
Akcijos „Šok į tėvų klumpes“ metu I a klasės mokiniai apsilankė Kauno 

priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje (Nemuno g.). Šio apsilankymo metu mokiniai turėjo galimybę 

susipažinti su gaisrininkų darbo pobūdžiu, pasėdėti gaisrininkų mašinoje ir netgi išbandyti uniformą 

ir kai kuriuos darbo įrankius. Taip pat, ekskursijos metu mokiniams papasakojo apie pagrindines 

gaisrų kilimo priežastis, kaip elgtis įvykus nelaimei ir kaip apsisaugoti, kad nekiltų gaisras. Gavome 

daug labai naudingos informacijos ir pamokymų, žiūrėjome vaizdo įrašus apie gaisrus. Ypač įdomu 

buvo pabendrauti su tuo metu tarnyboje buvusiu gaisrininku, išgirsti įvairias istorijas ir paklausti 

rūpimų klausimų.  

 

 



Antradienį, birželio 4 dieną, 1-oji B klasė linksmai praleido laiką gaisrinės poste. 

Išklausėme įdomią paskaitą apie gaisrus, ugniagesių darbą, susipažinome su įvairiais ugniagesio 

įrankiais bei turėjome galimybę nusileisti ugniagesio stulpu. Vaikštinėjome po įvairias patalpas, 

smalsiai klausėmės paskaitos, visi įsiamžinome prie vieno iš gaisrininkų automobilio. Turiningai 

praleidę laiką, visi likome patenkinti:)  

 

 



2019 m. birželio 4 dieną I c klasės mokiniai lankėsi šv. Gertrūdos gatvėje įsikūrusiame 

gyvūnų priežiūros centre ,,Nuaras‘‘. Su įstaigos veikla bei tikslais susipažinome išklausę ,,Nuaro‘‘ 

darbuotojos, kuri mokėsi mūsų mokykloje, pasakojimo, po kurio kai kurie mokiniai susidomėjo 

savanoryste. Po įdomaus ir informatyvaus pasakojimo ekskursiją užbaigėme aplankę priežiūros 

centre priglaustus gyvūnėlius -  kates bei šunis. Pastarieji sužavėjo visus, todėl išsiskirstėme ne tik 

įgiję daugiau žinių apie prieglaudos veiklą, bet ir praskaidrinę savo nuotaiką mielais bei linksmais 

priežiūros centro gyventojais. 

 

 



I d klasės mokiniai lankėsi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Ten 

matėme įvairios paskirties kabinetus kuriuose mokosi ir atlieka praktiką studentai. Pamatėme 

puikiai ir profesionaliai įrengtus kabinetus - atitinkančius tikrą darbo aplinką, kur žada dirbti 

studentai.  

Profesinio mokymo centre ruošiamos šios profesijos: Grožio, sveikatos, verslo ir socialinės gerovės 

kryptys. Stebėjome kaip mokiniai kerpa plaukus manekenams, siuva įvairius drabužius, daro 

manikiūrą ir lankėmės mokomajame kosmetikos salone, kur viską atlieka studentai (savarankiškai ir 

stebimi profesionalių specialistų, kurie nebūtinai yra centro dėstytojai). 

 

 



Šį antradienį I e klasė lankėsi Kauno centrinėje gaisrinėje. Susipažinome su jos 

istorija, sužinojome apie dažniausiai pasitaikančias gaisrų priežastis ir pasekmes. Taip pat 

sužinojom, jog gaisrininkai ne tik gelbėja žmonių gyvybes ir gesina gaisrus, bet ir likviduoja 

autoįvykių padarinius, gelbsti automobiliuose įstrigusius žmones, o kartais net ir gyvūnus. 

Susipažinome su ugniagesių gyvenimo būdu. Pasimatavome ugniagesių aprangą ir pamatėme 

įrangą, su kuria dirba ugniagesiai. 

 

 



II a klasė lankėsi Kauno priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje. Buvo labai įdomu 

sužinoti apie ugniagesio gelbėtojo profesiją. Turėjome galimybę pasimatuoti ugniagesio aprangą.  

 

 



 II b klasė birželio 4 dieną apsilankėme grožio ir plaukų salone “Paula”. Ten mus 

sutiko šilta, šio salono įkūrėja, kuri papasakojo apie savo darbą, tikslus, sudomino su savo vis 

atrandamomis naujomis veiklomis, bei įkvėpė mus. Ji dalyvauja įvairiose žinomų atlikėjų bei 

stilistų pristatymuose, keliauja po daugelį Europos ir net Pasaulio šalių skleisdama ir dalindamasi 

savo patirtimi, mokina kitus kylančius kirpėjus, plaukų stilistus, ne vieną kartą yra laimėjusi aukštų 

vietų šukuosenų konkursuose ir netgi neseniai su savo kolege išleido šventinių šukuosenų knygą, 

kurią mums davė mielai pavartyti. Taip pat ši šauni moteris mus aplankė ir mokykloje.  

 

 

 



II c klasės mokiniai susipažino su LSMU VE studentų veikla, nes patys atliko 

laboratorinius darbus ir susipažino su laboratorijomis. Dėstytojai papasakojo apie savo darbo 

subtilybes, supažindino su programomis. Veterinarijos gydytojai parodė, kaip atliekami tyrimai, 

kaip elgtis su gyvūnais, papasakojo su kokiais džiaugsmai ir sunkimai susiduria veterinarijos 

gydytojas. 

 

 



II d klasė lankėsi LSMU Farmacijos fakultete, ten dirbanti Liutauro mama surengė 

ekskursiją su praktine demonstracija „Vaistų gamybos paslaptys vakar, šiandien, rytoj“. Klausėmės 

pasakojimo, kaip vaistus gamino alchemikai, vėliau, XIX a. pabaigoje, universitetus baigę 

farmacininkai. Susipažinome su šiuolaikinės farmacijos pasiekimais ir ateities vizijomis. Praktinio 

užsiėmimo metu mergaitės pasirinko gaminti  lūpų pieštuką su įvairiais eteriniais aliejais. O 

berniukai gamino gelį (tinkami naudoti ant odos) su polimerinėmis medžiagomis. 

 

 

 



Birželio 5 d. II e klasė per kultūrinį projektą ėjo į AB Kauno grūdai. Tai 1887m. įkurta 

įmonė, kuri gamina įvairius maisto produktus. Tai yra viena iš dukterinių įmonių, kurios sudaro KG 

group, kuri turi filialus Europos šalyse. Ši įmonė eksportuoja didelę dalį produkcijos į Olandiją, 

Lenkiją, Rusiją, Latviją. Maisto produktai atitinka daugybę mitybos standartų, vienas iš jų HALAL. 

Tai musulmonų tikėjimo žmonėms pritaikytas maistas. Kauno grūdai kiekvienais metais sukuria 

apie 300 naujų maisto produktų, iš kurių tik 50 patenka į rinką. Ši įmonė specializuojasi grūdų 

malimu ir vištų perinimu. KG group dirba apie 3700 darbuotojų. Vasarą moksleiviai ir studentai 

nuo 18 m. lengvai gali gauti darbą. Merginoms siūlomas darbas laboratorijoje, o vaikinams padėti 

priimant žaliavas. Mums buvo labai įdomu išgirsti apie istoriją ir keli bendraklasiai buvo sudominti 

darbo galimybe. 

 



Birželio 4 d. vietoje pamokų „šokome į tėvų klumpes“. Šį kartą III a ir III b klasių 

mokiniai apsilankė kirpėjų mokykloje „Cascada“, kurioje juos  pasitiko vienos bendraklasės mama, 

šios grožio mokyklos plaukų meistrė bei dėstytoja. Mokiniai turėjo galimybę ne tik susipažinti su 

kirpėjo profesija, iš pirmų lūpų išgirsti įspūdžius iš kasdienio šios profesijos atstovo darbo, 

pamatyti, kaip mokosi būsimos kirpėjos, bet ir gauti kiekvienam naudingų bei įdomių žinių: 

sužinojo, kiek vidutiniškai žmogus turi galvos plaukų, kaip juos teisingai prižiūrėti, plauti, gavo 

žinių apie įvairių plaukų priežiūros priemonių paskirtį, naudojimą ir poveikį, o kai kurie mokiniai 

netgi sulaukė asmeninių plaukų priežiūros patarimų iš profesionalo lūpų. Žinoma, buvo aptartos 

kirpėjų darbo perspektyvos, kurios, pasirodo, yra labai plačios. Atmosfera mokiniams šioje kirpėjų 

mokykloje paliko labai gerą įspūdį, nes ten, kaip sakė jų  bendraklasės mama, dirba laimingi, 

visuomet besišypsantys, mylintys savo darbą žmonės. Tuo mokiniai įsitikino savo akimis. Be to, 

viešnagės pabaigoje, mokiniai buvo maloniai nustebinti nedidelėmis dovanėlėmis– plaukų 

priežiūros priemonių rinkinuku ir namo grįžo pilni gerų įspūdžių, įgiję naujų žinių. 

 

 



III c klasės mokiniai birželio 4 d. vyko į baldų gamyklą ,,Eigida’’. Gamykla gamina 

baldus švietimo įstaigoms, darželiams, biurams ir namams. Atvykus į baldų gamyklą, mus pasitiko 

Aido Stanaičio brolis, kuris ir supažindino su baldų gamyba nuo pradžios iki galo. Mokiniai 

sužinojo kaip baldai sukuriami ir konstruojami. Tai buvo puiki proga susipažinti su įvairiomis 

medžiagomis, iš ko gaminami baldai, kiek laiko trunka padaryti pilną mokyklos suolo komplektą. 

Taip pat ekskursijos gale buvo trumpas testukas, kuris parodė ką mokiniai sužinojo ir ar įsiminė 

informaciją. 

 

 

 

 

 

 

 



III d ir III e klasių mokiniai kartu su mokytojomis V. Muchina ir R. Vasyliene  

projekto  „Šok į tėvų klumpes“ metu lankėsi Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 5-osios 

komandos būstinėje Šilainiuose. Gimnazijos mokiniai susipažino su skirtingomis ugniagesio 

gelbėtojo darbo sritimis, specializuota įranga, apžiūrėjo narų komandos automobilį ir povandeninio 

gelbėjimo kostiumus, sužinojo apie pavojingą darbą cheminės avarijos metu, suprato įvairių ženklų 

mieste svarbą skubant gesinti gaisrą. Ugniagesiai gelbėtojai atskleidė savo darbo iššūkius ir jiems 

įveikti būtinas savybes: fizinį pasirengimą, reikalingą darbui su sunkia įranga ir fizikos žinias, 

svarbias gelbstint skęstantį žmogų. Gelbėtojai dalijosi patirtimi, padėsiančia gimnazistams išvengti 

galimų tragedijų, todėl ši iniciatyvos „Šok į tėvų klumpes“ patirtis labai naudinga net mokiniams, 

eisiantiems kitu gyvenimo keliu. 

 

 

 

 


