
 

 

 

 

  MMookkyykkllooss  bbaallssaass  
                                    VVššĮĮ  KKaauunnoo  JJuulliijjaannaavvooss  kkaattaalliikkiišškkooss  vviidduurriinnėėss  mmookkyykkllooss  eelleekkttrroonniinniiss  llaaiikkrraaššttiiss  

NNrr..  11,,    22001111  mm..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

RRReeedddaaakkktttooorrriiiaaauuusss   žžžooodddiiisss   
 

 

    SSvveeiikkii,,  mmiieelliieejjii  sskkaaiittyyttoojjaaii!!    
  

  JJuuss  ppaassiittiinnkkaa  nnaauujjaass  llaaiikkrraaššttiiss  „„MMookkyykkllooss  

bbaallssaass““..  
  

  JJaauu  ssppėėjjoommee  ppaammiirrššttii  vvaassaarrooss  ddžžiiaauuggssmmuuss::  

kkeelliioonneess  iirr  mmaauuddyynneess  ššiillttaammee  vvaannddeennyyjjee......  PPrraassiiddėėjjoo  

ggaannaa  iillggii  iirr  kkiieekkvviieennaamm  ssvvaarrbbūūss  mmookksslloo  mmeettaaii..  KKąą  jjūūss  

ppaassiižžaaddėėjjoottee  ššiiaaiiss  mmookksslloo  mmeettaaiiss??  GGaall  nnoorriittee  ggeerriiaauu  

mmookkyyttiiss??  NNuuttaappyyttii  ddeeššiimmttuukkoo  vveerrttąą  ppiieeššiinnįį??  OO  ggaall  

nnuusstteebbiinnttii  vviissuuss  bbee  kkllaaiiddųų  ppaarraaššęę  kkoonnttrroolliinnįį  ddaarrbbąą??  

KKaadd  iirr    kkąą  ppaassiirriinnkkttuummėėttee,,  ttaamm  rreeiikkėėss  ddaauugg  vvaalliiooss,,  

uužžssiissppyyrriimmoo  iirr  kkaannttrryybbėėss..  NNeett  jjeeii  nnee  vviisskkaass  iirr  kklloossttyyssiiss  

kkaaiipp  ssvvaajjoottaa,,  vviissaaddaa  rreeiikkiiaa  ppaabbaannddyyttii  ddaarr  kkaarrtteellįį,,  

vviissaaddaa  ddrrąąssiiaaii  kkllaauusskkiittee  mmookkyyttoojjųų  ppaattaarriimmųų  iirr  

ppaassiiūūllyymmųų..    

  

  

  

  

NNaauujjaammee  llaaiikkrraaššttyyjjee  mmeess,,  jjaauunniieejjii  žžuurrnnaalliissttaaii,,    

sstteennggssiimmėėss  rraaššyyttii  aappiiee  mmookkyykkllooss  aakkttuuaalliijjaass,,  rreennggiinniiuuss,,  

llaaiimmėėjjiimmuuss,,  iiššggiirrssiimmee  iirr  pprraaddiinnuukkųų  bbaallsseelliiuuss..  OO  jjeeii  

kkuurriiaattee,,  ttuurriittee  įįddoommiiųų  mmiinnččiiųų  ––  pprraaššoomm  ssiiūūllyyttii!!  
  

RRuussųų  rraaššyyttoojjaass  LLeevvaass  TToollssttoojjuuss  ssaakkėė  ::  ""NNeebbiijjookk  

nneežžiinnoojjiimmoo..  BBiijjookk  kkllaaiiddiinnggoo  žžiinnoojjiimmoo,,  nneess  ddėėll    jjoo  

aattssiirraannddaa  vviissaass  bbllooggiiss  ppaassaauullyyjjee..""  TTaadd  lliinnkkiimmee  jjuummss  iirr  

ssaauu  ššiirrddįį  ddžžiiuuggiinnaannččiiųų  ppaassiieekkiimmųų  iirr  ppaaggyyrriimmųų,,  

ššyyppsseennųų  iirr  ppaakkaannttuummoo..    

  
                                                          UUggnnėė  ZZiieenniiūūttėė  



 

 

 
 

LLiieettuuvvooss  žžyyddųų  ggeennoocciiddoo  ddiieennooss  mmiinnėėjjiimmaass  

„„„NNNeeennnuuusssiiigggrrręęęžžžkkk   nnnuuuooo   ppprrraaaeeeiiitttiiieeesss“““   
 
 
 

Pirmą kartą masinės žydų žudynės Lietuvoje 
įvyko prieš 70 metų rugsėjo 23 d. Naciai ir jų 
parankiniai per Antrąjį pasaulinį karą sunaikino apie 
200 tūkst., arba 90 % visų Lietuvos žydų. 

  Žydai nuo senovės ant kapų neša akmenis. Jie 
žydų kultūroje yra labai svarbūs. „Avanim" hebrajų 
kalboje reiškia "akmenys", kurie žydų religijoje turi 
svarbią reikšmę: dešimt Dievo įsakymų buvo užrašyti 
dviejose akmeninėse plokštėse.  

Mūsų mokyklos Tolerancijos centras surengė šių 
skaudžių įvykių paminėjimą „Nenusigręžk nuo 
praeities“. 23 dieną mokyklos kieme buvo dėliojama 
septynšakė žydų žvakė – menora. Ji kaip tik buvo 
dėliojama iš akmenų. Kol mokiniai dėliojo akmenis, 
vyresniųjų klasių merginos pasakojo apie atmintiną 
dieną ir menorą, kurią kiekvienas žydas turi savo 
namuose. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mūsų nuomone, kiekvienam turėtų būti svarbus 

dalyvavimas tokiose mokykloje rengiamose prasmingose 
akcijose, kurios verčia stabtelti ir susimąstyti apie 
skaudžius Lietuvos praeities įvykius. Planuojama, kad į 
mūsų mokyklą atvyks „Misija Sibiras“ dalyviai, kad 
papasakotų, kokiam reikšmingam žygiui jie skyrė dalį 
vasaros.  

 
Lina Pikalavičiūtė, Gabrielė  Vitkauskaitė 
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IIrr  aašš  tteenn  bbuuvvaauu......  

1111--oojjii  AAlleekkssoottoo  ššvveennttėė  --  

„„„SSSpppooorrrtttaaasss   pppuuuooošššiiiaaa   AAAllleeekkksssoootttąąą“““   
 

Rugsėjo 25 d. , sekmadienį, VDU Kauno 
botanikos sode 12 valandą prasidėjo 11-oji Aleksoto 
šventė.    Renginio metu svečiai ir dalyviai galėjo 
savo jėgas išbandyti vaikščiodami šiaurietiškai, 
žaisdami stalo tenisą, petankę, futbolą.  

Šitoje šventėje aktyviai dalyvavo ir mūsų 
mokyklos mokiniai. Mūsų pradinukai šauniai žaidė 
kvadratą. Jiems labai gerai sekėsi: finale nugalėjo J. 
Dobkevičiaus mokyklos komandą ir užėmė 1-ąją 
vietą! Mūsiškiai ne tik laimėjo kvadrato varžybas, 
bet nepralenkiami buvo ir krepšinio aikštelėje. 
Žaidime „Trys prieš tris“ mokyklos komanda „TAI 
KAS“ laimėjo taip pat 1-ąją vietą. Krepšinio varžybas 
surengė bei joms teisėjavo mūsų mokyklos kūno 
kultūros mokytojas E. Rutkauskas, jam padėjo keli 
mokiniai. 

      Šventėje visus linksmino ir maži, ir dideli 
dainininkai, šokėjai. Visą koncertą vainikavo 
muzikinė grupė „16-hz“.  Gražių palinkėjimų 
Aleksoto gyventojams skyrė nemažas būrys 
garbingų svečių. Beje, kad atvykę artistai rastų kur 
persirengti, kad laiku išeitų į sceną, rūpinosi gausi 
mūsų mokyklos savanorių merginų komanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Taigi džiaugiamės mūsų mokyklos mokiniais, 
kurie šauniai žaidė, sportavo, savanoriavo ir 
nuoširdžiai padėjo šventės organizatoriams.  

 
 Viktorija Polismakaitė 
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KKKąąą   pppaaallliiikkkooo   pppooo   pppaaammmoookkkųųų???         
 

Muzikos kabinete... 
Vos ne kiekvieną dieną po pamokų trečiame 

aukšte galime išgirsti  skambant nuostabius balsius. 
Pravėrę kabineto duris pamatėme muzikos mokytoją S. 
Serbentienę ir pulkelį mokinių.  Pasidomėjome, kodėl 
šiuos vaikus ir mokytoją kažkas verčia likti po pamokų. 

 
 

 
 

 
 
 

- Labai paprasta, - nusišypsojo dainorėlių 
vadovė, - lieku po pamokų savo noru, kadangi čia 
susirenka nemažai mokinių, norinčių dainuoti, 
mėgstančių muziką. Taigi po pamokų mes mokomės 
naujų dainų, repetuojame, ruošiamės įvairiems 
mokyklos ir miesto renginiams. 

Mokiniai irgi šypsojosi.  Vadinasi, nieko tokio, 
jeigu jie kartais lieka po pamokų.    
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                        TTTaaarrrppptttaaauuutttiiinnnėėė   mmmoookkkyyytttooojjjooo   dddiiieeennnaaa   
 

Įpusėjus rugsėjui po pamokų dažniausiai 
matydavau 12-okų auklėtojas: G. Kutkienę, J. 
Čėsnienę, A. Andreikėnienę. Gal jos padeda 12-okams 
ruošti namų darbus, kad vėliau sėkmingai išlaikytų 
egzaminus? Turbūt skauda širdį dėl auklėtinių 
– juk jos kaip antrosios mamos: jau  8 metus 
kartu su jais.  

 
Tikroji priežastis išaiškėjo spalio 5 d. Tikras 

kermošius ir kaimiškų „vakaruškų“ nuotaika pasitiko 
mokyklos mokytojus jų šventės proga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Abiturientai, jų auklėtojos bei režisierius                       

T. Erbrėderis padovanojo daug smagių akimirkų 
kiekvienam.  

Mieli Mokytojai, linkime visada būti tokiems 
linksmiems, puošniems, kūrybingiems ir 
geranoriškiems! 
 

Indrė Matulaitytė 
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SSppoorrttoo  aaiikkšštteellėė  

IIInnnttteeerrrvvviiiuuu   sssuuu   EEEgggiiidddiiijjjuuummmiii   

KKKaaavvvaaallliiiaaauuussskkkuuu      
 

Visa mūsų mokykla didžiuojasi išugdžiusi 
nemažai garsių sportininkų, tokių kaip: Linas 
Kleiza, Edgaras Ulanovas ir kiti.  Naujausiomis 
pergalėmis džiugina buvęs mūsų mokyklos 
mokinys Egidijus Kavaliauskas – pasaulio bokso 
čempionato, vykusio spalio pradžioje 
Azerbaidžane, bronzos medalio laimėtojas. Tad 
susisiekėme su  juo ir uždavėme keletą klausimų. 

 

Ar  džiaugiesi pergale? 
E. Kavaliauskas: Taip, labai džiaugiuosi iškovojęs 
bronzos medalį ir patekęs į olimpiadą, kuri vyks 
Londone kitais metais. 
 

Ar sunku siekti užsibrėžtų tikslų? 
E. Kavaliauskas: Na, tikrai tenka išlieti 
daug prakaito.  
 

Kokia dabar didžiausia tavo svajonė? 
E. Kavaliauskas: Dabartinė svajonė yra olimpinis 
medalis. 
Kas paskatino pasirinkti sportininko kelią?               
E. Kavaliauskas: Paskatino tėtis, kuris yra 
puikus treneris. 
 

Ko reikia atsisakyti siekiant sporto aukštumų? 
E. Kavaliauskas: Tenka atsisakyti didžiosios dalies 
laisvo laiko ir visą save paskirti sportui. 
 

Ką patartum jaunuoliams, kurie nieko nelanko, 
nesimoko, tuščiai leidžia laisvalaikį? 
E. Kavaliauskas: Manau, patarčiau pagalvoti apie 
savo gyvenimo ateitį ir siekti svajonių 
įgyvendinimo. 
 

Kas, tavo nuomone, gyvenime svarbiausia? 
E. Kavaliauskas: Man gyvenime svarbiausia šeima 
ir artimi žmonės. 
 

Ačiū už pokalbį ir sėkmės olimpiadoje. 
 
 

             Kalbino Gabrielė Kavaliauskaitė
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SSppoorrttoo  aaiikkšštteellėė    

DDDvvviiirrraaatttiiinnniiinnnkkkųųų   pppeeerrrgggaaalllėėėsss   

  
MMMūūūsssųųų   tttrrreeennneeerrriiisss   

Mūsų treneris 
 

Sveikiname mokyklos dviratininką Eimantą 
Radzevičių - Lietuvos jaunųjų dviračių vairuotojų 
rinktinės narį - sugrįžusį iš Prancūzijos sostinės 
Paryžiaus, kur dalyvavo Fia XXVI Europos eismo 
saugumo lavinimo konkurse ir laimėjo III vietą iš 27 
Europos šalių komandų! 

Š.m. rugsėjo 16-19 dienomis Paryžiuje 
vykusiame XXVI-ajame FIA Europos eismo 
saugumo konkurse, nusileidusi tik Rusijos ir 
Čekijos komandoms, Lietuvos jaunųjų dviratininkų 
rinktinė užėmė III-ąją vietą. Konkurse dalyvavo 25 
komandos iš įvairių Europos šalių. 
Sveikiname mokyklos dviratininkus: Gintarę 
Nicinovaitę, Gretą Grigėnaitytę, Roką Balčiūną ir 
Giedrių Nicinovą, laimėjusius dvi I-ąsias ir vieną II-
ąją vietas Kauno miesto mokinių dviračių turistinės 
technikos varžybose. Dviratininkai dalyvavo 
figūrinio važiavimo, krosinio važiavimo, greito 
važiavimo ir lėto važiavimo rungtyse. 

Iš mergaičių pirmąją vietą užėmė G. 
Nicinovaitė,  antrąją  - G.  Grigėnaitytė.  Iš berniukų 
pirmąją  vietą  laimėjo R. Balčiūnas, o  G.  Nicinovas 
liko ketvirtas.   

gggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 

Mokytoja Daiva Stankienė 

Turbūt visi puikiai pažįstame energingąjį ir 
sportiškąjį trenerį ir mokytoją Egidijų Rutkauską. Jis 
su mūsų mokyklos krepšinio komanda skina vieną 
pergalę po kitos. Treniruoja jaunąsias tinklininkes, 
lengvaatlečius.  Tad klausiame, kokia gi sporto šaka 
yra jam pačiam arčiausiai širdies? 
E. Rutkauskas: Mano mėgstamiausios sporto šakos yra 
lengvoji atletika ir krepšinis. 
Per pamokas ir treniruočių metu tenka bendrauti su 
nemažu būriu jaunuolių. Taigi, ar prisimena 
mokytojas visų vardus? 
E. Rutkauskas: Visų vaikų vardų dar neįsidėmėjau. 
Tų, kuriuos mokau ne pirmus metus, visus pažįstu.  
Domėjomės, kiek metų jau moko kūno kultūros? 
E. Rutkauskas: Jau 3 metus. Anksčiau daug keliavau, 
gyvenau ir dirbau Amerikoje, Anglijoje. 
Kad mokytojui patinka krepšinis, lengvoji atletika, 
visiems aišku. O kuo patinka tinklinis? 
E. Rutkauskas: Tuo, kad tai yra nekontaktinis 
žaidimas, o komandinis. Žavi greičiu, galingais 
smūgiais, aukštais šuoliais, įdomiomis 
kombinacijomis. 

Įsitikinome, kad treneris tikrai puikiai išmano 
savo darbą, pats daug sportuoja ir daugelį mokinių 
įkvepia prasmingai laisvalaikį leisti sporto salėje.                              
                                                                   Indrė Matulaitytė 
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NNeettrraaddiicciišškkaaii  

PPPaaammmoookkkaaa   mmmuuuzzziiieeejjjuuujjjeee   
 

Vieną lietingą  antradienį grupelė 
šeštokų su lietuvių kalbos mokytoja susiruošė į 
Kauno vaikų literatūros muziejų. Ten mokinių laukė 
netradicinė pamoka. Šeštokai greitai pasikeitė 
kostiumus ir šmurkšt ... į pasaką. Jie ne tik perskaitė 
žinomą P. Cvirkos pasaką „Kupriukas muzikantas“, 
bet ir patys vaidino, šoko, kūrė šešėlių teatrą. Kitą 
kartą vėl visus norinčius pažinti fantazijos pasaulį 
svetingai pasitiks įvairių pasakų personažai ir iš 
fotografijų besišypSantys  rašytojai. 

Kai už lango dargana, tegu kasdienybę puošia 
mūsų šypsenos ir istorijos su laiminga pabaiga... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

GGGyyyvvvūūūnnnųųų   ggglllooobbbooosss   dddiiieeennnaaa   
 

Spalio 7 dieną mūsų mokyklos mokiniai turėjo 
laiko savo keturkojams draugams. Turbūt beveik visų 
bendraamžių namuose rastume mielą pūkuotą 
kačiuką, triušiuką, gauruotą žaidimų draugą šuniuką, 
pilkakailį peliuką ar žiurkėną. Tik jų dėka mes 
suprantame, kas yra besąlygiška ištikimybė, 
prieraišumas. Tik jų dėka suprantame, kad jei mes 
nepasirūpinsime savo mažaisiais draugais, niekas jais 
nepasirūpins.  

Tad smagu, kad kai kurie mokiniai turėjo progą 
atsivesti savo keturkojį į mokyklą, papasakoti apie 
juos įdomių istorijų, piešti. Kai kurie vyko į garsaus 
gamtos mylėtojo Tado Ivanausko zoologijos muziejų, 
o būrys aštuntokų susirengė į Dievogalos žirgyną. Ten 
jie susipažino su keliomis arklių veislėmis, sužinojo 
apie žirgų priežiūrą, treniravimą ir kitų įdomių 
dalykų. Smagiausia dalis – jodinėjimas. 

Globokime gyvūnus ne tik švenčių metu! 
                                                                                       

Gabija Pekūnaitė 
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MMMoookkkyyykkklllooosss   tttrrreeejjjeeetttuuukkkaaasss   
 
 

 
Šį mėnesį nutarėme stebėti, kokia apranga ar 

avalynė populiariausia mokykloje. Ir ką gi skelbiame:   
   

11  vviieettaa  --  UUnniiffoorrmmaa  

22  vviieettaa  --  DDžžiinnssaaii  

33  vviieettaa  ––  MMaarršškkiinnėėlliiaaii  

   

Sukiojomės ir valgykloje. Smalsiai tyrinėjome, 
ką   dažniausiai  perka  mūsų   išalkę  bendraamžiai. 
Išvados: 

 

11  vviieettaa  --  PPiiccaa  

22  vviieettaa  ––  BBaannddeellėėss  

33  vviieettaa  ––  GGėėrriimmaass    

   

Ema Bliukytė, Amanda Kiukytė 

KKKvvviiieeečččiiiaaammmeee   įįį   ppprrrooojjjeeekkktttąąą   „„„IIIlllgggooosssiiiooosss   

dddiiieeennnooosss   mmmoookkkyyykkklllaaa“““      

   
Kviečiame 0-8 klasių mokinius į „Ilgosios 

dienos mokyklos“ projektą. Įvairia veikla mokiniai 
bus užimti kiekvieną dieną po pamokų nuo 12.25 
val. iki 16.50 val.!  Mokiniai lankantys „Ilgąją dienos 
mokyklą“ 14.15 val. valgykloje vaišinami arbata 
(galima atsinešti  užkandžių prie arbatos).  

Kiekvienas mokinys gaus kval if ikuotą 
mokytojo pagalbą ruošiant  namų  darbus. Mokiniai 
taip pat galės užsiimti mėgstama veikla: sporto, 
meno, IKT, technologijų, muzikos, žaidimų ir t. t. 
Veiklų  tvarkaraštį galite rasti internetiniame 
m o k y k l o s  t i n k l a p y j e 
(www. ju l i jana va .kaunas . lm. l t/ ) .  Daugiau 
informacijos klauskite savo auklėtojų. Mokiniai, 
norintys lankyti  „Ilgosios dienos mokyklą“ privalo  
auklėtojai atnešti tėvų  parašytą sutikimą, kad 
leidžia  lankyti šį projektą  mūsų mokykloje .  

Mokiniai, jūsų laukiame  kiekvieną dieną! 
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MMookkyykkllooss  llaaiikkrraaššččiioo  kkoommaannddaa::  
Redaktorė – Ugnė Zieniūtė, fotografė – Indrė Matulaitytė, korespondentai - Ema Blukytė, Amanda Kiukytė, Gabija Pekūnaitė, Viktorija Polismakaitė, 
Gabrielė Vilkauskaitė, Lina Pikalavičiūtė,  Indrė Matulaitytė.                                                                                                                                                                                                                                 
Komandos koordinatorė – Renata Matulaitienė, laikraščio įvaizdžio kūrėja – Kristina Bedaitė.   
LLaauukkiiaammee  JJūūssųų  ppaassiiūūllyymmųų  iirr  ppaasstteebbėėjjiimmųų  !!  

http://www.julijanava.kaunas.lm.lt/

