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 Žinių ir inovacijų laboratorija  

Kovo 3 dieną 9-11 klasių mokiniai vyko į MTP 
„Technopolis" organizuojamą „Žinių ir inovacijų laboratoriją“.  

Renginio metu moksleiviai buvo supažindinti su 3D 
spausdintuvais bei jų galimybėmis, buvo suteikta proga 
išbandyti programavimą naujausiomis programavimo 
kalbomis. Besidomintiems socialiniais mokslais MTP 
„Technopolis" pristatė socialinių mokslų galimybes. Visi 
prisidėjo prie socialinės akcijos „Lietuvai ir man“, kurios metu 
buvo galima išmokti nusipinti trispalves apyrankes, vieną 
Lietuvai, kitą - sau.  

Dalyvavimą renginyje organizavo direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Rozvita Brazaitienė ir 9a klasės 
auklėtoja Diana Kizienė      

   Vasario-kovo mėn. 1-12 klasių mokiniai 
aktyviai dalyvavo internetiniuose konkursuose 
„KENGŪRA” ir „OLYMPIS”. Mokiniai išbandė 
jėgas matematikos, biologijos, geografijos, IT,  
kalbų  srityse. Pasak mokytojų ir mokinių, tai 
patrauklus būdas taikant IT pasitikrinti  žinias, 
palyginti savo pasiekimus su visos Lietuvos 

m o k i n i ų 
p a s i e k i m a i s . 
Džia ug ia mės 
p u i k i a i s 
rezultatais. 

 
 
 
Mokykloje buvo paminėta Pasaulinė psichikos 

sveikatos diena. Siekiant mokinius supažindinti su 
tiek psichikos, tiek fizinės sveikatos svarba buvo 
vedamos integruotos pamokos. Dailės pamokoje 
„Emocijų raiška dailėje“ 9 kl. mokiniai taikydami 
dailės terapijos metodus mokėsi pastebėti ir analizuoti 
tarpusavio bendravimo būdus klasėje. Biologijos 
pamokų metu 7-12 kl. mokiniai buvo supažindinti su 
informacija apie rūkymo, tabako ir elektroninių 
cigarečių žalą organizmui, psichikai, vyko diskusijos. 

       

Šmaikščiausia komanda 
 
         Balandžio mėnesį mūsų mokyklos 6-11 klasių komanda 
(vadovės S. Žydaitienė ir R. Matulaitienė) dalyvavo 
etnografinių regionų metams skirtame konkurse „Nupinkim 
Lietuvai vainiką”. KJTC mokiniai pristatė Žemaitiją ir laimėjo 
I vietą. Respublikiniame konkurse „Senolių godos” , vykusiame 
Kauno universitetinėje Maironio gimnazijoje, komanda 

i š k o v o j o 
šmaikščiausios 
nominaciją. 

 

Svarbu būti geros nuotaikos 



Nr. 17, 2015                                                                                                                                                                                                         Tradicijos 3 psl.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tik 100 dienų... 

65-osios abiturientų laidos detektyvinio šimtadienio 
akimirkos 
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Mugėje - blynai ir piešiniai ant rankų 

 

 

 
Kauno šv. Pranciškaus bendruomenės nariai dalijasi 

neužmirštamais įspūdžiais apie Kauno miesto švietimo ir ugdymo 
įstaigų Tradicinių verslų mugę – konkursą, skirtą šv. Kazimiero dienai 
paminėti. Renginį jau penktus metus iš eilės organizuoja niekad idėjų ir 
energijos nestokojanti ekonomikos mokytoja Jolanta Čėsnienė.. 

Į mugę šiais metais susirinko ypač 
daug prekiautojų: tai ne tik mokyklos jaunieji verslininkai, jų 
mokytojai, tėveliai, mokyklos Mokinių mokomoji bendrovė 
(MMB) „Veltinis kitaip“, bet ir 15  MMB iš 9 Kauno 
mokyklų. 

Mugės dalyviai su savo gaminiais įsikūrė visuose 
keturiuose mokyklos aukštuose. Žinoma, pirkėjų irgi netrūko. 
Juos stebino prekių gausa: nuo pačių skaniausių keksiukų ir 
blynų, sveikuolių duonelės iki įvairiausių rankdarbių iš 
popieriaus, keramikos, džiovintų gėlių, stiklo, o svarbiausia iš 
medžiagų, tausojančių aplinką. 

Didelį susidomėjimą sukėlė pasiūlymas papuošti rankas 
įmantriais ornamentais su chna dažais, ekologiškas muilas, 
originalūs papuošalai ir kiti gaminiai. Prekiautojai džiaugėsi 
savo prekių paklausa, o pirkėjai – įsigytais skanumynais ir 
rankdarbiais. 

Kadangi šis renginys ne tik mugė, bet ir konkursas, 
komisijai, kurią sudarė kompetentingi mokytojai iš Kauno 
miesto švietimo ir ugdymo įstaigų, renkant geriausius maisto ir 
ne maisto produktus, originaliausius, ekologiškiausius, 
estetiškiausius, inovatyviausius gaminius teko tikrai nelengva 
užduotis.  Tačiau ir šventės rengėjų, ir rėmėjų dėka 
apdovanojimų ceremonijoje neliko nė vieno nuskriausto: 
kiekviena klasė ir MMB bei jų mokytojai džiaugėsi puikiomis 
rėmėjų dovanomis, o laureatai – diplomais ir vertingais 
prizais. 

Teko pakalbinti ne vieną mugės dalyvį ir sužinoti jų 
nuomonę apie šventę. Visi kaip susitarę tvirtino, kad tai 
vienas iš linksmiausių ir įdomiausių mokykloje kas pavasarį 
vykstančių renginių. Taigi mugės-konkurso tikslas – ugdyti 
ekologišką pasaulėžiūrą į supančią aplinką, verslumo 
gebėjimus, dovanoti puikią, pavasarišką nuotaiką –
  įgyvendintas su kaupu. 

      Smiltė Butkytė 

 
 

Kauno šv. Pranciškaus mokykla dėkoja 
rėmėjams: 

UAB „Judex“ 
UAB „Vaiga“ 
UAB „Genys“ 

UAB „Pas Henriką“ 
Kauno Jogos studijai 

UAB „Liūtukas ir Ko“ 
UAB „Suslavičius – Felix“ 

UAB kavinei „Picos visiems“ 
                                              UAB „Racionalūs gamybos projektai“ 
                        Avon Cosmetics distributorei Editai Žoštautienei 
                FM Group distributoriams Zitai ir Dailiui Jacevičiams 
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ŠOKIS  KOVO 11-AJAI  PAMINĖTI 
 

       Saulėtą kovo 11 dienos vidudienį mokyklos kiemas pražydo Lietuvos 

vėliavos spalvomis: geltonomis, žaliomis, raudonomis širdelėmis, balionais ir šokyje 

(vadinamame flash mob᾽u) besisukančiais mokiniais: nuo pačių mažiausiųjų, 

priešmokyklinės grupės mokinukų, iki greitai mokyklą paliksiančių abiturientų. 

Pasitikti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną visoms klasėms darniai šokant 

(vadovė Eglė Rutkauskienė) – tampa gražia mokyklos tradicija.  

Vyresniųjų klasių mokiniai Kovo 11-ąją dalyvavo iškilminguose miesto 

renginiuose, skirtuose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-osioms 

metinėms. 



Direktorės ir kelių užsispyrusių mokytojų komandos dėka 
mūsų mokykla dalyvauja finansuojamame projekte „Erasmus+“. 
Pirmoji išvyka į vieną iš Ispanijos salų Gran Kanariją vyko 
kovo 16-20 dienomis. Pakeliauti ir pabėgti nuo kasdienybės 
pasisekė mums, dešimtokėms, Neringai Gališanskytei ir 
Gabrielei Balaišytei. Žinoma,  mus keliauti išrinko ne šiaip sau 
– prieš tai turėjome atlikti daug užduočių.   

Be mūsų ir organizatorių ispanų, šiame mobilume 
dalyvavo dar 4 šalys: Norvegija, Švedija, Suomija ir 

Bulgarija. Kiekvieną delegaciją sudarė bent 3 mokiniai. 
Išskridome ankstų sekmadienio rytą iš Vilniaus oro uosto. 
Taip greitai ir lengvai nepasiekėme Gran Kanarijos – 
turėjome persėsti į kitą lėktuvą Brėmeno oro uoste. Po 
beveik 5val. skrydžio mes atvykome į Gran Kanariją. Čia 
pasitiko bendraamžių šeimos, kurių namuose įsikūrėme. O 
pasitiktos buvome tikrai gražiai:  su blizgančia Lietuvos 
kontūro lentele, kurioje lietuviškai buvo parašyta „Sveiki 
atvykę“. Iš karto po sutikimo oro uoste mes išsiskyrėme – 
mus lydėjusios mokytojos A. Andreikėnienė ir I. 

Žebrauskaitė nuvažiavo į 
viešbutį, Gabrielė ir aš į savo šeimynų namus. Po kurio 
laiko aš su savo „šeimininke“ Adriana ir Gabriele su Sofia 
susitikome centre, susipažinome su švedų delegacija.  

Pirmadienį prasidėjo rimtesnės veiklos. Jau su visų 
šalių delegacijomis keliavome į Las Canteras paplūdimį, 
kur atlikome daug komandinių užduočių. Oras buvo išties 
šiltas, vandenynas nuostabiai žydras, o smėlis.... juodas! 
Adriana vėliau paaiškino, jog taip yra todėl, kad ši sala yra 
vulkaninės kilmės. Pirmadienį  švenčiau ir savo gimtadienį. 
Tai buvo neužmirštama! Dar autobusu važiuojant į 
paplūdimį visi mokiniai nutarė angliškai man sudainuoti 
„Su gimimo diena“, o paplūdimyje mane pasveikino ir 
ispaniškai! Jau ir taip jaučiausi be galo laiminga, bet 
pasirodo, jog Gabrielė, Sofia ir mano šeima jau buvo 
suorganizavusios dar vieną staigmeną – grįžusi namo 
radau tortą su žvakelėmis, daugybę balionų ir gavau 
puikių dovanų!  

Tačiau važiavome rimtai dirbti! Šios viešnagės tema 
buvo lyčių lygybė. Jau antradienį mes pristatėme savo šalį, 
miestą, mokyklą, pavaišinome visus lietuviškais 
saldainiais. Vėliau dirbome komandose ir diskutavome apie 
lyčių diskriminaciją skirtingose šalyse, mokyklose, 
namuose.. Po pristatymo dirbdami grupėmis turėjome 
aptarti scenarijų ir kurti filmą. Gabrielės komanda 
netrukus sukūrė scenarijų ir pasidalino vaidmenimis, tuo 
tarpu mūsų grupė pradėjo filmuoti improvizuodama, be 
scenarijaus. Ir galiu drąsiai teigti, jog pavyko visai 
neblogai.  

Trečiadienį turėjome kopti į Roque Nublo kalną Tejedoje, 
tačiau dėl labai prastų oro sąlygų važiavome į nuostabaus 
grožio miestelius Agaete ir Arucas, gėrėjomės įspūdingu 
kraštovaizdžiu.  

Ketvirtadienį aplankėme Gran Kanarijos botanikos 

sodą. Išvydome daug skirtingų rūšių palmių, kaktusų, kitų 
augalų. Šiame sode tyvuliuoja daug mažų vandens telkinių 
bei šniokščia nedidelis krioklys. Čia mes irgi turėjome 
atlikti užduotis – 
pagal žemėlapį ir 
a u g a l ų  l a p ų 
pavyzdžius reikėjo 
surasti tam tikrų 
augalų pavadinimus, 
k a d  g e r i a u 
susipažintume su 
Ispanijos augalais.  

P e n k t a d i e n į 
v y k o m e  į 
Maspalomas – kopų 
miestą. Iš pradžių 
m e s  t a i p  i r 
įsivaizdavome, tačiau pamatėme tikrą dykumą! 
Nepakartojamas įspūdis.... Vėliau važiavome į Puerto Rico 
paplūdimį, kur mokantys plaukti galėjo išbandyti jėgas 
įvairiose vandens sporto šakose. Vakare susitikome 
„paskutinės vakarienės“. Per savaitę patyrus daug teigiamų 
įspūdžių buvo tikrai sunku išsiskirti, tačiau sutarėme 
būtinai suorganizuoti susitikimą po kelerių metų. Vos 
atvykę į svetingą salą, niekaip negalėjome įsiminti visų 
bendraamžių vardų, o dabar negalime jų pamiršti. Tai buvo 
neįkainojama patirtis, šilti žmonės, nuostabi šalis. 

 Nuoširdžiai dėkojame direktorei R. Rasikienei už 
suteiktą galimybę dalyvauti tokiame prasmingame projekte.  

Labai nuliūdino žinia, kad šią savaitę mokiniai, skridę 
Germanwings lėktuvu iš Ispanijos į Vokietiją, ir  kaip mes 
dalyvavę mainų programoje, nebegrįš niekada. Gaila, kad ne visi 
žmonės šiame margame pasaulyje nusiteikę draugiškai, ne visi 
jaučia atsakomybę už kitų gyvybę. Dėl piktavalių apkarsta 
kelionių ir pažinimo džiaugsmas... Reiškiame nuoširdžią 
užuojautą sudužusio lėktuvo keleivių artimiesiems. 

Neringa Gališanskytė 
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Dalyvavimas projekte atveria pasaulį 
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              Informaciją rinko Indrė  Matulaitytė 

Medalis „Palestroje” 

Kovo mėnesį Kauno centro sporto 
mokykloje vyko „Palestra“ bėgimo 
v a r ž y b o s ,  s k i r t o s  L i e t u v o s 
Nepriklausomybės dienai paminėti. 
Džiaugiamės, kad 6 a klasės 
mokinė Aistė Stalauskaitė užėmė II 
vietą ir buvo apdovanota medaliu bei 
diplomu. Mokinius varžyboms parengė 

mokytoja Natalija Tamošiūnienė. 

Olimpinio festivalio 
varžybose  - II vieta    

   Džiaugiamės mažųjų vikruolių pergale: 

Kauno miesto varžybose „Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“, įveikę 20 mokyklų konkurentus, 

mūsų mokyklos berniukų ir mergaičių, 

gimusių 2004 m., komanda laimėjo II vietą. 

Šaunuoliai!    

Mokinius į pergalę atkakliai vedė treneris 

Egidijus Rutkauskas, mokytoja Viktorija 

Kirliauskienė. 

Nominacija „Už išraiškingą rašinio 
apiforminimą"  

Vasario 27 dieną Lietuvos sporto muziejuje vyko 
mokslinė - praktinė konferencija „Olimpinis judėjimas 
ir mokykla“, kurios metu apdovanotos mūsų 
mokyklos mokinės  Gabrielė Kavaliauskaitė 
(11a) ir Viktorija Polismokaitė (12a) už 
dalyvavimą mokinių rašinių konkurse „Sporto ir 
meno darna“. Mokinės - laureatės gavo nominaciją 
"Už išraiškingą rašinio apiforminimą"!  

Laureates ruošė anglų kalbos mokytoja ekspertė 
Danguolė Navickienė ir kūno kultūros vyr. 
mokytoja Natalija Tamošiūnienė. 
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Mokomės gyventi sveikai 

Kaip jau visi žinome, vasaris paskelbtas 
sveikatingumo mėnesiu. Visi lietuviai stengėsi tą mėnesį 
kuo sveikiau ir aktyviau gyventi, kad nepultų virusai. 
Nuo  Lietuvos sveikuolių neatsiliko ir mūsų mokykla. 
Paraginti mokyklos kultūrinės metodinės grupės 
mokiniai su mokytojais  klasės valandėlėse gardžiai 
valgė vaisius, gėrė natūralias sultis ir vandenį, mokėsi sveikų 
patiekalų receptų, dalyvavo kvadrato varžybose, mėtė 
baudas ir kitaip judėjo.  

Vasario pabaigoje informaciniame centre visi 
susirinkome apibendrinti pasiekimų – skaičiavome, ar daug 
mokinių atsilaikė prieš ligas. Aktyviausiai propagavę sveiką 

gyvenimo būdą buvo apdovanoti diplomais ir gausiais 
plojimais. Aš nuoširdžiai džiaugiuosi tokia sveikatai 
naudinga veikla ir manau, jog daugelis „užsikrėtė” 
sveikos gyvensenos manija ir toliau žengs teisinga 
kryptimi.  

                                           Simona Čujanaitė 

 

„Rašom!” 

Jau ne pirmi metai mokykloje lietuvių 
kalbos mokytojos organizuoja nacionalinio  
Vinco Kudirkos dailyraščio  konkurso I 
etapą.  Pateiktą tekstą reikia ne tik 
nurašyti (kas to nemoka?), bet būtina 
mėlynai rašančiu parkeriu dailiai išvedžioti 
kiekvieną raidelę, nebraukyti, nebanguoti  
eilučių, o tai  jau  - menas.  

Džiaugiamės, kad dailiai rašančių mūsų 
mokykloje yra ne vienas, o gražiausio rašto 
autorių darbai siunčiami į Vilnių. 
Svarbiausia šitame konkurse suvokti, kad 
dailyraštis ugdo kantrybę,  tvarkos 
įgūdžius. Sutikime, kad tvarkingi užrašai 
patinka ir patiems mokiniams, ir 
mokytojams, ir tėveliams.  

 
Danutė Ruseckienė 
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Pasaulinė Žemės diena: įspūdingas Saulės užtemimas  
ir trečioji vieta nacionaliniame ekologijos konkurse 

Kovo 20 d. vyko jau tradicija tapęs nacionalinis, 
visos Lietuvos mokyklas vienijantis konkursas „Mano 
pasaulis – darniai Lietuvai", kurį organizuoja 
Aleksandro Stulginskio universitetas (beje, šiemet 
minimos LR Prezidento Aleksandro Stulginskio 130 –
osios metinės). Renginys prasidėjo Žemės dienos ir 
Miško dienos vėliavų pakėlimu ASU Centrinių rūmų 
aikštėje. Po vėliavų pakėlimo konkurso dalyviai rinkosi 
Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune, kur, be mūsų, 
tarpusavyje rungėsi šių mokyklų moksleivių komandos: 
iš Kaišiadorių A. Brazausko, Kauno „Saulės“, Kauno 
Maironio universitetinės, Kauno r. Akademijos Ugnės 
Karvelis, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus 
gimnazijų, Kauno J. Urbšio katalikiškos vidurinės 
mokyklos. 

Mūsų mokyklai atstovavo biologijos mokytojos 
Indrės Šlajūtės suburta merginų komanda: Ema 
Grigėnaitytė, Eidvilė Kirvelaitytė, Amanda Kiukytė, 
Aušrinė Skrodenytė ir  komandos kapitonė Indrė Matulaitytė. Konkursas prasidėjo originaliais 
mokinių komandų prisistatymais, kuriuos vertino solidi 
komisija. Mūsų komanda už prisistatymą gavo net 10 balų 
iš 12 galimų. Vėliau vyko viktorina, kuri susidėjo iš trijų 
etapų. Kiekviename etape komandoms buvo pateikiama po 
tris klausimus, susijusius su ekologija, etnografija, istorija ar 
kultūra. Klausimai buvo tikrai nelengvi. Vieni reikalavo 
loginio mąstymo, kiti - tikslių žinių. Galų gale susumavus 
visus gautus taškus mūsų mokykla iškovojo trečiąją vietą, 
nusileidusi tik Kauno Saulės gimnazijos bei Kaišiadorių A. 
Brazausko gimnazijos komandoms!  

Taigi tą dieną įpūdingas Saulės užtemimas neužtemdė 
pergalės džiaugsmo. Mes likome patenkintos savo pasirodymu bei džiaugėmės  diplomais, puikiais 
prizais ir geromis emocijomis. 
 

Amanda Kiukytė 

 

Užsienio kalbų literatūros popietė  
 „Pavasario balsai" 

„Poezija - visų pirma  svajonė, 
jausmas ir muzika, meilė ir neapykanta, 
apmaudas ir ilgesys, nuoširdus vaiko 
juokas ir mąstančio žmogaus sarkazmas, 
verksmas su ašarom ir ašaros be ašarų... 
Viskas, kas žmogiška", - tokius žodžius 
kadaise ištarė poetas  P. Širvys. Daug 
skambių eilių kovo 26 d. mokyklos aktų salėje padeklamavo mūsų 
mokyklos mokiniai - kasmetinės  užsienio kalbų literatūros popietės  
„Pavasario balsai" dalyviai.  Popietėje dalyvavo 2-10  klasių 
mokyklos skaitovai, neabejingi poezijos grožiui, žodžio galiai. 
Renginyje mokiniai deklamavo eiles trimis mokykloje mokomomis 
užsienio kalbomis: anglų, vokiečių ir rusų. Daugiausia eilėraščių 
pasirinkta artėjančio pavasario, bundančios gamtos tema.   

Mokinių pasirodymus vertino komisija, kurią sudarė direktoriaus 
pav.ugd. I.Žebrauskaitė, informacinio centro vedėja R. 
Janušauskienė ir anglų k. mokytoja G.Kačinskytė. Susumavus balus 
paaiškėjo, kad lauretais tapo šie mokiniai: 

1. 3b kl. mokinė Ema Raugalaitė 
2. 8a kl. mokinys Arnas Marciulevičius  
3. 10b. kl.mokinė Emilija Vikšraitytė 
4. 5b kl. mokinė Kristijana Gelumbauskaitė 

Nuoširdžiai Juos visus sveikiname! 
Pertraukėlės metu 10 kl. mokinės Gabrielė Balaišytė ir Neringa 

Gališanskytė pasidalijo nepamirštamais įspūdžiais iš saulėtosios 
Gran Kanarijos, kurioje kovo 15-22 d. vyko pirmasis tarptautinio 
projekto Erasmus+ narių susitikimas. 

Dėkojame visiems popietės dalyviams ir tikimės, kad ir kitais 

mokslo metais sulauksime gausaus skaitovų būrio... 

Užsienio kalbų mokytojos 



  

Kokio ūgio jūs 
gimėte ir kokio esate dabar? 
Gimiau 52 cm, o dabar esu 199 cm . 
Kas jus paskatino tapti sportininku?  

Aš nuo mažens mėgdavau krepšinį, 
nepraleisdavau varžybų transliacijos per 
televiziją. Kartą, laikraštyje perskaitęs  
skelbimą, paprašiau mamos, kad nuvestų 
į sporto mokyklą. Beje, sekėsi neblogai, 
patekau iš karto į pirmąją komandą. 

Ar mokslai netrukdė sportui? Ir ar dėl sporto 
reikia ką nors aukoti? 

Galbūt krepšinis trukdė mokslams, nes 
norėjosi žaisti kuo daugiau, tad pasitaikius 
progai nedvejodamas varžybas pasirinkdavau 
vietoj pamokų. Mhm... Pavyzdys nekoks... 

Kodėl jūs vis dar palaikote ryšį su mokykla?  
Iš tikrųjų man mama visada sakydavo, kad 

mokyklos pasiilgsiu, o aš netikėjau. Bet, 
pasirodo, ji buvo teisi. Visada pasidomiu, kaip 
susiklostė bendraklasių ir kitų bendraamžių 
likimai. Matau, kad ir pati mokykla keičiasi, 
gražėja, čia tikrai įdomu. Pagalvoju, o kaip 
būtume mokęsi mes, jei būtume turėję tokias 
sąlygas kaip dabar...  

Didžiuojamės jūsų laimėjimais. Kokia pergalė 
asmeniškai jums yra pati svarbiausia? 

Didžiausias mano laimėjimas – Pasaulio 
čempionate iškovotas aukso medalis, bet 
dabar, kai žaidžiu vyrų krepšinį, jau niekam 
neįdomūs jaunimo čempionatų laimėjimai. 
Turiu siekti rimtų pergalių vyrų krepšinyje. 
Tad žaidžiant „Žalgirio“ komandoje laimėta  
LKF taurė – nr. vienas mano laimėjimų 
sąraše. 

   
 
 

 Koks jūsų, kaip sportininko, svajonių  „vaidmuo“? 
Svajoju žaisti Lietuvos rinktinėje. Man be 

galo džiugu, kad kovos krepšinio aikštelėje 
sukelia daugybę teigiamų emocijų visiems 
Lietuvos sirgaliams. Neapsakomas jausmas... 

Ko palinkėtumėte mums? 
Aš palinkėsiu siekti savo tikslų, 

nepasiduoti, susitaikyti su tuo, kad gyvenime 
gali būti ir juodų puslapių, bet kai juos 
praverti, tampi stipresnis, įgijęs neįkainojamos 
patirties. 

Ar yra toks klausimas, kurį norėtumėte išgirsti 
iš žurnalistų. Kaip atsakytumėte? 

Maloniausi klausimai būna po pergalių. 
Svarbiausias būtų toks: ką galite perduoti 
žmonėms, kurie jumis tikėjo, kai nesisekė, ar 
džiaugėsi drauge šlovės minutėmis? 
Atsakyčiau net nesusimąstydamas: 
nuoširdžiai padėkočiau visiems už 
pasitikėjimą, paramą, supratimą, ištikimybę 
bet kokiomis gyvenimo aplinkybėmis.  

 Linkime Edgarui, kad pildytųsi didžiausios 
svajonės. Visų vardu dėkojame už padovanotus 

kamuolius bei suvenyrus su „Žalgirio” atributika. 
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„Vikipedijoje“ rašoma, kad Egidijus 

Kavaliauskas – Lietuvos nacionalinis 
čempionas, pasaulio čempionato prizininkas, 
geriausias 2011 metų Lietuvos boksininkas. O 
kaip jūs pats save pristatytumėte? 

Nemėgstu prisistatyti kaip boksininkas, 
esu Egidijus ir tiek. Bet „Vikipedijos“ 
aprašymas man patinka. 

Kas jus paskatino būti sportininku? 
Užsiimti boksu ir siekti savo tikslų mane 

paskatino Tėtis (treneris Arūnas 
Kavaliauskas).  

Ar sportas ir mokslai suderinami dalykai? Ar 
turite ką nors dėl karjeros paaukoti? 

Nors aš ir nebuvau pirmūnas, bet 
stengiausi ir mokslą, ir sportą suderinti. O 
paaukoti tenka savo laisvalaikį ir atsisakyti 
jaunatviškų pramogų. 

Pasirinkote profesionalų boksą, sportuojate 
JAV. Kur sunkiau kovoti: pasaulio sporto 
čempionatuose ar profesionalų ringe? Kodėl? 

Nelengva palyginti, kur sunkiau. Ir 
mėgėjų, ir profesionalų bokse yra tam tikrų 
sunkumų, kuriuos tenka įveikti 
treniruotėse. Galiu pasakyti, kad 
profesionalus boksas yra kur kas 
pavojingesnis. 

Pasidalykite gyvenimo JAV – svajonių šalyje 
– įspūdžiais? 

Šiuo metu JAV tapo šalimi, kurioje aš 

dirbu, o į Lietuvą sugrįžtu atostogų. JAV 
daug kas kitaip: žmonės, jų požiūris į 
įvairius dalykus, tarpusavio bendravimas 
kitoks. Greitai prie to pripratau, o ir oros 
sąlygos lepina – ištisus metus vasara. 

Kokie didžiausi jūsų ateities siekiai? 
Tapti pasaulio čempionu. 

Grįžęs į Lietuvą būtinai aplankote ir buvusią 
mokyklą. Kokie prisiminimai išliko iš mokyklinio 
gyvenimo? 

Man visada smagu užsukti į buvusią 
mokyklą, pabendrauti su sportininkais ir ne 
tik, susitikti su auklėtoja. 

Ką patartumėte jaunuoliams, kurie vis 
neranda juos dominančios veiklos? 

Patarčiau nebijoti išbandyti naujos 
veiklos. Svarbiausia nenuleisti rankų ir 
siekti užsibrėžtų tikslų. 

Ar yra toks klausimas, kurį norėtumėte 
išgirsti iš žurnalistų. Kaip atsakytumėte? 

Žurnalistų klausimai man visada patinka 
ir aš mielai atsakau į juos. O konkretaus 
klausimo kol kas neusgalvojau. 

Padėkojome sportininkui už pokalbį ir 
palinkėjome sveikatos ir kuo daugiau pergalių! 

 
Ieva Mitkutė ir Gabrielė Kavaliauskaitė 

E. Kavaliauskas dėl  
karjeros aukojo pramogas  

E. Ulanovo svajonė - žaisti rinktinėje  
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Padėka gamtai ir paukšteliams  

     Saulėtą, pripildytą bundančios gamtos 
grožio kovo 19 dieną VDU Kauno botanikos 
sodo administracija kartu su Kauno šv. 
P r a n c i š k a u s  m o k y k l o s 
bendruomene organizavo Žemės dienos 
šventę. Mokykla, įsikūrusi šalia VDU 
Botanikos sodo, džiaugiasi edukaciniais 

partneriais, kurių aplinkose mokiniai turi galimybę atlikti tiriamąją 
veiklą, susipažinti su gyvosios gamtos įvairove, dalyvauti 
netradicinėse pamokose, tvarkyti ir prižiūrėti aplinką, kartu švęsti ir 
saugoti Žemę. 

Palaikydami prof. T.Ivanausko iniciatyvą, pradėtą 1922 metais, 
mokiniai ir jų šeimos nariai įsitraukė į gražią bendrą mokyklos 
ekologinę - gamtamokslinę veiklą gamindami inkilėlius. Laukdami 
sugrįžtančių sparnuočių, visuomet keliame inkilus. Žodis „inkilas“ 
daugeliui asocijuojasi su standartine keturkampe dėžute iš lentų. 
Tačiau tai apima kur kas platesnę sąvoką. Tai – žmogaus šiluma, 
rūpestis, atjauta, sudėta į standartinės dėžutės ir sudėtingesnių 
konstrukcijų bei formų gaminius, pasitinkant sparnuočius. 

Šventės pradžioje dalyviai klausėsi paskaitos ekologine – 
gamtamoksline tema, kurią skaitė Žuvinto biosferos rezervato 
direkcijos vad. A. Pranaitis ir Vištyčio regiono parko ekologas 
V. Leonavičius. Visus džiugino Gyvūnų globėjų asociacijos 
savanorė E. Mulevičiūtė kartu su savo augintiniu. Mokiniai 

dalyvavo viktorinoje, kreidelėmis spalvino 
botanikos sodo takelius. Už smagią veiklą 
buvo apdovanoti prizais ir padėkos raštais. 
Šventę vainikavo inkilų kėlimas VDU 
Kauno botanikos sodo parke. Taip 
mokiniai parodė nuoširdų dėmesį savo 

mažiesiems draugams. 

Pradinių klasių mokytojos 

Gyvenkime be patyčių 

Kovo 23 – 27 d. visoje  
Lietuvoje vyko akcija „Savaitė be 
patyčių 2015“. Mūsų mokykloje vyko 
įvairiausios veiklos, skatinančios 
draugystę, toleranciją. Mažiausieji 0 
– 4 klasių moksleiviai kūrė 
„Draugystės knygas“, kuriose sudėjo 
savo mintis, piešinius apie tai, kas 
padeda gražiai bendrauti. Knygų 
pristatymas vyko pradinių klasių 
korpuso salėje. Kovo 26 d. mokyklos 
informaciniame centre 5b klasės 
mokiniams paskaitą apie tai, kaip 
išvengti patyčių, skaitė III kurso 
studentės, studijuojančios socialinę 
pedagogiką. 11a ir 11b klasių 
mokiniai bendravimo įgūdžius 
tobulino išvykę į „Gyvųjų akmenų“ 
sodybą: dalyvavo situacijų 
žaidimuose, pasiskirstę į mišrias komandas.  
           Veiksmo savaitė „Be patyčių“ buvo užbaigta renginiu -  
filmų peržiūra, kuriuos kūrė 5 – 10 klasių mokiniai. Savo 
filmukuose mokiniai atskleidė netolerantiško bendravimo  
pasekmes, dalijosi patarimais, kaip saugiai bendrauti 
internetinėje erdvėje.  

          Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis bei saldžiomis 

dovanėlėmis. Sušildykime vieni kitus gražiu žodžiu, dėmesiu, 

gyvenkime be patyčių...    Organizatoriai  
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Mokyklos trejetukas 
 

               Balandžio  2 dieną minime Tarptautinę vaikų knygos dieną. Tą dieną prieš 
du šimtmečius gimė garsusis danų pasakininkas  H. K. Andersenas.  Mokyklos 
bibliotekos vedėja Reda Janušauskienė tradiciškai šia proga išrinko 2014/15 mokslo 
metų aktyviausius skaitytojus.  Šįmet sveikiname        

  Aistę Lukšytę  6a 
Kamilę Indriūnaitę 7a  
Evą Rūkštelytę 7a 
 Eidvilę Kirvelaitytę 9a 

Gabrielę Kavaliauskaitę 11b 
Specialus prizas tam, kuris išspręs bibliotekininkės sudarytą kryžiažodį. Ir kodėl jis taip pavadintas? 

                                             Nieko rimto 
 

                              Kryžiažodžiai   
       Vis daugiau klasių įsitraukia į kryžiažodžių konkursą. 

Neseniai stebėjome įspūdingą saulės užtemimą. Šis gamtos reiškinys 

įkvėpė 7a klasės mokinį Rimą Povilaitį , kuris  seniai domisi 

astronomija, sukurti kryžiažodį kosmoso tema. Užduotys 

nelengvos. 

                      Pirmųjų teisingai atsakiusių ir perskaičiusių naują  

“Mokyklos balso” numerį tradiciškai  laukia saldūs prizai. Sėkmės! 

Kryžiažodis  „Į kosmosą” 
1. Koks tarptautinis šiaurinės žvaigždės pavadinimas.      
2. Kokia žvaigždė yra arčiausiai Žemės.  
3. Kaip vadinama neutroninė žvaigždė, pulsuojanti 

energiją. 
4. Į ką panašūs Grįžulo Ratai( rašyti vardininko linksniu). 
5. Kaip vadinamas erdvėlaivis, kuris skraidins žmones į 

Marsą. 
6. Didžiausias Jupiterio palydovas. 
7. Didžiausias Marso palydovas. 

8. Ryškiausia mums matoma žvaigždė (be Saulės). 

Mokyklos laikraščio komanda:  
Neringa Gališanskytė, Gabrielė Vitkauskaitė, Amanda Kiukytė, Smiltė Butkytė, Simona Čujanaitė, Justė Verbickaitė, Monika Aimantaitė, Gabrielė Kavaliauskaitė, Evelina 

Šiaučiūnaitė, Ieva Mitkutė, Kamilė Žilionytė, Meda Katauskaitė, Indrė Matulaitytė  

Komandos koordinatorė – Renata Matulaitienė, laikraščio įvaizdžio kūrėjas– Domantas Žydaitis. 
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1. J. Biliūno gimtinė.  
2. Poetas, išleidęs eilėraščių rinkinius „Beržų 

lopšinės“, „Ir nusinešė saulę miškai“.  
3. Paukštis – mokslo ir išminties simbolis.  
4. Populiariausias Lietuvoje vaikų ir paauglių 

rašytojas, lankęsis mūsų mokykloje.  
5. Epinis eiliuotas kūrinys.  

6.  Selma Lagerliof „Portugalijos .......“.  
7. Tuvė Janson kūrė istorijas apie Trolius ... 
8. Žymios XIX – XX a. rašytojos ir publicistės 

G. Petkevičaitės slapyvardis.  
9. Pirmojo lietuviško istorinio nuotykių romano 

„Algimantas“ autorius.  
10. Populiariausias Astrid Lindgren personažas. 


