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RRReeedddaaakkktttooorrriiiaaauuusss   žžžooodddiiisss   
 

 

SSvveeiikkii,,  bbeennddrraaaammžžiiaaii,,  
  

PPaass  jjuuss  aattkkeelliiaauujjaa  aannttrraassiiss  „„MMookkyykkllooss  bbaallssoo““  

nnuummeerriiss..  
  

LLaappkkrriiččiioo  pprraaddžžiiaa  ––  ssuussiikkaauuppiimmoo  mmeettaass..  

AArrttėėjjaanntt  VVėėlliinnėėmmss  vviissii  ttvvaarrkkėėmmee  nnee  ttiikk  ssaavvoo  aarrttiimmųųjjųų,,  

bbeett  iirr  nneežžiinnoommųų  žžmmoonniiųų  nneebbeellaannkkoommuuss  kkaappuuss..  TTiikkiiuu,,  

kkaadd  ppaaddaarręę  ggeerrąą  ddaarrbbąą,,  rraannddaammee  ggyyvveenniimmoo  pprraassmmęę..  

BBeejjee,,  nneesseenniiaaii  mmiinnėėttooss  TTaarrppttaauuttiinnėėss  ttoolleerraanncciijjooss  ddiieennooss  

pprrooggaa  nnoorrėėttųųssii  ppaalliinnkkėėttii  ddaauuggiiaauu  ppaaggaarrbbooss  eessaannttiieemmss  

ššaalliiaa  mmūūssųų..  
  

NNeeppaasstteebbiimmaaii  pprraabbėėggoo  rruuddeennss  aattoossttooggooss,,  iirr  vvėėll  

mmuuss  įįssuukkoo  ppaammookkųų  iirr  rreennggiinniiųų  vveerrppeettaass..  KKaaii  kkuurriiaass    

  

  

  

mmookkyykklliinniioo  ggyyvveenniimmoo  aakkiimmiirrkkaass  ssppėėjjoommee  uužžffiikkssuuoottii  

mmeess  ––  jjaauunniieejjii  žžuurrnnaalliissttaaii..    

  
                                                          UUggnnėė  ZZiieenniiūūttėė  



 

 

 
 

MMMoookkkyyykkklllooosss   sssėėėkkkmmmėėė   –––   

vvveeeiiikkksssmmmiiinnngggaaa   mmmoookkkiiinnniiiųųų   sssaaavvviiivvvaaallldddaaa   
 

Pilietinių iniciatyvų centras, įgyvendindamas 
Švietimo mainų paramos fondo projektą „Mokyklos 
sėkmė – veiksminga  mokinių savivalda“, š.m. vasario 
mėn. 24 – kovo 5 dienomis surengė seminarą 
„Pilietiškumo ir demokratiškumo pagrindai 
mokykloje. Mokinių  savivaldos institucijų modeliai“. 

Seminare buvo analizuojama ir praktiškai 
išbandoma mokinių savivalda, mokinių integravimas į 
sprendimų priėmimą, savivaldos tikslai ir savivaldos 
institucijų modeliai. Dalyviai taip pat buvo 
supažindinti su jų darbo mokyklose pagrindiniais 
metodais, kuriant arba stiprinant mokinių savivaldą.  

Džiaugiamės, kad esame viena iš 102 Lietuvos 
miestų ir kaimo mokyklų, dalyvaujančių Pilietinių 
iniciatyvų centro projekte „Mokyklos sėkmė – 
veiksminga mokinių savivalda“. Programa mokykloje 
prasidėjo 2011 metų kovo 7 dieną ir baigsis 2012 m. 
sausio 7 dieną.  

Mokinių savivaldos nariai mokosi dirbti 
komandoje, jausti atsakomybę už savo elgesį, paskirtus 
darbus, kartu džiaugtis teigiamais rezultatais ir spręsti  

 
 

 
 
iškylančias problemas, tolerantiškai bendrauti ir 
bendradarbiauti.  

Taikydami įvairius aktyviuosius metodus bei 
žaidimų formą, mokome narius komandinio darbo.  

Dalyvaujame rengiant metinę mokyklos 
veiklos programą, ugdymo planą 2011-2013 m.m., 
taisykles mokiniams. Bendradarbiaujame su Kauno 

Jurgio Dobkevičiaus  bei Palemono vidurinės 
mokyklos mokinių taryba. 

Mokinių tarybos nariai tokią veiklą vertina 
labai teigiamai, nes jie geriau pažįsta save ir 
aplinkinius, atranda vidinių galių ir bando naudoti 
metodus, leidžiančius laisvai jaustis nepažįstamoje 
aplinkoje, pasitikėti savimi, nebijoti klaidų, 
visapusiškai tobulėti.  

Projekto koordinatorė Danutė Ruseckienė 
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TTTiiikkksssllliiiųųųjjjųųų   mmmoookkkssslllųųų   sssaaavvvaaaiiitttėėė   
 

Lapkričio 7-11 dienomis mokykloje vyko 
Tiksliųjų mokslų savaitė. Tai kasmetinė matematikos ir 
informacinių technologijų savaitė, kurioje įvairių klasių 

mokiniai, mėgstantys tiksliuosius mokslus, gali 
išbandyti savo jėgas spręsdami dienos uždavinį, 
dalyvaudami tarptautiniame IT konkurse „Bebras“. Šią 
savaitę vyko mokyklinė matematikos olimpiada. 
Ketvirtadienį mokyklos aktų salėje 5 - 6 klasių 
mokiniai varžėsi intriguojančiame konkurse „Skrydis į 
matematikos ir informatikos šalį‘‘, kuriame jų laukė 
daugybė įdomių užduočių (kryžiažodžiai, atminties 
lavinimo pratimai, plakatų kūrimas). 

 Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems. 
Renginių rezultatus galite rasti stende „TIKSLIUKAS“.     

  Ugnė Zieniūtė 
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LLLaaapppkkkrrriiičččiiiooo   111666---ooojjjiii   –––   TTTaaarrrppptttaaauuutttiiinnnėėė   

tttooollleeerrraaannnccciiijjjooosss   dddiiieeennnaaa   
 

Lapkričio 16 d. mūsų mokykloje kaip ir 
daugelyje kitų šalies mokyklų buvo paminėta 
Tarptautinė tolerancijos diena.  
 

 

Tolerancijos ugdymo centras ir mokinių taryba 
sukvietė  ir  pradinių,  ir  vyresniųjų  klasių   

 
 

mokinius į aktų salę, kuri tą dieną buvo tapusi 
tolerancijos laivų „uostu“. „Tolerancijos laivą“ kaip 
vienijantį įvairių pažiūrų, rasių, religijų žmones 
simbolį šiais metais pasiūlė Tarptautinio istorinio 
teisingumo komisija. Tad visų klasių atstovai 
pagamino laivelių ir jų bures papuošė prasmingais 
žodžiais apie pakantumą. Perskaitę sentencijas 
vaikai prisegė  laivus prie sutarimą simbolizuojančio 
lyno. Po renginio viešnios iš užsienio Christine 
Beresniovos ir mokyklos direktoriaus palinkėjimų 
prisiminti išmintingus žodžius kasdien, ne tik 
švenčių metu, dalis  laivų „prisišvartavo“ prie 
vestibiulio kolonų, kiti „išplaukė“ į pradinę 
mokyklą.  

 
Renata Matulaitienė 
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PPPooopppiiieeetttėėė   „„„PPPoooeeettteeeiii      

RRRaaammmuuuttteeeiii   SSSkkkuuučččaaaiiittteeeiii   –––   888000“““   

   
Lapkričio 18 dieną mokyklos Informaciniame 

centre vyko popietė „Poetei Ramutei Skučaitei – 80“. Į 
skaityklą sugužėjo 4-6 klasių mokinių komandos.  

Renginio vedėjos šį kartą buvo aštuntokės. Jos 
trumpai pristatė poetės biografiją ir kūrybą.  

Klausydamiesi aštuntokių pasakojimo komandų nariai 
turėjo atlikti užduotis ir daugeliui gana puikiai sekėsi.  

 

 
 
 
Nuoširdžiai Ramutės Skučaitės eilėraščius 

deklamavo ketvirtų klasių mokinės. Nepastebimai 
prabėgo popietės laikas, nes dalyviai ir šoko, ir 
vaidino, o kai kurie netgi repetavo. Galų gale 
garbinga renginio komisija nusprendė, kad 4-6 
klasių komandos tikrai šauniai pasirodė, tad visoms 

skyrė pirmąją vietą!  
 

 
 

Beje, nuo popietėje dalyvavusio direktoriaus 
veido nė minutę nedingo šypsena. 

  Ugnė Zieniūtė 
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      SSSvvveeeiiikkkiiinnnaaammmeee!!!   
 

Sveikiname 4a klasės mokinį Pijų Joną 
Navasaitį, kuris tapo Respublikinio  mokinių skaitovų 
konkurso, vykusio Kauno Maironio literatūros 
muziejuje, I turo nugalėtoju. Mokinys konkurse 

deklamavo du kūrinius, vienas iš jų buvo Ramutės 
Skučaitės eilėraštis. Linkime sėkmės kitame ture!  
 

Ugnė Zieniūtė 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

IIrr  aašš  tteenn  bbuuvvaauu......  

LLLiiieeetttuuuvvviiiųųų   kkkaaalllbbbooosss   vvviiikkktttooorrriiinnnaaa   „„„KKKaaalllbbbaaa   

vvvaaallldddooo   nnneeettt   kkkaaarrraaallliiiuuusss“““   
 

 Spalio 24 d. mes, 5 septintokai, susibūrę 
į  komandą „Bičiuliai“  kartu su lietuvių kalbos 

mokytoja S. Žydaitiene vykome į Gedimino sporto ir 
sveikatinimo vidurinę mokyklą. Ten turėjome 
varžytis su kitų mokyklų komandomis lietuvių 
kalbos viktorinoje „Kalba valdo net karalius“. Mes 
buvome parengę klausimą apie mūsų mokyklą 
baigusį poetą Gintarą Patacką. Varžovų komandos 
irgi pateikė sudėtingų klausimų. Taigi viktorinoje 
nebuvo laiko nuobodžiauti.  

Iš pradžių net nesitikėjome gerai pasirodyti, 
tiesiog vykome patikrinti savo jėgų ir linksmai 
praleisti laiką. Sekėsi puikiai ir kuo toliau, tuo labiau 
tikėjomės pergalės. Taigi linksmai ir draugiškai 
užėmėm 1-ą vietą! Buvome labai laimingi!  

                                                                   
Gabija Bernotaitė 
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MMMoookkkyyykkkiiimmmėėėsss   iiiššš   ppprrraaadddiiinnnuuukkkųųų   

tttaaauuupppuuummmooo!!!   

   
Ne tik suaugęs, bet ir mažas žino, 

Kad gera būt turtingam. 

Štai turi piniginę brolis, sesė, 
Turiu ir aš, tik ji žaislinė. 

Bet kartą pamaniau, 
Tai argi aš vis dar mažytis, 

Ar būtinai turiu mamos prašyti? 
Ledai gal bus net skanesni, 

Mūsų pačių užsidirbti. 
 

Finansinio raštingumo olimpiada – tai pirmoji 
Lietuvoje moksleivių olimpiada, skirta vaikų ir 
paauglių finansiniam raštingumui ugdyti. Renginio 
organizatoriai – Danske bankas, Finansinio 
savarankiškumo mokykla. Olimpiados partneriai: 
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija bei 
Lietuvos bankas.  

Tokioje solidžioje finansinio raštingumo 
olimpiadoje varžosi ir mūsų antrokų komanda, 
pasivadinusi  „Kauno kodėlčiukais“. Jiems vadovauja 
mokytoja Lidija Kasiulynienė. Savo darbščiuosius ir 
taupiuosius draugus galėjome palaikyti balsuodami už 
juos svetainėje www.fro.lt. Šiuo adresu galima  

 
 
 

pažiūrėti, kaip kūrybingai antrokai sprendžia rimtas 
finansines užduotis.  

Jei turite kokių nors klausimų pinigų taupymo 
tema, drąsiai kreipkitės į „Kauno kodėlčiukus“– 
sulauksite vertingų patarimų.    

            
Gabija Pekūnaitė 
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   ĮĮĮssspppūūūdddžžžiiiaaaiii   sssuuugggrrrįįįžžžuuusss   iiiššš   JJJaaapppooonnniiijjjooosss   

   
Mūsų mokyklos mokytoja, Rasa Krulikauskienė, 

dvi savaites viešėjo Japonijoje. Perskaitę interviu, jūs 

sužinosite, ką jį ten veikė ir matė. 

 
-Mokytoja, sakykite kaip jums pavyko gauti šį 

kelialapį į Japoniją?  
 

-Japonijos ambasada pakvietė dalyvauti 
konkurse tas mokyklas, kurios kovo mėnesį po 
Japoniją užklupusių nelaimių, dalyvavo įvairiose 
paramos akcijose. Taigi reikėjo užpildyti paraiškas, ir  

 
 

 
man pasisekė, buvau pakviesta vykti į šią nuostabią 
šalį. 

 

-Kiek mokytojų vyko į Japoniją ir iš kokių 
šalių? 
 

-Į Japoniją keliavo 52 mokytojai iš Vokietijos, 
Estijos , Lenkijos, Lietuvos, Jordanijos, Bahreino, 
Tuniso, Alžyro ir Irano. 

 

-Kaip jums ten sekėsi ir ką veikėte? 
 

-Pirmiausia, lankėmės Tokijuje, paskui 
Hirosimoje, Kiote ir Jokohamoje. Įdomiausia tai, kad 
šitie miestai visi skirtingi. Jeigu Tokijas yra miestas  
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su dideliais dangoraižiais, nauja kultūra, tai Kiote, 
atvirkščiai, daug budistinių ir šintoistinių šventyklų.  
Jokohama garsi savo uostu, Hirosima, patys žinote, 
nukentėjo nuo atominės bombos. 
 

-Koks buvo šios kelionės tikslas? 
 

-Pažinti Japoniją, jos kultūrą ir parvykus 
pristatyti savo šalyje. 
 

-O maistas jums patiko? 
 

-Iš tikrųjų maistas ten keisto skonio. Ant 
stalo būtinai turi būti kažkas, ką teikia jūra – 

visokiausios jūros gėrybės ir tai, ką duoda žemė 
(ryžiai). O ryžius valgyti galima drąsiai. 
 

-Ar teko valgyti lazdelėmis? 
 

-Mes tiktai jomis ir valgėme. Beje, japoniškai jos 
vadinamos haši. 

 

-Ar teko stebėti japonų ceremonijų, apeigų? 
 

-Teko stebėti ir patiems dalyvauti arbatos gėrimo 
ceremonijoje, net tris kartus. Žiūrėjome, kaip tai atliko 
profesionalės, arbatos ceremonijos meistrės, ir mažos 
mergaitės, dar tik besimokančios. Bandėme išplakti 
arbatą ir patys. Taip pat matėme besimokančios geišos 
– maiko, šokį. 

 

 
 
 

 
 
-Ar tai sudėtinga? 

 

-Taip, nes viskas turi būti atliekama tiksliai. 
Svarbus kiekvienas judesys. 

-Vis dėlto sakykite, kas jums paliko didžiausią 
įspūdį apsilankius Japonijoje? 

 

-Nuostabaus grožio gamta, tvarka ir kultūra, o 

labiausiai – žmonės, jų gebėjimas bendradarbiauti, 
pagarba ir susiklausymas. 

 

-Ačiū, už interviu! Girdėjau, kad netrukus jūs 
važiuosite į Italiją, tad iki kito karto! 

 
Kalbino Viktorija Polismakaitė 
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SSSpppooorrrtttooo   įįįvvvyyykkkiiiųųų   aaapppžžžvvvaaalllgggaaa   
  

Mūsų mokykloje 2011 m. lapkričio  21d. vyko 
krepšinio varžybos: Julijanava – Darius ir Girėnas. 
Varžybos baigėsi rezultatu 106:109 svečių naudai.  

Mūsų mokyklos treneris E. Rutkauskas šias 

varžybas įvertino kritiškai. 
Vienas iš žaidėjų Deividas Valatkevičius 

pakomentavo šitaip: 
- Man šios varžybos nepatiko, nes ne aukšto 

lygio teisėjavimas. Per kitas varžybas linkėčiau  
mokyklos komandai būti savimi pasitikinčiai, būti  

visiems kaip vienas kumštis ir nesipykti. Tik tada 
mes ko nors pasieksime! Manau, žaidėjai tai žino. Ir 
tegu prisimena, kad mes už saiką!!! (Toks mūsų 
komandos šūkis) 

 
Indrė Matulaitytė 
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MMMoookkkyyykkklllooosss   tttrrreeejjjeeetttuuukkkaaasss   
 
 

Šį kartą domėjomės, kaip mūsų mokyklos 
mokiniai leidžia laiką per pertraukas. Rezultatai 
tokie:  

 

11  vviieettaa  ––  BBeennddrraauujjaa    ssuu  ddrraauuggaaiiss  aauukkllėėttoojjoo      

kkaabbiinneettee  

22  vviieettaa  ––  ŽŽaaiiddžžiiaa    tteenniissąą,,  bbėėggiioojjaa  llaauukkee  

33  vviieettaa  ––  UUžžkkaannddžžiiaauujjaa    vvaallggyykklloojjee  

Deja, buvo atsakymų, kurie mūsų 
nedžiugina. Pasirodo, žalingų įpročių mėgėjai per 
pertraukas vergauja savo įpročiams. Ar jiems 
negalioja mokinių taisyklės? Ar jie nežino apie 

rūkymo žalą? 
Gal turite geresnių pasiūlymų? Būtinai 

pasidalykite savo mintimis! Pasiūlymus teikite 6c 
klasės mokiniui Domui Kukauskui. 

 
 

Ema Bliukytė ir Amanda Kiukytė 
 

 

   

   

MMMMMMBBB   

   
Mūsų mokykloje veikia mokomoji mokinių 

bendrovė „Flores e fitas“, kuri gamina įvairius 
gaminius iš audinių atraižų. Tokiu būdu mes 

siekiame prisidėti prie ekologijos problemų 
sprendimo. 

Iš antrinių žaliavų mes gaminame  įvairių 
dydžių ir spalvų kaspinėlius. Tvirtiname juos prie 
gumyčių, segtukų, lankelių. 

Be to, mūsų bendrovė gamina šluostes, kurios 
skirtos valyti skirtingiems paviršiams. Pateikiame 
neįprastoje pakuotėje. Dabar prekiaujame ir 
kalėdiniais žaisliukais. 

Bendrovė savo prekes pristato įvairiose mugėse, 
parodose bei konkursuose, pvz.: parodoje „Moters 
pasaulis 2011“, neseniai vykusiame Kauno 
Maironio gimnazijoje MMB konkurse, skirtame 
Verslumo savaitei, ir kt. 

 
 

Mūsų kontaktai: 
El. paštas: efitasflores@gmail.com 

Mob. tel.: +370 676 562 53 
 

 
   

MMookkyykkllooss  llaaiikkrraaššččiioo  kkoommaannddaa::  
  

Redaktorė – Ugnė Zieniūtė, fotografė – Indrė Matulaitytė, korespondentai - Ema Blukytė, Amanda Kiukytė, Gabija Pekūnaitė, Viktorija Polismakaitė, 
Gabrielė Vilkauskaitė, Lina Pikalavičiūtė,  Indrė Matulaitytė, Domas Kukauskas.                                                                                                                                                                                                                                
Komandos koordinatorė – Renata Matulaitienė, laikraščio įvaizdžio kūrėja – Kristina Bedaitė.   

LLaauukkssiimmee  JJūūssųų  ppaassiiūūllyymmųų  iirr  ppaasstteebbėėjjiimmųų  !!  
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