Mokyklos balsas
Kauno šv. Pranciškaus gimnazijos laikraštis Nr. 19, 2015
Šiame numeryje skaitykite:
2 psl. interviu su gimnazijos direktore Rita Rasikiene;
3 psl. naujienų kaleidoskopas;
4 psl. pasidžiaukime laimėjimais;
5 psl. Mokytojo dienos akimirkos;
6 psl. patrauklios Mokinių tarybos akcijos;
7 psl. kaip minėjome Europos kalbų dieną;
8 psl. mokytis gali būti ir įdomu, ir naudinga;
9 psl. kraštotyrinės pradinukų išvykos;
10 psl. pisiminkime vasaros keliones kartu su
mokytojais;
11 psl. pasidomėkime mokinių laisvalaikiu;
12 psl. sužinokite, kokiam renginiui teko „Mėnesio
renginio” nominacija, gudručių laukia naujas
kryžiažodis.

Pirmieji žingsniai gimnazijoje...
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Viskas įmanoma, kai labai nori...
Per keletą metų mokykla keitėsi ir išore, ir vidumi.
Mokomės šviesioje, malonioje aplinkoje, pasiekiame gerų
rezultatų įvairiose srityse. Gavome ypatingą galimybę
tęsti mokslus ilgojoje gimnazijoje. Ar prieš penkerius
metus galėjome apie tai bent pasvajoti?..
Kalbiname gimnazijos direktorę Ritą Rasikienę.
Kodėl nutarėte mokyklą vesti ekologine kryptimi?
Todėl, kad tai yra aktualu visam pasauliui, todėl, kad
Lietuva neturi atsilikti nuo kitų išsivysčiusių Europos
kraštų ir dėl to, kad ekologija yra labai svarbi kiekvienam
žmogui ir mūsų visai aplinkai. Mes tikriausiai nenorėtume
dar po kelerių metų vaikščioti su dujokaukėmis ar nematyti
tikro dangaus dėl smogo, ar prisivalgyti genetiškai
modifikuotų produktų. Vertėtų nepamiršti ir to, jog mes
turime visas sąlygas žengti ekologine kryptimi: esame šalia
VDU botanikos sodo, A. Stulginskio universiteto, kurie
yra mūsų bendraminčiai. Be to, daugelis Aleksoto
gyventojų įsikūrę nuosavuose namuose, apsupti žaliųjų
erdvių, todėl irgi nėra labai nutolę nuo gamtos. Turime
visas sąlygas mokyti vaikus praktiškai. O per aplinkos
stebėjimą galima labai daug išmokti ir įgyti meilę aplinkai.
Kaip pavyko sukurti ekologinę gimnaziją?
Mokykla tapo ekologine, nes žmonės patikėjo tuo, ką
mes darome, pamatė mūsų pirmuosius rezultatus, pamatė
mūsų pirmuosius žingsnius, mūsų darbus botanikos sode,
mūsų planus ir suprato, kad jie yra realiai įgyvendinami.
Džiaugiamės, kad mums pavyko paruošti visai Lietuvai
ekologijos sampratą, kuria mes naudojamės. Ja gali remtis
kitos mokyklos, kas, manau, netolimoje ateityje tikrai
įvyks.

Kokia atsakomybė teko mokyklai, tapus vienintele
tokia Lietuvoje?
Žinoma, mes turėsime parodyti, kaip gerai geba mokytis
mūsų mokiniai. Kadangi mus akreditavo kaip ilgąją
gimnaziją, parodytas didelis pasitikėjimas. O ateity, be
abejo, laukia dar daug darbų ir mes tapsime modernia,
kūrybinga, patrauklia mokymosi įstaiga.
Kokius naujus projektus esate numačiusi mokyklai?
Tikriausiai pastebėjote, jog mes šiais metais siūlome
keletą su ekologija susijusių projektų visose klasėse. Tikrai
visa mokykla, kiekvienas mokinys, kad ir kokioje klasėje jis
besimokytų, pajus, kad mes realiai įgyvendiname didelius
darbus per projektinę veiklą. O, žinoma, ateityje jų bus dar
daugiau. Tai ir „STEAM” projektas mokytojams, pagal
kurį užsienyje stažavosi cahemijos mokytoja B. Bacienė ir
biologijos mokytoja I. Šlajūtė. Bus kuriamas ekologinių
mokyklų tinklas, tikriausiai patys tapsime viso to proceso
koordinatoriais, po metų kitų sulauksime gausybės svečių,
atvažiuojančių pažiūrėti, kaip mes čia įgyvendiname
ekologinius projektus.
Nuo to laiko, kai tapote mokyklos direktore, ar
pasiekėte visus užsibrėžtus tikslus? Ką pasiekti buvo
sunkiausia?
Padarėme labai daug, tikriausiai matote, kaip pasikeitė
mokykla - ji tapo šviesi, naujai sutvarkytos grindys,
patalpos, atsirado naujų kompiuterių, išmanioji klasė, tam
tikrose vietose aplink mokyklą atsirado trinkelių takai,
nusisausinome pamatus aplink sporto salę, gimnazijos
interjeras stipriai pasikeitė. Tikimės didžiulės renovacijos
visame pastate, stogo keitimo. Tai čia išoriniai, ūkio

darbai. Norėčiau
pasidžiaugti tuo, kad
mokykla nebuvo
uždaryta, netapo
pagrindine
ar
progimnazija, nes mums
pasisekė per labai
trumpą laiką – dvejus
metus – parengti
ekologinę sampratą, kurią patvirtino Švietimo ministerija.
Tai yra milžiniškas darbas. Atėjusi čia, padariau daugiau,
nei prieš tai buvau užsibrėžusi. O ekologinės sampratos nė
neplanavau, ji tiesiog buvo palankiausia. Pasitarę su
mokytojais nusprendėme, kad reikia daryti tai, kas
įmanoma padaryti. Ar netgi padaryti tai, kas neįmanoma,
bet kai labai nori, stengiesi ir padarai.
Manau, jog visai mokyklai įsitraukus į įdomias veiklas,
viskas yra įmanoma. Kokius naujus tikslus jau esate
užsibrėžusi?
Mūsų ekologinė samprata turi tapti gyva ir matoma visai
Lietuvai. Tai yra labai svarbus tikslas ir mes turėtume taip
padaryti, kad gimnazija taptų kitokia, modernia visomis
prasmėmis: ir išore, ir procesais, ir, aišku, pačių mokinių ir
mokytojų požiūris į ekologiją turi būti pozityvus, tai turi
matytis darbuose.
Interviu tęsinys kitame numeryje
Neringa Gališanskytė
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Pasaulinė košės diena
Spalio 9 dieną vyko įmonės „Malsena“
organizuojamas Pasaulinės košės dienos
projektas. Jame aktyviai dalyvauja ir
mūsų moksleiviai. Vietoj saldumynų
mes renkamės sveikus ir maistingus
užkandžius, nes norime augti sveiki! Gera
pradėti žvarbų rudens rytą nuo dubenėlio šiltos ir sveikos
košės! Prisijunkit prie mūsų ir Jūs!

Projektas „Nuo sėklos iki arbatos puodelio”
Pavasarį pasėję vaistinius, prieskoninius augalus, įvairių rūšių daržovių
(Kauno VDU Botanikos sodo skirtame gimnazijai sklype), rugsėjo mėn.
mokiniai džiaugėsi gausiu derliumi. Didelį įspūdį paliko pačių vaikų rankomis
pasėtų sėklų rezultatas – vešlūs vaistinių augalų žiedai bei
subrandintos sėklos, gausus
daržovių derlius.
Ketvirtokai turėjo galimybę ne
tik pamatyti, bet ir prisiliesti
prie ekologiško derliaus. Jie
rinko sėklas, daržoves, ravėjo bei
džiaugėsi galėdami pasimėgauti
sunokusiais vaisiais.

Pagerbti mokytojai senjorai
Jau tapo gražia tradicija Tarptautinės mokytojų dienos proga pasveikinti ir
buvusius mokyklos mokytojus senjorus. Senjorams asmeniškai knygų skirtukus ir
rudenines puokšteles (už dovanų kūrimą dėkojame Redai Janušauskienei ir
Evelinai Šiaučiūnaitei) įteikė dvyliktų klasių mokinės Gabrielė Vitkauskaitė ir
Gabrielė Survilaitė.
Mes dėkojame Mokytojas už šilumą ir žinias ir linkime visiems sveikatos ir
džiaugsmingų akimirkų.
Jaunųjų žurnalistų klubas ir kraštotyrininkų būrelis

„Tyrėjų naktis” - įdomių veiklų pasaulis
Rugsėjo 25 dieną 9B klasės mokiniai turėjo
galimybę dalyvauti netradicinėse pamokose –
tyrimuose, kuriuos pasiūlė KTU. KTU (Santakos
slėnyje) kasmet organizuoja didelio populiarumo
sulaukiantį renginį "Tyrėjų naktys 2015". Čia įvairūs
eksperimentai liejasi per kraštus. 9B klasės auklėtojos
Vitos Kuliešiūtės teigimu, dauguma auklėtinių
važiavo tiesiog įdomiai praleisti laiko, tačiau
įtraukianti veikla visiems paliko daugybę įspūdžių.
Tai, ką mokiniai pamatė ir patyrė apsilankę KTU,
sustiprino motyvaciją mokytis, privertė į mokslą
pažvelgti ne kaip į nuobodų, sausą, bet kaip į smagų
ir praktiškai naudingą dalyką.
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Puikus laimėjimų derlius...
Įvertinimas integruotame ekonomikos ir viešosios kalbos Kauno
miesto renginyje
Spalio 13 d. Saulės gimnazijoje vyko
integruotas ekonomikos ir viešosios kalbos Kauno
miesto renginys, kuriame dalyvavo 46 komandos iš
įvairių Kauno mokyklų bei svečiai iš Austrijos,
Italijos, Švedijos.
Mūsų mokyklos 10-12 kl. mokiniai,
vadovaujami mokytojos Jolantos Čėsnienės,
sukūrė MMB „Ramstukas”. Žiūrovams bendrovės
nariai pristatė sukurtą produktą ramstuką, kuriuo
galima paremti pravirus langus ar duris. Pristatyme
demonstruotas filmukas, kurį kūrė patys mokiniai (montavo
10b klasės mokinys Emilis Ismailovas). Pristatymą anglų kalba
parengė 11 kl. mokinė N. Gališanskytė bei 12 kl. mokinė
Evelina Šiaučiūnaitė. Visos MMB pretendavo į 8 nominacijas,
mūsų gimnazistai pelnė „Praktiškiausios idėjos” nominaciją.
Sveikiname komandą!

Pasaulio čempionas!
Mūsų gimnazijos vienuoliktokas Paulius Mitkus
neseniai Vilniuje vykusiame K-1 mėgėjų pasaulio
čempionate savo amžiaus ir svorio kategorijoje įveikęs
varžovą tapo pasaulio čempionu. Džiaugiamės
gimnazisto pasiekimais - šaunuolis!
Nuotrauka iš klubo
„Tonusas KUDO”
facebook paskyros.

Sportuojame ir laimime
2015 m. rugsėjo 20 d. Kauno ąžuolyne
vyko Kauno miesto lengvosios atletikos
rudens kroso pirmenybės
Krose dalyvavo ir mūsų gimnazijos
mokiniai. Geriausiai sekėsi 5 b klasės
mokiniams Mingailei Arminaitei ir Simonui Zelenekui, užėmusiems garbingas II vietas.

Nnuoširdžiai džiaugiamės rezultatais.

Sėkmingai įveiktas II-asis Konstitucijos egzamino turas
LR Teisingumo ministerija jau devintus metus organizuoja
tradicine tapusią visuotinę teisinių žinių įvertinimo akciją – Konstitucijos
egzaminą 2015. Kauno šv.Pranciškaus gimnazijoje prie šios akcijos
prisijungė 1-12 klasių mokiniai:
1–4 klasių mokiniai atliko kūrybinę užduotį „Mano Lietuvai – 25
metai“;
5–12 klasių moksleiviai savo Konstitucijos žinias galėjo pasitikrinti spręsdami testą.
Mokiniai, teisingai atsakę ne mažiau kaip į 25 klausimus, buvo kviečiami į II egzamino
etapą. Džiaugiamės, kad II turo slenkstį sėkmingai peržengė Ieva Mitkutė, 7a kl., ir
Mindaugas Iskevičius, 12a kl. Linkime sėkmės ir respublikiniame ture!
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Mokytojų dienos akimirkos
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Dėmesio!
Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Spalio 10 dieną minima pasaulinė psichikos
sveikatos diena. Šios dienos išvakarėse
gimnazijos psichologės ir mokinių taryba
mokyklos bendruomenę kvietė pasirūpinti savo
psichine sveikata.
Per pertraukas visi buvo kviečiami
išbandyti relaksacijos kambarį „Ramybės oazė“.
Čia klausydamiesi įvairių gamtos garsų
mokiniai galėjo pabandyti atsipalaiduoti ir
atgauti ramybę. Oazė pasirodė tokia populiari,
kad sunkiai tilpo visi norintys patogiai
įsitaisyti ant patiestų čiužinių. Kiekvienas
tvirtino, kad toks kamabarys galėtų veikti
gimnazijoje ir dažniau.
Mokiniams ir mokytojams taip pat
buvo siūloma išbandyti dailės terapiją.
Apie piešimo naudą atsipalaidavimui
žinoma gan seniai. Tad gimnazijoje
skambant relaksacinei muzikai buvo spalvinamos mandalos ar tiesiog
piešiama, rašomos įvairios į galvą šovusios mintys. Mokiniai teigė, kad
tai jiems suteikė malonių pojūčių.
Dar vienas labai originalus nusiraminimo objektas – siena
„Sprogdink nervus“. Šią sieną padengę pakavimo plėvelės burbuliukai
nepaliko abejingų. Tokia pramoga patiko ir dideliems, ir mažiems.
Renginiu buvo siekiama atkreipti gimnazijos bendruomenės dėmesį į
asmens psichinę sveikatą bei parodyti įvairius būdus, kai neįdedant daug
pastangų, galima kokybiškai atsipalaiduoti po darbų ir pasirūpinti savo
psichine sveikata.

Mokyklos savivaldos naujienos 6 psl.

Gimnazijoje – filmų
seansai
Šiais mokslo metais mokinių taryba pradėjo organizuoti
nemažai renginių, į kuriuos stengiamasi įtraukti kuo daugiau
mokinių ir kol kas organizatoriams neblogai sekasi.
Vienas iš pasisekusių renginių - filmų vakaras, kurio
moksleiviai laukė jau nuo praėjusių mokslo metų. Jau įvyko du
filmų vakarai, vienas skirtas mokinių tarybai, o kitas - jau
visiems norintiems. Kadangi tokio pobūdžio renginys yra naujovė,
tai dar tik būrelis smalsuolių labai nedrąsiai rinkosi į aktų salę
nežinodami, ko tikėtis, nes filmo pavadinimas nebuvo iš anksto
skelbiamas. Džiugu, jog kino seansas sudomino ne tik mokinius,
bet ir kai kuriuos mokytojus, kurie patogiai įsikūrę žiūrėjo filmą.
Kad visus gimnazistus pasiektų žinia apie gimnazijoje
vykstančias kino peržiūras, mokinių taryba pasirengusi kino
vakarus organizuoti kiekvieną savaitę. Tikimės, kad lankytojų vis
daugės ir bendraamžiai patys pradės siūlyti, ką verta pažiūrėti.
O, be to, žiūrėti filmą kartu su draugais visada smagiau.
Taigi mokinių taryba maloniai kviečia visus mokinius ir
mokytojus įsijungti į kino gerbėjų klubą. Apie naują seansą
informacija skelbiama gimnazijos fojė.
Gabrielė
Vitkauskaitė
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Europos kalbų diena
Gimnazijoje kaip ir kasmet rugsėjo 25 d. paminėta
Europos kalbų diena. Šią dieną vyko netradicinės
veiklos, užsienio kalbų kabinetų duris puošė įvairių
šalių simbolika, mokinius fojė pasitiko nuotaikingas
plakatas, vaizduojantis
Europos šalių
atstovus, kuriais galėjo „pavirsti“ patys mokiniai ir
smagiai nusifotografuoti. Savo patirtais įspūdžiais Europos šalyse pasidalino ir
gimnazijos kapelionas A.Stiklakis. Be to, mus aplankė ilgą laiką Lietuvoje
gyvenantis ir šeimą čia sukūręs italas Moreno Bonda, šiuo metu dėstantis italų
kalbą KTU ir VDU. Po nuotaikingos svečio paskaitos apie italų
kalbos ypatybes ir viktorinos pakalbinome lietuviškai puikiai
kalbantį dėstytoją.
Kokį didžiausią skirtumą pastebite tarp Lietuvos ir Italijos?
Manau, kad gamta. Jūsų krašte vien tik lygumos, kurių
nepalyginsi su Italijos kalnynais.
O ar pastebite bendravimo skirtumų tarp italų ir lietuvių?
Dažnai gaunu šį klausimą (juokiasi) ir visada atsakau, jog
nemėgstu skirtyti žmones į tipus, visi turime skirtumų, kartu ir
panašumų. Yra daug šiltų, atvirų lietuvių ir tiek pat uždarų ir
tylių italų.
Galbūt turite mėgstamiausią lietuvišką patiekalą?
Lietuvių patiekalai visi gan sotūs, aš mėgstu lengvesnius
patiekalus, pavyzdžiui, šaltibarščius.
Kokios lietuviškos šventės papročiai labiausiai įstrigo?
Kūčios, nes dar niekada nebuvau matęs, jog žmonės kištų šiaudus po stalu
prieš
šventinę vakarienę.
Ar sunku mokytis lietuvių kalbos?
Aš daug keliauju, todėl esu pramokęs ne vieną kalbą, bet turiu pripažinti lietuvių kalba
tikrai sudėtinga, tad buvo nelengva.
Ko palinkėtumėte mūsų mokyklos mokiniams?
Palinkėsiu niekada nesustoti ir siekti savo tikslų, nebijoti iškilusių iššūkių.
Gabrielė Kavaliauskaitė

Europos kalbų dieną visa
Europa švenčia jau nuo 2001 metų. Šios gražios šventės
tikslas – iškelti daugiakalbystę kaip vieną iš
didžiausių Europos vertybių, įprasminti kalbų
mokymosi įvairovę, pagarbą visoms Europos
kalboms. Mūsų mokyklos mokiniai ją paminėjo
dalyvaudami proto kovų „Kalbų labirintas 2015“
finale, kuris vyko Vilniaus rotušėje. Mūsų
mokyklos mokinių komanda, kuriai susiburti
padėjo mokyt. S. Žydaitienė, su kitomis 11
komandų iš įvairių Lietuvos miestų varžėsi dėl
geriausios bei išmintingiausios komandos titulo.
Komandoms pateikti klausimai nebuvo lengvi,
tad teko pasukti galvas. Pasitaikė ir ne viena
gudri užduotis, kurios atsakymas slypėjo pačiame klausime.
Nors šį kartą neparsivežėme pirmosios vietos, tačiau įgijome
neįkainojamos patirties, kuri neabejotinai pravers ateityje.
Amanda Kiukytė
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Vaidiname...
Spalio 9 dieną mes, 9b klasės gimnazistai, buvome pakviesti į
tarptautinę naujųjų technologijų konferenciją #SWITCH!, kurią
inicijavo Europos parlamento narys A. Guoga.
Jam esame dėkingi ir už kelionės išlaidas į
Vilnių.
Konferencijoje klausėme pasaulyje puikiai
žinomų kompanijų „Amazon", „Microsoft" ir kt.
sėkmingai pasaulinę šlovę pasiekusių startuolių.
Renginyje dalyvavo ir patirtimi dalijosi Europos
komisijos prezidentas A. Ansip, Estijos
Premjeras T. Roivas, studentai ir moksleiviai iš
6 valstybių.
Mes su auklėtoja Vita Kuliešiūte bei
pavaduotoja ugdymui Kristina Bedaite turėjome
galimybę kurti, domėtis ir išbandyti naujausias
technologijas,
rinktis
ateitį
bendroje
skaitmeninėje erdvėje, dalyvauti interaktyviuose
konkursėliuose, kuriuose laimėjome įvairių
prizų. Virtualūs trimačiai modeliai, 3D spausdintuvai ir skaneriai,
virtualios realybės akiniai, dronai, daugiasraigčiai orlaiviai - tai
tik dalis naujovių, kurias matėme, lietėme Cool & Crazy erdvėje.
Dėkojame pavaduotojai, technologijų mokytojai Rozvitai
Brazaitienei ir auklėtojai už paskatinimą kurti skaitmeninius
filmukus - tai buvo bilietas į įdomiausią ir didžiausią Baltijos
šalyse naujųjų technologijų
konferenciją.
9b klasės mokiniai

Turbūt jau žinote, kad mūsų gimnazijos mokiniai labai mėgsta
dalyvauti įvairiuose renginiuose, vaidinti, dainuoti ar
šokti… Nepakartojamų įspūdžių paliko renginys, skirtas
Etnografinių regionų metams. Mokytojos Sandros
Žydaitienės ir bibliotekininkės Redos
Janušauskienės lydimi vykome į Kauno
Stasio Lozoraičio pagrindinę mokyklą ir ten
surengtoje „Tarmių šventėje“ vaidinome
vaidinimą „Žemaičiai“. Šiam pasirodymui
ruošėmės tikrai intensyiai, bet, manau, kad kiekvienas
artistas galėtų drąsiai teigti, kad buvo verta savo laisvą
laiką išnaudoti šmaikštaus vaidinimo repeticijoms.
Tarmių šventėje išvydome Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir
Mažosios Lietuvos pristatymus. Būsiu nekukli, bet man atrodo, jog mes
buvome šauniausi, o ir šventės pabaigoje mus apdovanojo už geriausią
pristatymą ! Vaidinime „Žemaičiai“ mes pristatėme vieną iš iš seniausių ir
linksmiausių Lietuvos švenčių – Užgavėnes. Mes „įsikūnijome“ į
įvairiausius personažus: Jaunuosius, Piršlį, Giltinę, Kanapinį, Lašininį ir
į kitus spalvingus personažus.
Visiems tikrai patiko vaidinti Užgavėnių sceną, įsijausti į
personažus ir tiesiog smagiai praleisti laiką su bendraklasiais ir
mokytojais...
Ieva Mitkutė

Nr. 19, 2015

Pradinukų balsas 9 psl.

Kraštotyrinės išvykos

Rugsėjo pabaigoje pradinių klasių mokiniai projektinės
kraštotyrinės edukacijos dienos metu vyko į tolimesnes keliones po
Kauno apylinkes ir apskritį, o patys
mažiausi apžiūrėjo šalia gimnazijos
įsikūrusias Aleksoto lankytinas vietas.
Įspūdžių užteko visiems: ir tiems, kurie
dalyvavo pažintinėje programoje „Kačerginės
pasakų taku“, lankėsi Zapyškyje, Zyplių dvare,
ir tiems, kurie grožėjosi vaizdingomis Birštono
ir Nemuno kilpų apylinkėmis, susipažino su
Punios ir Birštono piliakalnių istorijomis,
ragavo mineralinio vandens, ir tiems, kurie
domėjosi augalų įvairove Kauno marių
regioniniame parke, Kauno moksleivių aplinkotyros centre bei VDU
Botanikos sode. Išvykų metu mokiniai pakartojo ir saugaus eismo
taisykles.
Netradicinė veikla, išvykos padeda mokiniams užmegzti glaudesnį
ryšį ne tik tarpusavyje, bet ir su supančia aplinka, pasidžiaugti gimtinės
gamta, ugdo kūrybiškumą, skatina tapti tikraisiais savo krašto
šeimininkais.
Pradinių klasių mokytojos
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Kelionės- mūsų turtas
Įpūdžiais pasidalyti sutiko rusų
kalbos mokytoja
Virginija Martinkienė. Vasarą ji praleido itin turiningai.
Mokytoja keliavo po Europą. Aplankė tokias šalis, kaip
Slovakija, Kroatija, Vengrija bei Bosnija ir Hercogovina.
Pastarąją aplankė pirmą kartą. Ši kelionė buvo ir pažintinė, ir
poilsinė. Didelį įspūdį paliko Bosnija ir Hercogovina.
Joje neišnykę karo pėdsakai, o pastatai vis dar stūkso
sušaudyti kulkų. Mokytoją ypač nustebino vietiniai gyventojai:
„Bosnijoje vietiniai ekstremalai už penkis eurus šoka nuo aukšto
tilto, esančio virš upės. Visa tai jie nufilmuoja ir duoda įrašą.
Buvo baisu stebėti, kaip žmonės rizikuoja savo gyvybėmis dėl
tokios menkos pinigų sumos.“ Taip pat nemenką įspūdį paliko
Kroatijos salos, o ypač Hvoro sala. Joje keliautoja ragavo
tradicinių Kroatijos patiekalų, pirmą kartą
pabandė morenos ir austrių, kurios buvo ką
tik sužvejotos jūroje. Taigi, ne tik keliaukite,
bet ir ragaukite.

Bibliotekos vedėja Reda Janušauskienė vasarą
svečiavosi Airijoje, Droghedos mieste. Šioje šalyje ji
lankėsi ne pirmą kartą, nes lankė dukrą. Airijoje
nepastebimai prabėgo net dvi savaitės. Aplankyta
nemažai įdomių istorinių objektų. Didelį įspūdį paliko
kurortinio miestelio Malahaidos pilis ir Botanikos sodas.
Bibliotekininkė pabuvoje net
pasaulio krašte - Galvėjuje
rifuose.
Keliautoja šypsosi: „Kelionės
įspūdžių
nesugadina net
nuolat
purškiantis
lietus“

Nubėgo nuplasnojo vasaros atostogos, tik dar nepamirštame patirtų
įspūdžių, kuriais dalijamės tarpusavyje. Prisiminimų kupini į naujus mokslo
metus įžengė ir mokytojai. Tad mes nusprendėme pasidomėti, kokios vasaros
akimirkos buvo įsimintiniausios.
Mokytojas kalbino Smiltė Butkytė ir Simona Čujanaitė
„Paryžius nuostabus”, - žinomą tiesą
patvirtina socialinė pedagogė Ingrida
Skrodenienė, kuri šią vasarą aplankė
Prancūzijos sostinę. Ypač sužavėjo Eifelio
bokštas, Luvras. Kadangi keliavo su dukra, tad
nepraleido progos apsilankyti Disneilende.
Pakeliui į Prancūziją aplankė Amsterdamą,
Liuksemburgą. Įspūdžių žodžiais neįmanoma perduoti.
Mokytoja Vita Kuliešiūtė, kaip ir dera tikrai geografei, vasarą
būtinai kur nors keliauja. Šią vasarą aplankė Balkanų pusiasalį.
Kelionės metu susipažino net su aštuoniomis valstybėmis. Balkanų
šalys, pasak Vitos Kuliešiūtės, gana skurdžios, tad mokytoją porą
kartų vietiniai bandė apgauti ir apvogti. Tačiau nemalonumai
nuotaikos nesugadino. Mokytoją sužavėjo Kroatijos miestas
Dubrovnikas ir Serbijos sostinė Belgradas. Taip pat jai labai patiko
Juodkalnijoje esanti Kotoro įlanka. Iš tikrųjų visų nuostabių
kampelių net nesuminėtų. Pataria geriau patiems viską pamatyti,
negu šimtą kartų išgirsti.
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Ir mokėmės, ir poilsiavome

Rugsėjo 12-13d. 9b
klasės mokiniai turėjo
galimybę mokytis
netradicinėje erdvėje
Palangoje bei puikiai
praleisti laiką tradiciškai keliaudami su savo tėveliais ir
auklėtoja Vita Kuliešiūte. Ekskursiją vedė auklėtoja, kuri
labai trumpai ir įdomiai pristatė kelionės maršrutą. Pirmasis
sustojimas – aukščiausia Kaunas – Klaipėda magistralės vieta
Kryžkalnyje. Vėliau dalyvavome edukacijoje Palangos gintaro muziejuje,
atlikome įvairiausių tyrimų su mūsų šalies auksu gintaru. Be to, buvo
smagu pasižvalgyti po naujai restauruotą
muziejų. Ekskursiją tęsėme Palangos
Tiškevičių
rūmų
sode,
žavėjomės grojančiu
fontanu, pramogavome Palangos
mieste, maudėmės jūroje ir šildėmės
rudeninės saulutės spinduliuose.
Kelionės pabaigoje nuvykome į
Dinozaurų parką, įsikūrusį netoli
Klaipėdos. Pasijautėme lyg išvykę į prieš
milijonus metų išnykusių dinozaurų
paiešką. Smagu buvo dalyvauti 5D filmų apie
dinozaurus ekranizacijose, pabūti šalia
milžiniškų dinozaurų, o kur dar nuostabios
emocijos iš veidrodžių labirinto! Kelionės metu
daug pamatėme, sužinojome ir išmokome.
Ekskursija visiems labai patiko.
Džiaugiamės klasės tradicija kiekvieną
rugsėjo antrąjį savaitgalį vykti į auklėtojos
organizuojamas keliones.
9b klasės mokiniai

Mes esame turistai...
Rugsėjo 27 diena - Tarptautinė turizmo diena. 8b gimnazistai ir
mokyklos jaunieji žurnalistai šią dieną nutarė paminėti, kaip ir dera
ekologinės gimnazijos atstovams, turistaudami. Mes kartu su
mokytojomis G. Kutkiene ir R. Matulaitiene bei Kauno jaunųjų
turisto centro nariais vykome pasižvalgyti po vaizdingą
Kauno Nemuno kilpų regioninį parką, bet prieš tai aplankėme
Prienų miestelį. Čia, dalyvaudami orientacinėse varžybose,
susipažinome su šio gražaus miestelio istorija bei lankytinomis
vietomis. Apglėbėme Balbieriškio girioje
augantį aukščiausią Lietuvos maumedį
(medžio aukštis net 48 m.), ir pasigrožėjome
Nemuno kilpų vaizdu ties Balbieriškio
atodanga. Bet didžiausią įspūdį visiems paliko
5 km žygis rudens spalvomis pasipuošusiu
Nemuno kilpų regioniniu parku, turistiniai
pietūs ir puiki nuotaika.
Ema Bliukytė

Gimnazijos ponaičiai ir panelės Aleksoto šventėje
Jau penkioliktą rudenį VDU Botanikos sode Aleksoto
bendruomenė rinkosi į šventę. Saulėtą rugsėjo 20 d. popietę į
renginį rinkosi elegantiškos ponios ir solidūs ponai: taip
parodytas dėmesys Lietuvos dvarų kultūrai. Mūsų gimnazijos
ponaičiai ir panelės pradžiugino susirinkusiuosius skambiomis dainomis (mokyt. S.
Serbentienė) ir puošniais kostiumais. Įspūdingai atrodė ir šiai šventei sukurtas
skėtis (mokyt. K. Alesienė ir V. Tamošiūnienė). Džiaugsmu
spindėjo ir jaunųjų sportininkų
veidai: mūsų mažieji
gimnazistai estafečių varžybose
buvo pirmieji (mokyt. E.
Rutkauskas ir D. Stankienė)!
Už puikią nuotaiką dėkojame
visiems šventės dalyviams.
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Kryžiažodžiai

Rugsėjo renginys
Mokinės ir mokytojos susitiko...
kvadrato aikštelėje
Kauno šv. Pranciškaus gimnazijoje spalio 2
d. Tarptautinės mokytojo dienos išvakarėse įvyko
draugiškos dešimtokių ir mokytojų rinktinių
kvadrato varžybos. Nors rezultatu 2:1 pergalę
šventė šauniosios dešimtokės, nuliūdusių nebuvo.
Ir mokytojoms, ir mokinėms liko daug
nepakartojamų įspūdžių. Beje, kai kurios
mokytojos neatsisakytų
revanšo.
Dėkojame kūno kultūros
mokytojams Natalijai
Tamošiūnienei, Daivai
Stankienei, Egidijui
Rutkauskui bei varžybų
dalyvėms.
Indrė Matulaitytė
Silvijos Grigaravičiūtės fotoreportažas

Tęsiame kryžiažodžių konkursą. Spalio 10-16 d. vyko Programavimo savaitė (Code Week),
mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras”
treniruotėje, tad šįkart kryžiažodį sudarė IT mokytoja Leila Žiemienė. Linkime sėkmės!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I

7.
8.
9.
10

1. Seniausias skaičiavimams atlikti skirtas
prietaisas.
2. Koks pirmosios skaičiavimo mašinos,
kurią sukūrė prancūzų matematikas,
filosofas, fizikas B. Paskalis,
pavadinimas?
3.Poeto lordo Dž. Bairono duktė
vadinama pirmąja programuotoja, jos
vardu pavadinta viena iš programavimo
kalbų ADA.
4. Iš kokio žodžio kilęs „kompiuteris“?
5. Mažiausias informacijos matavimo

K
I
L
O
B
A
T
A
S
vienetas.
6. Pirmasis lietuviškas kompiuteris.
7. Kas sukūrė programavimo kalbą Pascal
(Paskalis)?
8. Be ko šiandien neįsivaizduojate
kompiuterio?
9. Kokios kompanijos įkūrėjai S. Vozniakas,
S. Džobsas, R. Veinas?
10.„Microsoft“ įkūrėjas.

Gimnazijos laikraščio komanda:
Neringa Gališanskytė, Gabrielė Vitkauskaitė, Amanda Kiukytė, Ema Bliukytė, Smiltė Butkytė, Simona Čujanaitė, Gabrielė Kavaliauskaitė, Evelina Šiaučiūnaitė, Ieva Mitkutė,
Meda Katauskaitė, Indrė Matulaitytė

