
~1~ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rugsėjo 1 – osios 

šventė 

Vėl geltonas rugsėjo takelis 

Veda tave į mokyklą. 

Tegul jis būna šviesus, lygus 

ir linksmas! 

Būk kantrus ir ramus – ateis 

pavasaris, 

O su juo ir mokslų metų 

pabaiga… 

  

Tradiciškai, kaip ir kiekvieną rugsėjį, dvyliktokai palydėjo pirmokus į pirmąją klasę, o šie 

juos į paskutinę jų Rugsėjo 1 – osisos šventę. Po vasaros atostogų į gimnaziją sugrįžę mokiniai 

kartu su visa bendruomene giedodami Lietuvos himną davė startą dar vieniems mokslo metams. 

Į naują mokslo metų kelionę Gimnazijos mokinius palydėjo Kauno r. savivaldybės 

administracijos direktorius Antanas Nesteckis, Taurakiemio seniūnė Danutė Glinskienė, Kauno r. 

tarybos narys, ūkininkas Audrius Banionis, Priešgaisrinės tarnybos atstovas Algirdas Žandaras ir 

policijos atstovė Indrė Simonavičiūtė. Šventė buvo džiugi. Jos nesugadino nei vasariškai šiltas 

lietus. 
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,,Pelėdžiukai” grybauja 

Visą dieną, nuo pat  ryto, grybai krito krito krito….Nors ir lijo smarkus, bet šiltas (tikriausiai 

grybų) lietus, nieko nebijodami, apsiginklavę skėčiu išėjome pagrybauti į darželio teritoriją. 

Rovėme visus valgomus grybus. Tikriausiai miške tiek grybų nerastume, kiek radome po mūsų 

beržu. Prisigrybavę, laimingi, gerai praleidę laiką bei susipažinę su grybų karalyste nutarėme, 

kad „grybavimui blogo oro nėra“. 

Auklėtojos 
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 Europos kalbų diena 

Rugsėjo 25-29 dienomis 

Piliuonos gimnazijoje vyksta 

lietuvių  ir užsienio kalbų 

metodinė savaitė. Jos metu 

švęsime Europos kalbų dieną 

(09 26), ruošime sveikinimus 

mokytojams įvairiomis kalbomis, 

mokiniai kurs pasakas bei jas 

iliustruos. 5 klasės mokiniai 

gyvūnus mokysis ne tik 

angliškai, bet ispaniškai ir 

prancūziškai. O penktadienis 

paskelbtas Matrioškų diena. 

Anglų kalbos mokytoja Kristina paruošė stendą kalbų dienai, jame atsispindi faktai apie 

europietiškas kalbas, taip pat pasisveikinimai įvairiomis kalbomis bei suorganizavo Europos 

šalių raktų pakabukų parodą.  

 „Vyturio“ skaitmeninės knygos 

Kauno rajono savivaldybė 2017/2018 mokslo 

metams užsakė prieigą prie  „Vyturio“ skaitmeninių 

knygų bibliotekos visiems rajono mokiniams, 

mokytojams ir tėveliams. Bibliotekoje  pateikiami 

programiniai, konteksto ir grožinės literatūros 

kūriniai bei (ne)vadovėliai. Iš viso beveik 500 

kūrinių. 

Turbūt esate girdėję, kad knygų skaitymas turtina 

vaikų vaizduotę, plečia žodyną ir augina jų 

asmenybes. 

Šiais mokslo metais mūsų mokykla turi išskirtinę 

galimybę skaityti ir naudingas,  ir reikalingas 

knygas, todėl prašome tėvų: 

– paskatinti savo atžalas susikurti paskyrą 

www.vyturys.lt; 


