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Buvusių mokinių ir mokytojų susitikimas  
Jau antrus metus iš eilės mūsų gimnazijoje vyksta buvusių mokinių 

ir mokytojų susitikimo vakaras, kurį organizuoja mokinių tarybos nariai. 

Šiais metais renginys vyko kovo 22 dieną. Šventei buvo ruoštasi 

labai kruopščiai –  jau vasario mėnesio pradžioje ieškojome kontaktų su 

buvusiais mokiniais ir mokytojais, kvietėme juos atvykti, kūrėme šventės 

scenarijų. 

Sulaukėme mažiau svečių nei praėjusiais metais, bet visi liko labai 

patenkinti, nes turėjo progą pabendrauti su buvusiais savo klasės draugais ir 

mokytojais, prisiminti dienas, smagiai praleistas mokykloje. Renginio metu 

svečiai vaidino, šoko, parodijavo mokinius ir mokytojus. 

Tikimės, kad šis renginys, mūsų gimnazijoje jau tapęs tradicija, 

vyks kiekvienais metais ir sulauks dar daugiau buvusių mokinių ir mokytojų. 

  

„Savaitė be patyčių“ 
 

 ,,Aušros“ gimnazija dalyvavo vaikų linijos pasiūlytoje veikloje, kuri 

skatina mažinti patyčių atvejus. Šiais mokslo metais savaitės be patyčių šūkis - 
,,Būk draugiškas!“ Vaikai savaitės eigoje turėjo daug užsiėmimų ir veiklos: 

dainavo dainas apie draugystę, kūrė šūkius, atliko kūrybinius darbus, puošė 
gimnazijos koridorius, turėjo socialinių įgūdžių pamokas bei klasės valandėles 

,,Būk draugiškas“, o taip pat dalyvavo draugiškose varžybose, pynė draugystės 
apyrankes ir dalyvavo Flashmob‘o kūrime gimnazijos kieme. Apibendrinus visą 

veiklą, buvo sukurtas kūrybinis filmukas, kurį paruošė socialinė pedagogė Edita 
Žigienė. 
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NNAARRIIŲŲ  SSUUSSIITTIIKKIIMMAASS  
  

Balandžio 3 d. Medininkuose pirmą 

kartą susirinko visų šiuo metu veikiančių ,,Jaunojo pasieniečio“ būrelių nariai 

ir jų vadovai.  

Visiems jauniesiems pasieniečiams buvo papasakota apie VSAT 

mokymo įstaigą, galimybes joje įgyti pasieniečio profesiją, kursantų 

gyvenimą mokykloje ir čia organizuojamas studijas. Jaunuoliai smalsiai 

dairėsi po mokyklos auditorijas, kur iš pirmų lūpų sužinojo apie vieną iš 

svarbiausių pasieniečio funkcijų – dokumentų patikrą. Svečiai pamatė 

dokumentų tikrinimo įrangą, o itin didelio jų susidomėjimo sulaukė kovinės 

savigynos, treniruoklių salės ir šaudymo tirai. 

Mokykloje jaunuoliai aplankė čia veikiantį Pasieniečių muziejų, kuriame 

apžiūrėjo istorinę ekspoziciją, susipažino su muziejaus sukauptais 

eksponatais ir čia saugomomis muziejinėmis vertybėmis bei nuotraukų, 

menančių valstybės apsaugos raidą, kolekcija. 

Iš mokyklos būrelių nariai vyko į netoliese esančią Medininkų pilį ir apžiūrėjo 

jos donžoną bei susipažino su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XIV–XVIII 

a. ginkluote, gynybinių įtvirtinimų sistemos dalimis, X–XX a. pagamintais 

sidabro dirbiniais ir kitais Lietuvos auksakalių darbais. Jaunieji pasieniečiai 

pamatė ir pilyje eksponuojamą Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko 

medžioklės trofėjų kolekciją. Jaunuoliai, užlipę į donžono apžvalgos aikštelę, 

grožėjosi Medininkų apylinkėmis. 

Vėliau visi jaunieji pasieniečiai vėl grįžo į mokyklą, kur vaišinosi 

pasienietiška koše, arbata ir ilgai bendravo. Tokių susitikimų, tikimasi, bus ir 

daugiau. 
VSAT Pasieniečių mokyklos inf. 
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   „Naisių vasara“ šiemet kvietė miestuose, miesteliuose, bendruomenėse, 

seniūnijose, mokyklose, darželiuose ir kt. organizuoti jau tradicija 
tapusią „Vaikų velykėlių“ šventę ir konkursą. Šiais metais balandžio 6 d. 

,,Vaikų velykėlių“ šventėje dalyvavo ir mūsų gimnazijos priešmokyklinukai ir 
pradinukai. Kiekvienas dalyvis buvo apdovanotas net dviem prizais – Vytauto 

V. Landsbergio dainų bei pasakų kompaktiniais diskais. 
   Šiais metais šventės organizatoriai vaikus kvietė marginti margučius 

senoviniais raštais, prieš tai juos supažindinant su mūsų tautos tradicijomis. 
Vaikai nupiešę piešinius kūrė senovinių margučių galerijas, kuriomis galėjo 

grožėtis bendruomenės nariai. Vaikai šventė „Vaikų velykėles“ žaisdami 

velykinius žaidimus, dainuodami daineles, dalyvaudami  margučių ridenimo 
konkurse ir kitaip linksmindamiesi. 

 
 

 

 

IŠVYKA Į KAUNO ZOOLOGIJOS SODĄ 

 Balandžio 30 dieną priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių 

klasių mokiniai vyko į Kauno Zoologijos sodą. Štai keletas akimirkų iš šios 
įspūdingos kelionės. 
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Balandžio 20 d. vyresnių 
klasių mokiniai važiavo į 

LR Seimą, Antakalnio 

kapines ir Gedimino pilį. 

Balandžio 24 d. I-IV G 
klasių mokiniai 

dalyvavo Lietuvos 
mokinių olimpinio 
festivalio finalinėse 

virvės traukimo 

varžybose. 

II –IV G klasių 
mokiniai stebėjo 

tiesiogiai 
transliuojamą 
seminarą „Studijos ES 

šalyse: kaip pasirinkti 

ir įstoti?“ 

Balandžio 10 d. „Aušros“ 

gimnazijos vaikinai vyko į 
Viršuliškių statybininkų rengimo 

centrą, kuriame dalyvavo 
technologijų pamokose tema 

„Medienos darbai“. 

Balandžio 20 d.  mūsų  
gimnazistai dalyvavo  

1863 m. sukilimo 150  
metų sukakties minėjime, 

kurį organizavo Lietuvos 

laisvės kovotojų sąjunga. 

Balandžio 23 d. II – IV G 
klasių mokiniai dalyvavo 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio 

finalinėse kroso 

varžybose. 


