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Ta proga aplankyta istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra ir Lietuvos 

švietimo istorijos muziejus. 

Antrus metus gimnazijoje vykdomo pilietiškumo projekto „Dabar arba niekada“ daly-

viai spalio 11-ąją išsiruošė į Kauną, į laikinąją Lietuvos valstybės sostinę. Nuvykę pir-

miausia apsilankėme Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, kuriame mums buvo organi-

zuota edukacinė pamoka „Nuo piktogramos iki permutacijų“. Dalyvaudami užsiėmime 

susipažinome su žmonijos komunikacijos istorija, išgirdome, kaip buvo perduodama in-

formacija nuo seniausių laikų iki dabar. 

 Be to, išmėginome senąsias rašymo priemones – teko kurti dailyraštį žąsies 

plunksna, padirbėjome ir spausdinimo mašinėle, naudodami Morzės abėcėlę, taip 

pat reikėjo užkoduoti informaciją piktogramomis ir hieroglifais, susipažinome su 

Brailio raštu ir gestų kalba, pamatėme kodavimo mašiną „Enigma“. 

Lietuvos šimtmečiui pažymėti istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra yra 

paruošusi kultūrinę svetingumo programą, skirtą supažindinti Lietuvos mokinius 

su Nepriklausomybės kūrėjais ir puoselėtojais. Edukacinės programos vedėjas 

tuojau pat mus pakvietė į labai įdomią ir naudingą istorijos pamoką „Pirmosios 

Lietuvos Respublikos Prezidentai“.  

Buvo primintos prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus ir Aleksandro Stulginskio biografijos, valstybinės to 

meto šventės, apžiūrėjome valstybės vadovų darbo ir gyvenamuosius kambarius, nuotraukas, valstybinius apdovanoji-

mus, dovanas, kurias gavo prezidentas Antano Smetona savo 60-ojo jubiliejaus proga. Prezidentūros ekspozicija labai 

turtinga, o mums buvo paruoštos praktinės užduotys, klausimai, taip pat gavome ir prizų už teisingus atsakymus. Ekskur-

sijos pabaigoje įsivertinome šios pamokos veiklą dalyvaudami interaktyviame žaidime „Pažink Prezidentus“. 

Dėkojame gimnazijos muziejaus vadovui Vidučiui Skirmantui už puikią idėją keliauti į laikinąją sostinę Kauną, taip 

pat gimnazijos vairuotojui Laimučiui Blynui. 

Mokytoja Inga Ušinskaitė, projekto vadovė 

Skubame pasidalyti džiugiomis naujienomis... 
 

Su visais nuoširdžiai sveikinasi jaunieji gimnazijos žurnalistai ir jų 

vadovė. Atrodo, dar taip neseniai prasidėjo mokslo metai, o mūsų bend-

ruomenės gyvenime apstu įvykių. Gimnazistai ir mokytojai sėkmingai 

mokosi, keliauja, laisvėja ir tobulėja. Todėl šiame laikraštuko numeryje 

norime  pasidžiaugti mūsų visos gimnazijos bendruomenės prasmingu 

buvimu kartu ir tuo, kad esame stiprūs savo meile, tikėjimu, ištikimybe 

amžinoms vertybėms. Kviečiame ir toliau visus taip darniai  kurti mo-

kyklos dabartį, bet nepamiršti ir praeities. Juk viskas turi savo istoriją. 

Net rudeninis lapas, nukritęs į lietaus priverktą balą. Visiems linkime 

malonių ir gražių skaitymo akimirkų. Kviečiame stabtelėti ir pasigrožėti 

„Atžalyno“ gyvenimu iš arti. O jis turiningas, įdomus ir spalvingas kaip 

ruduo... 

Artėja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis 
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Nauja patirtis 

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija įgyvendina programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus 

tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching 

Science“ („Efektyvūs metodai mokymosi procesui stiprinti dėstant gamtamokslinius dalykus“).  

Matematikos mokytoja Aušra Vasilevičiūtė ir biologė Daiva Makauskienė dalyvavo mokymo(si) veiklose, kurios buvo 

organizuotos Uggiate-Trevano mieste (Italijoje) 2017 m. kovo 20-24 d. Pedagogės domėjosi integruoto dalyko ir užsienio 

kalbos dėstymo metodika. Kartu su mokytojomis vyko ir mūsų gimnazistai Greta Malinauskaitė, Rytis Kacilevičius ir Pau-

lius Jankauskas. Mokiniai dalyvavo biologijos ir gamtos pažinimo  pamokose, o paskui ir patys anglų kalba vedė matema-

tikos pamoką net trims italų mokinių grupėms. Be to, gimnazistams buvo organizuoti Matematikos laboratorijos ir integ-

ruoto dalyko (biologijos ir matematikos) bei kalbos mokymosi užsiėmimai. 

Projekto koordinatorė, neformaliojo švietimo mokytoja Rima Leimontienė 

Darbus tęsiame 

 

Mūsų mokiniai ir toliau dalyvauja gimnazijos įgyvendinamame Erasmus+ 

tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekte, todėl rugsėjo 20 dieną gimna-

zistai ne tik patys mokėsi, bet ir mokė kitus. Abiturientai Rytis Kacilevičius, 

Paulius Jankauskas ir trečiokė gimnazistė Greta Malinauskaitė kartu su moky-

toja Aušra Vasilevičiūte keliavo į Pakruojo „Žemynos“ pagrindinę mokyklą. 

Ten aštuntos klasės mokiniams jie vedė netradicinę pamoką – matematikos 

vingrybių mokė bendraudami anglų kalba. Rytis K., Paulius J. ir Greta M. pui-

kiai išaiškino temą, rodė įvairių pavyzdžių ir padėjo spręsti užduotis, gimnazis-

tams talkino „Žemynos“ pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja Silva 

Kairienė.  

Vykinta Čeponytė, abiturientė, jaunoji gimnazijos žurnalistė   

Prasideda antrieji tarpmokyklinės strateginės partnerystės įgyvendinimo gimnazijoje metai. Rugsėjo 25-26 dienomis 

mūsų partnerė Daniel Sampaio vidurinė mokykla (Sobreda, Portugalija) organizavo tarptautinį susitikimą, skirtą toli-

mesnėms veikloms aptarti. Mūsų gimnazijai atstovavo Rasa Augustinaitienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direkto-

riaus pavaduotoja, ir Rima Leimontienė, neformaliojo ugdymo mokytoja, projekto koordinatorė. 

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje svečiai iš užsienio lankysis lapkričio 20-24 dienomis. Mokytojai gilins žinias apie 

metodus ir informacines technologijas, skirtas mokymosi procesui stiprinti mokant matematikos. Mokiniams bus organi-

zuojamos biologijos mokymosi veiklos, jas įgyvendinti padės mobilios laboratorijos. 

Projekto koordinatorė, gimnazijos neformaliojo ugdymo mokytoja Rima Leimontienė 

Mokytojų išvyka į Bistrampolio dvarą  
  Danguje sparnais vasnoja išskrendantys paukščiai, krap-

noja lietus, vėjas drasko medžių lapus... Ir mums, kaip ir 

tiems paukščiams, norisi pabūti kartu, patirti sieloje šventę. 

Mokytojo dienos proga kiekvienais metais mes, Pakruojo 

„Atžalyno“ gimnazijos mokytojai, keliaudami po Lietuvą, 

lankome didingiausias vietas: pilis, dvarus. Šiemet, norėdami 

pajusti dvasios stiprybę, lankėmės Bistrampolio dvare. Tai 

klasikinio stiliaus rūmai, pastatyti 1855 metais. Dvaras pava-

dintas pagal dvarininkų Bistrampų pavardę. 

Vaikščiodami ten dairėmės po puošnias rūmų menes, jau-

tėme bėgantį laiką lipdami autentiškais laiptais.  

Džiaugėmės galėdami vaikščioti didžiuliame dvaro parke, apsuptame ūksmingų tvenkinių. Stabtelėdavome prie skulp-

tūrų. Abejingų nepaliko gražuoliai žirgai, juos galėjome net pakalbinti. Akį traukė karietų kolekcija. Viena dvasingiausių 

dvaro vietų – knygnešių koplyčia, kurioje svarbiausias simbolis - medinis kryžius, prie kurio paskutinį kartą gyvenime 

suklupo didysis Lietuvos knygnešys Jurgis Bielinis. Dėkingi žmonėms, kurie iššsaugojo šią unikalią vertybę, menančią, 

kokią kančią teko patirti protėviams, išsaugojusiems mūsų gimtąjį žodį. Gera buvo pabūti drauge.  

Palikome Bistrampolio dvarą, dar kartą sieloje pajutę, kokia didinga mūsų praeitis, į kurią atsirėmę orūs ir tvirti nešime 

toliau šviesą savo mokiniams. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Valda Juknienė  
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Karjeros diena gimnazijoje 

Spalio 25-ąją mokiniai skubėjo į gimnaziją be kuprinių ir džiugiai laukė galimybės pabendrauti su įvairių sričių specia-

listais. Kaip jau supratote, mokykloje buvo organizuota jau tradicinė Karjeros diena. Gimnazistai galėjo susipažinti su įvai-

rių profesijų atstovais, užduoti jiems klausimų, išgirsti patarimų. Ruošiantis tokiai dienai, buvo atlikta mokinių apklausa ir 

atsižvelgiant į jos rezultatus sudarytos puikios sąlygos gimnazistams susitikti su norimų specialybių atstovais.  

Pakruojo vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Rasa Žiubrienė, beje, baigusi mūsų mokyklą, ir vyresnioji auk-

lėtoja Roma Kunšteinienė pasidalijo mintimis apie ikimokyklinio ugdymo pedagogo darbo sudėtingumą. Patrauklios moki-

niams pasirodė renginių vedėjo, mūsų buvusio mokinio Tado Kanapecko pamokos. Svečias labai veiklus žmogus, įdomiai 

papasakojo apie įvairių švenčių organizavimą ir vedimą.  

Atvyko ir mūsų buvusi mokinė Ernesta Morozaitė, dabar gydytoja otorinolaringologė. Ji 

pristatė medicinos studijas Lietuvoje, papasakojo apie gydytojo darbo galimybes kitose Euro-

pos šalyse ir Amerikoje. Kamilė Sakalauskaitė, buvusi mūsų mokyklos abiturientė, kalbėjo  

apie rinkodarą, žurnalisto profesiją. Vertėja Kristina Dulinskaitė supažindino jaunus žmones 

su vertimo žodžiu ir raštu specifika. Dažnas svečias gimnazijoje Roman Šarpanov papasakojo 

apie studijas užsienyje, aptarė užklasines veiklas, darbo galimybes studijuojant universitete. 

Gabrielė Stravinskaitė, baigusi mūsų mokyklą, dabar studijuojanti Austrijoje, papasakojo apie 

lingvistiką.  Ernesta Morozaitė 

Jurgita Galeckaitė 

Daug naudingų patarimų, kaip prižiūrėti veido odą, mokiniai išgirdo iš kosmetolo-

gės Jurgitos Galeckaitės. Be to, buvo galima praktiškai išbandyti kosmetikos prie-

mones. Karjeros dienos renginyje dalyvavo Vilmantas Grubys, taip pat baigęs mūsų 

mokyklą, „Gruvi Media“ įkūrėjas, savamokslis video-foto menininkas, režisierius, 

prodiuseris, operatorius, fotografas, vaizdo bei montažo režisierius. Vilmantas jau-

nus žmones skatino nebijoti priimti nepopuliarių sprendimų. Pakruojo rajono polici-

jos komisariato bendruomenės pareigūnė Nida Mažeikaitė, buvusi mūsų mokyklos 

mokinė, įdomiai papasakojo apie savo pasirinktą gyvenimo kelią. Smagu buvo susi-

tikti ir su ūkininku Simonu Butkumi, kuris papasakojo apie savo ūkį, nuo ko viskas 

prasidėjo, kiek reikėjo investicijų. Programuotojas, verslininkas, irgi mūsų buvęs 

mokyklos ugdytinis Saulius Pačekajus aptarė, kodėl verta studijuoti programavimą.  

Po pamokų – susitikimų gimnazistai rinkosi pas auklėtojas, kur vyko Karjeros dienos aptarimas, anketų pildymas. Be-

veik visi mokiniai norėtų tokio renginio ir ateityje, nes tai yra aktualu, be to, galima pasinaudoti puikia proga išgirsti nau-

dingos informacijos iš  paties profesijos atstovo. Džiaugiamės, jog šiais metais atvyko nemažai svečių, kadaise baigusių 

mūsų mokyklą. Pernai gimnazistai anketose pageidavo tokių susitikimų, šiemet jų noras buvo išpildytas.  Nuoširdžiai dė-

kojame gimnazijos administracijai ir visai kūrybinei komandai už puikią iniciatyvą ir įsiklausymą į mokinių norus, o vi-

siems Karjeros dienos svečiams tariame ačiū už bendradarbiavimą, malonų bendravimą ir patarimus.  

Jaunieji gimnazijos žurnalistai 

Kūrybos skrynelė 

Džiaugiamės drąsia gimnazijos kūrėja Alma Adomaityte, II c klasės mokine, išdrįsusia publikuoti savo kūrybą.  

 

ruduo vėl 

šaltas bei niūrus 

pirštines 

šalikus 

kepures 

šiltus batus 

paskolinau medžiams 

kad nešaltų 

vėjo skrodžiami  
Ačiū už pasitikėjimą, lauksime ir kitų, ku-

riančių, ieškančių... 

Vasaros pilys 

statau pilis 

iš serbentų šakų 

smėlio 

samanų 

akmenų 

svajonių 

kažkur 

toli 

žvaigždėse 

paklydusių 

Laikraštuką leidžia žurnalistų būrelio korespondentai, jiems padeda mokytoja R. Juknevičienė. 

Maketuoja G. Gasiūnienė  

Redakcinė kolegija kviečia bendrauti ir bendradarbiauti. Rašykite mums: atzalynas.laikrastis@gmail.com  
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