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Šiandien daugelis Kauno širdy – Laisvės
alėjoje – įsikūrusios ,,Aušros“ gimnazijos kitaip
vadinamos ir nepamena, nors mokyklos
pavadinimas keitėsi daug kartų. Pirmoji Kauno
lietuvių gimnazija, Kauno ,,Saulės“ gimnazija,
Kauno I–oji valstybinė gimnazija, Kauno
valstybinė ,,Aušros“ gimnazija, Kauno ,,Aušros“
berniukų ir mergaičių gimnazija su komercinėmis
klasėmis, Kauno ,,Aušros“ valstybinė berniukų
gimnazija, Kauno I-oji vidurinė mokykla, Kauno
I–oji berniukų gimnazija, Kauno Komjaunimo
vidurinė mokykla, Kauno ,,Aušros“ vidurinė
mokykla, Kauno ,,Aušros“ gimnazija – tai vis tos
pačios mokyklos vardai skirtingais istoriniais
laikotarpiais. Tačiau ,,Aušros“ vardas, suteiktas
ypatingos sukakties proga, visada geriausiai
reprezentavo mokyklą ir jos dvasią. 1923 m.,
minint ,,Aušros“ laikraščio 40–ies metų sukaktį,
mokyklos direktoriaus prof. M. Biržiškos
iniciatyva gimnazija pavadinta Kauno valstybine

Mykolas Biržiška, g-jos direktorius 1922
– 1930 m. Jam vadovaujant, 1923 m.,
mokyklai suteiktas „Aušros“ vardas.

Bronislava
Valungevičienė,
g-jos
direktorė nuo 1986 m. Jai vadovaujant,
1989 m., mokyklai grąžintas „Aušros“
vardas.

„Aušros“ gimnazija. Gavusi garbingą ,,Aušros“
vardą, gimnazija tarsi įsipareigojo tęsti prof. P.
Dovydaičio
ir
prof.
M.
Biržiškos
Nepriklausomybės akto signatarų bei gimnazijos
vadovų - darbus, neišsižadėti jų idėjų. Idealistinis
signataro P. Dovydaičio siekis ,,padirbėti
Aukščiausiai Tiesai, Gėriui ir Grožiui“ visais
laikais buvo artimas ir svarbus gimnazijos
bendruomenei,
puoselėjančiai
humanistines
vertybes. Simboliška, kad 1918 m. vasario 16 d.
Nepriklausomybės Akto signatarų misiją tęsė
gimnazijos ugdytiniai, jau kitais laikais stoję prie
Lietuvos valstybės vairo. 1990 kovo 11 d.
Nepriklausomybės Akto signatarai prof. Vytautas
Landsbergis, A. Sakalas, A. Butkevičius – visada
laukiami buvę gimnazijos mokiniai. Kiekvieno
gimnazijoje besimokiusio ar ją baigusio istorija tai ir gimnazijos istorija, kuri, prasidėjusi Pirmojo

pasaulinio karo metais, kai Nukentėjusiems nuo
karo šelpti draugijos Kauno skyriaus pirmininko
S. Banaičio iniciatyva 1915 metų lapkričio mėnesį
buvo įsteigta pirmoji lietuvių gimnazija, taip
niekada ir nenutrūko, nes ir šiandien gimnazija
šurmuliuoja, toliau kurdama ir tęsdama savo
istoriją.
Didžiuojamės, jog tarpukariu ir pokariu
,,Aušros“ gimnazija išugdė daugybę iškilių
visuomenės, meno, kultūros veikėjų. Dabartiniai
mokiniai pagarbiai nuščiūva išgirdę, jog
gimnazijoje mokėsi Lietuvos Prezidentas Valdas
Adamkus, poetai J. Aistis ir A. Miškinis, rašytojas
A. Škėma, rezistentas Juozas Lukša - Daumantas
ir gausybė kitų žinomų žmonių.
Smagu, jog ir vėlesniais laikais gimnaziją
baigė daug žymių mokslininkų, medikų,
akademikų, menininkų, teisininkų, Seimo narių ar
tiesiog paprastų šiltų žmonių. A. Žiuraitis, H.
Kunčius, A. Rubinovas, G. Padegimas, E.
Drungytė, M. Zasčiurinskas, A. Ramanauskaitė Skokauskienė – tai tik keli žinomi ir vertinami
buvę mūsų mokiniai.
Šiandien gimnazija šurmuliuoja, toliau
kurdama ir tęsdama savo istoriją, jau nauji vardai
garsina ją respublikoje ar pasaulyje. Štai visai
neseniai mūsų buvusi mokinė Jurga Tumasonytė
laimėjo Lietuvos rašytojų sąjungos organizuotą

„Pirmosios knygos“ konkursą ir išleido savo
novelių rinkinį, fizikos pasiekimais mokyklą
garsino V. Indilas, o dabartinės 3f klasės
gimnazistė Dobilė Minkutė INESPO konkurse
Olandijoje pristatė savo mokslinį darbą ir,
užėmusi 3-iąją vietą, buvo apdovanota bronzos
medaliu už inžinerinę idėją. O kur dar gausybė
įvairių respublikinių ir miesto konkursų laureatų ir
dalyvių.
Aušros - pakilimo, šviesos - dvasia ,, Aušros“
gimnazijoje gyva, ja ugdyta gimnaziją šiemet
baigs jau 95 – oji abiturientų laida, o rugsėjį, kaip
ir kasmet, gimnazijos duris pravers ir nemažai
buvusių mokinių vaikų .
Nenutrūkstantis buvusių mokinių ryšys su
gimnazija primena, jog Lietuvoje ir visame
pasaulyje yra nemažai žmonių, visiems laikams
save vadinsiančių ,,aušrokais“ ir visada norinčių į
gimnaziją sugrįžti, todėl tegu skirtingas kartas
vienijantis skambus ,,Aušros“ vardas būna lyg
tiltas, kovo 22 d. vėl subursiantis buvusius
mokinius, gimnazijos draugus ir gimnazijos
bendruomenę renginyje ,,Aušros“ vardo istorijos
kelias, kuris skirtas ,,Aušros“ vardo suteikimo 90ies metų jubiliejui.
Esate labai laukiami jaunatviškos, šviesios ir
jaukios gimnazijos šventės dalyviai.

Renginio programa
11.00 Mokinių susitikimai su svečiais, buvusiais gimnazijos mokiniais
12.00 Kavos pertraukėlė
- Sveikinimai - dovana gimnazijai
13.00 Renginys ,,Aušros“ vardo istorijos kelias
- Svečių pasisakymai
- „Aušros“ vardo mokyklų pristatymas
- Meninė programa
15.30 Mokytojų arbatos klubo narių susitikimas su svečiais
Bendruomenės vardu Kauno Aušros“ gimnazijos direktorė Bronislava Valungevičienė

“Aušros” gimnazijos praeitis ir nūdiena
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Advento, keturių savaičių iki Kalėdų
laikotarpio, tikinčiųjų dvasinio susikaupimo,
apmąstymų, triukšmingų linksmybių atsisakymo
meto, rimtis kasmet paliečia ir mūsų gimnazijos
bendruomenę, kasmetine tradicija pradeda tapti
tam tikri simboliniai ritualai, renginiai, pavyzdžiui,
vainiko šventinimas ar advento popietė.
Šįmet, gruodžio 3 d., advento vainiką ir jį
puošiančias žvakes pašventino Arkikatedros
bazilikos administratorius, kunigas Evaldas
Vitulskis. Pirmąją iš keturių vainiko žvakių,
simbolizuojančių keturias advento savaites, taiką,
ramybę bei džiaugsmą, įžiebė gimnazijos direktorė
Bronislava Valungevičienė ir gimnazistų tarybos
pirmininkė Rūta Jaliniauskaitė. Taip simboliškai
buvo paskelbta advento pradžia.

Gruodžio 13 d. gimnazijos bendruomenė
rinkosi į advento popietę. Joje dalyvavo ypatingi
svečiai: apaštališkasis nuncijus - arkivyskupas
Luigi Bonazzi, Kauno arkikatedros bazilikos
kunigai
Evaldas
Vitulskis
ir
Nerijus
Vyšniauskas.
Renginio pradžioje 2e kl. mokinė Dijora
Petrikonytė sugiedojo „Ave Maria“, o mokyklos
choras atliko kūrinį „Pabūkime geri“.
Kunigas E. Vitulskis papasakojo, ką ir kaip
reikia daryti prieš Kalėdas, kodėl visiems svarbu
pabūti neįprastai geriems ir nuoširdiems.
Vėliau mokyklos dramos teatras mus įtraukė į
šv. Kūčių vakarienės inscenizaciją, kurioje parodė
kiekvienos, tipinės šeimos paveikslą, tačiau ne
kiekvienai šeimai būdingą Šv. Kalėdų dvasios
apsilankymą.
Po vaidinimo į gimnazijos bendruomenę
kreipėsi nuncijus Luidžis (Luigi). Italų kilmės
arkivyskupas Luigi Bonazzi – Šventojo tėvo,

popiežiaus, atstovas visose trijose Baltijos
valstybėse nuo 2009 m. Jis kalbėjo apie
nuostabiausią šventę metuose – šv. Kalėdas, apie
Lietuvą, Italiją, žmogiškąsias vertybes. Jo
pasakojimus vertė vienuolė vertėja, nes

arkivyskupas kalbėjo itališkai. Gimnazijos
direktorė įteikė svečiui dovaną ir taip pat
pasveikino su Šv. Kalėdomis.
Vėliau nuncijus mokyklos skaitykloje
susitiko su gimnazijos pedagogais. Čia jis
įkvepiančiai kalbėjo apie šventą mokytojo
profesijos prigimtį (juk Kristaus misija žemėje ir
buvusi mokyti žmones), nuoširdžiai su kiekvienu
bendravo ir net įteikė dovanų – iš Vatikano
atvežtus rožinius.
Šiltas susitikimas su nuncijumi paliko

didžiulį įspūdį visiems.
Advento laikotarpiu mokyklos padovanotų
nepaprastų susibūrimų, neužmirštamų susitikimų
įkvėpti, džiugiai pasitiksime Kalėdas su
artimaisiais.
Justė Žaltauskaitė
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Kiekvienais
metais
Kauno
,,Aušros“
gimnazijos mokiniams suteikiama ypatinga
galimybė išbandyti ir aplinkiniams atskleisti savo
kūrybiškumą. Tam gruodžio mėnesį skiriamas
laikotarpis, pavadintas kūrybinės projektinės
veiklos savaite „Mokomės kurdami“, kuriam
pasibaigus mokiniai džiaugiasi įgiję daug patirties.
Vėliau jiems tenka su kitais pasidalinti savo gerąja
patirtimi – organizuojami kūrybinių darbų
pristatymai. Šįmet darbus aptarėme vasario 1114 d. Man, antrokei, teko dalyvauti bendraamžių
kūrybinės veiklos aptarime. Tenka pripažinti, kad
visi pasistengė - ne tik parengė puikius darbus, bet
ir įdomiai juos pristatė.
Renginyje dalyvavo visų antrų klasių, išskyrus
2b, atstovai. Visi atliko vienodą užduotį – rengė
darbus apie buvusius mūsų gimnazijos mokinius.
Tarp jų būta ir dabartinių mūsų mokyklos
mokytojų, ir šiuo metu visai Lietuvai labai gerai
žinomų politikų. Viena įdomiausių, svarbiausių
kūrybinių studijų - apie Valdą Adamkų 2d kl.
mergaičių parašytas darbas, pagrįstas medžiaga,
surinkta per Prezidento vizitą mokykloje šią
žiemą. Pasak 2d kl. mokinės Gabrielės
Madzeliauskaitės, svečias jai pasirodė esąs „labai
šiltas ir išmintingas žmogus.“ Šios klasės mokiniai

dar rašė apie Kauno kamerinio teatro aktorių,
režisierių Aleksandrą Rubinovą, mūsų gimnazijos
mokytoją Daivą Mikučionienę ir kt. Kūrybiniam
darbui kalbintų žmonių gausa išsiskyrė 2e klasė.
Jie rašė apie savo klasės auklėtojos Ninos
Fedotovos pirmuosius auklėtinius, kurie baigė
mokyklą 1990 m.: R. Žalkauską, R. Kliunką, R.
Juknevičienę ir kitus. Buvo labai įdomu klausytis
2g kl. mokinių pristatymo. Jie rašė apie savo
artimuosius ir pažįstamus, t.y. tėvus, brolius,
seseris, mokytojus: J. V. Vainikonį, Ž. Poniškaitį,
R. Petrauskaitę – Gervickienę ir t.t. 2h klasė taip
pat rašė kryptingai - apie 77-os ,,Aušros“
gimnazijos laidos mokinius.
Renginiui baigiantis, direktorės pavaduotojai
Gražina Zizaitė bei Gintautas Rimkevičius visoms
klasėms padėkojo už puikų darbų pristatymą ir
teigė, jog visas reginys jiems paliko gerą įspūdį.
Visi kūrybiniai mokinių darbai bus eksponuojami
mokyklos muziejuje.
Svarbu, jog visos klasės atliko darbus laiku ir
kokybiškai. Daugelis rinkdami reikiamą medžiagą
įgijo didelės patirties, praversiančios ateityje. Tai
buvo labai įdomi patirtis, kurią visi labai
vertiname.
Milita Simanynaitė
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Prieš 150 metų, 1862 m. spalio 21 d., gimė
vienas žymiausių lietuvių kultūros atstovų –
kunigas, profesorius, poetas romantikas Maironis
(Jonas Mačiulis). Nors jo tėviškė - Pasandravio
dvaras Raseinių apskrityje, tačiau Kaunas –
mokymosi, studijų, visuomeninės ir profesinės
veiklos vieta, miestas, kuriame poetas mirė,
palaidotas. Taigi kauniečiams Maironio atminimas
ypač svarbus. Todėl nenuostabu, kad šįmet, visai
Lietuvai minint jubiliejines – 150-ąsias – poeto
gimimo metines, Kaunas galėjo pasigirti ypatinga
tai datai skirtų renginių gausa ir įvairove. Džiugiai
ir entuziastingai Maironį prisiminė ir Kauno
„Aušros“ gimnazija.
Spalio 22-26 d. gimnazistai išbandė kūrybines
galias Maironio tekstų dailiojo rašymo,
iliustravimo ir rašinių konkurse “Dovana
Maironiui”.

Spalio 26 d. prisijungėme prie Lietuvos
maironiečių draugijos ir Maironio universitetinės
gimnazijos organzuotos akcijos „Susivieniję
apkabinkime Maironio Senamiestį“. Akcijos
dalyviai – Kauno miesto mokyklų mokiniai ir
mokytojai, klierikai, renginio svečiai – susikibę
rankomis sujungė keturias svarbiausias Jono
Mačiulio-Maironio gyvenimą Kaune menančias

vietas: Maironio universitetinę (anksčiau Kauno
gubernijos) gimnaziją, Šv. Apaštalų Petro ir Povilo
arkikatedrą baziliką, Kunigų seminariją ir Maironio
lietuvių literatūros muziejų – poeto namus nuo
1909 m. iki mirties (1932 m.). Dešimt minučių
gaudžiant arkikatedros varpams per 700 akcijos
dalyvių susiliejo į vientisą grandinę. Taip visi ne
tik pagerbė Maironio atminimą, bet dar kartą sau ir
kitiems patvirtino, kad net ir po 150 metų poeto
idėjos yra svarbios, išreiškė viltį, kad tauta bus
vieninga, kol gyvens puoselėdama Maironio
idealus. Paskui Rotušės aikštėje Maironio
gimnazijos mokiniai sudarė skaičių – 150. ,,Gyvieji
skaičiai“ plazdėjo trispalvėmis vėliavėlėmis,
simbolizuodami Jono Mačiulio skleistą patriotizmo
dvasią. Po to visi susirinko rimties valandėlei prie
prelato kapo. Padėję gėlių Maironio gimnazijos
mokiniai, maironiečiai atliko meninę programą
„Mūsų Maironiui“. Renginyje dalyvavę svečiai
prisiminė poeto bei prelato Maironio nuopelnus
lietuvių tautai. Gimnazistai praeivius vaišino
raudonais obuoliais – būtent tokius labai mėgęs
poetas, garsėjęs ir kaip kruopštus sodininkas.
Vėliau norintieji dalyvavo ekskursijoje „Maironis
Kaune“.

Spalio – lapkričio mėn. visų klasių mokiniai
dalyvavo projekte „Svečiuose pas Maironį“ –
lankėsi Maironio lietuvių literatūros muziejuje.
Lapkričio 5 d. mokyklos fojė pradėjo veikti
paroda „Maironiui – 150“. Joje moksleiviams
buvo pristatytos dviejų rūšių ekspozicijos:
informacinė šviečiamoji stendinė medžiaga ir
mokinių darbai iš konkurso „Dovana Maironiui“.
Lapkričio 8 d. gimnazistai dalyvavo popietėje
„Ruduo su Maironiu“ – per lietuvių kalbos
pamokas deklamavo patikusias lietuvių tautos
dainiaus eiles.
Lapkričio 15 d. mūsų gimnazijos atstovai
išvyko į svečius – į Raudondvario gimnazijoje
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vykusį, abiejų mokyklų lietuvių kalbos mokytojų
organizuotą sambūrį „Maironis literatūroje,
dailėje ir muzikoje“. Susitikimas buvo pradėtas
Maironio giesme ,,Lietuva brangi“, antruoju
Lietuvos himnu. ,,Aušros“ ir Raudondvario
gimnazijų mokiniai skaitė eiles, pranešimus, esė,
laiškus, skirtus poetui. Raudondvario mokyklos
sienos buvo papuoštos gražiausiais mokinių
darbais. Renginį vainikavo padėkos raštai
gabiausiems „Aušros“ ir Raudondvario gimnazijų
mokiniams.

Be minėtų renginių, kuriuos organizavo Kauno
„Aušros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų
metodinė grupė, negalima pamiršti ir mūsų
bibliotekos darbuotojų iniciatyvos. Lapkričio 5-23
d. skaitykloje veikė paroda „Lietuva brangi“, o

12-19 d. 1-4-ų klasių mokinius čia pakvietė
viktorina „Ką žinome apie Maironį?”. Štai ką
apie abu renginius papasakojo „Aušrelės“
korespondentė Karina Šimelevičiūtė (2e):
„Skaitykloje eksponuota paroda „Lietuva brangi“ –
tai gilesnė pažintis su Maironiu. Jo biografija,
gyvenimo faktais. Pateikti net patys naujausi
straipsniai apie Maironį. Užsukę į skaityklą
mokiniai galėjo dalyvauti ir viktorinoje „Ką
žinome apie Maironį?“ Dalyvių buvo daugybė.
Nugalėtojai laimėjo pažintinę knygą.“
Korespondentė
Justė
Žaltauskaitė
apibendrino savo klasės įnašą minint Maironio
jubiliejinius metus: „Maironis – kunigas,
profesorius, poetas, parašęs begalę nuostabių
kūrinių. Mūsų klasė šįmet taip pat nepamiršo 150ųjų poeto gimimo metinių: per lietuvių kalbos
pamokas
iliustravome
Maironio
kūrybą,
deklamavome jo eiles. Monika Eimutytė ir Dijora
Petrikonytė dalyvavo sambūryje „Maironis
literatūroje, dailėje ir muzikoje“ - Monika
deklamavo eilėraštį „Nuo Birutės kalno“, o Dijora
dainavo „Lietuva Brangi“.
Galime džiaugtis ir didžiuotis kūrybingai,
veikliai sutikę didžiojo tautos dainiaus jubiliejinius
metus.
Justė Žaltauskaitė, Karina Šimelevičiūtė,
Linas Ragauskas

Paskutiniame
„Aušrelės“
numeryje
išsamiai
aptarėme,
kokiais
renginiais
paminėjome jubiliejines
Maironio
gimimo
metines. Daugelis jų
vyko dar spalį ir lapkritį.
Sausio 11 d. vėl
prisiminėme klasiką –
vyko
jam
skirta
literatūrinė – muzikinė
popietė „Ant aukuro
širdį nešiau...“ Žinomų

menininkų: aktorių Virginijos Kochanskytės ir
Petro Venslovo, dainininkės Ritos Preikšaitės,
pianistės Rūtos Blaškytės - sukurtoje programoje
skambėjo Maironio eilėraščiai, fragmentai iš jo
laiškų ir pamokslų, poeto Sigito Gedos sonetai iš
ciklo "Maironio mirtis", Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio preliudai, Juozo Naujalio ir Antano
Kačanausko dainos. Poetinė - muzikinė kelionė
mus vedė Jono Mačiulio gyvenimo ir kūrybos
keliais – per jo svajones, troškimus, dramatiškus
išgyvenimus, apmąstymus apie kūrybą, per jo
viltis, tikėjimą ir meilę...
Džiaugiamės renginiu ir galimybe pabūti greta
garsių Lietuvos menininkų.

2013-uosius metus Seimas paskelbė Lietuvos
sveikatingumo metais. Šiais metais siekiama
ypatingą dėmesį skirti sveikatos palaikymui,

skleisti žinias apie sveikos gyvensenos būdus.
Akcija „Vasaris - sveikatingumo mėnuo” yra puiki
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galimybė metų pradėti sportuoti, sužinoti sveikos
mitybos principus.
„Aušros“ gimnazija prie respublikinės akcijos
prisidėjo
suorganizavusi
„Sveikatingumo
savaitę“. Vasario 11–14 d. vyko tarpklasinis
tinklinio 3x3 turnyras. Gimnazinių klasių atstovai
(3 berniukai ir 3 mergaitės) varžėsi dėl prizinių
vietų. Štai prizinių vietų nugalėtojai:
1 vieta
2 vieta
3 vieta
1a
1e
1f
2f
2g
2e
3f
3e
3g

Vasario 15 d. vykusiame renginyje buvo
įvertinti visi varžybų dalyviai - prizines vietas
užėmusioms klasėms gimnazijos direktorė

Vasario 15 d., Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos išvakarėse, gimnazijoje minėjome šią tautai
reikšmingą šventę. Pamokose mokytojai ir
mokiniai aptarė istorinius įvykius, diskutavo ir
aktualiomis politinėmis, visuomeninėmis temomis.
Gimnazijoje vyravo pakili nuotaika, visi
gimnazistai švarko atlape buvo įsisegę Lietuvos
trispalvę.
Tądien reikšmingai istorinei datai paminėti
buvo skirtas Istorinių žinių konkursas, kuriame

Bronislava Valungevičienė įteikė padėkos raštus,
o kiekvienam pirmąsias vietas užėmusių komandų
nariui - vardinius diplomus. Renginį papuošė gyva
meninė programa – šoko mokyt. Virginijos
Milčevičienės auklėtiniai, 2g kl. mokinys ir t.t.

Dėkojame kūno kultūros mokytojams už
šaunią savaitę ir puikų baigiamąjį renginį.
Kalbėdami sveikatingumo ir sporto tema,
norime
gimnazijos
bendruomenės
vardu
pasveikinti Respublikinio mokinių mažojo futbolo
5x5 turnyro nugalėtojus: Karolį Kaminską, Igną
Prieskenį, Rimvydą Sadauską, Mindaugą
Padegimą,
Klaudijų
Juozaitį,
Audrių
Skaburskį, Deividą Bagotyrių - ir jų mokytoją
Indrę Každailytę.
Justė Žaltauskaitė

dalyvavo 1-mų gimnazinių kl. mokiniai.
Konkurso organizatorė – istorijos mokytoja Irma
Šarkanaitė ir jos vadovaujamas „Jaunųjų
herodotų“ klubas. Pirmokai turėjo galimybę
pasitikrinti savo istorinį išprusimą, būtiną
kiekvienam tautos atstovui, pasididžiuoti juo prieš
bendraamžius, sužinoti daug nauja ir, žinoma,
paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Martynas Seliokas, Milita Simanynaitė
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Šimtadienis - pirmoji reikšminga šventė
abiturientams. Šią dieną, manau, ne daugelis, o visi
iki vieno susimąsto apie savo gyvenimo kelią,
kurio pirmasis žingsnelis yra mokyklos baigimas.
Kiekvienas abiturientas yra suinteresuotas išlaikyti
egzaminus gerai, o 100 dienų šventė - simbolis,
reiškiantis jog kiekviena diena yra svarbi, jog
kasdien mes turime galimybę kažką savo gyvenime
pakeisti.
95-osios „Aušros“ gimnazistų laidos
šimtadienis vyko vasario 21 d. gimnazijos aktų
salėje. Jį sudarė dvi dalys: oficialioji, rimtoji, kurią
rengė mokyklos teatro grupė, ir linksmoji, prie
kurios prisidėjo dauguma gimnazijos abiturientų.
Po vaidinimo iškilmingas kalbas sakė Kauno
miesto meras Andrius Kupčinskas, gimnazijos
direktorė Bronislava Valungevičienė, tėvų
komiteto atstovė Rasa Inokaitienė, 4-okų kuratorė
Rima Skirgailienė ir abiturientų atstovė Eglė
Lapelytė. Jie sveikino dvyliktokus su švente ir
linkėjo didelės sėkmės. Po iškilmingų kalbų
pradėjome linksmąją dalį, kurios tema buvo
televizija. Parodijavome žiūrimiausias vaikystės ir
populiarias šiandien laidas. Pasirodydami bandėme
atskleisti savo išgyvenimus ir talentus, atsiprašėme
ir padėkojome mokytojams bei pasakėme, ko
išmokome per dvylika metų. Pabaigoje visi kartu
dainavome dainą „Ačiū, kad žiūrėjot.“ Tai buvo
paskutinis mūsų žodis tą popietę. Tradiciškai mus
sveikino vienuoliktokai – padovanojo tris
skirtingus 100 dienų kalendorius, kuriais
skaičiuosime dienas, likusias mokykloje. Dar jie
paprašė mūsų užsimerkti ir įsivaizduoti rytą po
mokyklos baigimo: septintą valandą nezvimbs
žadintuvas, mes galėsime išsivirti puodelį karštos
kavos, neskubėti į pamokas ir nebesirūpinti dėl
neatliktų namų darbų. Ši vizualinės meditacijos
akimirka palietė kiekvieno mūsų širdį ir net
sugraudino.
Šimtadienio
šventė
visiems
abiturientams
buvo svarbi ir vienintelė.
Susimąstėme, ko ir kiek
mums liko: 100 dienų
atverti klasės duris, 100
dienų susiimti pamokose,
100
dienų
parodyti
pažymėjimą budėtojai, 100
dienų
susitikti
su
bendraklasiais...
Tik
šimtas dienų. O gal... Dar šimtas dienų? Į šį
klausimą visi atsakėme individualiai.
Audronė Raškevičiūtė, 4b
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Lapkričio 16 d., 1995 m. UNESCO paskelbtą
Tarptautine tolerancijos diena, mini daugelis
demokratinių valstybių, tarp jų ir Lietuva. Šįmet
šventės simboliu tapo skėtis. Kodėl jis? Ne tik dėl
to, kad rudenį šis daiktas labai naudingas, bet ir
todėl, kad simbolizuoja tolerancijos idėją – juk po
skėčiu, netikėtai prapliupus lietui, priimame ir kitus
– kartais artimuosius ar draugus, kartais –menkai
pažįstamus ar net visai svetimus žmones, kad šių
nesulytų. Nors esame skirtingi, bet glaudžiamės po
vienu skėčiu kantriai laukdami liūties pabaigos. O
juk „tolerancija“ ir yra pakantumas kitam,
kitokiam, gebėjimas gerbti kitą asmenį, kurio
įsitikinimai ar nuomonė ne tokia kaip mūsų.
Visuomenėje gyvena skirtingi žmonės, todėl labai

svarbu gebėti toleruoti kitą ir sugyventi - tilpti po
vienu „skėčiu“, po viena saule.
Mūsų gimnazija Tolerancijos dieną sutiko su
margaspalviu gyvu skėčiu mokyklos kieme.

Turbūt
visi
tarp
gimnazijos sienų esame
girdėję
paslaptingą
„naujadarą”
AKIM,
regėjome ant kabinetų durų
pakabintą
užrašą
apie
vykstančius
AKIM
užsiėmimus, tačiau arba
nekreipėme į tai dėmesio,
arba, nesupratę paslaptingojo raidžių šifro ir
pagūžčioję pečiais, likome glūdžioje nežinioje.
Todėl „Aušrelės” korespondentai nusprendė

praskleisti nežinios uždangą ir informuoti visą
gimnazijos bendruomenę, kas gi tas AKIM ir ką
„jis” veikia mūsų mokykloje.
AKIM, šifruojamas kaip „Aukštosios kultūros
impulsai mokykloms“, yra iš Europos socialinio
fondo biudžeto finansuojamas projektas, kurį
vykdo Lietuvos meno kūrėjų asociacija, 2010 m.
laimėjusi LR švietimo ir mokslo ministerijos
paskelbtą neformaliojo švietimo plėtros Lietuvos
bendrojo ugdymo įstaigose idėjų konkursą.
Projekto tikslas – sumažinti mokinių aistrą
populiariajai, masinei kultūrai, panaikinti atotrūkį9

Ingrida Ruchlevičienė

nuo aukštosios kultūros, ugdyti jų kūrybiškumą,
gilinti kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą,
suvokimą, kad kultūra apima meną, istorijos,
politikos,
tapatybės
apmąstymus,
ugdo
atsakomybę. AKIM skatina mokinius pačius
įsijungti į kultūros procesą, įsitraukti į dialogą su
mokyklas pasieksiančiais kultūros lyderiais:
menininkais – nacionalinių ir kt. premijų laureatais,
aukščiausio lygio kultūros žurnalais. Projekte
dalyvauja 240 menininkų iš 11-os meno sričių:
architektai, muzikai, rašytojai, kompozitoriai,
dailininkai,
tautodailininkai,
fotomenininkai,
kinematografininkai, literatūros vertėjai, teatralai,
žurnalistai – ir 8-12 klasių mokiniai iš 600 visos
Lietuvos mokyklų. Užsiėmimai vyks 28 mėnesius.
Kauno ,,Aušros” gimnazija yra viena iš AKIM
dalyvių. Sklandžią projekto veiklą mūsų mokykloje
užtikrina direktorės pavaduotoja ugdymui Gražina
Zizaitė. Jau esame sulaukę ne vieno svarbaus
svečio: lapkričio 13 d. mūsų gimnazistams
pamoką vedė Klaipėdos universiteto docentė
Nijolė Sinkevičiūtė Kriūnienė, lapkričio 16 d. aktoriai Algimantas Matulionis ir Nina Marija
Radaitytė, gruodžio 12 d. - dailininkė Nijolė
Šaltenytė.

„Aušrelės” korespondentams ypač svarbi buvo
išskirtinė galimybė susipažinti su žymiais aktoriais
A. Matulioniu ir N. M. Radaityte. Abu aktoriai
scenoje yra praleidę daug metų, įgavę ypatingos
patirties, kuria pasidalino su mokiniais. Po šių

mokymų daugelis mūsų suprato, kokį ilgą ir sunkų
kelią turi nueiti aktoriai profesionalumo link.
Trumpai pasimankštinę gavome porą užduočių:

turėjome pereiti nematomą lyną, tiksliai pakartoti
savo porininko judesius, iš jo sukurti skulptūrą, o
galiausiai - deklamuoti pasirinkto eilėraščio
posmelį. Buvo be galo įdomu, atskleidėme savo
kūrybiškumą,
bendravome
su
išskirtiniais
žmonėmis ir pasisėmėme jų patirties.
Labai džiugu, kad būtent mūsų mokyklos

mokiniams suteikta galimybė iš arti susipažinti su
išskirtinių, kūrybiškų profesijų atstovais. Jų
pasakojimai mums atveria akis, pamatome tos
profesijos pasaulį kitomis akimis. Galbūt tai padės
lengviau surasti savo ateities kelią.
Milita Simanynaitė
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Adresas: Kauno „Aušros“ gimnazija, 461 kab.
Vyriausioji redaktorė: mokyt. Ingrida Ruchlevičienė
Vyr. redaktorės pavaduotoja: Milita Simanynaitė (2e kl.)
Korespondentai: Urtė Darulytė, Austė Lideikytė, Milita Simanynaitė, Karina Šimelevičiūtė, Justė Žaltauskaitė,
Vidmantas Grigas, Martynas Seliokas, Linas Ragauskas, Monika Eimutytė (2e kl.); Rugilė Adomėnaitė, Martynas
Grauslys, Domantas Jurkonis, Roberta Lukaševičiūtė, Mantilė Tauraitė, Domantas Jusionis (2f kl.); Rytis
Ambrazevičius (4d kl.)
Fotografai: Karina Šimelevičiūtė (2 e kl.)

10

