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Miela bendruomene,  

Įsibėgėjant pavasariui, noriu pasidžiaugti, kad kovas gimnazijoje 

buvo vienas iš intensyviausių mėnesių šiais mokslo metais. 

Puoselėdami savo tarptautiškumą, kovo mėnesį gimnazijoje 

surengėme edukacinę parodą-projektą apie Hirošimos miesto 

Japonijoje ţmonių patirtis Antrojo pasaulinio karo metais, kuomet 

ant šio miesto buvo numesta atominė bomba. Esame be galo dėkingi 

ilgamečiam gimnazijos bendruomenės nariui Gediminui Rimdeikai,  

tarptautinės organizacijos Europos černobiliečių labdaros fondo 

„Mūsų krantas“ viceprezidentui, už galimybę šią parodą 

surengti mūsų gimnazijoje, o gimnazijos kolektyvui uţ 

didţiulį susitelkimą rengiant ir pristatant parodą.  

Gimnazija taip pat toliau tęsia savo bendradarbiavimą su LR Seimu. Kovo 11 d. pagal 

gimnazijos sutartį su LR Seimo Kanceliarija, mūsų gimnazijos mokiniai koncertavo Seime 

per atvirų durų valandas. Didţiuojuosi mūsų mokiniais ir mokytojais, kurie atstovauja ir 

pristato mūsų gimnaziją  aukščiausiose Lietuvos institucijose. 

Noriu pasidţiaugti, kad kovo mėnesį pajudėjo ledai gimnazijos renovacijos link. 2016 m. 

kovo 24 d. Trakų rajono savivaldybės Sprendimas dėl leidimo vykdyti viešuosius pirkimus - 

tai pirma kregţdė, kuri mums reiškia, kad darbai bus pradėti. Šis sprendimas parodė, kad  

ketveri metai mano, kaip vadovo įdirbio šiuo klausimu, nebuvo beprasmiški ir labai tikiuosi, 

kad po kelerių metų galėsime mokytis ir dirbti renovuotoje mokykloje. 

Mąstant apie kitus kovo mėnesio renginius, norisi išskirti gimnazijos administracijos 

pasiūlytą naujovę - skatinimo priemonę paţangiausiems mokiniams. Kovo mėnesį dvi 

paţangiausios mokyklos klasės  - 5b ir Ib nemokamai su šeimomis pramogavo laisvalaikio 

centro ―Trasalis‖ boulingo klube. Tokias ar panašias skatinimo priemones siūlysime 

mokiniams ir toliau. Tikimės, kad tai paskatins juos labiau pasitempti ir siekti aukštesnių 

mokymosi rezultatų. 

Ačiū visiems mokytojams ir mokiniams, kurie šį mėnesį neleido mokyklai sustoti nė 

sekundei, renginių ir įvykių buvo tiek daug, kad visų aprašyti vedamajame straipsnyje 

nebeįmanoma, todėl kviečiu skaityti visą kovo mėnesio naujienlaiškį ir detaliai susipaţinti su 

visomis mūsų veiklomis. 

Visuomet Jūsų. 

Jonas Kietavičius 

Gimnazijos direktorius 
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MOKSLEIVIAMS – SUKREČIANTI ATOMINĖS TRAGEDIJOS ISTORIJA 

 

 

 

Jurga TVASKIENĖ 

Lietuvos Ţinios 
2016-03-21  

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje vykusios parodos "Hiroshima ir Nagasaki. Atominė bomba ir ţmonija" atidaryme dalyvavo Japonijos 

ambasados antroji sekretorė Fumiko Azuma (centre). 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos moksleiviai sulaukė unikalios galimybės 

prisiliesti prie istorijos, dalyvaudami Japonijos Hiroshimos mieste esančio Aukų muziejaus 

eksponatų pagrindu parengtoje edukacinėje parodoje, kurią į mokyklą atveţė tarptautinės 

organizacijos Europos černobyliečių labdaros fondas „Mūsų krantas“ atstovai. Dabar 

paroda keliauja į Seimą ir Vyriausybę, paskui su ja galės susipaţinti ir kitos Lietuvos 

mokyklos. 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje tarptautinės organizacijos Europos černobyliečių 

labdaros fondas „Mūsų krantas― remiamas tarptautinis Lietuvos -Japonijos edukacinis projektas 

– paroda „Hiroshima ir Nagasaki. Atominė bomba ir žmonija“ buvo eksponuojamas kovo 1 –17 

dienomis. Šios parodos ekspozicija yra parengta bendradarbiaujant su Japonijos 

organizacijomis, siekiančiomis stabdyti atominį ginklavimąsi, ir remiasi nuo atominio 

bombordavimo 1945 metais nukentėjusiame Japonijos Hiroshimos mieste įkurto Aukų muziejaus 

ekspozicija – ten esančiomis nuotraukomis, paveikslais, modeliais, skulptūrinėmis 

kompozicijomis.  
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MOKSLEIVIAMS – SUKREČIANTI ATOMINĖS TRAGEDIJOS ISTORIJA 

 

 

Prisiminimai iš Japonijos 

Muziejaus eksponatų pagrindu buvo sukurta 

30 edukacinių plakatų, kuriuose – ne tik 

nuotraukos su Hiroshimos ir Nagasakio 

tragedijos liudijimais, nukentėjusių 

atvaizdais, bet ir iliustruoti pasakojimai apie 

1954 metais Bikinio atole (Ramusis 

vandenynas) atliktus vandenilio bombų 

bandymus, kurių metu nukentėjo japonų 

ţvejai, bei 2011 metais įvykusios 

Fukušimos atominės jėgainės avarijos 

atspindţiai. Šiuos istorijos liudijimus lydi 

supoetinti pasakojimai, kontrastuojantys su 

pateikiamais atvaizdais ir paliekantys 

neišdildomą įspūdį ţiūrovams. 

Trijose dešimtyse plakatų - Hiroshimos ir Nagasakio tragedijos 

atspindţiai bei pasakojimai apie šiuos įvykius.  

Kaip portalui lzinios.lt sakė fondo „Mūsų krantas― viceprezidentas Gediminas Jurgis Rimdeika, surengti 

tokią parodą Lietuvoje jį įkvėpė apsilankymas Hiroshimos Aukų muziejuje. „Kai ten pabūni, pamatai 

visus baisumus, tada supranti, kas ir kaip įvyko, įvertinti absurdišką blogį, dėl kurio nukentėjo šimtai 

tūkstančių nekaltų ţmonių. Kadangi šįmet Europoje bus minimas Černobylio atominės jėgainės sprogimo 

30-metis, japonus pakviečiau sudalyvauti mūsų renginiuose, o jie tuo pačiu pasiūlė į Lietuvą atvežti šią 

parodą―, – pasakojo jis. 

Pasak M. Šimelionio gimnazijos direktoriaus Jono Kietavičius, ši paroda ypač aktuali pastarojo meto 

politinių įvykių kontekste, viešojoje erdvėje vėl kylant diskusijoms apie karinės invazijos grėsmę, matant 

nerimstančias įtampas su Rusija. „Atominės bombos panaudojimo faktas pastaruoju metu yra tarsi 

primirštas. Jauni ţmonės apie tai maţai ką ţino, nelabai supranta pasekmes. 15–16 metų jaunuoliai gal ir 

apie Černobylį nelabai ką yra girdėję, todėl tokia edukacinė paroda buvo puiki proga supaţindinti jaunimą 

su branduolinio ginklo panaudojimo pasekmėmis, parodyti, kaip tai atsiliepia ţmonijai―, – kalbėjo 

mokyklos vadovas. 

Edukacinė pamoka vyko ne tradicinėje klasėje, bet neįprastoje erdvėje. 
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Istorija priartėja 

„Mane, kaip istorijos mokytoją, ši paroda mūsų mokykloje ypatingai džiugino dėl dviejų momentų: tai 

buvo galimybė pabėgti iš jau pabodusios klasės į netradicinę erdvę, puikiai pritaikytą pamokai, iš kitos 

pusės – galimybė supaţindinti mokinius su tema, kuri labai maţai paliečiama mūsų mokyklinėje 

programoje ir, tikriausiai, labiau priklauso nuo mokytojo apsisprendimo, kiek informacijos jis pateiks apie 

tai, kas vyko Antrojo pasaulinio karo metais kitoje ţemės rutulio pusėje, Tolimuosiuose Rytuose―, – 

pasakojo M. Šimelionio gimnazijos istorijos mokytoja Vaiva Urbelionienė, su paroda supaţindinusi ne tik 

savo mokinius, bet ir lankytojus iš kitų mokyklų. 

Pasak pedagogės, kalbėdami apie Antrąjį pasaulinį karą, europiečiai daţniausiai gilinasi į tai, kas vyko jų 

ţemyne ir tik probėkšmiais prisimena, kad 1945 metų rugpjūčio mėnesį ant dviejų Japonijos miestų – 

Hiroshimos ir Nagasakio – buvo numestos atominės bombos. 

„Stebėjau vaikų reakcijas. Kai kalbame apie istoriją, kai, aptardami karo aukas, minime milijonus 

ţuvusiųjų, jų kančios ir lieka lyg abstrakti statistika, kuri maţai jaudina. Šiuo atveju, matydami 

nuotraukose konkrečią motiną, griuvėsiuose ţindančią kūdikį, suanglėjusį vaiko kūną, dešimtmetį, lyg 

kareivį sustingusį prie kremacijos duobės, kur atnešė palaidoti savo dvejų metų brolį, klausydamiesi 

emocingo pasakojimo, moksleiviai iš tokios pamokos išėjo ir susimąstę, ir daug supratę―, – kalbėjo V. 

Urbelionienė. 

Jos teigimu, ši paroda suteikė galimybę moksleiviams pamatyti ir Japonijos visuomenės, ypač atominius 

sprogimus išgyvenusių ţmonių, japonų kalba vadinamų hibakušia, pastangas, kad tokios tragedijos 

nepasikartotų. „Tai pamokos, kurias visi mes turime išmokti―, – pabrėţė istorikė. 

M. Šimelionio gimnazijos direktoriaus J. Kietavičius pasidţiaugė, kad jų mokykloje eksponuota paroda 

bus prieinama ir kitoms Lietuvos švietimo įstaigoms. „Mūsų gimnazija taps parodos koordinatore 

Lietuvai. Jau sulaukiau skambučio iš Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos: jos vadovybė labai 

norėtų šią parodą, kuri yra kilnojama, atsiveţti pas save. Taigi, tampame šios edukacinės parodos 

ambasadoriais Lietuvoje―, – sakė jis. 
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TARPKLASINĖS 5 - 6 KLASIŲ MOKINIŲ KVADRATO VARŽYBOS 

Kovo 1-4 dienomis mūsų gimnazijos sporto salėje vyko tarpklasinės 5-6 klasių mokinių kvadrato 

varţybos. Mišrios  penktų klasių komandos įnirtingai rungėsi tarpusavyje ir siekė iškovoti aukščiausią 

vietą savo klasei bei aktyviai praleisti laiką po pamokų su bendraamţiais. 

Penktų klasių tarpe nugalėtojais tapo 5c klasės komanda, antrąją vietą uţėmė - 5b, trečiąją 5a klasė. 

Šeštokų berniukų komandos rungėsi atskirai ir vietas pasiskirstė taip: pirmąją - 6a, antrąją -  6c ir Klasės 

nugalėtojos ir prizininkės buvo apdovanotos gimnazijos padėkos raštais ir organizatorių nuoširdţiais 

sveikinimais bei linkėjimais gerinti kvadrato ţaidimo įgūdţius ir sportiškumą, kuriuos galės demonstruoti 

kitose varţybose.  

Tarpklasines kvadrato varţybas organizavo ir vykdė kūno kultūros mokytojos: Ramutė Kontorovičienė ir 

Jelena Kerdokienė.  

Sveikiname tarpklasinių kvadrato varţybų komandas nugalėtojas ir prizininkes! 

PAŢANGIAUSIŲ KLASIŲ MOKINIAMS  

GIMNAZIJOS DOVANA - BOULINGAS 

Š.m. kovo mėnesį dviejų pirmą mokslo metų pusmetį paţangiausių klasių - 5b ir Ib - mokiniai kartu su 

šeimomis laisvalaikio centre Trasalis ţaidė boulingą. Abi klasės nuoširdţiai dėkoja gimnazijos 

direktoriui Jonui Kietavičiui ir mokyklos administracijai uţ puikią idėją ir paskatinimą toliau siekti ţinių.  
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PROJEKTAS ,,NIKOLA TESLA KELIU‘‘ 

Asocijuotosios UNESCO mokyklos siekia išsaugoti pasaulio paveldą. 2015/2016 mokslo metais mūsų 

gimnazija dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte apie mokslininką Nikola Tesla, kurio darbus saugo 

ir siekia išlaikyti ateinančioms kartoms UNESCO organizacija. Integruotą fizikos-anglų kalbos 

projektą ,,Nikola Tesla keliu‗‗ vykdo fizikos mokytoja A.Karlonienė, anglų kalbos mokytojos 

N.Šakinienė, V.Mumgaudienė kartu su Ib ir Ic klasių mokiniais. Kovo 2d. vyko šio projekto I-ojo etapo 

pristatymas. Mokiniai surinko daug informacijos iš Nikola Tesla, garsaus išradėjo, elektros ir mechanikos 

inţinieriaus, fiziko ir futuristo biografijos: apie jo asmenybę, pasaulėvaizdį, apie ţmogaus, aplenkusio 

laiką, gyvenimą. Visa surinkta medţiaga buvo kruopščiai atrinkta, susisteminta ir išversta į anglų kalbą. 

Projekto pristatymas vyko anglų kalba. Po to Ib ir Ic klasių komandos dalyvavo viktorinoje ,,Nikola Tesla 

biografija‗‗. 

Ateityje mokinių laukia viktorina apie N.Teslą su Kroatijos mokiniais bei antrasis projekto etapas, 

kuriame susipaţinsime su N.Tesla darbais, atliksime elektrodinamikos eksperimentus. 

 

SMIGINIO VARŢYBOS 

 

Kovo 02 d. mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo 

Trakų rajono mokinių sporto ţaidynių smiginio 

varţybose, kurios vyko Trakuose, Trasalio 

Resort&Spa salėje. 

Mūsų gimnazijos vaikinų komanda uţėmė antrąją 

vieta, o merginų komanda – trečiąją. Vaikinų 

komanda: Lukas Vaitekianas IIa kl. ir Rokas 

Sabaliauskas IIa kl. Merginų komanda: Brigita 

Šapokaitė Ia kl. ir Beatričė Tadarovskytė Ia kl. 

Komandų vadovė – Ramutė Kontorovičienė. 

Sveikiname pasiekus puikių rezultatų ! 
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KAZIUKO MUGĖ  

Tradicinė Kaziuko mugė ir šiemet nuvilnijo per gimnaziją. 
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MATEMATIKOS SAVAITĖ 

Daugelis yra įpratę manyti, kad matematika yra vien tik sausas, neįdomus mokslas. Ir viena tokių 

prieţasčių – jie per vėlai pradeda paţinti intelektinių sunkumų įveikimo ţavesį. Visiems ţinoma, jog 

kartais vienas uţdavinys, mįslė ar paprastas galvosūkis, susijęs su matematika, padeda ja susidomėti. Š.m. 

kovo 7-10 dienomis Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje buvo „Matematikos savaitė― 5-8 klasių 

mokiniams, kurios metu vyko matematikos popietės, viktorinos, konkursai bei piešinių paroda „Kur 

gyvenime taikoma matematika ?―. Kiekviena klasė išrinko šešių mokinių komandą, paruošė penkių 

minučių komandos prisistatymą bei sukūrė savo komandos emblemas, ar savadarbes matematines karūnas, 

kurios atspindėjo komandos pavadinimą, parinktą burtų keliu. O komandų pavadinimai tai geometrinės 

figūros: trikampiai, kvadratai, piramidės, kubai, ritiniai ir kt.  

Pirmadienį 7- tokams konkursą organizavo matematikos mokytoja Laima Dūdėnienė. Mokiniai 

brauktaţodyje ieškojo matematinių terminų, atliko uţduotis, dėliodami matematinį loto ,,Matematika, tai 

proto gimnastika―. Sprendė matematinius galvosūkius. Vyko labai įnirtinga kova, nes teko atsakinėti į 

gana suktus klausimus, viena komanda papildydavo kitą. Visos komandos šauniai dirbo. Laimėjo 7A 

klasės komanda ,,Ritiniai―. 

Antradienį 5- tokams viktoriną vedė matematikos mokytoja Tatjana Michalevič. Kiekviena komanda burtų 

keliu traukė viktorinos klausimus bei uţduotis ir atsakinėjo, jei kuriai nors komandai nepavykdavo 

sugalvoti sprendimą, tai išspręsdavo kita komanda. Penktokėliai įnirtingai lenktyniavo. Atskiri klausimai 

buvo ir komandų kapitonams. Laimėjo 5B klasė, be to ši klasė paruošė puikų prisistatymo vaidinimą. 

Trečiadienį 6- tokams matematinę viktoriną paruošė matematikos mokytoja Jurgita Čekatauskaitė. Popietė 

prasidėjo kiekvienos klasės namų darbu - komandos prisistatymu.Vėliau mokiniams teko spręsti 

kryţiaţodţius, atsakinėti į klausimus, tariantis su komanda arba individualiai spręsti uţdavinius, įveikus 

bėgimo estafetę.Vertinamos buvo ne tik matematinės ţinios, bet ir fizinis pajėgumas. Viktoriną vainikavo 

kapitonų konkursas, per kurį vienai komandai pavyko gerokai išsiverţti į priekį ir pakeisti prognozuojamą 

vietą. Visgi stipriausi nuo pat pirmos rungties pasirodė 6b klasė mokiniai, Viso ţaidimo metu jie 

uţtikrintai pirmavo, todėl buvo apdovanoti I-os vietos diplomais. 

Taip pat trečiadienį vyko matematinis konkursas 8- tokams , kurį organizavo matematikos mokytoja Ala 

Leckienė. Aštuntokai, atlikdami uţduotis, dėliojo matematinį loto. Sprendė gyvenimiškus matematinius 

galvosūkius, lenktyniavo, pildydami kryţiaţodţius susijusius su matematiniais terminais bei taisyklėmis. 

Be to mokiniams teko įsitikinti matematine magija, kai labai paprasti geometriniai sąryšiai gali būti 

sunkiai įveikiami ir paaiškinami. Bet jie - įveikė visas uţduotis. Labai skirtingai komandos rinko taškus, 

jei vieniems sekėsi spręsti daugiau matematinių ţinių reikalaujančias uţduotis, tai kitiems labiau pavyko 

logiškai mąstyti. Vertintojai buvo labai nustebę, kai susumavo taškus, visos komandos surinko po 13 taškų 

– tai gi lygiosios. 

Visos savaitės metu vyko mokinių piešinių paroda „Kur gyvenime taikoma matematika ?―. Geriausi 

piešiniai buvo: Godos Bendzelauskaitės (6c) - I vieta, Monikos Silinaitės (7B) - II vieta, Lauros 

Klimantavičiūtės (7B) - III vieta. 

Taigi, mokiniai, dalyvavę visuose matematinės savaitės renginiuose liko patenkinti, išėjo namo 

dţiaugsmingai nusiteikę, kupini naujų įspūdţių, laimingi ir, manome, kad tikrai nesigailėjo, uţtrukę kelias 

valandas ilgiau mokykloje. Mes buvome suţavėti mokinių išradingumu ir 

kūrybiškumu, dţiaugiamės, kad turime tiek daug gabių ir puikių matematikų gimnazijoje. 

Matematikos mokytoja Ala Leckienė 
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MATEMATIKOS SAVAITĖ 

mailto:rastine@simelioniomokykla.lt


NAUJIENLAIŠKIS  NAUJIENLAIŠKIS  NAUJIENLAIŠKIS  ---      2016 KOVAS2016 KOVAS2016 KOVAS   

Klevų al. 26, Lentvaris, LT-25118. Tel./Faks. 8 (528) 28 280. El.paštas rastine@simelioniomokykla.lt  

KONKURSAS ,,KIAUŠINIS IR FIZIKA’’ 

Gamtos mokslų savaitės metu fizikos mokytoja A.Karlonienė organizavo konkursą ,,Kiaušinis ir fizika― 

tarp 8a ir 8c klasių. Namų darbams mokiniai turėjo paruošti fizikinius Velykų sveikinimus, kuriuose būtų 

pavaizduoti kiaušiniai, išmarginti fizikiniais simboliais, grafikais ir ţenklais, tai pat surasti ir papasakoti 

sakmę apie velykinį margutį lietuvių mitologijoje, mokėti paaiškinti, ką reiškia patys senoviško margučio 

raštai. 

Atsakingiausia, bet įdomiausia uţduotis: paruošti ir parodyti eksperimentus su kiaušiniais. Mokiniams 

buvo įdomu suţinoti, kaip atskirti virtą kiaušinį nuo ţalio? Kaip atskirti kiaušinio trynį nuo baltymo? Ar 

lengva suspausti kiaušinio kiautą? Kaip įdėti kiaušinį į siaurą butelį? Kada būna kiaušinis pastoviojoje 

pusiausvyroje? Kaip pasigaminti kiaušininę bombą? Ar gali kiaušinį veikti magnetas? 

Jie taip pat turėjo paaiškinti eksperimentus, remdamiesi fizikiniais dėsniais. Konkurso metu mokiniai spėjo 

mįsles apie kiaušinį, apie artėjančią pavasario šventę Velykas, taip pat teko pasukti galvas, sprendţiant 

galvosūkius. Konkursas praėjo labai įdomiai ir linksmai. Ţiuri komisija, kurią sudarė antrokų atstovai, 

stebėjo konkurso eigą ir suskaičiavo balus. Geriau buvo įvertinta 8c klasės komanda. 
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ANGLŲ KALBOS PAMOKA ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUJE 

Kovo 18 d. anglų kalbos mokytojos Irmantė Temenkova ir Vita Sadauskienė su mokiniais keliavo į Vilnių, 

Energetikos ir technikos muziejų. Šis muziejus yra įsikūręs pirmojoje Vilniaus elektrinėje. Būtent iš čia 

buvo apšviestos Vilniaus gatvės, o vėliau ir sostinės namai. Muziejuje veikia kelios ekspozicijos, viena iš 

jų – energetikos. Ten apţiūrėjome elektrinės kondensatorius, turbinas bei katilą. Buvome ir viešojo 

transporto ekspozicijoje, gidas papasakojo apie transporto vystymąsi Vilniuje bei senovines mašinas. 

Trečioji ekspozicija – vėjo ir saulės energetika, veikianti ant pastato stogo. Pamatėme saulės ir vėjo 

jėgainę bei saulės šilumos kolektorių. Ekskursija buvo išties informatyvi – ne tik suţinojome elektrinės 

veikimo principus, bet praplėtėme ir anglų kalbos ţinias, kadangi gidas kalbėjo angliškai. 

Ingrida Jankauskaitė IIIB 
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KELIONĖ 

Kovo 11 – 13 dienomis Lentvario Liberalaus Jaunimo Organizacijos (LeLiJO) atstovai bei Trakų r. 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniai dalyvavo Prahoje vykusioje konferencijoje European 

Students For Liberty 2016. 

Konferencijos metu turėjome galimybę susipaţinti su ţmonėmis iš 44 skirtingų šalių, dalinomės savo 

idėjomis ir mintimis su liberaliu jaunimu iš visos Europos, uţmezgėme naudingų kontaktų. Konferencijoje 

paskaitas skaitė daugiau nei 30 savo srities specialistų iš viso pasaulio. Paskaitą apie švietimo kainas 

„Price of Free Education“ skaitė viena iš ESFL koordinatorių Lietuvoje Gabrielė Pauliukaitė. 

Konferencijoje dalyvavusieji Lentvario miesto atstovai labiausiai dţiaugiasi turėta galimybe pagilinti 

anglų kalbos ţinias, pabendrauti su įvairiais ţmonėmis iš skirtingų šalių, įgytais naujais kontaktais bei 

idėjomis. 

„Labiausiai patiko žurnalisto paskaita apie pabėgėlių krizę Europoje.“ „Amerikiečių filosofo mintys apie 

ţmogaus teises bei laisves paskaitoje „How to promote peace“ paskatino labiau įsigilinti į šiuo metu visą 

pasaulį drebinančias karo bei valstybių nesantaikos problemas.― – atsiliepia konferencijoje dalyvavusieji 

LeLiJO nariai. 

Uţ dalinį kelionės finansavimą dėkojame Trakų r. savivaldybei ir Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio 

gimnazijai bei direktoriui Jonui Kietavičiui, kuris rūpinosi mumis visos kelionės metu. 

Adrija Naskauskaitė, IIIb klasės mokinė 
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IŠVYKA Į LR SEIMĄ 

Kovo 9 d. mūsų mokyklos 11-12 klasių gimnazistai buvo išvykę į LR Seimą. Jie dalyvavo susitikime su 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo nariais. Susitikimas vyko istorinėje Kovo 11 – osios 

salėje, kur buvo atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė. 

Mokinius sudomino Nepriklausomybės Akto signatarų pasakojimai apie Nepriklausomybės atkūrimą, 

Sąjūdţio vykdomą politiką, teisinės ir šalies gynybos sistemos kūrimą, Lietuvos Konstitucijos parengimą. 

Pranešimus skaitė Nepriklausomybės Akto signatarai L. Sabutis, P. Vaitiekūnas, M.Laurinkus, J. 

Prapiestis ir kiti. 

PROJEKTO DALYVIAI RENGIA STAIGMENĄ BENDRUOMENEI 

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje jau įvyko projekto ,,Augu pats-auginu kitą― 

pirmi mokymai mokyklos lyderiams. Šio projekto tikslas: jaunų ţmonių asmeninių, socialinių ir kultūrinių 

kompetencijų ugdymas, naudojant novatoriškus interaktyvius metodus. Mokymuose dalyvavo mokytojai 

Vaiva Urbelionienė ir Mantas Cegelskas, socialinė pedagogė Edita Zaksienė, psichologė Jolanta 

Ţilinskytė ir aktyvūs vyresnių klasių mokiniai. Projekte šiuo metu įvairiomis veiklomis uţsiima 24 

dalyviai. Kiti mokymai numatomi geguţės 4 dieną, po kurių mūsų gimnazijos bendruomenei bus 

pristatytas „forumo teatro― spektaklis. 

Projektą ,,Augu pats-auginu kitą― remia Lietuvos kultūros taryba ir Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo 

namai―. 
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATKŪRIMO DIENA LIETUVOS 

RESPUBLIKOS SEIME 

Kovo 11- oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Per visą Lietuvą nuvilnijo šventiniai minėjimai, koncertai. 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniams 

buvo suteikta galimybė koncertuoti Seime per atvirų durų 

valandas. Mokytojos E.Aliukonytės vadovaujamas 

gimnazijos merginų choras ir skaitovai- K.Kiudulaitė, 

V.Baliukonis, D.Dalala, I.Jankauskaitė, S.Tolstych, kuriuos 

parengė mokytoja A.Markauskienė, dalyvavo šventinėje 

programoje drauge su kitais šalies kolektyvais. Mūsų gimnazijos mokiniai pasirodė pirmieji, todėl buvo 

daug jaudulio, nes norėjosi kuo geriau atstovauti ne tik mokyklai, bet ir visam Trakų rajonui. Nors buvo 

daug ţmonių, šurmulio, bet mokiniai puikiai atliko programą, sulaukė daug aplodismentų. Be to, šis 

pasirodymas buvo ir savotiškas savęs išbandymas, koncertuojant prieš nepaţįstamą dinamišką auditoriją. 

Per atvirų durų valandas buvo daug lankytojų, visur sukiojosi Seimo nariai, bendravo su ţmonėmis ir 

Seimo pirmininkė L.Grauţinienė. Vitraţo ir Parlamento galerijose veikė vaikų dirbtuvės, parodos, vyko 

viktorinos, buvo demonstruojami trumpametraţiai dokumentiniai filmai. Turėjome galimybę stebėti trijų 

Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremoniją Nepriklausomybės aikštėje. 

Po pasirodymo gimnazistams buvo pasiūlyta ekskursija po Seimo rūmus. Aplankėme pagrindines Seimo 

sales, apţiūrėjome dovanų ekspozicijas. Spaudos konferencijų salėje mokiniai dėjosi Seimo nariais, o 

kadangi buvo leista naudotis visa salės įranga, patys bandė ţaisti spaudos konferenciją. Gidė parodė tas 

Seimo vietas, kur ţurnalistai kalbina seimūnus, laiptus, kuriais šie sprunka nuo įkyrių paparacių. 
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KOVO 11 – ŠVENTĖ KIEKVIENAM LAISVOS ŠALIES PILIEČIUI 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniai Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną 

paminėjo linksmai ir įsimintinai. 

5-IV klasių mokiniai kovo 10 d. dalyvavo iškilmingoje eisenoje nuo Lentvario Parapijos namų eidami 

Mokyklos, Pakalnės, Lauko, Baţnyčios gatvėmis . Eisenos priekyje nešini trispalvėmis ţygiavo Lentvario 

Kultūros rūmų kolektyvo ,,Jaunimėlis „šokėjai -Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos III kl. 

mokiniai. Šventėje taip pat dalyvavo trijų Lentvario miesto gimnazijų mokiniai, kviestiniai svečiai, 

Lentvario bendruomenės nariai. Po iškilmingos eisenos renginio dalyviai klausėsi Lietuvos kariuomenės 

orkestro parengtos šventinės programos. Susirinkusieji dalinosi savo mintimis apie Lietuvą. Trakų rajono 

merė E.Rudelienė sveikindama su švente laisvę mylėti siūlė atsakingai. Lentvario klebonas G.Petronis 

priminė bendruomenei, kad Kovo 11-oji-Dievo stebuklas mums visiems. Susirinkusius piliečius sveikino 

LR Seimo narė D.Mikutienė, Trakų rajono savivaldybės Tarybos narė N.Romaškienė, Trakų rajono 

savivaldybės administracijos direktorius J.Liesys, Lentvario miesto seniūnas Vytas Rukšėnas. Šventėje 

taip pat dalyvavo ir merės pavaduotoja M.Puč bei Kovo 11-osios dienos akto signataras R.Rudzys. 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius perdavė linkėjimus visiems 

laisviems laisvos šalies piliečiams ir kvietė visas savo ţinias ir gebėjimus skirti Lietuvai. Prieš paleisdami į 

dangų trispalvę simbolizuojančius balionus, mokiniai išsakė savo linkėjimus Lietuvai. 

Tikimės, kad dţiugi ir iškilminga nuotaika lydės Kovo 11 mūsų gimnazijos mokiniams LR Seime 

pristatant meninę programą „Ţodţiai Lietuvai―. 
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 26-ŲJŲ METINIŲ BEI 

PASAULINĖS ŽEMĖS DIENOS MINĖJIMAS 

Kovo 18d. mūsų gimnazijos kiemelyje vyko dviejų graţių švenčių, tai yra Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 26-ųjų metinių bei Pasaulinės Ţemės dienos minėjimas. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

diena yra švenčiama kovo 11-ąją, kuomet 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 

pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad nuo šiol Lietuva yra 

nepriklausoma valstybė. O kovo 20-oji Pasaulinė Ţemės diena. Tai yra astronominis pavasaris arba kitaip 

dar vadinama pavasario lygiadieniu, kuomet dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Ţemės 

rutulio kampeliuose. Šventėje dalyvavo Trakų urėdijos Jaunųjų miško bičiulių globėjas, Lentvario 

girininkas Stasys Miliauskas, mokyklos bendruomenė ir Geleţinio Vilko kuopos jaunieji šauliai, kurie ir 

pradėjo mūsų renginį, pakeldami vėliavą, skambant Lietuvos Respublikos himnui. Sveikinimo ţodį tarė 

mūsų gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius. Muzikos mokytojos A. Kveragienės parengta „Pop šou― 

grupė, atliko dainą „Pasakų šaly―, lietuvių k. mokytojos A. Markauskienės 6b klasės mokiniai, atliko 

meninę kompoziciją „Lai būna gera visiems pasauly―. Lentvario girininkas Stasys Miliauskas sveikino 

visus šios graţios šventės proga ir priminė, jog pavasario lygiadienis – Pasaulinė Ţemės diena – mus 

ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo.Tą 

galime atlikti kiekvienas savo kieme, namų aplinkoje, darbo vietoje. Rūpintis Ţemės išsaugojimu 

privalome visi. Geleţinio Vilko kuopos jaunieji šauliai atliko incenizuotą karinę operaciją, kuomet 

draugiškoms pajėgoms yra paspendţiama pasala. Visi kartu sudainavome dainą ,,Ţemėj Lietuvos―. 

Mokiniai papuošė mokyklos kiemelį pasigamintomis gėlėmis. 

AČIŪ visiems mokytojams, svečiams, mokiniams, kurie prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 26-ųjų metinių bei Pasaulinės Ţemės dienos minėjimo. 

Biologijos mokytoja Lilija Sabolevskienė 
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IŠVYKA Į FILOLOGŲ KONKURSĄ PASVALYJE 

Šių metų kovo 17-19 dienomis Pasvalyje vyko šalies 48-asis jaunųjų 

filologų konkursas. Jame dalyvavo mūsų, Lentvario Motiejaus Šimelionio 

gimnazijos, mokinė Jelena Ivanova ir ją lydinti mokytoja Daiva Prakapaitė. 

Nepaţįstamas miestas, keistai išsiskiriančios tylios vietovės. Vos tik 

įžengus į mokyklą daugybė žmonių. Didelė sumaištis. Nuo vieno 

registracinio stalo iki kito… Kai buvom apgyvendintos, prasidėjo atidarymo 

ceremonija, o kiek vėliau – darbas sekcijose. Ant man reikalingo kabineto 

durų puikavosi lapas su uţrašu „Publicistikos sekcija― . 

Po kelių valandų susipaţinimo ir darbų apţvalgos mes keliavome į Pasvalio 

kultūros centrą. Ten turėjome galimybę stebėti nuostabų spektaklį 

„Baidyklė“, kuriame vaidino Pasvalio P.Vileišos gimnazijos mokiniai. 

Buvo įdomus reginys, kuriame pavaizduota viena iš gyvenimiškų istorijų. 

Vakare visų mokinių laukė vakaronė. Pirmoji jos dalis buvo skirta 

susipaţinimui, o antroji ekskursijai po mokyklą. 

Prieš pradedant ekskursiją, visi buvo suskirstyti į 

grupes ir nuvesti į atskirus kabinetus. Ten komanda 

susėdusi ratu aptarė tai, ką turės padaryti. Uţduočių 

buvo daug. Iš pradţių teko iš lapo pasirinkti 

ţmogeliukus ir papasakoti, kaip jauties, o tada… 

Tada prasidėjo lakstymas po visą mokyklą. Iš vieno 

kampo į kitą. Ko mes tik nedarėme… Bėgome į 

sporto salę, kurioje reikėjo su šaukštu iš vieno 

kampo į kitą nešti kiaušinį jo nesudauţant.  

     Tada teko pakilti į palėpę, kur mus mokė šokti 

liaudiškus šokius. Vėliau dėliojom dėlionę, kurioje turėjo būti vienas iš mokykloje kabančių paveikslų, 

darėme „selfi―, rašėme palinkėjimus mokyklos muziejaus lankytojų knygoje (man teko garbė padaryti šį 

įrašą ir sėdėti kėdėje, kurioje maždaug prieš šimtą metų sėdėjo pirmasis mokyklos direktorius), dainavome 

mokyklos himną, piešėme savo komandos plakatus, grįţę į kabinetus gėrėme arbatą ir kūrėme eilėraštį iš 

duotų ţodţių. Tada visi susirinkę aktų salėje pristatėme plakatus ir eilėraščius. Pasiklausėme vieni kitų 

kūrybos ţvakių šviesoje… 

Antroji diena prasidėjo nuo darbo sekcijose. Jose mes aptarinėjome kiekvieno darbą, išsakėme savo 

nuomones. Tai truko maţdaug pusę dienos, vėliau, padarę bendrą sekcijos nuotrauką patraukėme į miesto 

muziejų, kur mūsų laukė šaunus poezijos vakaras. 

Paskutinioji diena neprailgo, kadangi iš pat ryto vaţiavome namo. Šiame konkurse dalyvavau pirmą kartą. 

Buvo labai neįprasta atsidurti tokioje erdvėje, kurioje visi ţmonės yra labai meniški ir kūrybingi. Tai labai 

atsispindėjo visų bendravime ir elgesyje. Galbūt kartais jausdavaus nejaukiai, tačiau tai tik todėl, kad 

neţinojau, ko laukti. Grįţus namo ir viską apmąsčius, padariau kelias išvadas, kurios, kaip aš manau, 

turėtų pagelbėti tolesniame gyvenime. Manau, šis konkursas yra puikus, kadangi jame galima susipaţinti 

su daugeliu ţmonių, išgirsti daug įvairių ir labai įdomių istorijų bei linksmai ir naudingai praleisti laiką. 

Jelena Ivanova, Ib kl. gimnazistė 
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START STRONG 

Kovo 29 dieną Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniai (I-III klasės) dalyvavo 

interaktyviuose karjeros vystymo programos „Start Strong― mokymuose. Ši programa yra remiama 

Jungtinių Amerikos Valstijų Ambasados ir jau apkeliavo 38 Latvijos miestų mokyklas. Šių metų kovo-

balandţio mėnesiais lektoriai Andris Arhomkins ir Solvita Jirgensone iš Latvijos lankosi Lietuvos 

mokyklose, o kovo 29 d. aplankė ir mūsų gimnaziją. 

Programos tikslas – padėti mokiniams atrasti savo pašaukimą ir planingai vystyti savo karjerą. Mokymų 

metu mokiniai išbandė „Trijų banginių― metodą, kuris padeda suprasti, kokios mūsų aistros ir pomėgiai 

ateityje gali tapti mylimu, mėgiamu ir pajamas generuojančiu šaltiniu. Mokiniai vieni kitiems pristatinėjo 

savo aistras ir išklausė bendraamţių patarimų, kam šis pomėgis galėtų būti reikalingas, kokia profesija ar 

veikla iš to galėtų gimti ateityje. 

Turėjome galimybę susimąstyti apie savo įvaizdį socialiniuose tinkluose ir ką potencialiems darbdaviams 

apie mus sako mūsų talpinama informacija ir nuotraukos, kaip tai įtakoja darbdavių pasirinkimą. Lektoriai 

parodė galimus ţmogaus pasirinkimo kelius, kaip nuo mūsų pasirinkimo priklauso tolimesnė mūsų ateitis. 

Vienas iš patarimų, kurį išgirdome – neţiūrint to, kokioje aplinkoje mes begyventume, kokios problemos 

mus besuptų, bent vieną valandą per dieną turime pabėgti iš to mums įprasto „laivo į savo maţą valtelę― ir 

praktikuoti savo pomėgį, bent valandą per dieną groti, piešti, šokti, dainuoti, mokytis kalbų, programuoti, 

domėtis gyvūnais, gamta ir kt. Vieną dieną tai mus pavers tam tikros srities profesionalais. 

Smagu, kad mokymai vyko anglų kalba ir mokiniai tuo pačiu turėjo galimybę pasitikrinti savo anglų 

kalbos ţinias bei praktiškai išbandyti situacijas, kuomet norint susikalbėti, gali kalbėti tik angliškai. 

Anglų kalbos mokytoja Neringa Šakinienė 
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GIMNAZIJOS CHORAS DALYVAUS DAINŲ ŠVENTĖJE 

Kovo mėnesio paskutinę dieną vyko gimnazijos choro apţiūra. Į gimnaziją drauge su Trakų rajono 

savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialiste Natalija Šidlauskiene atvykusi vertinimo komisija puikiai 

įvertino gimnazijos choro, vadovaujamo muzikos mokytojos Eugenijos Aliukonytės, pasiekimus. Merginų 

choras pakviestas dalyvauti 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje ,,Tu mums viena― . Dţiaugiamės 

choristų pasiekimais, sėkme ir linkime graţios šventės! 

SVEČIAS IŠ NIGERIJOS 1/2 

Kovo 31d. gimnazijoje sulaukėme svečio iš Nigerijos. Mus aplankė Lukas, šiuo metu studijuojantis 

inţineriją Kauno technologijos universitete. Luką į mokyklą pakvietė buvusi mūsų gimnazijos mokinė 

Justė Marcinkevičiūtė. Kaţkada dar besimokydama mūsų mokykloje, ji degė noru supaţindinti savo 

bendraamţius su įvairiomis pasaulio tautomis ir kultūromis. Šiuo metu Justė studijuoja Didţiojoje 

Britanijoje, bet grįţusi namo, savo siekio nepamiršta – paskutinę kovo dieną jos dėka 5b ir 8b klasių 

mokiniai turėjo galimybę paţinti Igbo genties kultūrą. 

Suţinojome, kad Igbo yra viena iš trijų dominuojančių genčių Nigerijos valstybėje ir viena iš didţiausių 

etninių grupių Afrikoje. Igbo genties atstovų skaičius, kartu tais, kurie yra išsimėtę po visą pasaulį, - 37-40 

milijonų ţmonių. Kaimo vietovėse Igbo daţniausiai uţsiima amatais, ūkininkauja ir prekiauja. Pagrindinė 

darţovė – yam (saldi bulvė). Igbo valdomi – demokratinių bendruomenių, genčių asamblėjos, kai kur 

monarchų ( tačiau jie nedominuoja), o savo poziciją visuomenėje galima uţsidirbti sunkiu darbu, kas čia 

yra labai vertinama. 

Lukas taip pat supaţindino mokinius su Nigerijos istorija. Kalbėjome apie kolonizaciją, vergiją, 

nepriklausomybės atgavimą ir vėliau sekusį pilietinį karą. Kaip ir kitos pasaulio šalys, kurias kolonizuoja, 

dėl kurių vyksta karai, ši šalis turtinga nafta. Šiandien šios šalies ekonomika – labiausiai auganti pasaulyje, 

antra – Afrikoje. 

Mokiniams, matyt, labiausiai įstrigo kasdieniai dalykai – kokiuose namuose gyvena Igbo, kaip skiriasi 

kaimas ir miestas, ką valgo, ir ypatingai įdomu buvo suţinoti ir netgi pamatyti filmuką apie Igbo genties 

vestuvių ceremoniją – susituokti tradiciškai Igbo genties atstovai grįţta į savo šalį, kur jie begyventų. 

Igbo vadovaujasi mėnulio kalendoriumi, bet jų metai, kurie trunka 364 dienas prasideda ir baigiasi liepos 

mėnesį, jie turi 13 mėnesių, bet mėnuo trunka 7 savaites, o savaitė trunka 4 dienas. Dauguma Igbo yra 

katalikai. 
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SVEČIAS IŠ NIGERIJOS 2/2 

Labai dţiaugiamės, kad Lukas mus aplankė. Tikimės, kad tokių vizitų dėka mūsų mokiniai plečia savo 

akiratį ir supratimą apie pasaulį, o tuo pačiu vysto savo toleranciją kitoms tautoms ir rasėms. Ir kaip visada, 

kadangi tokie susitikimai vyksta anglų kalba, tikimės, kad tai ne tik padeda geriau paţinti šią kalbą, bet ir 

siekti ją tobulinti. 

Anglų kalbos mokytoja Neringa Šakinienė 

PIEŠINIŲ KONKURSAS ,,A.S.PUŠKINO HEROJAI” 

Šiemet gimnazijoje vyksta rusų kalbos būrelis, kuriame dalyvauja 6-10 klasių mokiniai. Būrelio metu, iš 

vadovės Olgos Shmaginos moksleiviai suţino daug informacijos apie tai, kaip švenčiamos šventės 

Rusijoje, susipaţįsta su Lietuvoje gyvenančių slavų kultūra, Rusijos poetais, kompozitoriais bei jų 

kūriniais.  

Šį mėnesį gimnazijoje buvo paskelbtas konkursas ,,A.S.Puškino herojai‖. Dalyvauti galėjo visi norintys ir 

besidomintys A.Puškino gyvenimu ir kūryba mokiniai. Darbų buvo įvairių, tačiau prizą pasidalijo dvi 

mokinės: 

Ieva Ignatavičiūtė, 6 B 

Goda Bendzelauskaitė, 6 C 

Šios mokinės gavo vardinius pakvietimus į pramogų parką ,,Trasalis‖, kur galės pasimėgauti vandens 

procedūromis ir linksmai pratęsti pavasario atostogas. 

Justinas Šimas 
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IKIMOKYKLINUKŲ NAUJIENOS 

Kasmet pavasaris atneša Kaziuko šventę, nuo kurios neatsiejama šurmuliuojanti mugė. Kovo 4 dieną 

pavasario vėjai į Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes atpūtė Kaziuko linksmybes, kupinas besišypsančių vaikų ir suaugusiųjų bei įvairiai prigamintų 

darbų, darbelių.  
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IKIMOKYKLINUKŲ NAUJIENOS 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mišri priešmokyklinė grupė šiemet pirmą kartą prisijungė prie 

„Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2016”. Vaikai grupėje kūrė „Draugystės knygą”, į kurią sudėjo savo 

darbelius bei mintis apie draugystę. Namuose, drauge su tėveliais, vaikai kūrė skirtukus, kuriuos dovanos 

savo draugams. Socialinė pedagogė grupėje vedė uţsiėmimą, kurio metu aiškino vaikams, kas yra patyčios. 

Pristatė vaizdinę priemonę— „Rankytę‖, kurios kiekvienas pirštas reiškia vieną problemos sprendimo 

būdą.  

Svarbu, kad vaikai suprastų, jog nereikia tylėti.. reikia kreiptis pagalbos ir spręsti problemą čia ir dabar!  
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2016 m. BALANDŽIO  MĖN. MOKYTOJŲ METODINĖ VEIKLA 

 

Eil.Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyviai Atsakingas 

1. Projektas „ Matematikos groţis― 2016-04-12 
  

5-III klasių 

mokiniai 
L.Dūdėnienė 

2. Tarptautinės motinos ţemės dienos 

minėjimas. Susitikimas su JAV 

diplomate Jillian Schmitt. 5 pamoka 

2016-04-18 I-IV klasių 

mokiniai 
N.Šakinienė 

3. Integruotas anglų k. ir istorijos 

viktorina „Ką ţinai apie Angliją ir 

JAV― 

2016-04 
3 savaitė 

III  klasių 

mokiniai 
V.Urbelionienė 
V.Sadauskienė 

4. Tęstinis respublikinis projektas 

„Kalbos savaitė“ 
2016-04 
3 savaitė 

5-IV klasių 

mokiniai 
J.Urmulevičienė 

5. Praktinė paskaita „ Šiaurietiško ėjimo 

pratybų taikymo galimybės mokinių 

sveikatos ugdymui― 

2016-04 
4 savaitė 
  

Metodinė grupė R.Kontorovičienė 

6. Mokinių kūrybinių darbų paroda 2016-04 
4 savaitė 

Gimnazijos 

bendruomenė 
L.Tamulytė 

7. Renginiai ir parodos su miesto 

biblioteka 
2016-04- 
25-30 
  

Gimnazijos 

bendruomenė 
D.Prakapaitė 

8. Projektas „ Piešiame koordinačių 

plokštumoje― 
2016-04-26 6 klasės mokiniai J.Čekatauskaitė 

9. Viktorina „ Chemija linksmiau― 2016-04-26 8-I kalsių 

mokiniai 
N.Stadalnykienė 

10. Integruotas biologijos, fizikos ir 

chemijos projektas „Margutis- 

gyvybės šaltinis― 

2016-04-27 8-II klasių 

mokiniai 
GM mokslų mokytojos 

11. Projektas „ Mes rūšiuojam, o tu? ― 2016-04-28 I klasių mokiniai N.Stadalnykienė 
N.Borovikė 

12. Paroda iš atliekų „ Praktiškai ir 

graţiai panaudokime dar kartą― 
2016-04-28 5-II klasių 

mokiniai 
N.Borovikė 

13. Trakų r. mokinių „Olimpinio 

festivalio― pavasario kroso estafetė 
2016-04-30 5-III kalsių 

mokiniai 
J.Kerdokienė 

14. Draugystės mėnuo 2016-04 Gimnazijos 

bendruomenė 
D.Prakapaitė 
A.Kveragienė 

15. Rašinio „ Mano linksmos velykos― 

konkursas 
2016-04 I-II klasių 

mokiniai 
N.Šakinienė 

16. Mokyklinis renginys 
 „ Spelling Bee“ 

2016-04 5-III kalsių 

mokiniai 
V.Sadauskienė 

17. Projektas „ Easter― 2016-04 Spec. poreikių 

mokiniai 
Ţ.Jurgelienė 

18. Filmų perţiūra, diskusijos „Smurtas ir 

patyčios mokykloje― 
2016-04 Gimnazijos 

bendruomenė 
J.Ţilinskytė 
N.Jastrebova 

19. Mokymosi stiliaus nustaymas 2016-04 III-IV klasių 

mokiniai 
J.Ţilinskytė 
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