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Rugsėjo 1-oji (2015-09-01)

Kažkam baigėsi rašalas parkerio kapsulėje, kitam nuo rašymo pradėjo skaudėti
riešą... trečias vis dar sapnuoja atostogas...Ką tai primena? Ogi vėl prasidėjusią
mokslo metų pradžią!
Neseniai minėjome Rugsėjo 1-ąją – mokslo ir žinių dieną.
Visi gimnazistai, nupurtę per vasarą ant uniformų susikaupusias dulkes, su
spalvingomis gėlėmis rankose sugužėjo į gimnazijos kiemą. Šventės pradžioje
pagerbėme gimnazijos vėliavą, pasveikinome naująją gimnazijos prezidentę Gintarę
Meilūnaitę, stebėjome jos inauguraciją, susitikome su išsiilgtais bendraklasiais,
mokytojais, gimnazijos direktore bei kitais mokyklos darbuotojais. Gimnaziją su
naujo sezono atidarymu sveikino Kėdainių rajono tarybos narys Darius Petrauskas,
gimnazijos Tėvų klubo pirmininkas Raimundas Stankevičius, direktorė,
pavaduotojos. Puikios nuotaikos nesugadino net lietus – jis mus visus tik dar labiau
suartino. Ant spalvingų skėčių tyškant lašams susiglaudę iš visos širdies giedojome
LR himną. Norėtųsi paminėti ir vieną iš linksmų šventės akcentų – interviu su
pirmokais bei jų klasių vadovais. Lai mokslo metai būna darbingi, o Rugsėjo 1-ąją
iškritęs lietus apdovanoja mūsų darbus puikiu derliumi! Austė Raicevičiūtė, 3a klasės
gimnazistė

Paskaita apie rinkos ekonomiką (2015-09-02)
Rugsėjo 2 d. Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje dvyliktų klasių mokiniams vyko
paskaita apie rinkos ekonomiką, kurią skaitė Lietuvos laisvosios rinkos instituto
prezidentas Žilvinas Šilėnas. Ekonomistas gimnazistams pasakojo apie savo patirtį
laisvojoje rinkoje, versle ir gyvenime. Abiturientai pagilino ekonomikos žinias,
sužinojo apie kainos ir vertės, pareigų ir atlyginimo santykį. Paskaitoje buvo
paminėta viena iš jaunimui aktualių temų – verslo kūrimas. Mokiniai įgijo žinių apie
ekonomiką, verslą, ką reiškia patirti bankrotą ir iš verslininko tapti eiliniu darbuotoju.
Paskaita suteikė nemažai informacijos abiturientams, galvojantiems apie savo ateitį
ir siejantiems ją su verslu. Šarūnė Patapaitė, 4d klasės gimnazistė

Tarptautinis bėgimas (2015-09-10)
Rugsėjo 9-10 dienomis Kėdainiuose viešėjo tarptautinio bėgimo „Freedom
Charity Run 2015” (Varšuva-Kėdainiai-Ryga) dalyviai iš Lenkijos ir Vokietijos.
Šio tarptautinio bėgimo tikslas – rinkti aukas nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems
vaikams paremti ir onkologinėmis ligomis sergančių Latvijos vaikų gydymui.
Džiaugiamės, kad ketvirtadienio rytą labdaringame bėgime dalyvaujančius
sportininkus į Panevėžį išlydėjo ir kartu su maratono organizatoriais bėgo mūsų
Šviesiosios gimnazijos gimnazistai – 2c klasės mokiniai ir kūno kultūros mokytojai.
Kėdainių moterų klubas Lions dėkoja gimnazistams ir jų mokytojams D. Leikauskui ir
S. Džiugelienei už gerą valią ir norą prisidėti prie šios labdaringos akcijos.

Išvyka į ASU (2015-09-16)
Birželio mėnesį Kėdainių šviesiojoj gimnazijoj lankėsi Aleksandro Stulginskio
universiteto prof. dr. Jonas Čaplikas, Karjeros centro profesijos konsultantė Daiva
Pugevičienė, studijų skyriaus vyriausiasis specialistas, šeimos edukologas Albinas
Pugevičius. Susitikimo metu buvo aptarti ASU klasės gimnazijoje veiklos planai.
Prasidėjus naujiems mokslo metams, rugsėjo 16 d., vyko atsakomasis Šviesiosios
gimnazijos mokytojų vizitas. Apskritojo stalo diskusijoje buvo numatytos
bendradarbiavimo kryptys, apsvarstytos ASU klasės veiklos galimybės, tartasi su
dėstytojais dėl programų suderinimo ir laiko planavimo. Esame labai dėkingi už
nuoširdų bendradarbiavimą, šiltą priėmimą ir ekskursiją naujame ASU muziejuje.

Bendruomenės Sporto šventė (2015-09-18)
Vieną lietingą rugsėjo penktadienį Kėdainių šviesiosios gimnazijos 1-3 klasių mokiniai
mokyklos suolą iškeitė į sporto salės aikštelę – vyko tradicinė mokyklos
bendruomenės sporto šventė. Iš ryto nuo gimnazijos kiemo iki Kėdainių arenos
nusidriekė mokinių eisena – norėdami pabrėžti sumanymo prasmę, visi keliavo
savomis kojomis, o ne automobiliais ar autobusais.Arenoješventės vedėjai Jonas ir
Tadas renginį pradėjo trumpuapšilimu, kuris iškart užkrėtė gera nuotaika. Ją palaikė
ir išradingi klasių pasirodymai. Mokiniai demonstravo energingus šokiussu
vaidybiniais elementais. Prieš šventę kai kurie prasitarė, jog ruoštis nebuvo lengva:
norėjosi parengti programas, įdomias ir sau, ir žiūrovams. Repeticijos taip pat buvo
nemažas iššūkis, todėl mokiniai, ypač pirmokai ir antrokai, džiaugiasi, kad jų
pastangos nenuėjo perniek. Svarbu ir tai, kad rengdami programas išmokome
suprasti vienas kito lūkesčius, atskleisti galimybes, o taisubūrė ir tarsi „suklijavo“
klasę. Bene labiausiai mokinius domina estafečių rungtys, kadangi kasmet jos būna
skirtingos ir smalsu, kokios užduotys laukia. Šįmet mokiniai šokinėjo kaip varliukai,
raketėmis nešiojo kamuoliukus, stengdamiesi jų neišmesti ant žemės, atliko daug
kitų smagių užduočių, todėl arenoje tvyrojo puiki atmosfera: dunksėjo krepšinio

kamuoliai ir mažesni kamuoliukai, skambėjo pergalės šūksniai, aidėjo juokas...Daug
jėgų pareikalavo virvės traukimas, o mėtyti kamuolį į krepšį puikiai sekėsi ir
vaikinams, ir merginoms. Nuotaikingas šokis zumba, įtraukęs visus dalyvius,
simboliškai priminė šventės tikslus: judėti, sveikai gyventi turi būti linksma. Ši
sparčiai pasaulyje populiarėjanti fitneso ir aerobikos kryptis sujungia sportą ir šokį;
ne tik treniruojami įvairių grupių raumenys, bet gerėja ir nuotaika. Mokiniai mėgsta
šią šventę, nes ji suburia mokyklos bendruomenę ir išjudina net didžiausius
tinginius. Visi atsipalaiduoja, namuose palikę vadovėlius, ir per daug neišgyvena, jei
kas nepavyksta. Ypač smagu pakeisti mokymosi aplinką. Renginys paįvairina
moksleivių rutiną, primena, jog sportuoti galima smagiai ir žaismingai. Dėkojame
Kėdainių arenos administracijai, kuri jau trečius metus leidžia gimnazijai sportuoti
savo valdose! Šviesiosios gimnazijos bendruomenės sporto šventė gražiai įsiterpia į
Europos judriosios savaitės renginius. Iš jų paminėtina judrioji pertaukėlė, kurios
metu savo jėgas buvo galima išbandyti įvairiose rungtyse. Gimnazijos kiemelyje
susibūrę mokiniai varžybų su Italija išvakarėse siuntė linkėjimus Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinės komandai. Iš visos širdies traukiama M.Mikutavičiaus daina „Trys
milijonai“ net išspaudė ašarą gimnazijos direktorei ir pasiekė savo tikslą – rungtynės
su Italija buvo įspūdingos. Sportiškų ir aktyvių visiems metų! Austė Raicevičiūtė, 3a
klasės gimnazistė

Išvyka į VGTU (2015-09-23)
Rugsėjo 23 d. naujieji VGTU klasės nariai vyko į pažintinę ekskursiją po Vilniaus
Gedimino technikos universitetą. Kėdainių šviesiosios gimnazijos moksleiviai
susipažino su universiteto aplinka ir vienoje iš auditorijų išklausė pirmąsias
universiteto profesorių paskaitas apie matematinę statistiką, mainų programas ir
sužinojo, kur galima pritaikyti tam tikras universitete įgytas žinias, kodėl
matematikai negauna Nobelio premijų bei kitų įdomių dalykų. Vėliau tiek Šviesiosios
gimnazijos gimnazistai, tiek moksleiviai iš kitų Lietuvos mokyklų lankėsi VGTU
laboratorijase, klasteriuose ir kabinetuose, kuriuose vyksta paskaitos universiteto
studentams. Trumpai buvo papasakota apie geodeziją, informatiką, parodyti keli
fizikos prietaisai, aptartos šių specialybių perspektyvos. Po pažintinės ekskursijos
mokiniai pilni įspūdžių parvyko namo ir laukia kitų išvykų į Vilniaus Gedimino
technikos universitetą. Ugnė Petraitytė, 2b klasės gimnazistė

Europos kalbų diena (2015-09-25)

Rugsėjo 25 d. Šviesiosios gimnazistai nuotaikingai šokdami ir dainuodami paminėjo
Europos kalbų dieną. Šią dieną minime anglų, vokiečių, rusų kalbas dėstančių
mokytojų iniciatyva.

Išvyka į Šatenius (2015-09-25)
Rugsėjo 25-ąją apie dvidešimt kelionių dviračiais mėgėjų dalyvavo tradiciniame
tarptautiniame renginyje „Judrioji savaitė“. Vykome į Nobelio premijos laureato
Česlovo Milošo gimtinę –Šetenius. Trasa driekėsi vienu iš gražiausių rajono kelių
palei Nevėžio upę. Jos vaizdingi šlaitai ir lankos garsiajame Milošo romane vadinami
Isos slėniu. Ši išvyka, pasak mūsų kelionės vadovo mokytojo V. Širkos – paveiki
pilietiškumo, etnokultūros, istorijos ir, be abejo, netradicinė kūno kultūros pamoka.
Su mumis, Šviesiosios gimnazijos mokiniais, keliavo būrys entuziastų iš kitų mokyklų
nuo 6 iki 12 klasės, tad buvo įdomu susipažinti, pabendrauti, vyravo draugiška
atmosfera. Nuvykę buvome svetingai sutikti organizatorių, pavaišinti arbata,
sausainiais ir picomis. Dziudo klubo nariai supažindino mus su šio sporto šakos
ypatumais. Po to vyko estafečių varžybos, kurias,deja,nutraukė prasidėjęs smarkus
lietus. Persikėlę į konferencijų centrą, iškilusį ant rašytojo gimtajame dvare
stūksojusio svirno pamatų,išklausėme paskaitos apie Česlovo Milošo kūrybą, jo ryšį
su Lietuva ir Kėdainiais. Artėjant vakarui, kupini malonių įspūdžių ir geros nuotaikos
grįžome namo. Planuojame dar šiais metais surengti žygį į Paberžę, kitą istoriškai
svarbią Kėdainių krašto vietovę. Visus, kuriuos traukia aktyvus ir prasmingas poilsis,
kviečiame į mūsų draugišką būrį! Darius Jatautas, 2d klasės gimnazistas
Kėdainių PSPC 18-asis gimtadienis (2015-09-30)
Rugsėjo 30 d. VŠĮ Kėdainių PSPC minėjo savo pilnametystės jubiliejų, spalio 1-ąją
šiai įstaigai sukanka 18 metų. Labai simboliška, kad šios įstaigos darbuotojus
sveikino Šviesiosios gimnazijos gimnazistai, kuriems taip pat jau sukakę 18.
„Gerbiamieji Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojai, darbuotojai.
Mes čia gimėme ir kartu užaugome su jumis. Visai neseniai sulaukėme
pilnametystės, o šiandien mums, Šviesiosios gimnazijos aštuoniolikmečiams, labai
smagu sveikinti savo bendraamžį – Kėdainių PSPC. Linkime, kad visuose keliuose jus
lydėtų sėkmė, atnešanti pilną dvasios ramybę, dovanojanti kantrybę ten, kur,
atrodo, sunku ir nepakeliama. Nepavarkite gyvenimo kasdienybėje, nenuleiskite
rankų iškilus sunkumams. Tegu jūsų mintims niekada netrūksta erdvės: tyliam
žodžiui išgirsti, meilei skleisti ir gerumu dalintis,“ – sveikino ir linkėjo Kotryna,
Viktorija, Urtė. Šventinę nuotaiką padėjo kurti gimnazistų ansamblis bei Kamilės ir
4d klasės šokis. Dėkojame Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui už šiltą
priėmimą ir gimtadienio vaišes
Mokytojų diena (2015-10-05)

Gražų ir saulėtą spalio 5-osios dienos rytą mokytojai buvo iškilmingai sutikti prie
gimnazijos durų, kur gimnazistai pasveikino ir įteikė iš popieriaus pagamintas
širdeles su nuoširdžiausiais linkėjimais. Visą dieną gimnazistai galėjo pasidaryti su
mokytojais „mokslinukes“, kurios praskaidrino ne tik mokytojų, bet ir mokinių dieną.
Po pamokų vyko renginys, skirtas mūsų geriausiems mokytojams. Gimnazistai
sugalvojo puikių ir linksmų užduočių, kurias šį kartą turėjo atlikti mokytojai.
Mokytojai turėjo ne tik „pamiklinti“ mąstymą, bet ir atlikti įvairias mankštas,
pratimus, kurie iš ties buvo geros nuotaikos ir juoko užtaisas. Renginio pabaigoje
buvo rodomas gimnazistų tarybos sukurtas filmukas apie mokytojus. Taigi ši diena
ne tik privertė visus mokytojus šypsotis pamokų ir pertraukų metu, bet ir buvo
puikiai praleistas pirmadienis, kuris buvo iš ties nuotaikingas bei smagus! Orinta
Mikoliūnaitė, 3d klasės gimnazistė Pamoka „Renesansas kitaip“ (2015-1012) Š.m. spalio 12 dieną lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 3d klasės mokiniams
buvo visiškai kitokia nei įprastai. Mokiniai turėjo galimybę ne tik perskaityti
vadovėlyje išdėstytą teorinę medžiagą, bet ir gyvai pamatyti išlikusius Renesanso
kultūrinius paminklus Kėdainiuose. Mokiniai susipažino su to meto statiniais, išgirdo
savo gimtojo miesto istoriją. Taip pat aplankė Kėdainių evangelikų reformatų
bažnyčioje esantį Radvilų mauzoliejų, pamatė garsiųjų Radvilų sarkofagus. Šioje
neįprastoje pamokoje neapseita ir be linksmybių! Mokiniai, apsilankę Kėdainių krašto
muziejuje, turėjo galimybę netgi persirengti renesanso stiliaus drabužiais, paskaityti
J. Radvano „Radviliados“ ištraukas, suvaidinti mini spektakliuką, pasidairyti po
neseniai atidarytą tarptautinę parodą „Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis)
Radvilos – didingos kunigaikščių epochos pradžia“. Ši pamoka buvo ne tik turininga,
bet ir linksma, įdomi. Mokiniai pagilino savo turimas žinias, vizualiai įvertino
Renesanso išskirtinumą, suprato to meto stilių, architektūrą, praplėtė istorijos žinias
apie savo gimtąjį
kraštą.
Orinta Mikoliūnaitė,
3d kasės gimnazistė

ASU klasės veikla (2015-10-15)
Spalio 15 d. gimnazijoje įvyko Aleksandro Stulginskio universiteto klasės pirmosios
biologijos, ekologijos ir karjeros planavimo pamokos. Mokiniai įgijo žinių apie
mikrodumblių panaudojimą biodegalų gamybai, augalų dauginimą in vitro, atliekas
ir jų tvarkymą. Šias pamokas vedė į gimnaziją atvykę dėstytojai – profesorė, mokslų
daktarė Aušra Blinstrubienė, ASU docentė, mokslų daktarė Vilda Grybauskienė, ASU
mokslo darbuotoja Virginija Skorupskaitė, ASU Karjeros centro profesijos specialistė
Daiva Pugevičienė ir ASU Studijų skyriaus vyriausiasis specialistas Albinas
Pugevičius. Vėliau numatyti vizitai ir į Aleksandro Stulginskio universitetą, kur mūsų
pirmųjų klasių gimnazistai atliks įvairius laboratorinius darbus, mokysis netradicinėse
erdvėse, dalyvaus neformalioje studentų organizuojamoje veikloje.

Išsipildymo akcija (2015-11-05)

Lapkričio 5 dieną gimnazijos kiemelyje vėl pakvipo pyragais. Gimnazistai aktyviai
dalyvavo „Išsipildymo akcijoje“ ir suorganizavo tikrą pyragų turgų. Pyragų
parduota net už 201.66 Eur. Surinktos lėšos bus panaudotos išsipildymo akcijai.
Pirmokų krikštynos (2015-11-06)
Lapkričio 6-ąją dieną įvyko kasmet rengiamos pirmokų krikštynos. Šių metų tema –
FUX TV. Pirmokams buvo patikėta sukurti pasirodymus remiantis televizijos
laidomis: „Magijos šou“, „Gyvūnijos pasaulyje“, „Meksikietiška melodrama“ bei
„Labanakt, vaikučiai“. Tradicinei šventeijos organizatoriai antrokai ruošėsi ilgai,
stropiai ir nuoširdžiai:kūrė scenarijų, dekoracijas, vaidino ir šoko. Kaip ir kiekvienais
metais, pirmokų laukė dideli išbandymai – jie turėjo pereiti tamsųjį tunelį, ragauti
šventės organizatorių parengtų vaišių, nusigrimuoti prieš televizijos eterį. Žinoma,
pakrikštytos buvo ir pirmokų auklėtojos. Jos tariamoje „Beatos ir pragaro virtuvės“
laidoje kartu su seniūnais turėjo pagaminti unikalius sumuštinius ir vėliau juos

suvalgyti. Tą vakarą Šviesiosios gimnazijos kiemelyje aidėjo juokas ir aplodismentai
artistams. Ypatingai prasminga finalinė šventės daina „Ačiū, kad žiūrėjot“, kurią
atliko antrokai. Visi jautėmės tarsi mes esame viena didelė, graži ir draugiška šeima.
Be galo malonubuvo antrokams kai už šventės programą renginio pabaigoje jiems
net atsistoję plojo pirmokai ir garsiai skandavo: „Ačiū, ačiū“. Na, o vėliau visi
gimnazistai galėjo iki vėlyvo vakaro linksmintis diskotekoje, kurią vedė buvę
gimnazistai Martynas Tutka ir Juras Lapienis. Antrokai labai dėkingi už pagalbą
visiems, o ypač mokytojoms, kurios padėjo kurti šventinę nuotaiką,– renginių
organizatorei ŽydroneiSmulskienei, Daivai Naujokienei, Daivai Petkevičiūtei, Sigitai
Aukštiejūtei-Morkūnienei, Danguolei Civilkienei, Vidmantui Valantiejui. Milda
Augustaitytė, 2b klasės gimnazistė

Medijų savaitė bibliotekoje (2015-11-11)
Bibliotekoje vyksta medijų ir informacinio raštingumo ugdymo pamokos. 1a klasės
mokinių grupė jau susipažino su informacijos paieškos specifika įvairiuose
šaltiniuose, pramoko naudotis elektroniniais bibliotekų katalogais, savarankiškai

susirasti reikiamą leidinį lentynoje. Lapkričio 11 d. pamokos tema –sklandi
komunikacija tarp žmonių – simboliškai sutapo su Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
pasirinkta draugystės tema. Džiugu, kad mokiniai sėkmingai atliko pačią sunkiausią
užduotį: tyliai ir pagarbiai stebėjo vieni kitų darbą per kūrybinio rašymo pratybas.
Pajutome, kad svarbiausia sėkmingo komunikavimo sąlyga – pasirengimas girdėti
kitą, jo neužgožti, nekritikuoti, nebijoti pačiam būti nepriimtam. Bene taikliausiai
pamoką apibendrino bibliotekininkė R. Burbaitė: „Su draugu galima kalbėtis
tyla.“ Bibliotekininkė Judita Kišonaitė

VGTU mobilioji laboratorija (2015-11-13)
2015 m. lapkričio 13 d. gimnazijoje lankėsi Vilniaus Gedimino technikos
universiteto mobilioji aplinkos technologijų laboratorija.Laboratorijoje darbą
organizavo Mantas Pranskevičius, aplinkos inžinerijos fakulteto mokslų daktaras,
Mantas Zemleris, aplinkos apsaugos instituto tyrėjas ir VitalijKolodiynskij, aplinkos
apsaugos instituto magistrantas. Gimnazijos VGTU klasės ir mokinių mokslinės
draugijos (MMD) mokiniai, padedami universiteto aplinkos apsaugos instituto
darbuotojų, ne tik išbandė modernius prietaisus, bet ir patys atliko gimnazijos
aplinkos oro teršalų koncentracijų matavimus, triukšmo lygio ir mobiliųjų telefonų

elektromagnetinio lauko tyrimus.

Tolerancijos diena (2015-11-16)
Gimnazistų tarybos iniciatyva gimnazijoje paminėta Tolerancijos diena. Šiais metais
Tolerancijos dienos simbolis – mozaika. Kad mozaika taptų įvairesnė ir
spalvingesnė, gimnazistai į mokyklą tą dieną atėjo ryšėdami ant riešo skirtingų
spalvų kaspinus. Na, o visus norinčius pašokti, „tarybiečiai“ pakvietė į kiemelį
bendram flaschmob’o šokiui.

Filmų vakaras (2015-11-20)
Gimnazistų Taryba organizavo Filmo vakarą, kurio metu rodė pačių gimnazistų
demokratiškai išsirinktą filmą „Kirtis dešine“. Moksleiviai prieš renginį galėjo
užsisakyti picų, visą vakarą vaišintis
karšta arbata, kurią išvirė Šviesiosios gimnazijos valgykla.

Pasaulinė Aids diena (2015-12-01)
Gruodžio 1 d. – Pasaulinė AIDS diena. 1988 metais Pasaulio Sveikatos
organizacija, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į ŽIV/ AIDS ir nukreipti
pastangas prevencinei veiklai, gruodžio 1-ąją paskelbė Pasauline AIDS diena.
Lietuvoje Pasaulinė AIDS diena minima nuo 1991-ųjų metų. 2011-2015 m.
Pasaulinės AIDS dienos šūkis „Siekiame nulio: nulio naujų ŽIV infekcijų, nulio
diskriminacijos, nulio mirčių nuo AIDS". Kėdainių šviesiosios gimnazijos pirmų klasių
mokiniai prisijungė prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro organizuojamo protų mūšio
„AIDS: geriau žinoti“. Protų mūšyje dalyvavo net 10 komandų. Nugalėjo raudonųjų
komanda.Sveikatos priežiūros specialistė Giedrė Frolovienė
Muzikos festivalis „Žiemos mozaika“ (2015-12-09)

Šalna sustingo po kojom
Natų žiedlapių pūga įsisuko
Reikia jaukumo
Gruodžio 9 d. gimnazijos kiemelyje jaukumo netrūko. Laukiant didžiųjų metų
švenčių, gimnazijoje tapo tradicija organizuoti muzikos festivalį „Žiemos mozaika”.
Dėlioti spalvotą muzikinę mozaiką mums padėjo svečiai iš Kauno ASU, Ukmergės A.
Smetonos gimnazijos, Kėdainių muzikos mokyklos, Kėdainių „Ryto” progimnazijos,
Yamahos muzikos mokyklėlės, Josvainių vaikų ir jaunimo muzikos kolektyvas
„Auštaras”, Labūnavos pagrindinės mokyklos, Kėdainių “Atžalyno” gimnazijos,
Kėdainių specialiosios mokyklos solistai ir kolektyvai.

Dvyliktokų gimtadienis (2015-12-11)
Kasmet gruodžio 12-ąją, lygiai dvyliktą valandą, gimnazijos kiemelyje abiturientai
švenčia savo simbolinę gimimo dieną. Taip jau nutiko, kad šiais metais 12 diena
buvo šeštadienis, tad teko gimtadienį paankstinti ir pradėti švęsti
penktadienį. Dvyliktokus su simboliniu gimtadieniu pasveikino pirmokai, dovanodami
tortus ir muzikines dovanas.

Akcija „Būkim turtingi gerumo“ (2015-12-17)
Gruodžio 17 dieną artėjančių žiemos švenčių proga gimnazistai tradiciškai surengė
kalėdinį koncertą Kėdainių specialiosios mokyklos moksleiviams. Šiais metais
gimnazistai surengė teatralizuotą pasirodymą – įsikūnijo į senelės, raganos,
nykštukų veikėjų vaidmenis bei džiugino šokiais, dainomis ir visų mėgstamais
žaidimais. Laukiant didžiųjų metų švenčių Kalėdų, ši kilni akcija suteikė daug
džiaugsmo ne tik specialiosios mokyklos vaikams, bet suteikė daug prasmingos
patirties ir patiems gimnazistams. Senelės vaidmenį atlikusi Emilė mano, jog tokius
renginius, akcijas organizuoti yra svarbu, nes šitaip vaikams suteikiamas
džiaugsmas, šiluma ir dėmesys, kurio jiems labai reikia. ,,Tokio koncerto
organizavimas yra svarbi pamoka mums patiems. Išmokti bendrauti su kitokiais,
likimo nuskriaustais vaikais, ar būti tokioje aplinkoje yra didelis iššūkis, tačiau
dvasinė patirtis, nauda, kuriai apibūdinti sunku rasti žodžių, yra vertingiausia," –
teigia Emilė. Gimnazijos prezidentė Gintarė džiaugėsi, jog gimnazistai prie renginio
organizavimo jungiasi savanoriškai. Vieni iš smalsumo, kiti norėdami gerai praleisti
laiką, treti - jausdami asmeninę pareigą, tačiau visi suformuojame vieną tikslą –
įteikti specialiosios mokyklos vaikams nepamirštamą kalėdinę dovaną. Ne paslaptis,
jog šios mokyklos mokiniai dažnai jaučia socialinę atskirtį, kurią, gimnazistų

supratimu, būtina mažinti. Buvo gera matyti vaikų džiaugsmą, pastangas aktyviai
dalyvauti programoje, norą bendrauti. Vaizdas, kai visi šoka ratu, susikibę už rankų,
pakylėti kalėdinės nuotaikos yra neapsakomai mielas širdžiai. Pasak Gintarės,
užsiimdami tokių renginių organizavimu gimnazistai gali įgyti naudingos bendravimo
ir bendradarbiavimo, žinoma, ir socialinės patirties, padedančios užmegzti ryšį su
įvairiais žmonėmis. Yra sakoma, jog gerą daryti yra gera, dėl to vertiname tokias
iniciatyvas ir esame pasirengę toliau organizuoti tokias socialines akcijas ir aktyviai
jose dalyvauti. Ugnė Petraitytė, 2b klasės gimnazistė

Kalėdomis kvepiantis rytas (2015-12-23)
Metų pabaigoje gimnazijoje tapo tradicija organizuoti nuotaikingą renginį „Kalėdomis
kvepiantis rytas“. Tą rytą visa bendruomenė vaišinasi gimnazistų tarybos keptais
meduoliais, kakava. Gerą nuotaiką sukuria šventinė programa su Kalėdų Seneliu,
dainomis ir šokiais. Gimnazistų taryba šį rytą tampa Kalėdų Senelio padėjėjais
nykštukais ir išdalina visiems draugų rašytus sveikinimo laiškus. Labai džiaugiamės,
kad tarybos iniciatyva gimnazistai turėjo galimybę sudalyvauti ir „Kalėdinės
nuotraukos“ konkurse, kur buvo išrinkta originaliausia, šventiškiausia ir
nuotaikingiausia nuotraukos. Gintarė Meilūnaitė, 2d klasės gimnazistė

Sausio 13-oji (2016-01-13)
Sausio 13-ąją dieną visa Lietuva minėjo savo laisvės gynėjų dieną. Prieš 25-erius
metus daugybė lietuvių, mylinčių savo šalį, kovojo už brangiausią turtą - laisvę.
Istorija, kaip garbingai buvo iškovota Lietuvos nepriklausomybė, jaudina lietuvių
širdie, o mes, jaunoji karta, galime tik įsivaizduoti tautiečių būrius 1991 m. plūdusius
prie televizijos bokšto, drauge dainavusius nepriklausomai Lietuvai skirtas dainas,
narsiai stojusius prieš tankus... 1991-ųjų metų sausio 13-osios įvykius šiandien mini
visa Lietuva. Labdaros ir paramos fondo ,,Jauniems‘‘ iniciatyva ,,Misija Lietuva‘‘,
skatina didžiuotis savo valstybės herojais. Tinkle ,,Instagram‘‘ dalinamasi vaizdo
įrašais, kuriuose žinomi Lietuvos žmonės atskleidžia, dėl kokių priežasčių jie švenčia
laisvę. ,,Švenčiu laisvę, nes už manęs nestovi joks piktas, ūsuotas dėdė su
antpečiais ir nesako, ką man sakyti, galvoti, ar daryti.‘‘ teigia žinomas komikas P.
Ambrazevičius. Išgirdus šias mintis, imu galvoti, jog nepriklausomybė turi didelę
įtaką mūsų šalies visuomenės vystimuisi, suteikė laisvai kurti lietuvišką madą, kiną,
literatūrą, atvėrė duris kitų kultūrų pažinimui... Ši svarbi diena buvo paminėta ir
šviesiosios gimnazijos bendruomenėje. Gimnazistai dalyvavo pilietinėje akcijoje
,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘. Kartu su mokytojais ir gimnazijos darbuotojais stebėjo
Lietuvos nacionalinės televizijos laidą ,,Pamoka laisvei‘‘. Administracijos atstovai ir
pirmųjų klasių gimnazistai dalyvavo Šv. Jurgio bažnyčioje aukojamose mišiose už
gyvuosius ir mirusiuosius, o pilietiškumo pamokose moksleiviai klausėsi mokytojų
prisiminimų apie sausio 13-osios dienos įvykius. Ryte kiekvienam įžengusiam pro
gimnazijos duris, Gimnazistų taryba priklijavo po neužmirštuolės žiedą ant krūtinės.
,,Neužmirštuolė‘‘ - tai nauja iniciatyva, skirta prisiminti, kodėl jau 25-erius metus
esame laisvi. Žiedas yra parinktas kaip Laisvės gynėjų dienos simbolis, norint
parodyti, jog didvyriai, iškovoję Lietuvai laisvę, nebus pamiršti. Laisvė nepasiekiama
lengvai, be praradimų. Lietuva prieš 25 metus neteko 14 žmonių, tačiau dabar jų
dėka galime džiaugtis laisve. Ugnė Petraitytė, 2b klasės gimnazistė

Dėkingumo vakaras (2016-01-28)
Kėdainių šviesiosios gimnazijos bendruomenė, norėdama pasidžiaugti gražia ir
patikima draugyste su ištikimais bičiuliais, juos pakvietė į šiltą ir jaukų Dėkingumo
vakarą. Renginio metu ne tik padėkota partneriams už draugystę, bet ir įteikta labai
originali dovana – gimnazistų pastatytas miuziklas „Operos Fantomas“, kurį
mokiniams pastatyti padėjo mokytojos Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė, Daiva
Petkevičiūtė, Daiva Naujokienė, o joms talkino muzikas Vidmantas Valantiejus.

Kitoks filmų vakaras „Egzaminas“ (2015-12-30)
Šis filmo vakaras išsiskyrė iš kitų. Jį vedęs Deividas Judenis, vaikų dienos centro
"Tavo svajonė" įkūrėjas, šiuo metu dirbantis savo interjero dizaino įmonėje, leido
gimnazistams patiems sudalyvauti filme "Egzaminas". Suformuotose grupėse
gimnazistai tarėsi, diskutavo apie lyderio savybes ir bandė atspėti, kas filme nugalės.
Nenuostabu, jog nugalėtojų komanda neliko be prizų!
Dėkojame visiems dalyviams ir D. Judeniui už puikų vakarą! Gintarė Meilūnaitė, 3d
klasės gimnazistė
Kupidono vakaras (2016-02-12)
Vasario 12 d. gimnazijoje vyko Kupidono vakaras, kurį organizavo gimnazistų taryba.
Šis vakaras buvos skirtas artėjančiai meilės dienai paminėti ir suburti gimnazistus
pabūti kartu. Renginio organizatoriai prigalvojo įvairių linksmų užduočių ir veiklų,
kurias reikėjo vykdyti viso renginio metu.
Vasario 16-oji (2016-02-17)
Vasario 17 d. gimnazijoje vyko Lietuvos nepriklausomybės minėjimas. Ta proga
atvyko Savanorių pajėgų 207 pėstininkų kuopa. Kuopos vadas kapitonas Marius
Magyla gimnazistams vedė paskaitą apie Lietuvos kariuomenę. Pasibaigus paskaitai,
turėjome galimybę susipažinti su kariuomenės ginkluote, pabendrauti su savanoriais.

Savanorių gretose stovėjo ir Šviesiosios gimnazijos mokinys Dovydas Saročka.
Visiems buvo džiugu matyti mūsų gimnazistą, vilkintį kareiviška uniforma. ,,Nuo pat
vaikystės tuo domėjausi, man tai lyg pašaukimas. Jaučiu pareigą savanoriauti,
manau, jog tai yra vertybė, kurios prasmę suvokia nedaugelis. Viską pradėjau nuo
Lietuvos šaulių sąjungos, dar būdamas šeštoje klasėje. Sulaukus pilnametystės,
nusprendžiau prisijungti prie savanorių pajėgų. Sėkmingai tarnauju nuo rugpjūčio
mėnesio, vėliau ketinu stoti į karo akademiją. Žmonės kuopoje yra kitokie. Jie ateina
su tikslu, skatinami ne materialinių dalykų, o tikrų vertybių. Drauge ištvėrus tai, kas
gera ir bloga, jie tampa tikrais draugais visam laikui‘‘-, pasakojo Dovydas. Toks
šventės minėjimas, žmonių savanoriavimas karinėse pajėgose, įvairios akcijos
parodo augantį mūsų visuomenės pilietiškumą. Galime džiaugtis, jog yra žmonių,
kurie kuria tokią Lietuvą, dėl kurios švenčiame laisvę ir apie kurią visi
svajojame. Ugnė Petraitytė, 2b klasės gimnazistė

Projektas Erasmus + KA2 (2016-02-17)
Vasario 17 dieną Šviesiosios gimnazijos delegacija išvyko į Portugaliją dalyvauti
Erasmus + KA2 mokyklinio ugdymo strateginės partnerystės projekte "Ready for our
lives". Oro uoste mus pasitiko paskirtos šeimos. Taip prasidėjo nuotykių ir mokymosi
kupina savaitė Portugalijoje. Per šią išvyką buvome supažindinti su projekto partnere

Aleksandre Herculano viduriniojo lavinimo mokykla Porto mieste. Prisistatėme patys,
bei susipažinome su kitų šalių delegacijomis ir jų mokyklomis: Čekijos, Latvijos,
Slovėnijos, Italijos, Turkijos, Portugalijos. Turėjome progą pavaišinti kitus lietuvišku
maistu, bei patys paragauti užsienio skanėstų. Pristatėme apklausos rezultatus apie
nedarbą, amžiaus diskriminaciją, bei iš jaunimo darbo centro ekspertės gautą kitą
informaciją. Aplankėme Sandeman vyno, bei Super Bock alaus gamyklas.
Pabuvojome senosiose Guimarães pilyse, bei senamiestyje. Apžiūrėjome Porto
senamiestį iš Clerigos bažnyčios bokšto. Kelionė buvo labai įdomi, susiradome daug
gerų draugų, pamatėme įspūdingai atrodančių vietų, papilnėjo anglų kalbos žinių
bagažas, super patirtis! Marta Gadišauskaitė, 1 a klasės gimanzistė

Paskaita apie žalingus įpročius (2016-02-18)
Vasario 18 dieną Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje vyko paskaitos „Ar žalingi įpročiai
tavo draugai?“. Paskaitas vedė Klaipėdos savivaldybės bendruomenės sveikatos
tarybos narys, Klaipėdos narkotikų kontrolės komisijos narys, Lietuvos blaivybės
draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas Artūras Šiukšta. Šios
paskaitos skatina, moko atkreipti moksleivių dėmesį į žalingų įpročių reiškinius
įvairiuose socialiniuose sluoksniuose (mokyklose, gatvėse, reklamose, kultūros
srityse), žalingų įpročių destrukcinę žalą nacionalinei ekonomikai, demografijai,
moralinei, dvasinei bei fizinei sveikatai. Sveikatos priežiūros specialistė
Giedrė Frolovienė

Šimtadienis (2016-02-26)
Vėlyvą vasario 26-osios penktadienio popietę Šviesiojoje gimnazijoje vyko audringa
Šimtadienio šventė „Aplink pasaulį per 100 dienų“. Linksmybių nestokojusi
magiškos pasakos „Narnijos kronikos“ motyvais rengta šventė suvienijo visą
gimnazijos bendruomenę – inscenizuota kelionė aplink pasaulį, šokiai, dainos ir
abiturientų tėvelių pasirodymai nepaliko vietos sentimentams, o švytinčius
abiturientų veidus puošė šypsenos. Visa gimnazijos bendruomenė – mokiniai,
mokytojai ir gimnazistų tėveliai bei šventės svečiai, mėgavosi nepakartojamu
renginiu. Energingus šokius, linksmas ir jautrias dainas, inscenizuotus pasirodymus
su iš magiško pasaulio atvykusiais veikėjais kūrė tiek gimnazijos trečiokai, tiek
abiturientai. Taip pat šimtadienio šventėje nominuoti ryškiausi bei aktyviausiai
bendruomenės gyvenime dalyvaujantys mokiniai, kuriems įteiktos šmaikščios ir
ironiškos nominacijos. Šventinio renginio dvasią sustiprino bei jaukią atmosferą
sukūrė originalios specialiai Šimtadieniui paruoštos dekoracijos, garsai ir
projektoriumi rodomi vaizdiniai. Rasa Vaiveikytė, 4d klasės gimnastė

„Makaronų tiltai 2016“ (2016-03-02)
Kovo 2 d. Šviesiojoje gimnazijoje jau antrą kartą vyko Vilniaus Gedimino technikos
universiteto inicijuotas projektas „Makaronų tiltų čempionatas 2016“. Jo metu
moksleiviai naudojant tik spageti makaronus bei plastiliną siekė sukonstruoti kuo
didesnį svorį išlaikysiantį tiltą.Čempionate šiemet dalyvavo net dvylika komandų:
penkios šeimininkų gimnazistų, Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus ir Josvainių
gimnazijų bei mūsų krašte viešėjusios Vilniaus ir Jonavos komandos. Moksleivių tiltų
statyboms buvo skirtos keturiasdešimt penkios minutės, kurių metų gimnazistai
turėjo pasitelkti fantaziją ir sukonstruoti tvirtą bei reikalavimus atitinkantį tiltą.
Čempionatą laimėjo pirmą kartą konkurse dalyvavusių Josvainių gimnazijos
aštuntokių komanda „Magnitas“. Vos dvi moksleivės Goda ir Milda aplenkė likusias
vienuolika komandų, sukonstravusios tiltą, sugebėjusį atlaikyti net dviejų kilogramų
apkrovą.

Susitikimas su ekspedicijos „Karlagas ‘2015“ dalyviais (2016-03-04)

2016 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo narys Paulius Saudargas kartu su
komanda vedė pilietiškumo pamoką pirmų klasių mokiniams. Svečiai papasakojo
apie ekspediciją „Karlagas‘15“, skirtą 70-osioms lietuvių tremties metinėms į
Kazachstaną paminėti. Kalbėdami apie ekspediciją „Karlagas’15“ dalyviai pasakojo
įspūdžius, kuriuos patyrė lankydami vietas Kazachstane, į kurias prieš savo valią
buvo išvežti šimtai tūkstančių nekaltų, tačiau sovietinio teroro „banditais“ ir „liaudies
priešais“ apšauktų žmonių. Ši ekspedicija buvo skirta pagerbti tremtinių atminimą ir
parvežti namo dalelę dar išlikusios skaudžios istorijos. Pasak ekspedicijos dalyvių, jų
ekspedicijos tikslas – perduoti žinią jaunajai kartai, kuri privalo išsaugoti atmintį ir
niekada neužmiršti savo tautos istorijos.
Tomo Lagūnavičiaus seminaras (2016-03-04)
Kovo 4d. gimnazistų tėveliai ir mokytojai dalyvavo susitikime su socialinių mokslo
daktaru, psichologu, Kauno jaunimo mokyklos direktoriumi Tomu Lagūnavičiumi.
Svečias visiems susirinkusiems vedė seminarą tema „Gerai jaustis, atsipalaiduoti ir
mąstyti laisvai“.
Kovo 11-oji (2016-03-10)

Geltona. Žalia. Raudona. Tai ne tik spalvos. Lietuviams tai laisvė, vienybė, stiprybė.
Kovo 10 d. nuo pat ryto gimnazijoje, skambant lietuviškai muzikai, sveikinome vieni
kitus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, dalinomės šypsenomis ir
segėjome trispalvius kaspinėlius, kuriuos dalino gimnazistų tarybos nariai kartu su
JKL Kėdainių skyriumi. Kiekviena klasė parengė originalų sveikinimą Lietuvai, kurį
galėjo pamatyti ir įvertinti ne tik visa gimnazijos bendruomenė, bet ir visi, kas skaito
mūsų gimnazijos facebook‘o paskyrą. Klasės valandėlės metu tikrinome savo žinias
apie „Tautišką giesmę“, gilinomės į prasmingus jos žodžius. Vėliau visi susirinkome į
kiemelį, kur buvome „viešnių-mokytojų“ iš Dzūkijos, Žemaitijos, Suvalkijos bei
Aukštaitijos tarmiškai pasveikinti. Minint šią dieną, iškilmingai pridėjus ranką prie
širdies, žvelgiant į trispalvę, sugiedojome ir Lietuvos himną. Jį giedant jautėmės
labai vieningi – vieningi ir turintys tą patį tikslą – tausoti, mylėti bei kurti savo šalį.
Su švente, lietuviai! Težydi vienybė! Augustė Dumčiūtė, 1b klasė gimnazistė

Gimnazistų viešnagė "Barclays" (2016-03-10)
3d klasės moksleiviai Titas Kutavičius ir Viktorija Varnaitė kartu su IT mokytoja Rasa
Jėckiene buvo išvykę į Vilnių, į tarptautinės kompanijos operacijų valdymo centrą,
kuriame kitoms projekto "Tech Academy" komandoms pristatė savo mobiliosios
aplikacijos idėją, susitiko su savo projekto mentoriais, aptarė mobiliosios aplikacijos
kūrimo eigą bei veiklos etapus. Be to, aplankė IT specialistų darbo vietas bei
susipažino su jų darbo specifika. Itin naudingai praleistas ketvirtadienis! Viktorija
Varnaitė, 3d klasės gimnazistė

Mainų programa tarp Šviesiosios ir Panevėžio J. Balčikonio gimnazijų (2016-04-15/18)

Kovo 15-18 dienomis vyko mokinių mainų programa tarp Kėdainių šviesiosios
ir Panevėžio J. Balčikonio gimnazijų. Mainų metu Kėdainių Šviesiosios gimnazijos
deleguoti mokiniai – Viltė Makarevičiūtė, Nedas Snarskis, Dominykas Štutas, Milda
Augustaitytė, Urtė Vainilavičiūtė ir Goda Ivanauskaitė susipažino su Juozo Balčikonio
gimnazija, jos turininga istorija, kasdienybe. Gimnazistai išvykos metu nepraleido
progos pasižvalgyti ir po Panevėžio miesto kultūrines erdves. Reikėtų paminėti, kad
Šviesiosios gimnazijos moksleiviai Panevėžyje gyveno ne viešbutyje ar bendrabutyje,
o šeimose, kurioms esame labai dėkingi už šiltą ir svetingą priėmimą. Po kėdainiečių
viešnagės netrukus sulaukėme svečių ir iš Panevėžio. Šiltai priimti svečiai taip pat
turėjo progą įvertinti Kėdainių senamiestį, įdomią istoriją turinčią Šviesiąją gimnaziją,
jos bendruomenę. J. Balčikonio gimnazijos moksleiviai Šviesiojoje gimnazijoje ne tik
ėjo į pamokas, bet ir dalyvavo kitose mokyklos veiklose: klausėsi į gimnaziją
atvykusio lenktynininko B. Vanago pasakojimo, kiemelyje kartu su mokyklos
mokiniais per ilgąją pertrauką valgė picas, laiką leido ir gimnazistų tarybos
parengtame „Alias vakare“, orientacinėse varžybose po miestą bei žaidė
intelektualius žaidimus. Gimnazijos mokinių parlamentas nuoširdžiai dėkoja Kėdainių
Šviesiosios gimnazijos mokinių tarybai ir gimnazistų - Viltės, Nedo, Dominyko,
Mildos, Urtės ir Godos tėveliams už produktyvų bendradarbiavimą, šiltą priėmimą ir
pažada toliau puoselėti stiprius ryšius, pristatyti naujus, gimnazijų bendruomenes
jungiančius projektus, tęsti mainų idėją! Gintarė Meilūnaitė, 3d klasės gimnazistė

Ersamus+ programos svečiai iš Čekijos ir Ispanijos (2016-03-16)
Šviesioji gimnazija dalyvauja Erasmus+ programoje „Mokytojų mobilumas
mokymosi tikslais“. Įgyvendinant šį projektą sulaukėme svečių iš užsienio – trys
pedagogai iš Čekijos ir du iš Ispanijos. Užsieniečiai į mūsų mokyklą atvyko pasisemti
patirties apie pamokoje taikomus naujus ugdymo metodus, mokymosi formas. Nuo
pirmadienio gimnazijoje viešintiems svečiams įspūdį paliko ne tik gimnazijos
pastatas, bet ir kūrybiškas ir gabus mokyklos kolektyvas. Viešnagės metu
gimnazijoje juos itin sužavėjo gimnazijos meninių kolektyvų koncertas.

Paskaita apie korupcija (2016-03-17)
Kovo 17 d. gimnazijoje svečiavosi ir paskaitą gimnazistams skaitė Specialiųjų tyrimų
tarnybos Kauno valdybos korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Diana
Paštolienė.

Viešnagė Ruklos pabėgėlių centre (2016-03-24)
Kovo 24 dieną Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniai Ugnė, Žyginta ir Karolis,
lydimi mokytojos Rasos Jėckienės, svečiavosi Ruklos pabėgėlių priėmimo centre.
Juos svetingai pasitiko direktoriaus pavaduotojas Linas Butkus, ekskursiją vedė
pabėgėlių priėmimo skyriaus vedėja Kristina Petronienė. Ji gimnazijos atstovus

supažindino su šio centro veikla ir paskirtimi- apgyvendinti užsieniečius, kuriems
suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje. Pagal naujus reikalavimus jie
integruojami per tris mėnesius, tačiau kai kuriais atvejais pratęsiama iki dvylikos
mėnesių. Šiuo metu šiame centre yra trisdešimt pabėgėlių, du iš jų- sirai, o kitą dalį
sudaro lietuvių kilmės ukrainiečiai, nepilnamečių šiame centre gyvena dešimt. Vienas
afganistanietis prieš Velykas paliks centrą, nes sėkmingai integravosi ir susirado
darbą Vilniuje.
Centras yra sudarytas iš 3 korpusų, per metus pasikeičia apie 200 žmonių. Pirmame
aukšte įrengtos patalpos, skirtos ugdymosi procesams- tiek suaugusiųjų klasės, tiek
darželiai vaikams, personalo kabinetai, medicinos punktas bei biblioteka, praturtinta
knygomis įvairiomis kalbomis, bei pačiu musulmonų šventuoju raštu Koranu.
Įsteigtas muziejus, kuriame kaupiami įvairūs pabėgėlių kūrybiniai darbai bei jų
padovanoti nacionaliniai drabužiai. Antrame ir trečiame aukšte- gyvenamosios
patalpos, virtuvėlė, skalbykla. Po pamokų, laisvu laiku koridoriuje pabėgėliams
įsteigta žaidimų erdvė- jie gali žaisti stalo tenisą, biliardą. Lauke krepšinio aikštelė.
Paklausiausios specialybės, kuriose pabėgėliai įsitvirtina, yra elektriko, staliaus bei
siuvėjos. Šiame centre supažindinami kitų tautų žmonės su mūsų tradicijomis,
vykdomos pamokos anglų-lietuvių bei rusų-lietuvių kalbomis. Nepraleidome
galimybės pabendrauti su pačiais pabėgėliais: kalbėjomės apie jų gimtają šalį, kaip
jiems sekasi integruotis Lietuvoje, kokie pagrindiniai skirtumai tarp jų gimtinės ir
Lietuvos, taip pat išmokė ir kelis žodžius jų gimtąja kalba.
Ugnė Grigaitytė, 2a klasės gimnazistė
Susitikimas su Mindaugu Vidugiriu (2016-03-31)
Kovo 31 d. gimnazijos bendruomenės nariai turėjo unikalią galimybę pabendrauti su
Mindaugu Vidugiriu - Whatansu patyriminių stovyklų ir seminarų programų vadovu,
projektų "Ugdymas karjerai", "Svajonių mokykla", "Sėkmės ieškotojai", "Sėkmės
mokykla" lektoriumi, mentoriumi, vienu festivalio "Masters of Calm" iniciatoriumi,
holistinių studijų Lietuvoje iniciatoriumi ir pradininku, Lietuvos sveikuolių sąjungos
valdybos nariu.
Atvirų durų diena (2-16-04-04)
Balandžio 4 d. būsimieji pirmokai ir jų tėveliai buvo pakviesti apsilankyti Šviesiojoje
gimnazijoje „Atvirų durų“ dienos renginyje. Tądien visi apsilankiusieji susipažino su
aplinka, mokytojais, būsima tvarka ir, be abejo, veikla.

Susitikimas su B. Vanagu (2016-04-05)

Balandžio 5 dieną gimnazijos moksleiviai gavo ypatingą dovaną – susitikimą su
žymiausiu lenktynininku Lietuvoje – Benediktu Vanagu. Susitikimo metu kartu
diskutavome apie profesionalumą, Vyčio simbolinę reikšmę, apie sunkumus Dakaro
ralyje bei kitus mokiniams įdomius ir aktualius dalykus. Dėkojame svečiui už
turiningai ir smagiai praleistą laiką! Augustė Dumčiūtė, 1b klasės gimnazistė

Bendras interesas – pica (2016-04-09)
Šį ketvirtadienį gimnazijos kiemelyje mūsų mokiniai susirinko ne klausyti paskaitos
ar stebėti koncerto, o valgyti picų! Šio susitikimo metu mes ne tik valgėme picas, bet
ir dėkojome vienas kitam už gražius darbus, juokėmės, šnekučiavomės, o
svarbiausia - buvome kartu!
Austė Raicevičiūtė, 3a klasės gimnazistė

Kelionė į Europos Parlamentą (2016-04-09)

Kėdainių šviesiosios gimnazijos komanda visai neseniai dalyvavo Euroscola –
Europos Parlamento (EP) informacijos biuro organizuojamame konkurse, ir netgi
labai sėkmingai. Gimnazistai gilino savo žinias apie ES, ruošėsi, o po to tvirtu
žingsniu drąsiai keliavo į Euroscolos konkursą. Žaisti sekėsi sklandžiai, komandos
nariai jautėsi užtikrintai, nes pasitikėjo vienas kitu, nors vis dėlto, žaidimo pradžioje
ir buvo abejonių, kaip sakė patys mokiniai, kartais jautėsi, jog kitos komandos mina
ant kulnų. Noras laimėti buvo nepaprastai didelis, nors žinoma, varžovų buvo ne ką
mažesnis. Akimirka, kurios metu skelbė laimėtojus, visiems buvo labai įtempta, bet
kai nuskambėjo žodžiai: „Laimėjo Kėdainių šviesioji gimnazija!“ – mokiniai netvėrė
džiaugsmu.
Komandos narys Marijus sakė: „Jausmas buvo neišpasakytas. Sunku patikėti, kad
tokia ryškia persvara įveikėme varžovus. Pirmas kelias valandas net negalėjom
atsitokėti – mūsų žinios mums padėjo laimėti kelionę į Europos Parlamentą“.
Euroscola – Europos Parlamento (EP) informacijos biuras, kuris organizuoja
konkursus jaunimui apie Europos Sąjungą (ES). Lietuvoje atrankos vyksta atskirose
apskrityse. Konkurso tikslas – išsiaiškinti komandą, kuri apie ES ir EP žino
daugiausiai ir galės geriausiai atstovauti Lietuvai debatuose būstinėje Strasbūre.

Programos tikslas yra supažindinti jaunimą su EP darbu, skatinti domėjimąsi ES
vykstančiais procesais ir pateikti gilesnį Europos, kaip visumos, vaizdą. Trečiadienio
vidurnaktį autobusas, pilnas mokinių – nugalėtojų ir jų draugų bei mokytojų,
pajudėjo iš Kėdainių. Išsiruošėme į savaitės kelionę, kuri mums garantavo daug
nuotykių, neišdildomų įspūdžių ir nematytų reginių. Pirmasis kelionės tikslas –
Čekija. Nors ir buvo naktis, autobusas dar ilgai nenurimo – juk į jį visi susėdome
mintyse svajodami apie tai, kas mūsų laukia ilgoje kelionėje: kokios įgausime
patirties, ką įdomaus pamatysime ir sužinosime, kaip seksis bendrauti su kitų
Europos valstybių piliečiais. Jau 17 val. vakaro atvykome į Čekijos sostinę Prahą.
Danguje pamažu ryškėjo žvaigždės, o miestas buvo ką tik po lietaus, tad visos
bažnyčių, tiltų ir kitų pastatų šviesos įspūdingai atsispindėjo miesto grindinyje. Kartu
su gide grožėjomės Šv. Vito katedra, Prahos pilimi, kuri įrašyta į Gineso rekordų
knygą kaip didžiausia senovinė pilis pasaulyje, Parako bokštu. Sulaikę kvapą su kitais
turistais stebėjome įžymųjį astronominį laikrodį Senamiesčio aikštėje. Šis laikrodis
yra vienas iš pagrindinių miesto simbolių. Jis rodo ne tik valandas, bet ir Saulės bei
Mėnulio judėjimą per Zodiako ženklus. Buvome pakerėti miesto architektūra.
Nepamiršome aplankyti ir Šv. Karlo tilto. Tikima, kad palietus vieną iš tilto skulptūros
dalių (o jos net iš tolo blizga nuo begalės prisilietimų) ir sugalvojus norą, svajonė
tikrai išsipildys!
Kitą dieną papusryčiavę nekantravome aplankyti antrąjį kelionės tašką – Strasbūrą.
Kelionė buvo ilga, tačiau jau vakare išvydome miesto didybę. Negalėjome atitraukti
akių nuo Strasbūro Katedros – vienos iš gražiausių gotikinių katedrų visoje Europoje.
Net lietingas oras nesutrukdė ramiai pasivaikščioti gatvelėmis, nusipirkti suvenyrų,
aplankyti J. Gutenbergo aikštę ir jam skirtą paminklą. Vykdami į viešbutį mąstėme
apie tai, kas mūsų laukia rytojaus dieną, nes toji diena iš tiesų turėjo būti išskirtinė.
Diena, kai mes bandysime įsijausti į parlamentarų vaidmenis, susipažinsime du
daugybe naujų žmonių iš įvairiausių Europos kampelių ir bandysime savo anglų
kalbos, o gal ir ne tik, įgūdžius taikyti praktiškai. Apsirengę kaip tikri parlamentarai iš
Europos Parlamento, susikaupę ir surimtėję, mes nusiteikėme rimtam darbui.
Atvykome į Europos Parlamentą – pastatą, kuris net išore atrodo prabangiai, tad ką
jau kalbėti apie vidų. Nesitikėjome išvysti tokios galybės kabinetų, koridorių
labirintų, didžiulės posėdžių salės, kuri talpina daugiau nei 700 žmonių. Šįkart salėje
susirinko maždaug 500 atkaklių, protingų, sumanių jaunuolių iš daugelio Europos
Sąjungos valstybių: Airijos, Belgijos, Liuksemburgo, Olandijos, Ispanijos ir kt. Tarp
jų buvome ir mes, lietuviai. Visi susirinkome posėdžių salėje, kurioje išklausėme
sveikinimo žodžius, bendravome su EP administracija, klausėmės kiekvienos šalies
atstovų prisistatymo. Mūsų vaikinai Tadas ir Jonas jo metu net užtraukė dainą „Trys
milijonai“. Programa vyko anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis, tad retsykiais
prireikdavo pasinaudoti ausinėmis, kurias užsidėjus ir paspaudus reikiamą mygtuką
buvo galima išgirsti vertėjo balsą. Komitetuose aptarinėjome Europai svarbius
ekonominius, ekologinius, migracijos, jaunimo bei švietimo klausimus. Kalbėdami su
bendraamžiais, aptardami įvairias problemas ir ieškodami jų sprendimo bei tiesiog
šnekučiuojantis supratome, jog nesame jau tokie skirtingi, nors ir sugužėjome čia iš
įvairių pasaulio kampelių.
Po veiklos komitetuose grįžome į didžiąją salę, kur pristatėme savo nutarimus.
Euroscola programa baigėsi labai nuotaikingu „Eurograme“ žaidimu, ES vėliavų

įnešimu ir Europos himnu, kuris tik dar labiau paryškino šalių bendrystę. Kiekvienas
iš mūsų, apsilankiusių EP, parsivežė skirtingų įspūdžių. Viktorijai ypač įdomu buvo
bendrauti su kroatais bei ispanais. Tadas džiūgavo radęs bendrą kalbą apie sportą
su kai kuriais jaunaisiais „parlamentarais“: „Buvo smagu pabendrauti su
užsieniečiais, pakalbėti apie jų šalį. Vienas žmogus, su kuriuo bendravau, žinojo
lietuvį, garsųjį krepšininką J. Valančiūną. Beje, apie Lietuvą girdėję ir kipriečiai, su
kuriais kalbėjau, vienas iš jų yra pabuvojęs Lietuvoje, o viena mergina žinojo Kauno
,,Žalgirį“ ir net kartą buvo ,,Žalgirio“ ir ,,Panathinaikos“ varžybose“. Rugilė gėrėjosi
skirtingų žmonių bendryste: „Labiausiai žavėjo, kai visi sėdėjome pilnutėlėje salėje ir
vieningai, kultūringai klausėmės vienas kito, kiekvienas balsas buvo svarbus“. Marijui
įspūdį paliko veikla bei požiūris į jaunimą: „Pajaučiau ir pamačiau, kaip atrodo tikra
parlamentaro diena, sesijos, kaip vyksta komitetų posėdžiai, ginčai bei sutarimai su
kolegomis. Supratau, kad visos Europos laukia šviesi ateitis, nes ji pilna veiklių,
solidarių bei teisingai savo nuomonę reiškiančių jaunuolių. Labiausiai įstrigo mūsų
(jaunimo) nuomonės klausymas ir diskutavimas tokiomis temomis, kuriomis kalba ir
tikri europarlamentarai“. Na, o Tomui atmintyje užsiliko pati vieta: „Tai turbūt vienas
geriausių „ofisų“ Europoje“.
Europos Parlamentas visiems paliko didelį įspūdį. Kas žino, galbūt ne vienas į šią
vietą dar sugrįš jau nebe kaip ekskursijos dalyvis. Kelionė tęsėsi toliau, mūsų laukė
didingasis Paryžius.Ten buvome tik dvi dienas, tačiau gidė labai stengėsi, kad mes
pamatytume kuo daugiau. Išskirtinė architektūra, siauros gatvelės, miesto šviesos ir
švara, nenusakomas jaukumas – visa tai, ilgai išlieka atmintyje, net ir išvykus iš šio
meilės miesto. Viskas buvo tarsi kine, tačiau Eifelio bokštas pranoko visus lūkesčius.
Kai vakare užkilome į trečiąjį bokšto aukštą, prieš mus atsivėrė akimis sunkiai
aprėpiamas vaizdas: stadionas, parkas, bažnyčios, gyvenamieji namai – viskas tarsi
iš paveikslo. Daugelis prisipažino, jog nesitikėjo išvysti tokį gražų Paryžių, nes manė,
jog vaizdai, kuriuos teko regėti televizoriaus ekrane ar kompiuteryje, buvo
pagražinti. Taip pat lankėmės kvepalų muziejuje, Monmartre, Invalidų rūmuose ir
kitose vietose, kurias būtina pamatyti atvykus į Paryžių. Negalima pamiršti, jog
Luvre susitikome su besišypsančia Mona Liza bei Milo Venera, nardėme tarp
egiptiečių mumijų sarkofagų bei žvelgėme į Antikos išminčių susimąsčiusius veidus.
Kelionė jau į pabaigą. Beliko aplankyti kanalų ir gėlių miestą Amsterdamą. Jau
atvykę į Olandiją pajutome vėjuotą ir lietingą jūrinį klimatą. Įsėdę į laivelį, plukdantį
per kanalus, išvydome didžiąją miesto dalį bei klausėmės pasakojimų apie šį miestą.
Sužinojome, jog per savaitę į kanalų vandenis nugrimzta bent vienas automobilis.
Baigę pasiplaukiojimą savo pažintį su miestu tęsėme ant žemės. Praėjome pro
skverus, gatveles, apsilankėme ir „Raudonųjų žibintų kvartale“.
Prieš išvykdami iš miesto užsukome į garsųjį Madame Tussauds vaškinių figūrų
muziejų, kuriame nepraleidome progos įsiamžinti su JAV prezidentu Baraku Obama,
dainininku Michael Jackson, futbolininku Leonel Messi. Kad ir kaip būtų smagu,
laikas tiksėjo ir mes turėjo atsisveikinti su Amsterdamu. Dar kartą pažvelgę į aikštę,
pajudėjome tolyn. Šį kartą mūsų maršrutas vedė namų link. Ten, kur mūsų jau
spėjo išsiilgti tėvai ir draugai. Apsikarsčiusius kuprinėmis ir nešinus lagaminais mus
pasitiko besišypsantys artimieji. Mes jau Kėdainiuose, tačiau mūsų širdys dar
tebebuvo toli. Kiekvienas savyje atsivežė dalelę Paryžiaus, Prahos, Strasbūro ar
Amsterdamo. Kiekvienam šį kelionė įsiminė kitaip. Vieniems Eifelio bokštui nebuvo

lygių, kiti dar ilgai prisimins darbą Parlamente, dar kitiems atmintyje išliks jaukus
keliavimas autobusu. Ačiū komandai, kuri nepatingėjo pasirausti savo žinių bagaže ir
parodė savo šviesius protus. Ačiū tėveliams, kurie išleido, rūpinosi ir nerimavo visos
kelionės metu. Marijus, kaip ir kiti mokiniai, dėkoja visiems, prisidėjusiems prie to,
jog ši kelionė taptų realybe: „Labiausiai padėkoti norėčiau mokytojams,
paruošusiems mus konkursui, be to pačiam EP dėl galimybės jame apsilankyti ir
pasimatuoti europarlamentaro batus. Ačiū visai lietuvių kompanijai ir draugams,
keliavusiems kartu, tikiuosi tokių kelionių dar patirsime! Austė Raiceičiūtė, 3a klasės
gimnazistė
„Mobilioji klasė“ (2016-04-14)
Balandžio 14 d. gimnazijoje apsilankė ,,Mobilioji bioklasė" – tai pirmoji šalyje mobili
laboratorija, kuri supažindina Lietuvos moksleivius su naujausiais gyvybės mokslų
laimėjimais. ,,Bioklasėje" moksleiviai išbando tikrus mokslinius prietaisus, patys
atlieka modernius biomokslų eksperimentus, kurie, pavyzdžiui, atskleidžia, kas yra
DNR ir kaip ji funkcionuoja. Programą taip pat sudaro mokslo populiarinamosios
paskaitos, mokymai ir diskusijos. Atlikdami eksperimentus (nenaudodami nei
mikroskopų, nei kitų vaizdo didinimo prietaisų) mes pamatėme tikrą DNR,. Kito
eksperimento tikslas buvo nustatyti, ar tyrimui gautame mėgintuvėlyje su DNR yra
konkretus ieškomas genas. Tam buvo pasitelkti molekulinės biologijos metodai.
Agnė Semianikovaitė, 2d klasės gimnazistė

Proto mūšis „Sveikata“ (2016-04-26)
Balandžio mėnuo yra sveikatos sąmoningumo mėnuo. Sveikata – unikali vertybė,
gamtos dovanota žmogui. Sveikas, kupinas jėgų, energingas žmogus gali gyventi
visavertį gyvenimą, patirti mokslo, darbo ir kūrybos džiaugsmą. Kad žmogus būtų ir
išliktų sveikas, gerų norų neužtenka, reikia ir žinių. Kėdainių šviesios gimnazijos
pirmų klasių mokiniai balandžio 21 d. savo žinias apie sveikatą pasitikrino protų
mūšyje „SVEIKATA“. Giedrė Frolovienė, sveikatos priežiūros specialistė

Talka Skinderiškių parke (2016-04-30)
Gimnazijos NVO ,,Tėvų klubas“ paskutinę balandžio mėnesio dieną pakvietė
gimnazijos mokinius, tėvus ir mokytojus į talką Skinderiškių dendrologiniame parke.
Nors dalyvaujančių nebuvo daug, tačiau darbų atlikome nemažai ir laiką praleidome
turiningai. Gerą nuotaiką kūrė ir pabuvimas prie laužo vaišinantis skaniausia
girininkijos koše.

Japonijos ambasadoriaus viešnagė (2016-05-05)
Gegužės 5 d. Šviesiojoje gimnazijoje viešėjo Japonijos ambasados Lietuvoje
delegacija, vadovaujama ambasadoriaus Toyoei Shigeeda. Svečią su žmona Michiko
Shigeeda, Japonijos ambasados pirmąjį sekretorių Hiroki Takayama, atsakingą už
kultūrą , Žemės ūkio ministrę Virginiją Baltraitienę, LR Žemės ūkio ministerijos
Protokolo skyriaus vedėją Godą Vainienę, Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktorių Joną Milių, Kėdainių rajono savivaldybės merą Saulius
Grinkevičių, mero pavaduotoją Olgą Urbonienę, savivaldybės administracijos
direktorių Ovidijų Kačiulį bei Kėdainių krašto garbės pilietį Vitolį Laumakį šiltai sutiko
gimnazijos bendruomenė. Gimnazijos kiemelyje susirinkusieji stebėjo kaip
ambasadoriaus žmona M. Shigeeda demonstravo tradicinę arbatos ceremoniją,
vėliau gardžiavosi japoniškais saldumynais ir arbata. Visus labai nustebino Japonijos
ambasadorius T. Shigeeda, kuomet tardamas sveikinimo žodį Šviesiosios gimnazijos
kiemelyje prakalbo lietuviškai.

Susitikimas su Giedriumi Drukteiniu (2016-05-05)

Gimnazijos bei Sėkmės ir lyderystės mokyklos bendruomenės nariai gegužės 5 d.
dalyvavo susitikime su Giedriumi Drukteiniu - lektoriumi, konsultantu, žurnalistu ir
televizijos laidų vedėju. Lektorius skaitė paskaitą tema „Septynios žydų sėkmės
paslaptys – pažink savyje žydą”.

Tradicinė bibliotekos šventė (2016-05-06)
Gegužės 6 d. gimnazijoje vyko tradicinė bibliotekos šventė, skirta "Knygos
nobažnystės krikščioniškos" gimtadieniui ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai. Šia proga bibliotekos darbuotojos ir lietuvių kalbos mokytoja D.
Pabarčienė vedė pamoką 1a klasės mokiniams netradicinėje erdvėje "XVII a.
literatūra: barokas keičia Renesansą". Pamoka prasidėjo renesansiniame gimnazijos
kiemelyje. Mokiniai papasakojo apie šios epochos architektūrą. Nusileidę į gimnazijos
rūsį, kuriame buvo išspausdinta garsioji reformatų knyga, mokiniai deklamavo
žymiausio Renesanso atstovo Viljalmo Šekspyro sonetus. Apie J.Radvilą - asmenybę,
be kurio nebūtų nei gimnazijos, nei "Knygos nobažnystės krikščioniškos" - mokiniai
pasakojo prie jo paminklo Didžiojoje Rinkoje. Reformatų bažnyčioje mokytoja J.
Kišonaitė padėjo mokiniams gilintis į Stepono Jaugelio Telegos tekstus, perprasti
senųjų raštų kalbą. Iš sakyklos buvo iškilmingai perskaityta dedikacija Jonušui
Radvilai. Sugrįžę į biblioteką, šventės dalyviai vaišinosi arbata ir
skanėstais. Bibliotekininkė Judita Kišonaitė

Andriaus Tapino viešnagė (2016-05-12)
Šį ketvirtadienį (gegužės 12 d.) gimnazijoje lankėsi žinomas Lietuvos žurnalistas,
laidų vedėjas, rašytojas Andrius Tapinas, kuris mokiniams papasakojo apie savo
patirtį bei dalino patarimus įvairiais gyvenimo klausimais.

Išvyka į VGTU (2016-05-17)

Gegužės 17 d. VGTU klasės gimnazistai Gintarė Meilūnaitė, Viktorija Varnaitė ir Titas
Kutavičius vyko į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, kuriame vyko mokinių
konferencija „Kurkime ateitį kartu su VGTU”. Jos metu gimnazistai pristatė savo
atliekamus 11 klasės projektinius darbus bei klausėsi iš kitų Lietuvos mokyklų
atvykusių mokinių skaitomų pranešimų. Viešnagės metu gimnazistai įgijo naujų žinių
iš chemijos, fizikos bei informacinių technologijų sričių, sužinojo apie VGTU mainų
programas. Konferencijos pabaigoje mokiniai buvo apdovanoti mažomis
dovanėlėmis, buvo įteikti pažymėjimai. Titas Kutavičius, 3d klasės gimnazistas

Išvyka į ASU (2016-05-19)
Gegužės 19 d. ASU klasės mokiniai lankėsi A. Stulginskio universitete.
Mokiniai klausėsi ekonomikos paskaitų, atliko inžinerinės grafikos užduotis. Viena
įdomiausių patirčių – apsilankymas ASU akvakultūros centre, kuriame veisiamos
žuvys. O tikrą pavasario dvasią mokiniai ir mokytojai pajuto Algirdo
Amšiejaus bityne, kuriame galėjo stebėti bičių gyvenimą, paragauti pirmojo
pavasarinio medaus, varvančio tiesiog iš korio. Kelionės pabaigoje gimnazistai
apsilankė universiteto moderniame muziejuje. Ekonomikos mokytoja Lilė
Žukauskienė

Svečiuose – Alytaus Jotvingių gimnazijos STEAM komanda (2016-05-19)
Gegužės 19 d. gimnazijoje svečiavosi Alytaus Jotvingių gimnazijos STEAM (anglų k.
trumpinys STEAM - Science, Technology, Enginering, Art (creative activities),
Mathematics) komanda. Šviesioji gimnazija ir Alytaus Jotvingių gimnazija yra
Lietuvoje kuriamo bendrojo ugdymo mokyklų, siekiančių stiprinti gamtos, tiksliųjų
mokslų, technologijų, inžinerijos, kūrybiškumo kompleksinį ugdymą, tinklo narės.
Pagrindinis pirmojo susitikimo tikslas - bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.
Alytaus Jotvingių gimnazija ir Kėdainių šviesioji gimnazija bendradarbiaus siekdamos
tikslingai dalyvauti STEAM mokyklų tinkle, skatins gimnazijų STEAM komandas
inicijuoti bendravimo ir bendradarbiavimo formas, organizuos su STEAM susijusias
metodines ir mokymosi veiklas, įtraukiant gimnazijų bendruomenes ir socialinius
partnerius. Sutartyje įsipareigota dalintis metodinės veiklos patirtimi, kviesti
gimnazijų bendruomenių narius į renginius ar konkursus, organizuoti bendrus
renginius, skleisti gerąją patirtį apie partnerystę. Svečiai dalyvavo biotechnologijų
pamokoje, stebėjo 3D spausdintuvo panaudojimo galimybes, susipažino su
Šviesiojoje gimnazijoje veikiančių VGTU ir ASU klasių programa, Mokinių mokslinės
draugijos veikla, robotikos būrelio veikla, stebėjo tiriamųjų projektinių darbų
pristatymus, domėjosi gimnazijos tėvų saviugdos klubu, mokinių aktyvinimo ir
skatinimo programa, „Sėkmės ir lyderystės mokykla“. Gimnazijų STEAM komandos
apžiūrėjo Kėdainių senamiestį ir Lifosos gamyklą.

Paskutinio skambučio šventė (2016-05-25)
Šviesiosios gimnazijos 14-toji abiturientų laida Paskutinio skambučio šventę pradėjo
tradiciškai - iškilmingai žygiuodami miesto senamiesčio Didžiąja gatve. Šiais metais
abiturientai žengė grojant pučiamųjų instrumentų grupei, kuri susibūrė būtent šios
šventės proga. Džiugu, kad šiai grupei vadovauti sutiko ir talkino Kėdainių muzikos
mokyklos mokytojas Jonas Stanekvičius. Prie gimnazijos su tautinėmis juostomis
abiturientus šventiškai sutiko trečiokai. Vėliau klasėse vyko paskutinė pamoka su
klasių vadovais, o po pamokos vyko šventė gimnazijos kiemelyje, kurią jau kelinti

metai abiturientams rengia trečiokai. Šarūnė Patapaitė, 4d klasės gimnazistė

Akcija „Būk stilingas – nerūkyk“ (2016-05-31)
2016 m. gegužės 31 d. pasaulis jau 27-ąjį kartą minės Pasaulinę dieną be tabako,
kurios šių metų akcentas – nauji vaizdiniai ir tekstiniai įspėjimai ant tabako ir
susijusių gaminių pakuočių. Lietuvoje nuo 2016 metų gegužės 20 dienos ant tabako
ir susijusių gaminių pakuočių atsiras ne tik nauji tekstiniai ir vaizdiniai įspėjimai, bet
ir nuoroda į interneto svetainę, skirtą padėti norintiems mesti rūkyti. Šviesiosios
gimnazijos mokiniai ir mokytojai prisijungė prie Pasaulinės dienos minėjimo ir
surengė akciją „Būk stilingas – nerūkyk!“. Prieš pamokas buvo dalinami lankstinukai
ir atmintinės apie rūkymo žalą, o pertraukų metu buvo rodomos socialinės reklamos
prieš rūkymą ir tabako gaminius. Sveikatos priežiūros specialistė Giedrė Frolovienė

Pilietinė iniciatyva „Vilties angelas“ (2016-06-01)
Šviesiosios gimnazijos pirmų klasių mokiniai prisijungė prie šalies mokyklose
rengiamos pilietinės iniciatyvos "Vilties angelas", skirtos Gedulo ir vilties dienai.
Klasėse vyko pilietiškumo pamoka, po to apie sunkią tremtinių dalią ir jų

išgyvenimus pasakojo mokytoja Irena Stanislauskienė. Vėliau mokiniai ėjo prie
partizanų ir tremtinių paminklų, uždegė žvakeles, prie paminklų padėjo gėlių bei
pilietinės iniciatyvos simbolius - vilties angelus
Istorijos mokytojas Vidmantas Širka

Trečiokų projektinių darbų pristatymas (2016-06-02)
Šių metų birželio 2 dieną gimnazijoje įvyko III klasių mokinių projektinių darbų
pristatymas ir gynimas. Į darbų pristatymą buvo pakviesti ir II klasių mokiniai, kurie
galėjo stebėti įdomius tiriamuosius darbus, sukonstruotus robotus, susipažinti su
aplikacinėmis programėlėmis, žiūrėti filmukus, grožėtis meniniais kūrybiniais darbais,
pasisemti idėjų būsimiems savo projektams. Džiaugiamės ir didžiuojamės mokinių ir
mokytojų aktyviu dalyvavimu projektinėje veikloje.

„Gimnazijos garbė“ (2016-06-03)

Tradiciškai mokslo metų pabaigą įprasmina renginys „Gimnazijos garbė“. Šios
šventės metu pagerbiami patys šauniausi mokiniai bei mokytojai. 2015-2016 mokslo
metais mūsų gimnazijoje mokėsi 463 mokiniai, o šventės metu padėkos įteiktos net
124. Jiems buvo padėkota už akademinius, sportinius, meninius pasiekimus,
visuomeninę veiklą. Už gerus akademinius mokinių rezultatus buvo padėkota
keturiolikai mokytojų. Garbės dieną gimnazijos bendruomenė renka Metų mokytoją.
Šis titulas šiais metais atiteko mokytojai Gitanai Kaupienei. Jai suteiktas ir
bendruomeniškiausios mokytojos vardas. Draugiškiausiu mokytoju gimnazistai
išrinko Tomą Bičiūną, o dalykiškiausiu – Liną Mankų. Metų mokinės vardas suteiktas
gimnazijos prezidentės kadenciją baigiančiai Gintarei Meilūnaitei. Esame labai
dėkingi šios šventės rėmėjams – Tėvų klubui, „Iškabų cechui“, „Pripučiamas filmas“.

