
 

Mokyklos balsasMokyklos balsas  
                               

      Kauno šv. Pranciškaus mokyklos laikraštis Nr 14, 2014 

Sveikiname visus su naujais mokslo metais! 

Linkime sėkmės  mūsų mažiesiems  -  

1a, 1b, 1c pirmokėliams! 

Šiame numeryje skaitykite: 
 
2 psl. Linkėjimai mokytojams 
3 psl.  Šimtukų derlius 
4 psl. Mokinių savivaldos naujienos 
5 psl. Kokios nuotaikos vyrauja pirmokėlių gretose 
6 psl. Laimėjimai 
7 psl. Ar daug knygų perskaitėme vasarą? 
8 psl. Ko ir kaip mokomės 
9 psl. Kalbiname mokytojas 
10 psl. Atidarytas kelionių sezonas 
11psl. Mokyklos trejetukas ir kryžiažodis gudručiams 
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Tarptautinės mokytojų 
dienos proga  nuoširdžiausi 

sveikinimai  ir linkėjimai 
mūsų mokytojams! 

Linkim daug  
kantrybės, 
ištvermės, 

stiprybės. 5a 

Linkim šiais 
mokslo metais  

daug gerų mokinių. 5b 

Linkim ištvermės, stiprybės bei sveikatos. Žinom, kad su mumis sunku, bet visus labai mylim ir gerbiam. Sėkmės!  
7a 

Kad mokiniai jūsų 

klausytų ir kad būtų 

linksma visus mokyti.. 

7b  

Linkime daug 
šypsenų 

veiduose! 10a 

Nuoširdžiai linkime išlikti 
originaliems, daug 

kantrybės, kasdienės sėkmės  
ir daug ilgų metų, pilnų 

šmaikštumo, kūrybos, idėjų!!  
12a,b 

Visiems 
mokytojams 
kantrybės ir 

stiprybės! 9a,b 

Iš mūsų mažų širdučių patys šilčiausi linkėjimai. Mylime Jus! Pradinukai 

Linkim geros sveikatos, 

šviesių, saulėtų dienų, kuo 

daugiau motyvuotų 

mokinių ir tiesiog gerų 
metų! 10b 

Linkim laimės, meilės ir gerų dienų.8a,b 

 

Linkim ištvermės,  

kantrybės ir d
aug 

sveikatos ištis
us 

metus. 11a,b 
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Gal jau girdėjote, o jei ne – tai tuoj 
sužinosite: mūsų mokykla turi kuo 
didžiuotis! Buvusi mokyklos 
abiturientė Aistė Kveselytė 
nudžiugino tiek mokytojus, tiek 
draugus ir artimuosius – net du 
valstybinius egzaminus išlaikė 

100%! „Pasiekimai tikriausiai yra mano pačios darbo 
rezultatas, tačiau meilę mokslui įskiepijo būtent šeimos 
nariai bei mokytojai, už tai jiems ir dėkoju“, - sako Aistė. 
Daugiau apie ją ir jos sėkmės istoriją galite sužinoti iš 
interviu! 
 
Pradėkime nuo paprasto klausimo. Ar sunkus buvo pats 
egzaminų laikymo etapas? O gal visur ėjosi lyg per 
sviestą? 
Per daug nesijaudinau, egzaminų sesija praėjo gan lengvai, 
kadangi jiems ruošiausi ne paskutinę naktį.  
Primink, iš kokių dalykų pavyko gauti maksimumą ir kaip 
sekėsi kiti egzaminai?  
Iš anglų kalbos ir chemijos gavau po 100, matematikos - 92, 
lietuvių kalbos - 75.  
Oho... Nuoširdžiai sveikinu!  
Dėkui .☺ 
Kaip manai, tokius rezultatus pasiekei sunkiu darbu ar 
tiesiog esi gabi? 
Mano atmintis nebloga, ir šiaip mokytis sekasi gana 
lengvai, tačiau be įdėto darbo tokių rezultatų                       

tikrai nebūčiau pasiekusi. 
       Kur įstojai ir į kokią specialybę? 
        Į KTU Taikomosios chemijos specialybę. 
       Ar  turėjai tikslą įstoti būtent į KTU? 
          Taip, daugiau niekur kitur prašymų net nerašiau.  
O kaip dėl specialybės? Ar ji irgi buvo vienintelė, gal 
buvo ir atsarginis variantas? 
Įstojau būtent ten, kur ir norėjau, kaip atsarginį variantą 
rašiau cheminę inžineriją tame pačiame fakultete. 
Ar pirmosios paskaitos jau prasidėjo? 
Aha, praėjusi savaitė buvo įvadinė (KTU naujovė 
pirmakursiams), šią savaitę pagaliau mokomės.  
Na ir kaip? Šiek tiek susipažinusi su KTU ir pasirinkta 
specialybe , dar nesigaili, jog stojai būtent čia? 
Ne, žinojau, kur stoju (paskutinius dvejus metus 
lankiau kai kurias paskaitas, dariau laboratorinius 
darbus su šios specialybės studentais).  
Kokios darbo perspektyvos tavęs laukia pasirinkus tokią 
studijų programą? 
Būtent manęs - greičiausiai mokslinis darbas, gal net tame 
pačiame universitete, o šiaip galima dirbti įvairiose 
farmacijos firmose, trąšas, kosmetiką gaminančiose 
įmonėse, naftos perdirbimo srityje. 
Kas padėjo suprasti, jog chemija yra tai, su kuo nori sieti 
savo ateitį? 
Chemijos olimpiada: 9 kl. dalyvavau, gan neblogai 
pasisekė, pamačiau, kad chemija įdomu, ir 
„užsikabinau“.  
Kai kurie nepasitiki mūsų mokykla. Ką manai apie 
tai? Ką galėtum pasakyti tiems, kurie planuoja laimės 
ieškoti kitur? 
Manau, kad, jei yra noro, mokytis galima visur. Tiems, kas 
nori išeiti, nelabai ką galiu pasakyti, kadangi pati jokioje 
kitoje mokykloje nesimokiau, o gandų neskleisiu.  
Galbūt turi kokių nors patarimų abiturientams, kurie 
jaudinasi dėl artėjančių egzaminų? 
Mokykitės jau dabar, metai - daug laiko, mokyklinis 

kursas gan siauras ir paprastas, viską galima išmokti. 
Nebijokite klausti, aiškintis su mokytojais, jie gerų rezultatų 
nori labiau, negu jūs (šypsosi).  
Ar turi kam padėkoti už tokius puikius pasiekimus? Galbūt 
mokytojams? O gal šeimos nariams? 
Pasiekimai - mano pačios didelio darbo rezultatas, tačiau 
meilę mokslui įskiepijo būtent šeimos nariai bei mokytojai, už 
tai jiems ir dėkoju. 
Labai ačiū ir linkiu didžiausios sėkmės! 
Kalbino Neringa Gališanskytė 

 

Interviu su „šimtukininke“
Interviu su „šimtukininke“  

„Dėkinga esu likimui, kad gyvenimo kelyje Aistę teko sutikti, 

pažinti, mokyti ir pačiai iš jos kai ko pasimokyti... Linkiu jai 

būti tvirtai lyg uola, į kurią sudūžta atsimušusios bangos ir 

nurimsta šniokščiantis vanduo. “ E. Pauliukienė 

„Aistė yra tas žmogus, kuris atkakliai siekia savo 

tikslo ir, manau, jog ji gyvenime tikrai pasieks 

visus savo užsibrėžtus tikslus. To jai iš visos 

širdies ir linkiu.“ B. Bacienė 

„Siek savo svajonės, niekad nepaliauk tikėti rytojumi ir 

visada, kaip ligi šiol, aplink save matyk žmones, kuriems 

reikalinga Tavo pagalba.“ G. Kutkienė 

„Siek visko atkakliai, nes tik sunkiu darbu galima pasiekti 

didelį džiaugsmą ir jaustis laimingai!  D. Navickienė 



 

NaujosiosNaujosios  Mokinių Mokinių   
tarybos veiklos tarybos veiklos   

pradžiapradžia  
 

Rugsėjo 23-iają dieną išrinkome naująją 
mokyklos prezidentę – Gabrielę Vitkauskaitę. 
Gabrielė yra vienuoliktokė. 

 
Sprendimą priėmė 20 mokinių tarybos narių ir 

vienbalsiai paskelbė naująją mūsų mokyklos 
mokinių lyderę, kuri turės aktyviai dalyvauti 
mokyklos veikloje, išklausyti mokinių idėjų bei 
pageidavimų ir išsakyti savo nuomonę visais 
iškilusiais klausimais., atstovauti mokyklai 
miesto renginiuose.  

Prezidentė išsirinko pavaduotojas -   
vienuoliktokę Indrę Matulaitytę ir dešimtos 
klasės mokinę Neringą Gališanskytę. Tarybos 
kuratorė – Kristina Bedaitė. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Paklausinėjome Gabrielę Vitkauskaitę apie jos 
pasiryžimą tapti mokyklos prezidente, apie 
užsibrėžtus tikslus ir apie labiausiai nerimą 
keliančius dalykus. 

 

-Kodėl sugalvojai kandidatuoti? 
-Savo kandidatūrą pirmąjį kartą iškėliau jau 

pernai, bet, deja, tąkart išrinko kitą  labai veiklią 
merginą, o aš tapau Prezidentės pavaduotoja. 
Šįmet vėl mano svajonė buvo tapti Mokinių 
tarybos vadove, todėl atsiradus progai jos 
nepraleidau. 

 
-Ar jau esi ką nors suplanavusi mokyklos 

veikloje? 
-Kol kas galvoju  savo idėjų nesiūlyti, o 

išklausyti kitų nuomonės ir pageidavimų, ir tik 
tada išsakyti savo mintis, nes nuomonės ne visa-
da sutampa. 

 
-Kaip tau atrodo, kas bus sunkiausia einant 

šias pareigas? 
-Sunkiausia visur rasti kompromisą, daugelio 

žmonių nuomonės dažniausiai skiriasi: siūlymų 
būna labai daug, o norisi įgyvendinti šauniausias 
idėjas. Pastebėjau, kad labai sunku įtraukti visus 
mokinius į mokyklinę veiklą, bet nuoširdžiai ti-
kiuosi, kad man ir mokinių tarybai šiemet pavyks 
tai padaryti. 
 

Gabrielė Kavaliauskaitė 
 

 

 
 
 

Taigi, linkime naujajai prezidentei  
didžiausios sėkmės ir ryžto siekiant užsibrėžtų 

tikslų !     
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Šypsosi pirmokėliai... 

         Rugsėjui įpusėjus nutarėme aplankyti 
mažuosius pradinių klasių mokinius – 
pirmokus, ir paklausinėti, kaip jiems sekasi 
mokykloje. 

Įžengėme pro klasės duris, ir išvydome 
bežaidžiančius bei besišypsančius vaikus.  

-Kaip jums sekasi šioje mokykloje? – 
paklausėme pirmokėlių.  

Visų atsakymai buvo vienodi: 
   - Gerai. 

         Antrasis mūsų klausimas buvo toks: 
        -Kaip jaučiatės būdami mokykloje? 
         Vėl visų atsakymai buvo, kad gerai, 
tačiau Liepos ne: jai mokykloje truputį baisu. 
          Nieko nelaukdamos klausiame toliau: 
          -Ar nebijojote eiti pirmą dieną į mokyklą? 
          -Ne, - atsakė Armandas, Vilius ir Morta.  
          - Ne, nes man labai patinka mokykloje, 
- linksmai tarė Urtė.  
          O Liepa pirmąją dieną truputį bijojo. 
          Paklausinėję vaikų, pasidomėjome, ką 
mąsto mokytojos. 
          -Kaip manote, ar vaikai mokykloje jaučiasi 
saugiai? 
          - Taip, - trumpai atsakė 1a klasės mokytoja 
Birutė. 
           -Manau, kad taip,- pritarė 1b klasės 

mokytoja Brigita. 
           Uždavėme antrą  klausimą: 
           - Ar klauso vaikai mokytojų? 
          - Tikrai klauso, tiesiog nėra jokių 
problemų.- linksmai atsakė 1a klasės 
auklėtoja. 
     - Tikrai taip, - sutiko 1b klasės mokytoja. - 
Kitos mokytojos sakė, kad tokių gerų pirmokų  
seniai nematė. 
      - Kaip vaikai vienas su kitu sutaria? Ar jie 
draugiški? 
      - Taip. Jie labai draugiški, - nedvejodama 
ištaria 1a klasės auklėtoja. 
     - Visko būna, - šypsodamasi atsako 1b klasės 
auklėtoja.  

     Su šypsenomis veiduose palikome mažuosius 

pirmokėlius ir prisiminėme savo pirmąsias dienas 

mokykloje...     

   Ieva Mitkutė, Kamilė Žilionytė. Meda Katauskaitė 

Auga jaunieji kūrėjai 
            Nuo rugsėjo antrosios savaitės mokykloje pradėjo veikti 
“Jaunųjų kūrėjų akademija” - tai popamokinė veikla pirmokėliams, 
kurie baigę pamokas neskuba namo. Vaikai čia žaidžia, 
atsipalaiduoja, dalyvauja dailės, sporto, verslumo, tikybos, 
informacinių technologijų būreliuose.  

         Evelinos Šiaučiūnaitės fotoreportažas  
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Ekskursija į Molėtus Ekskursija į Molėtus   
 

Lietuvoje ES organizuoto 
konkurso prizas nugalėtojams  

 
2012-2013 m.m. mokykloje buvo 
v y k d o m a s 
tarptautinis  projektas, kurį parėmė 
ES.  P ro j ek to  metu  A l ek soto 

bendruomenė kūrė žaismingus mozaikų suolus, dabar 
vadinamus „žaliąja klase“. Šį originalų darbą mokyklos 
vyresniųjų klasių mokinių komanda šįmet sėkmingai pristatė 
moksleivių kūrybinių darbų apie ES finansuojamų projektų 
naudą konkurse. Mūsų mokyklos pristatymas pripažintas 
geriausiu, o laimėtas prizas – nemokama pažintinė ekskursija į 
Molėtų astronomijos observatoriją ir į Lietuvos 
etnokosmologijos muziejų bei sotūs pietūs – puiki dovana 
pažangiems, aktyviems, darbštiems, gerai lankantiems pamokas 
vyresniųjų klasių mokiniams. Iš kelionės mokiniai ir mokytojai 
grįžo ne tik prasmingai pailsėję, bet ir kupini naujų kūrybinių 
idėjų.  

Laimėjimas tarptautiniame rašinių konkurseLaimėjimas tarptautiniame rašinių konkurse  

 

Mūsų mokyklos 11b klasės mokinė Gabrielė Vitkauskaitė laimėjo 
tarptautiniame rašinių konkurse „Ką man reiškia Baltijos kelias?“. 
Mokinė ir ją ruošusi lietuvių kalbos mokytoja Renata Matulaitienė 
rugpjūčio 23 dieną buvo pakviestos į apdovanojimų šventę LR Seimo 
rūmuose. Sveikinimo žodį tarė LR Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė.  Vėliau rašinio konkurso dalyviai ir LR Seimo nariai 
dalyvavo ąžuoliuko Baltijos kelio 25-čiui atminti sodinime. 
Neužmirštamų įspūdžių laimėtojams ir juos lydėjusiems mokytojams 
paliko apsilankymas Valdovų rūmuose.  

Konkurso laureatė Gabrielė Vitkauskaitė spalio mėnesį pakviesta 
vykti į Baltijos Asamblėją, kuri įsikūrusi Estijos sostinėje Taline. 
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 Taigi vėl atėjo nauji mokslo metai. Tačiau prisiminkime, kas įvyko prieš 
tris su puse mėnesio... Daugeliui mokinių mokytojos liepė per vasarą 
perskaityti nors kelias knygas, tad turbūt bent kartą per vasarą buvote 
nukeliavę į biblioteką.  
 
  Smalsu, kokias gi knygas  mokiniai skaito? Apie tai 

mokyklos žurnalistams papasakojo bibliotekos vedėja 
Reda Janušauskienė.  

 Klausimai buvo tokie: 
Kokio rašytojo knyga yra pradinukų pati 
skaitomiausia ? 
Kokio rašytojo knygas labiausiai skaito vyresnių klasių mokiniai? 
Koks knygų žanras yra pats populiariausias? 
Kurios klasės mokiniai yra aktyviausi skaitytojai? 
Kas yra aktyvesni skaitytojai: berniukai ar mergaitės? 
Ar knygas mokiniai ima savo noru, ar yra priversti skaityti tėvų, 
mokytojų? 
Kiek apytiksliai knygų yra bibliotekoje? 
Ar yra populiarios senų laikų knygos? O gal labiau yra skaitoma naujausio 
leidimo literatūra? 
Kokio žanro knygų daugiausiai yra bibliotekoje? 
 Kokių knygų labiausiai trūksta? 

        Štai tokius atsakymus išgirdome... 
        Pradinių klasių mokinių populiariausias rašytojas yra Vytautas Račickas. 

Jo knygos yra linksmos ir lengvos, tad suprantama, kad vaikai jas mėgsta.  
Be to, rašytojas pavasarį lankėsi mūsų mokykloje. Vyresnių klasių mokinių 

populiariausias rašytojas yra Melvinas Burgesas. 
Jo knygos įtraukiančios, atskleidžiančios kasdienes 
paauglių bėdas. 
       
       Aktyviausi ir aktyviausios  skaitytojai bei 
skaitytojos yra trečios, septintos bei dvyliktos 

klasės mokiniai. Šių klasių mokiniai   dažniausiai skaito knygas. 
    Populiariausia yra grožinė literatūra. Tai lengviausiai skaitomos knygos. 
Aktyvesnės  yra mergaitės. Ko gero, jos labiau domisi literatūra. Mokiniai 

knygas dažniausiai ima noriai, jie nėra mušami už tai, kad skaito. Tai 
džiugina! 
      Bibliotekoje yra per 20 000 
knygų. Tikrai yra iš ko rinktis! 
       Senų laikų knygos yra 
gana populiarios. Sakoma, 
kuo labiau knyga yra 
aptriušusi, tuo ji skaitomesnė. 

Bet naujo leidimo knygos taip pat paklausios. 
        Bibliotekoje daugiausiai yra grožinės literatūros knygų, o  
trūksta naujausių leidinių. 
 
          
         O štai  ką Reda Janušauskienė pasakojo apie savo 
pamėgtą literatūrą. Mūsų mylimai Redai labiausiai patinka 
detektyvai, psichologinės bei istorinės knygos. Bibliotekos 

vedėjos mėgstamiausia knyga yra M. Andersenas – Neksė ,,Ditė – žmogaus 
kūne‘‘. Šiuo metu pradėjo skaityti  psichologinį detektyvą Michel  
Bussi ,,Svetimas kūdikis”. 
    
        Atsitiktinai perskaityta gera knyga gali visam laikui pakeisti žmogaus 
likimą./E. M. Prevo/ 

                                                                                                                                        
Smiltė  Butkytė 

 

Knygos, knygos, knygosKnygos, knygos, knygos......  

http://knyga.wikispaces.com/home
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Mokomės Europos kalbųMokomės Europos kalbų  
 

 

Mokykloje  rugsėjo 26 dieną paminėjime Europos 
kalbų dieną. Ta proga kvietėme mokinius dalyvauti 
viktorinoje, vedėme temines užsienio kalbų pamokas. 
Norime padėkoti  mokiniams ir auklėtojams už 
aktyvumą ir apgailestaujame, kad to padaryti negalime 
visų klasių mokiniams, nes dalyvių skaičius tikrai 
nebuvo gausus.  

Viktorinoje dalyvavo šios klasės: 
5a, 6a, 8b, 9a, 10b, 11a, 11b ir 12b. 
 
         Iš teisingai atsakiusiųjų į viktorinos klausimus 
burtų keliu išaiškinome 5 nugalėtojas: 
 
                                                              M. GARLIAUSKAITĖ 8B, 

N. GALIŠANSKYTĖ 10B, 
S. GRIGARAVIČIŪTĖ  
I. MATULAITYTĖ 11A, 
L. JUŠKEVIČIŪTĖ 12B. 

 
       Užsienio kalbų 

metodinė grupė  

Verslas veža!Verslas veža!  
  

            Mūsų mokykloje didelis dėmesys skiriamas verslumo ugdymui. O 
kad būti versliam šiais laikais itin pravartu, įsitikinome rugsėjo 25 d. su 
ekonomikos mokytoja Jolanta Čėsniene nuvykę į “Žalgirio” areną. Čia vyko 
renginys “Verslas veža”. Mokiniai galėjo išklausyti 17 paskaitų, kurias 
skaitė garsūs verslininkai ir savo srities profesionalai. Jie dalijosi savo 
patirtimi, patarimais, skatino jaunuolius rizikuoti, bandyti, kurti ką nors 
naujo.  Man labiausiai patiko paskaita apie viešąjį kalbėjimą. Išgirdau 
tikrai šaunių patarimų, kaip galima savo kalba patraukti didelės 
auditorijos dėmesį. Renginyje įvairūs  konsultantai, bankų, draudimo 
bendrovių atstovai  teikė mokiniams informaciją rūpimais klausimais. 
Žinoma,  pasinaudojau proga pasikonsultuoti. Sužinojau, kokios 
perspektyvos įsidarbinti Kaune su  mano svajonių specialybe. Nors 
perspektyvos nedideles, bet nuleisti rankų ar ką nors iš esmės keisti  

nežadu! Jeigu kitąmet vyks šis renginys, patariu būtinai jame apsilankyti! Be to, 
kiekvienas paskaitų dalyvis gavo pažymėjimą.  

Technologijų pamokose mes, 11 - okai, taip pat daug kalbame apie verslo galimybes 
šiuolaikiniame pasaulyje, aiškinamės, kas dabar aktualu vadybos ir mažmeninės prekybos 
srityse.  Išklausę mokytojos patarimų bandome prikelti daiktus antram gyvenimui, sukurti 

ką nors originalaus, 
ugdomės ekologiško 
g y v e n i m o  b ū d o  
įgūdžius, mokomės 
planuoti savo ateitį. 
 

Evelina Šiaučiūnaitė  



  

 

 
 
        Kas nepažįsta mūsų “socialinės”? Dar yra 

tokių? Ką gi – perskaitykite interviu ir jūs tikrai 
geriau pažinsite mūsų mokyklos socialinę pedagogę 
Ingridą Skrodenienę. 
       Kiek metų jūs šioje mokykloje dirbate socialine 
pedagoge? 

         Mokykloje dirbu 
13 metų. 
        Girdėjome, kad 
pradinukai praminė jus 
„Drausmės fėja“.  
Kokių darbų per dieną 
tenka nuveikti 
drausmės fėjoms? 
         Socialinio 
pedagogo paskirtis – 
būti vaiko advokatu 
visose kritinėse 
situacijose. Man 
būtina išklausyti vaiko 
problemas, stengtis 
palaikyti vaiką ar jo 

tėvus, globėjus, tenka būti tarpininke tarp vaiko ir 
kitų specialistų. Konsultuoju ir mokytojus 
socialinės pagalbos, socializacijos klausimais, 
dalyvauju Vaikų gerovės komisijoje. Jūs patys 
žinote, kad nuolat rūpinuosi nemokamu vaikų 
maitinimu, dalyvauju, kai kyla konfliktinės 
situacijos, organizuoju prevencinę veiklą, 
susitikimus su įdomiais žmonėmis. Dar galėčiau 
ilgai vardyti... Tenka ir “Drausmės fėjos” vaidmuo. 

       Kas labiausiai džiugina jūsų darbe? 
         Džiugina tai, kad aš galiu  padėti 
vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, 
bendruomenėje, mokykloje. Džiugina ir tai, 

kad  glaudžiai bendradarbiaujame su mokytojais, 
klasių auklėtojais, kitais specialistais, 
tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. 
Džiaugiuosi, kad dirbu šioje mokykloje. Galimybės 
mokiniams ir mokytojams nuolatos tobulėti čia 
išties didelės. 
        Kas labiausiai liūdina? 
         Kaip ir daugelį pedagogų liūdina finansinės 
problemos ir specialistų trūkumas mokyklose. 
         Jei jums būtų sunku, ką kviestumėtės į 
pagalbą?  
         Jei man būna sunku, visada turiu mokyklos 
administracijos palaikymą. Be to, visada esu 
apsupta vaikų, kurie tuoj praskaidrina nuotaiką. 
        Ką patartumėte tam, kuris norėtų studijuoti 
socialinio pedagogo specialybę? Kokių savybių tam 
žmogui reikia? 
        Pirmiausia noro dirbti pasirinktą darbą, 
sugebėjimo bendrauti, mylėti vaikus, apsišarvuoti 
kantrybe. Žinoma, iniciatyvumas ir atkaklumas, 
kūrybiškumas, humoro jausmas visada praverčia, 
padeda siekti užsibrėžtų tikslų,  
        Ko palinkėtumėte visiems šiais mokslo 
metais? 
        Linkiu, kad Jūsų akys žibėtų net ir dėl 
mažmožių! Stenkitės surasti tai, kas nuolat 
stebintų ir teiktų džiaugsmo. Niekas kitas juk 
laimės nesukurs - tik patys. Užkrėskite aplinkinius 
džiaugsmu, būkite nuoširdūs ir mėgaukitės 
gyvenimu... 

         Gabrielė Vitkauskaitė 
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Labas, socialine! 
 
 
 
 
Šiais mokslo metais naujas veidas mokykloje -  biologijos 

mokytoja  ir 5a klasės auklėtoja Indrė Šlajūtė. Kad šiek tiek 
susipažintume, uždavėme jaunajai mokytojai keletą 
klausimų. 

Ar jums čia patinka?  
Taip. Myliu vaikus, patinka 

bendrauti, dalyvauti įvairiose 
projektuose, norėčiau įtraukti į 
aktyvią veiklą ir mokinius. 

 Kodėl pasirinkote biologijos 
mokytojos specialybę? 

Myliu gamtą, patinka 
biologijos mokslas. Stengsiuosi, 
kad ir jūs pamėgtumėte. 

Kurių klasių mokiniams 
labiausiai patinka dėstyti?  

Visiems, su visais įdomu. 
Ar džiaugiatės, jog turite 

auklėtinius?  
Labai. 
Kodėl pradėjote dirbti būtent šioje mokykloje?  
Norėjau išbandyti jėgas, be abejo,  ir likimas čia atvedė. 
Ar jau susipažinote su mokytojais? Su kuriais dažniau 

bendraujate?  
Kolektyvas draugiškas, susipažinau su visais. Dažniau 

bendrauju su E.Rutkausku, kadangi jis irgi penktokų 
auklėtojas.  

Kuo būtumėt, jeigu nedirbtumėte mokytoja?  
 Dėstytoja. 

Ar gerai mokėtės mokykloje? 
Taip, gerai. Ir jums to linkiu. 
 

Mokytojai linkime sėkmės ir su visais puikiai 
sutarti. 
 

Amanda Kiukytė, Leta Kmieliauskaitė 

Nauji veidai 



Atidarytas ekskursijų sezonas!Atidarytas ekskursijų sezonas!  

8b klasė ir  auklėtoja Vita Kuliešiūtė turi gražią tradiciją mokslo 

metų pradžioje ir pabaigoje vykti į kelių dienų kelionę.  

Vykstame ne tik mes, mokiniai, bet ir  tėveliai, pirmoji mokytoja. Per 

kelerius metus aplankėme gražiausius Lietuvos kampelius, vykome į 

Lenkiją. Štai birželio mėnesį visi parsivežėme neužmirštamų įspūdžių iš  

pažintinės ekskursijos po Estiją. Rugsėjo pradžioje klasė vėl draugiškai 

susiruošė savaitgaliui į Neringą. Oras buvo puikus, o pasivaikščiojimas po 

pajūrį visada suteikia jėgų, džiaugsmo ir optimizmo.  

        Kad  mums, vaikams, ekskursija patiko - viskas suprantama. O ką 

mąsto po kelionės tėveliai? 
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Ši kelionė man labai patiko tuo, kad vykome į gražųjį 
Lietuvos kraštą - Nidą. Aplankėme įspūdingą Naglių gamtos 
rezervatą, Negyvąją ir Parnidžio kopas, pamatėme saulės 
laikrodį Nidoje. Kelionės metu džiugino pats geriausias rudens 
oras, įspūdingas delfinų pasirodymas Klaipėdos delfinariume. 
Be abejo, smagu keliauti su nuostabia kompanija! 

Mama Jurga 

 

Pamario Lietuva... Tik siauras įlankos ruožas, o kiek pamatyta, sužinota. 
Unikali gamta, pribloškianti kopų didybe, nepailstanti gintarinė Baltija, 
amžinai užburiantis Raganų kalnas, kerinti delfinų daina, palei Nemuną 
išsibarsčiusios pilys... Gal kojos ir pavargusios, galvos nepailsėjusios, bet viską 
atperka laimingos ir spindinčios vaikų akys. Dar kartą pasitvirtina taisyklė, jog 
kelionėje visų svarbiausia gera kompanija, suteikianti kelionei žavesį bei ugdanti 
asmenybes. Vaikai, domėkitės ir nesustokite! 

A.G. 

Kelionė mokslo metų pradžioje ir pabaigoje - tai graži 
mūsų 8b klasės tradicija. Kelionėse visuomet tvyro 
nepaprasta atmosfera, susiklausymas, pakili nuotaika. 
Pažinimo džiaugsmas stiprina tarpusavio ryšį, leidžia 
susipažinti su naujais nuostabiais žmonėmis. Grįžtame  
puikiai pailsėję, sužinoję daug naujo ir pasikrovę teigiamos 
energijos. 

Monika Aimantaitė  
Justės Verbickaitės nuotraukos 
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Mokyklos trejetukasMokyklos trejetukas  
Spalio 4 diena Spalio 4 diena ––  Pasaulinė Pasaulinė 

gyvūnų dienagyvūnų diena  
       Šią savaitę minėsime Pasaulinę gyvūnų dieną. Mes siūlome jums 
pasidžiaugti mūsų mokinių ir mokytojų  augintinių nuotraukomis. 
Nuotraukose matote populiariausius ir draugiškiausius mūsų 
keturkojus šuniukus ir kačiukus, bet, žinokite, kai kurie mokiniai laiko 
ir egzotiškąjį tarantulą,, šaltakraujį driežą, švelniakailes šinšilas ir  
dar kitokių “mielų” graužikų. Išrinkite fotogeniškiausią augintinį iš 
pateiktų nuotraukų (kol kas neišduosime, kas augintinių šeimininkai). 
 

Emilija Kregždytė 

                              KryžiažodžiaiKryžiažodžiai      

      Nuo šiol kiekviename laikraščio numeryje skelbsime 

kryžiažodį, kurį sudarys vis kito dalyko mokytojas. Šiandien 

pateikiame gudručiams geografijos mokytojos Vitos Kuliešiūtės 

sudarytą užduotį. Pirmųjų trijų, teisingai išsprendusių kryžiažodį, 

laukia saldūs prizai 

Atsakymus  perduokite 11b klasės mokinei Gabrielei 

Vitkauskaitei.   

            Geografinis kryžiažodis 

 

 

 

 

 

1. Mažiausia pasaulio valstybė. 
2. Ilgiausia Lietuvos upė. 
3. Didžiausias pasaulio vandenynas. 
4. Didžiausia plotu pasaulio sala. 
5. Kalva – aukščiausias Lietuvos taškas. 

6. Giliausias pasaulio ežeras. 

Mokyklos laikraščio komanda:  

Neringa Gališanskytė, Gabrielė Vitkauskaitė, Amanda Kiukytė, Leta Kmieliauskaitė, Smiltė Butkytė, Simona Čujanaitė, Justė Verbickaitė, Emilija Kregždytė, 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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