
Kaunas sveikina Vilnių gimtadienio proga !!!! 

 

Mūsų gimnazija sulaukė svečių iš Vilniaus Užupio gimnazijos. I c klasės gimnazistai su auklėtoja Žiede 

atvyko aplankyti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazistų 

ir susipažinti su tarpukario istorija. I klasių kauniečiai 

gimnazistai su auklėtoja Regina Šadauskiene ir direktoriaus 

pavaduotojomis Daiva Ivanoviene ir Audrone Zamaliene 

sutiko svečius iš sostinės gimnazijoje kuri kitais metais švęs 

100metų jubiliejų. Gimnazijos muziejuje šimtamerę istoriją 

paskojo mokytoja Jūra Sakalauskienė. Pasivaišinę 

vilnietiškais saldainiais ir kaunietiška arbata išėjome 

susipažinti su Kauno tarpukario istorija, kurią pasakojo 

istorikas Bernaras Ivanovas. 

Funikulieriumi kilome į Žaliakalnį, pamatėme kaip veikia šios 

istorinės transporto priemonės mechanizmai.  

Pakilę į Prisikėlimo bazilikos apžvalgos aikštelę apžiūrėjome 

Kauną per sniego miglą.  

Vytauto Didžiojo karo muziejuje ir bandėme įdomias 

edukacijas, pasimatavome kareiviškas uniformas ir 

susipažinome su karybos istorija. 

Orientacinėje užduotyje komandos ieškojo istorinių 

vietų ir paminklų. Merginų komanda pirmoji įveikė 

visas užduotis. 

Istorinėje prezidentūroje gimnazistai susipažino su 

Laikinosios sostinės prezidentų gyvenimu, darbu ir 

kasdienybe. 

Džiaugiamės nauja draugyste su Užupio gimnazija ir 

jau planuojame vykti pas naujuosius draugus per 

Kaziuko mugę . 
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Susitikimas-diskusija su prof.dr.Liudu Mažyliu 

Lapkričio 23 d. vyko susitikimas - diskusija su prof. 

dr. Liudu Mažyliu ,,Lietuvos Šerloku Holmsu, perrašiusiu 

istoriją". prof. dr. Liudas Mažylis – Lietuvos mokslininkas, 

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politikos ir 

visuomenės veikėjas. 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos užsienio 

reikalų ministerijos archyve mokslininkas rado 1918 metų 

Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktą 

lietuviškąjį ir vokiškąjį originalus. Už tai jam įteiktas Ordino 

„Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius. Jis mokiniams 

trumpai papasakojo apie nepriklausomybės akto radybas. 

                                                                                                   

Projektas ,,Tinklinis kitaip" 

Lapkričio 24 d. Kauno Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno gimnazijoje vyko projektas 

,,Tinklinis kitaip", kuriame dalyvavo lopšelių-

darželių ,,Girinukas" ,,Pienė" ir ,,Šarkelė" mažieji. 

Renginį organizavo kūno kultūros mokytojai 

ekspertai D. Jasiulionienė ir R. V. Jagentavičius. 
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Tarptautinė antikorupcijos diena 

Pažymint Tarptautinę antikorupcijos dieną Kauno bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniai tradiciškai dalyvauja Švietimo ir 

ugdymo skyriaus ir Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės 

inicijuotuose debatuose antikorupcijos tema „Korupcija išnyks 

ateities Lietuvoje”.  

Gruodžio 5 d. debatai vyko Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazijoje kurioje varžėsi net šešios komandos iš šių gimnazijų: ,,Aušros“ 

gimnazijos, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Jono Jablonskio gimnazijos, Maironio universitetinė 

gimnazijos, Palemono gimnazijos ir VDU ,,Rasos“ gimnazijos. 

            Debatuose dalyvaujančios Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 

komandos tarpusavyje debatuoja teigdami arba neigdami duotą teiginį. 

Debatų komandų grupes ir teigiančią ar neigiančią komandos poziciją 

lemia burtai. Geriausiai pasirodžiusios mokinių komandos pateks į 

debatų finalą, kuris vyks Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje. 

Sveikiname Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 

komandą puikiai pasirodžiusia šiuose debatuose. Komandą paruošė 

lietuvių kalbos mokytoja Gintarė Bersėnienė. 

 

          Viktorina-protmūšis „AIDS: geriau žinoti 17” 

 

Pasaulinės AIDS dienos, kurią minėjome gruodžio 1-ąją, proga gimnazistai 

turėjo galimybę dalyvauti viktorinoje - protmūšyje - „AIDS: geriau žinoti 17“. 

Gruodžio 4 d., visų pertraukų metu sveikatos kabinete vyko protmūšis – 

intelektualus žaidimas, kurio metu dalyviai varžėsi, kas greičiau atsakys į klausimus 

apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, 

mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse. Prisijungėme prie kitų bene 500 organizacijų 

visoje šalyje, kurios dalyvavo ir varžėsi protų mūšyje. 

Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė 

 

Respublikinė mokslinė - praktinė lietuvių kalbos mokytojų konferencija „Naujoji kartą 

literatūros pamokose: susikalbėjimo linkme“ 

       2017 metų gruodžio 1 d. VDU salėje įvyko respublikinė mokslinė - 

praktinė lietuvių kalbos mokytojų konferencija „Naujoji kartą literatūros 

pamokose: susikalbėjimo linkme“. Konferencijoje dalyvavo ne tik 150 

lietuvių kalbos mokytojų iš visos Lietuvos, bet ir 5 mūsų gimnazistai: 

Jurgis Leonavičius, IIa klasė, Domas Mockus ir Domantė Buinevičiūtė, IIIa 

klasė, Aušrinė Šerpeninskaitė, bei Domantas Teleiša- abu IV klasės 

mokiniai ir jų mokytojos ekspertės Jūratė Slavinienė, bei Edita Baltuškienė. 

          Mokiniai ne tik išklausė pranešimus, bet ir konferencijos pabaigoje 

reflektavo. Jie išsakė nuomonę, kokios lietuvių kalbos pamokos jiems įdomios, kaip sekasi „įveikti“ lietuvių 

kalbos programą, ko tikisi iš mokytojų, kaip ugdyti kūrybiškumą pamokose ir kt. Konferencijos dalyviai 

žavėjosi puikiais gimnazistų pasisakymais.Gimnazistus ypač sužavėjo įdomus žurnalisto Ryčio Zemkausko 

pranešimas „Žurnalistika kaip samprotavimo rašinių konkursas“.      

 

  

,,ALFA“ savaitgalis jaunimui 

 
Kaip atpažinti pašaukimą tarp daugybės balsų, skambančių aplink mus ir surasti savo unikalų kelią? Apie 

tai sausio 19 - 20 d. savo įžvalgomis dalinosi ir diskutavo 1 – ųjų 

gimnazijos klasių mokiniai, dalyvaujantys evangelizacinėje 

programoje ,,ALFA savaitgalis jaunimui“. Renginys vyko dvi dienas 

Kauno Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre. Tikybos mokytojos 

Alės, savanorių Vilmantės ir dviejų Jurgitų rūpesčio dėka savaitgalio 

susitikimas buvo pripildytas žaismingos jaunystės, skardaus juoko ir 

džiugesio. Įdomūs edukaciniai žaidimai visus dalyvius įtraukė ir 

sužavėjo. Profesionalūs mokymai drąsino be baimės žvelgti į ateitį ir 

save. Kun. Andrius Končius su meile įvedė mus į Adoraciją. Būdami 

Viešpaties akivaizdoje, kartu su šlovintojais giedojome ir meldėmės. 

Programą organizavo ir mokinius lydėjo tikybos mokytoja Alė 

Spiridonovienė. 

 

Moksleivių darbo Seime simuliacijos renginys 

 
Sausio 25 diena moksleivių darbo Seime simuliacijos renginyje 

dalyvavo mūsų gimnazijos mokiniai su mokytojomis Vitalija 

Rukuižiene ir Nida Brimiene. Gimnazistus Seime globojo LR Seimo 

narė Rūta Miliūtė.  

“Negaliu sakyti, 

kad labai nustebau, kai 

abiturientai vakar pasiūlė: „gal ekskursiją praleiskim, geriau ilgiau 

padiskutuokime?“  O kalbėti tikrai buvo apie ką: jaunimo verslumą, 

mentorystę, studijas Lietuvos aukštosiose ir profesinėse mokyklose, 

apie tai, kaip Lietuva galėtų atrodyti po 10 ar 50 metų. Už Ekonomikos 

komitete paruoštus pasiūlymus vyko balsavimas plenariniame 

posėdyje, kuriame dalyvavo 130 mokinių. Kovo 11-osios salė senokai 

negirdėjo tokių karštų diskusijų!”- savo įspūdžius išsakė LR Seimo 

narė Rūta Miliūtė. 

 

Interaktyvi finansinio raštingumo diena 

 
Sausio 30 d. gimnazijoje vyko INTERAKTYVI FINANSINIO RAŠTINGUMO DIENA. Swed banko 

atstovai mokinius jau ryte pasitiko gimnazijoje ir pasakojo apie visos dienos būsimas veiklas. 

Per pirmas pamokas vyko ,,15 minučių įsibrovimai" į II klasių dalykų pamokas, kurių metu supažindino su 

pagrindine finansinio raštingumo informacija, finansų valdymo pagrindais ir pristatė užduotis. 

Per pertraukas gimnazijos fojė skambėjo 

muzika ir vyko aktyvus bendravimas su gimnazistais 

ir mokytojais, jiems buvo užduodami klausimai ir už 

teisingus atsakymus dalinami prizai. Mokiniai 

domėjosi ne tik bankininko profesijos, bet ir apie 

asmeninių finansų valdymo ypatumus. Per 3-4 

pamokas II ir IV klasių mokiniams vyko ugdymo 

karjerai paskaitos apie finansų specialybę. 

5 pamokos metu vyko FINALINĖ pamoka, 

kurios metu II klasių mokiniams buvo sekama interaktyvi pasaka su intarpais (mokinių 

paruoštomis užduotimis), užtvirtino pagrindinius finansų valdymo akcentus bei 

finalizavo su masiniu lėktuvėlių paleidimu apie labiausiai įstrigusią informaciją per 

dieną. Džiaugiamės super aktyvia finansinio raštingumo diena gimnazijoje.  
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Vaikinų komandų matematikos olimpiada – konkursas 

Šių metų gruodžio 14 d. mūsų gimnazijoje pirmą kartą vyko Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9 

– 12 klasių vaikinų komandų matematikos olimpiada – konkursas. Konkurse dalyvavo 15 komandų iš įvairių 

Kauno miesto gimnazijų (Kauno ,,Aušros“, Antano Smetonos , LSMU, ,,Santaros“, Veršvų, VDU ,,Rasos“, 

,,Saulės“, ,,Varpo“, Aleksandro Puškino, Maironio, Jono Jablonskio, Jono Pauliaus II, ,,Vyturio“, Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijų bei Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus). 

       Vaikinai atvyko į konkursą rimtai nusiteikę. Darbas truko 2 

valandas, per kurias jie sprendė po 6 matematikos užduotis ir atliko 

kūrybinį darbą. Komandos dirbo susikaupusios iki paskutinės minutės.  

Dalyviai apdovanoti padėkos raštais, o laimėtojai diplomais: 

I vieta - Kauno ,,Saulės“ gimnazija, 

II vietos - Kauno VDU ,,Rasos“ ir ,,Vyturio“ gimnazijos, 

III vietos - Kauno ,,Aušros“ ir LSMU gimnazijos. 

Sveikiname ir mūsų gimnazijos vaikinus, užėmusius penktąją vietą. 

 

 

 

 

Adventinėje popietėje ,,Ramybės taku į Kalėdų šviesą" 
       Gruodžio 21 dieną Adventinėje popietėje ,,Ramybės 

taku į Kalėdų šviesą" susirinko gimnazijos darbuotojai kartu 

stabtelėti kalėdiniame šurmulyje ir pajusti advento ramybę 

širdyse. 

      Nuostabiosios muzikos dėka, gimnazistų atliekami 

pasirodymai buvo pasakiško šiltumo. Poezija, širdžiai 

artimos dainos, kalėdinės dekoracijos ir nerealiai šilta 

atmosfera. 

 

 

 

Kauno miesto ugdymo įstaigų gabių mokinių 

pagerbimo šventė 
Gruodžio 6 d. Kauno rotušėje vyko tradicinė 

Kauno miesto ugdymo įstaigų gabių mokinių pagerbimo 

šventė. Joje buvo apdovanoti Kauno MTKC ugdytiniai, 

tarptautinių ir respublikinių konkursų, varžybų 

nugalėtojai. Sveikiname šiuos geriausius iš geriausių 

Centro ugdytinius: Luką Adomą - kosminio modeliavimo 

būrelis (vadovas Adolfas Jančauskas); Agnę 

Šemiotaitę ir Indrę Alechnavičiūtę – drabužių dizaino 

studija (vadovė Ramutė Araneckienė); Nojų Setkauską - TV laidų kūrimo studija (vadovė Danguolė 

Čiurlionienė); Vainių Mirskį ir Yaniną Kholodovą - meninės fotografijos studija (vadovė Tatjana Kuzmina); 

Kristiną Užgalytę – vaidybinio kino studija (vadovas Ivanas Kuzminas).  
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74 laidos 4ė klasės mokinių susitikimas gimnazijoje 

 
      74 laidos 4ė klasės mokiniai susirinko į gimnaziją, 

susitiko su auklėtoja Laimute Petroniene, mylimiausiomis 

mokytojomis Vilma Grigiene ir Lilija Jurgutiene. Šiltai 

sutiko gimnazijos muziejuje ir kartu džiugiais prisiminimais 

dalinosi pavaduotoja Daiva Ivanovienė ir 

muziejininkė Jūra Sakalauskienė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalėdinis protmūšis ,,Smegenų SPA'' 
Kokios gi Kalėdos be linksmų, šventiškų užsiėmimų 

drauge. Vienas iš jų šiais metais-protmūšis “Smegenų SPA”. 

Komandos nuo 1-ų iki 3-ų klasių varžėsi dėl pirmos vietos. 

Kalėdiniame protmūšyje ,,Smegenų SPA“ I vietą laimėjo I d 

klasės komanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija'' 
Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos minėjimas Kauno 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje prasidėjo akcija ,,Atmintis 

gyva, nes liudija''. Ryte dešimčiai minučių gimnazijos kabinetuose, 

koridoriuose buvo uždegtos žvakės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, 

teisingumą, atmintį ir vienybę. Žvakutės nušvietė visus gimnazijos 

langus ir gimnazijos bendruomenė susibūrė kartu sugiedoti Lietuvos 

himną ir paminėti žuvusius už LIETUVOS laisvę. 

           Pirmos pamokos metu mokytojai pasakojo dramatiškas dienas, 

kai Lietuvos visuomenė, vienijama aukštesnių tikslų ir idėjų, apgynė 

savo nepriklausomybę. Mokytojai papasakojo mokiniams apie 1991 m. 

sausio įvykius ir jų reikšmę Lietuvai. Gimnazistai su mokytojomis Gintare Bersėniene ir Vitalija Venskauskiene 

paruošė iškilmingą literatūrinę muzikinę kompoziciją, skirtą Lietuvos GYNĖJAMS.  

 

,,Aukštųjų mokyklų mugę 2018" 
Šiais metais turėjome didžiulę privilegiją sudalyvauti “Aukštųjų 

mokyklų mugėje”. Mokiniai sužinojo daug apie įvairių sričių mokslus ir 

galbūt net pasirinko savo ateities profesiją. Juk viskas kas reikalinga gerai 

ateičiai tai- mokslas ir žinios. 
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