RUGSĖJO 1 D. (2018-09-03)
Kėdainių šviesioji gimnazija Rugsėjo pirmąją pasitiko mokyklos kieme. Į šventę gimnazistai, mokytojai,
bendruomenės nariai susirinko pasikeitę ir atsinaujinę, kupini geros nuotaikos, energijos, bei pasiruošimo
pradėti naujus mokslo metus. Moksleivius pasveikino gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė ir šventės
svečiai – Seimo narys Darius Kaminskas, Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius, tėvų
klubo pirmininkė Dalia Kupčinskienė.
Renginio metu inauguruota nauja gimnazijos mokinių prezidentė Viltė Giedraitytė.

Sporto šventė (2018-09-21)

Rugsėjo 21 d. prasidėjo sportiškai, gimnazijos bendruomenė dalyvaudama eisenoje nuėjo į miesto parką,
kur buvo pradėta sporto šventė. Kadangi oras buvo puikus, tai ir nuotaikos geros netruko, visi aktyviai
sudalyvavo mankštoje, pristatė klasių namų darbus, t.y. gyvus paveikslus, dalyvavo kvadrato, virvės
traukimo, veltinio metimo, kamuolio spyrimo, ratuotų transporto priemonių rungtyse. Klasės buvo
apdovanotos padėkos raštais. Sporto šventę vainikavo bendras zumbos šokis.

Izraelio delegacijos priėmimas (2018-10-01)
Rugsėjo 1 d. gimnazijoje sulaukėme svečių iš Izraelio, atvyko ambasadorius ir mokiniai. Turėjome
galimybę išgirsti Izraelio mokinių pristatymą apie savo šalį, tuo pačiu galėjome pristatyti jiems Lietuvą ir
savo gimnaziją. Svečiai dalyvavo ekskursijoje po gimnaziją, po jos tęsėme bendravimą ir minčių dalijimąsi
kiemelyje.

Mokytojų diena (2017-10-05)
Spalio 5 d. rytas prasidėjo pasitinkant mokytojus prie durų ir įteikiant jiems bilietą į pasisėdės prie
durų ir įteikiant jiems bilietą į pasisėdėjimą „Po klevu“. Pirmoji pamoka buvo skirta klasių vadovams ir
dalykų mokytojams, kurios metu mokiniai buvo paruošę pusryčius ir pasikalbėjimus prie arbatos. Po
pamokų mokytojai buvo laukiami kiemelyje, kur stebėjo mokinių pasirodymus, bei sveikinimus. Pasveikinti
mokytojų atvyko ir tėvų atstovai.
Pirmų klasių krikštynos (2018-11-09)
Lapkričio 9 d. buvo nerami pirmokams, kurių nuo pat ryto laukė netikėtumai. Dalis kiekvienos klasės
mokinių, buvo pakviesti į rūsį atlikti užduočių, tai buvo pirmieji išbandymai fux‘ų dienoje. Vakarinėje dalyje
pirmų klasių gimnazistai buvo pakviesti į Adamsų šeimynėlės namus, kur turėjo įrodyti, kad visos klasės yra
vertos būti priimtos į naujus namus. Visos klasės turėjo paruošti namų darbus pagal ištrauktą temą, ne gana
to dar laukė ir kitos užduotys. Adamsų šeimynėlė nebuvo nusiteikusi labai draugiškai, todėl pirmokams teko
paplušėti norint būti pripažintiems. Galiausiai turėjo pasakyti priesaiką ir tapo pilnaverčiais šviesiosios
gimnazijos nariais.

Protų mūšis „Ką žinau apie sveikatą“ (2018-11-29)
Lapkričio 29 d. pirmų klasių komandos dalyvavo protų mūšyje „Ką žinau apie sveikatą“, kurios metu
turėjo galimybę parodyti savo akademines žinias, bei gebėjimą dirbti komandoje.
Žiemos mozaika (2018-12-11)
Jaukų žiemos vakarą gimnazijoje nuskambėjo respublikinis muzikos festivalis. Sulaukėme svečių iš
įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Daina keitė dainą, muzikos garsai žingsnelis po žingsnelio tiesė kelią link
Kalėdų laukimo. Visą situaciją scenoje kontroliavo ledo karalienė, šalta, niūri ir nenorinti pripažinti jokių
jausmų. Tačiau dėka šmaikščiųjų nykštukų, karalienė suprato turinti širdį ir jausmus.
Dvyliktokų gimtadienis (2018-12-12)
Kokia gruodžio 12 d. be dvyliktokų gimtadienio? Būtent tą dieną visi dvyliktokai buvo pakviesti į
kiemelį, kur turėjo galimybę išvysti pirmų klasių sveikinimus. Šokom, dainavom, plojom ir tarėme pačius
gražiausius ir šilčiausius žodžius dvyliktokams. Ir galiausiai visą šventę vainikavo klasių tortai, nes koks
gimtadienis be torto?
Kalėdomis kvepiantis rytmetis (2018-12-21)
Rytas... Kakava... Meduoliai ir imbieriniai sausainiai... Tai kalėdinis rytas gimnazijoje. Nuo pat
ankstyvo rytmečio gimnazijos kiemelyje įsivyravo šurmulys, skambėjo kalėdinės melodijos, uniformos buvo
paliktos namuose, o gimnazistai pasipuošę kalėdine atributika. Šiltai ir jaukiai pradėję rytmetį, ta pačia
nuotaika stebėjome šventinį koncertą, prie kurio nepamiršo prisijungti ir mokinių tėveliai. Taip draugiškai ir
įžengėme į žiemos švenčių laikotarpį.

Sausio 13-oji (2019-01-11)
Penktadienį visoje Lietuvoje buvo minima Sausio 13-oji - laisvės gynėjų diena. Dalyvavome
visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Šviesiojoje gimnazijoje kiekvienam buvo
primenama apie šią didžią dieną prisegant neužmirštuolę, gėlę, kuri neleidžia užmiršti tų, kurių dėka esame
laisvi. Tradiciškai languose sužibo žvakelės, pirmos pamokos metu dalintasi prisiminimais apie sausio 13
dienos įvykius.
Vasario 16-oji (2019-02-15)
Penktadienį gimnazijoje vyko vasario 16-osios minėjimas. Iki minėjimo kiekviena klasė turėjo
nusifotografuoti ir padaryti klasės trispalvės nuotrauką, kurias kabinome gimnazijos kiemelyje, taip pat
paruošė trispalvius patiekalus ir jais vaišino vieni kitus. Galiausiai draugiškai susirinkome gimnazijos
kiemelyje, klausėme choro atliekamų dainų, sugiedoję himną, išgirdome direktorės sveikinimą ir tam, kad
nepamirštume, kad šventes reikia švęsti, pasiklausėme ansamblio dainų.
Šimtadienis (2019-03-02)
Kovo 2 dieną, ketvirtų klasių gimnazistai, mokytojai, tėveliai buvo pakviesti į šimtadienio šventę, kur
turėjome galimybę dalyvauti įspūdingoje Holivudo apdovanojimų ceremonijoje. Holivudo žvaigždės keitė
vieni kitus, programoje persipynė dabartis su praeitimi. Prabanga tviskėjo, judesio netrūko, o muzikos

garsai pasklido po visą gimnazijos kiemelį. Sulaukėme net tokių Holivudo veikėjų, kaip Ponas Bynas,
Džeimsas Bondas ir net Čarlis Čaplinas su Merlyn Monro. Argi ne žvaigždžių paradas?
Protų mūšis „Ką žinai apie sveikatą“ (2018-05-09)
Kėdainių šviesiosios gimnazijos pirmų klasių mokiniai dalyvavo protų mūšyje „Ką žinai apie sveikatą?“
ir taip paminėjo Europos imunizacijos savaitę.
„Niekas Pasaulyje geriau neapsaugo žmonių gyvybių už skiepus“
Bilas Geicas, Microsoft įkūrėjas
Kiekvieną balandį visame Europos regione ir pasaulyje atkreipiamas dėmesys į efektyviausios
užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonės – skiepų – svarbą. Minėdami Europos imunizacijos savaitę, ULAC
medikai ragina visuomenę aktyviau domėtis užkrečiamųjų ligų profilaktika ir primena apie vakcinacijos
svarbą tiek jaunam, tiek senam. Kasmet pasaulyje imunizacijos dėka nuo mirties išgelbėjama nuo 2 iki 3
mln. asmenų.
Giedrė Frolovienė, Visuomenės sveikatos specialistė

Akcija „Būk stilingas – nerūkyk“ (2019-05-31)
Kėdainių šviesios gimnazijos bendruomenė gegužės 31 d. prisidėjo prie Pasaulinės dienos be tabako
minėjimo ir surengė akciją „Būk stilingas - Nerūkyk!“. Akcijos metu buvo dalinami skirtukai, vyko balionų
pūtimo varžytuvės „Mano plaučiai stipresni“. Taip pat mokyklos bendruomenė buvo pakviesta prisijungti
prie interneto svetainės, kuri motyvuoja nerūkti, o rūkančius asmenis atsisakyti šio žalingo įpročio.
Giedrė Frolovienė Visuomenės sveikatos specialistė

Paskutinis skambutis (2019-05-23)
Gegužės 23 d. nuskambėjo paskutinis skambutis 17-os abiturientų laidos gimnazistams. Diena
prasidėjo eisena iš Rinkos aikštės, nuotaikingai nusiteikę dvyliktokai atžingsniavo iki gimnazijos, kur buvo
pasitikti trečiokų, mokytojų ir kitų bendruomenės narių ovacijomis ir plojimais. Gimnazijos direktorė
Violeta Liutkienė pakvietė ketvirtokus į paskutinę pamoką. Pamokoje sulaukė sveikinimų iš trečiokų, bei
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos pradinių klasių mokinių, bei pradinių klasių mokytojų. Skambant
skambučiui buvo pakviesti į gimnazijos kiemelį, kur savo pasirodymus demonstravo trečiokai, Kėdainių
„Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokiniai, sveikinimo žodį tarė direktorė, tėveliai, pradinių klasių
mokytojai.

Paskaita „Kurčiųjų kultūra“ (2019-06-11)
Dalis gimnazijos bendruomenės narių turėjo galimybę dalyvauti paskaitoje, susitikime su
kurčiu lektoriumi, kuris supažindino su kurčiųjų kultūra. Paskaita buvo įtraukianti, paprasta ir įdomi,

supratome kaip formuojami gestai, kaip užkalbinti klausos negalią turinti asmenį gatvėje, susipažinome su
pagrindiniais jų kultūroje naudojamais gestais.
Garbės vakaras (2019-06-19)
Kaip ir kasmet sparčiu žingsniu mokslo metams bėgant į pabaigą gimnazijoje nuaidėjo „Garbės
vakaro“ garsai. Paskutinę mokslo metų dieną gimnazijos kiemas prisipildė gabių ir nusipelniusių gimnazistų,
mokytojų, tėvelių, svečių. Kiekvienas pagerbtas gimnazistas buvo vertas plojimų, sveikinimų. Apdovanoti
buvo respublikinių, rajoninių konkursų ir olimpiadų laimėtojai, sportininkai, kolektyvai, pirmūnai, juos ruošę
mokytojai. Renginio metu turėjome galimybę išgirsti ir muzikos kūrinių ir pamatyti linksmą šokį.
Sužinojome kas šiais mokslo metais tapo „Metų gimnazistėmis“ (Augustė Dumčiūtė ir Viltė Giedraitytė), bei
„Metų gimnazistu“ (Joris Vancevičius).

Brandos atestatų įteikimo ceremonija ( 2018-07-16)
Kiekvienais mokslo metais gimnazija išleidžia vieną abiturientų laidą, šį kartą jau buvo 17-oji. Brandos
atestatų įteikimo ceremonija prasidėjo nuo eisenos iš Rinkos aikštės iki šviesiosios gimnazijos. Išklausę
gimnazijos himną pradėjome renginį. Sulaukėme labai daug sveikinimo žodžių, kurie buvo nuoširdūs, atviri
ir iš visos širdies. Turėjome galimybę dar kartą pasiklausyti dainuojančių, jau išeinančių abiturientų. Po
trumpų pasirodymų ir sveikinimo žodžių prasidėjo brandos atestatų įteikimo ceremonija. Jos metu ovacijos,
džiaugsmas netilo gimnazijos kieme. Gerų linkėjimų kupini išleidome abiturientus.

