNYMFmUUoSxx0spQGXIIQfWGc_ea-oBjPYgFMnOqZJPlbpuJKzc4MB2y81MDtF3tdE98gBPxS1HX_p-Zf2-nQF0eS_jKbvEfigOw7kbvhK90goCqGx3VlC-FAAisJzmySTBzgarcOcaZ4KYp_m--tG4ngSooGJ-J_1wJ2RcJFJgjeistn2Z0jjczgEjqvJnu_z5FoG3qYHf2vZ2e64AkE4P38RuAN_OfCZHPKuCUYFe_pgMmkPX48uW8IUFuKxhrWFYw_8_ROO1w41dhzPjEWLj6agVlkcc3CkxWAidL2I2iniUtm2dMe64shSh5XIWpPRrdQl5c45CtjG1vwtIvvZBuu7d2fiDHVmRrBXeZGorwOdCQ&__tn__=-UK-R




Tarptautinis projektas “Baltų literatūros savaitė”

2019 m. gegužės 15 d. kartu su geografijos mokytoja Lina vedėme

integruotą geografijos pamoką „Žymūs europiečiai“.

Apie žymius Europos rašytojus, menininkus, konstruktorius, išradėjus

ir apie žmogų, kuriam teko svarbus vaidmuo Europos Sąjungos

istorijoje 8c klasės mokiniai pasakojo 8a klasės mokiniams.





Tarptautinis projektas “MEPA”

2019 m. gegužės 4 d. 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-Lithuania-170852539729655/photos/?tab=album&album_id=1029070923907808





Tarptautinis projektas “Baltų literatūros savaitė” 

2019 m. kovo 19  d.  6a klasės mokinius supažindinome su latviškais 

žodžiais. Linksmai nusiteikę jie bandė juos ištarti. Mokiniai klausėsi 

latvių l. pasakos "Karalaitė ant stiklo kalno", ją iliustravo.





Tarptautinis projektas “Baltų literatūros savaitė”

2019 m. kovo 19  d. 1c klasės mokiniams skaitėme latvių liaudies 

pasaką "Kas bailesnis už kiškį?", pasakojome apie Latvijos kalbą, 

literatūrą.




