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Sausio 13-oji  

Šių metų sausio 13-ąją minėjome mūsų 

gimnazijoje ne tik pamokų metų. Anksti 

ryte buvo uždegtos atminimo žvakutės, 

tylos minute pagerbi žuvusieji už 

Lietuvos laisvę. Moksleiviai dalijosi 

pasakojimais apie savo tėvų bei senelių 

išgyvenimus sausio 13-osios naktį. Taip 

pat ir kiekvienas mokytojas pasakojo 

savo istoriją, kaip tuo metu jautėsi, kaip 

elgėsi. Pamokų ir pertraukų metu 

žiūrėjome įvairius reportažus. Mokyklos 

fojė buvo uždegtos žvakutės prie 

žuvusiųjų nuotraukų, kurie pasiaukojo 

tą naktį. Visa gimnazijos bendruomenė 

segėjo neužmirštuolės žiedą kaip 

pagarbos ženklą. Jau daug metų praėjo 

po šio įvykio, tačiau niekas neužmiršta. 

Kokie vieningi žmonės tuomet buvo, 

aukojosi dėl tėvynės laisvės. 

Branginkime tėvynę Lietuvą ir iškovotą 

laisvę taikių, narsių žmonių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krepšinio varžybos 

2016 metų vasario 11 dieną Garliavos 

sporto centre vyko krepšinio varžybos 

dėl pirmosios vietos. Juozo Lukšos 

gimnazijos vaikinų rinktinė iškovojo 

pergalę prieš Akademijos Ugnės 

Karvelio gimnazijos vaikinų krepšinio 

rinktinę, rezultatu po keturių kėlinių 

68:79. Pirmojo kėlinio metu Ugnės 

Karvelio gimnazija vijosi Juozo Lukšos 

gimnazijos rinktinę rezultatu 15:16, 

tačiau vis tiek nepasidavė ir lyderiavo 

mūsų gimnazijos krepšinio rinktinė ir 

iškovojo 1-ąją vietą.  Juozo Lukšos 

gimnazijos rinktinė po kovos buvo 

apdovanota medaliais bei 1-osios vietos 

diplomais. Po apdovanojimų teikimo 

ceremonijos žaidę vaikinai džiaugėsi 

kartu su jų treneriu Virgilijumi Urbšiu 

iškovota pergale! 

Gintarė Sivolovaitė IC 
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Švenčių įprasminimas mokykloje 

Mokykloje praleidžiame daug laiko, 

todėl dauguma svarbiausių švenčių 

įsilieja į mūsų bendruomenės gyvenimą. 

Kaip ir kiekvienais metais mokykloje 

nebuvo pamiršta įprasminti viena iš 

prasmingiausių Lietuvos istorijos datų - 

Vasario 16–oji - Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena, kuri mini 1918-aisiais 

Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytą 

Lietuvos nepriklausomybės aktą. Ši 

reikšminga data šiltai ir iškilmingai 

paminėta „Romuvos“ kino teatre. 

Gimnazistai žiūrėjo dokumentinį filmą 

„Aš už tave pakalbėsiu“, kuris įamžino 

sovietinės valdžios sukeltus skaudulius 

laisvės ištroškusių lietuvių širdyse, prieš 

filmą istorikas, politologas Antanas 

Kulakauskas išdėstė savo mintis apie 

Lietuvos istoriją.  

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje, 

kad suteiktų džiaugsmo, geros 

nuotaikos, paįvairintų kasdienybę buvo 

minimos ir kitos šventės – Valentino 

diena, Užgavėnės, Kaziuko mugė.  

Aurelija Kondratavičiūtė IIIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinis diktantas 

Šeštadienio rytą, vasario 27 dieną, buvo 

rašomas nacionalinis diktantas. Jau 

devintą kartą buvo varžomasi dėl 

raštingiausio moksleivio, suaugusio ar 

užsieniečio lietuvio kategorijose. 

Nacionalinio diktanto tradiciją, Juozo 

Lukšos gimnazijoje, palaikė trys pilnos 

klasės. Mokinių, kurie rašė diktantą, 

tikslas buvo ne tik pasiekti raštingiausio 

piliečio vardą. Buvo įdomu stebėti 

vieningus, susikaupusius veidus, 

siekiančius parodyti pilietiškumą ir 

meilę gimtajai kalbai.   

      

Laura Rakauskaitė IIIB 
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Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

22-osios laidos abiturientų 

Šimtadienio šventė 

Vasario 19-osios vakarą Garliavos 

Juozo Lukšos gimnazijos mokytojai bei 

abiturientai, lydimi artimųjų, skubėjo į 

Šimtadienio šventę, kuri vyko VDU 

Didžiojoje salėje. Renginys prasidėjo 

kompozitoriaus Richard Clayderman 

kūriniu „Baladė Adelinai“, kurį atliko 

IVE klasės mokinė Milda Kusaitė. Po 

lyriškos įžangos vedėjai Julius 

Juodžiūnas bei Goda Šiugždinytė 

sveikina visus susirinkusius ir pakviečia 

tarti žodį gerbiamą gimnazijos 

direktorių Vidmantą Vitkauską. 

Šimtadienio programos pavadinimas — 

„Mano gyvenimo egzaminas“. 

Direktorius linki abiturientams saugiai 

vairuoti, laikytis kelių eismo taisyklių, 

neviršyti saugaus greičio, taip pat siekti 

užsibrėžtų tikslų ir gerai išlaikyti 

egzaminus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicinis, bet kaskart originalus 

vienuoliktokų sveikinimas 

  Vienuoliktokai sveikina vyriausiuosius 

savo mokyklos draugus, rodydami 

įspūdingus šokius bei atlikdami dainas. 

Scenoje susitikę du moksleiviai — 

pavyzdingasis knygų graužikas bei 

mokslų nemėgstantis sportininkas — 

pasakoja savo sapnus. Sportininkas 

sapnavęs praeitį bei dabartį, o pirmūnas 

— ateitį. Klasės draugai puikiai tuos 

sapnus inscenizuoja. Pasirodymą 

trečiokai užbaigia daina, kuria jie išlydi 

abiturientus. Tradiciškai dvyliktokams 

įteikiamas tortas. Jie džiaugsmingais, 

gausiais aplodismentais dėkoja 

jaunesniesiems mokyklos draugams. 

Paulina Mordusaitė IIIA 
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Gimnazistai – Lietuvos Respublikos 

Seime 

Kovo devintą dieną trylika mūsų 

gimnazijos mokinių kartu su direktoriumi 

išvyko į Lietuvos Respublikos Seimą, 

kuriame  vyko Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signatarų 

susitikimas su Lietuvos vidurinių 

mokyklų bei gimnazijų moksleiviais. 

Renginys simboliškai suorganizuotas 

istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje, 

kurioje 1990-iais buvo atkurta Lietuvos 

valstybės nepriklausomybė. Susitikimui 

pirmininkavo Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto signatarų klubo prezidentė Birutė 

Valionytė ir Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto signatarų klubo kancleris Stasys 

Kašauskas. Savo pranešimus apie Kovo 

11-osios reikšmę, Lietuvos 

valstybingumą, šalies vidaus politiką, 

svarbias švietimo ir ūkio reformas skaitė 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

signatarai Liudvikas Sabutis, Petras 

Vaitiekūnas, Mečislovas Laurinkus, Jonas 

Prapiestis, Saulius Pečeliūnas, Birutė 

Valionytė, Irena Andrukaitienė, 

Gediminas Vagnorius, Petras Giniotas, 

Liudvikas Narcizas Rasimavičius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo 11-osios paminėjimas gimnazijoje 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienos proga gimnazijoje vyko 

minėjimas - koncertas ir Juozo Lukšos-

Daumanto stipendijų įteikimas 

aktyviausiems XXI laidos abiturientams 

Juozui Vaideliui, Agnei Čibirkaitei, 

Viliui Morkūnui ir Matui Bugorevičiui. 

Gimnazijos šventėje dalyvavo a.a. 

Antano Lukšos dukra Dalia Lukšaitė, 

Garliavos Švč. Trejybės klebonas 

Gintaras Urbštas ir Kauno rajono 

savivaldybės tarybos narys Vytenis 

Vitkauskas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunieji žurnalistai  

Gintarė, Laura, Augustė, Paulina,  

Gabrielė, Aurelija, Vilhelmas. 


