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Teskamba vardas Lietuvos

Meilė – kaip vėjas, jos nematai, bet jauti
(„Įsimintinas kelias“).
Niekas nepaneigtų, kad vasaris – meilės mėnuo.
Per šv. Valentino dieną kažkas tarsi įkvepia į mūsų
širdis šiek tiek džiaugsmo (gal artėjančio pavasario
nuojauta?). Visą dieną mokykloje tvyro šventinė
nuotaika: kur bepasisuksi, visur išvysi raudonas
širdeles ir nuoširdžias šypsenas. Tačiau šį mėnesį
negalima pamiršti ir dar vienos svarbios datos –
Vasario 16 – Lietuvos nepriklausomybės dienos. Tą
dieną iškeltos vėliavos iš naujo įkvepia šiltus jausmus
tėvynei. Juk Lietuvą turime mylėti ne todėl, kad didelė
ar maža, bet dėl to, kad sava.
Ugnė Zieniūtė

Čia Lietuva, čia lietūs lyja,
Gyventi kai kuriems sunku...
O aš žinau, tik čia – tėvynė,
Didžiuojuos ja ir branginu.
Žali miškai, geltonos pienių pievos
Ir aukso kopos Baltijos krantų...
Išlaikėme mes gimtą kalbą, raštą,
Dainas – ir širdyje džiugu.
Krepšinio mūsų vyrai šaunūs
Su pergalėm sugrįžta nuolatos!
Tad mūsų trispalvė teplazda oriai,
Teskamba garsiai vardas Lietuvos!
Lina Pikalavičiūtė, 8b
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Linkime
šiems
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mokiniams
sėkmės II atrankiniame
etape.
Dėkojame
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Sausio 16-27 d.
mokykloje
vyko
nuotolinis
nacionalinio
Vinco
Kudirkos
dailyraščio
konkurso „Rašom!“ etapas.
Dailyraščio konkurso tikslas - ugdyti taisyklingo,
aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. Lietuvių kalbos ir
pradinių klasių mokytojos 3-6 ir 7-10 klasių mokiniams
pasiūlė perrašyti konkurso rengėjų pateiktus tekstus į
specialius A4 formato lapus. Dailiojo rašto darbas buvo
rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis rašaliniu parkeriu
mėlynu rašalu, negalima teksto braukyti, taisyti. Pasirodo,
aukšti konkurso reikalavimai neišgąsdino žemesniųjų klasių
mokinių (jiems, beje, buvo leidžiama rašyti į lapus su
linijomis) – jų dailiojo rašto darbelių dalyvauti II
respublikiniame etape atrinkta daugiausia. Vyresniųjų
klasių mokiniams dailyraščio užduotis pasirodė sudėtinga teksto rašymas tvarkingai į baltą be linijų lapą reikalavo
didelės kantrybės ir kruopštumo.
Lietuvių kalbos mokytojų ir mokinių vertinimu
gražiausiai dailyraščiu mūsų mokykloje rašo Gabrielė
Čėplaitė, Agnė Dudonytė, Deimantė Dičkutė, Meda
Katauskaitė, Emilija Kregždytė, Milda Garliauskaitė,
Mantas
Gliaudys,
Aušrinė
Skrodenytė,
Rugilė
Sinkevičiūtė, Aušra Petrauskaitė, Audrius Auželis.

Lietuvių kalbos mokytojos
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tylėti 81 valandą. Vien tik Kauno gete 1941 m. spalio 28-29
d. IX forte buvo nužudyta 9200 žydų tautybės žmonių, iš jų
- 4300 buvo vaikai. 1943 m. lapkričio 5 d. iš Šiaulių geto 570
vaikų ir senelių buvo išgabenti prekiniais vagonais į
Aušvicą ir ten nužudyti...
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Mūsų mokykloje sausio 26-27 dienomis vyko
projektas „Drugeliai“. Šio projekto metu buvo minima
traptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Įvairių klasių
mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja ir Tolerancijos
ugdymo centro vadove Rasa Krulikauskiene parengė
įsimintiną programą, kurios metu buvo skaitomi
išgyvenusių holokaustą žydų prisiminimai, deklmuojamos
eilės, dešimtų klasių mokiniai prisatė jautrią meninę
kompoziciją (režisierė Sandra Žydaitienė).
Ne vienas renginio dalyvis susigraudinęs susimąstė
išgirdęs, ką teko patirti žydų tautybės žmonėms. Pasirodo,

Renginio metu svarbiausias simbolis buvo drugelis tai neišsipildžiusios holokausto metu žuvusių vaikų
svajonės. Drugelius piešė, karpė, gamino ir pradinių
klasių, ir vyresniųjų klasių mokiniai. Spalvingi drugeliai
gražiai nutūpė ant aktų salės kėdžių. Sausio 27 vakarą
renginio dalyviai po filmo „Nepaprasta kelionė“ peržiūros
išrinko gražiausius drugelius, kurie buvo išsiųsti į
respublikinę parodą Radviliškio Vaižganto progimnazijoje,
o vėliau „skris“ į Hiustono Holokausto muziejų ir į Izraelį.
Renginys buvo nuoširdus, įdomus, nors ir liūdnas,
nes prisiminėme skaudžius ir siaubingus žmonijos istorijos
įvykius.
Viktorija Polismakaitė

3

Nr. 4, 2012 m.


Ž
Žiieem
maa,, žžiieem
maa,, b
bėėk
k iišš k
kiieem
moo
Vasario 21 dieną mokiniai-persirengėliai triukšmingai
varė žiemą iš kiemo. Neatpažįstamai pasikeitę mokyklos
mokinių tarybos atstovai,
klasių seniūnai, lydimi
pavaduotojos Kristinos Bedaitės ir lietuvių kalbos mokytojos
Danutės Ruseckienės, su dainomis, šokiais ir mįslėmis
surengė smagią žiemos varymo šventę. Spalvingame būryje
sukosi čigonai, gydytojų komanda, raganos, na ir žinoma,
Lašininis su Kanapiniu. Per trečią pamoką armonikos garsai
linksmai skambėjo įvairiuose kabinetuose, persirengėliai
uždavinėjo mįsles, mokytojoms čigonės pranašavo ateitį.
Tas, kuris įmindavo mįslę, galėjo pasivaišinti mūsų
mokyklos valgykloje keptais blynais. Čigonai iš vaikų vogė
daiktus (aišku, paskui viską grąžino). Kai visos klasės buvo
aplankytos, pirmojo mokyklos aukšto koridoriuje savo jėgas
virvės traukimo rungtyje išbandė Kanapinis ir Lašininis.
Kaip ir reikėjo tikėtis, nugalėjo Kanapinis, tačiau tik su kitų
pagalba.
Mokinių reakcija į triukšmingą eiseną buvo įvairi.
Mažesnieji mokinukai nuoširdžiai džiaugėsi išvydę čigonų
taborą ir kitus persirengėlius, noriai atsakinėjo į jiems
užduodamas mįsles. Kai kurie vyresnieji mokiniai į pokštus
žiūrėjo skeptiškai. Vis dėlto daugeliui buvo labai smagu. Na,
o patys persirengėliai patyrė daugybę gerų įspūdžių: žiema
tikrai jų išsigando!
Vaida Kapustavičiūtė

VšĮ Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla
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Pats didžiausias būrelio uždavinys – pastatyti
spektaklį pagal nežinomo autoriaus eiliuotą pasaką „Tikras
draugas“. Spektakliuką mokiniai suvaidins gegužės
mėnesį meninės saviraiškos konkurso „Tau gegužio žiedą
dovanoju“ metu. Tikimės, kad viskas pavyks.
Mokyklos psichologė Violeta Peištaraitė

Mokykloje veikia būrelis „Aš galiu būti ir kitoks“,
skirtas pradinių klasių mokiniams. Būrelyje yra lavinami
socialiniai įgūdžiai, aptariami vaikų jausmai, atpažįstamos
kylančios emocijos. Vaikams siūloma patraukli kūrybinė
veikla: neegzistuojančio gyvūno piešimas, dovanos piešimas
draugui, pasakos kūrimas grupėje, portreto lipdymas iš
plastelino, medžio „Kuo aš esu ypatingas“ kūrimas,
mėgstamiausių dalykų rašymas ant popierinių delnų ir pan.
Be to, rengiamos filmukų peržiūros, aptariamas jų turinys,
teigiami dalykai, kuriuos galima pritaikyti ir savo gyvenime.
Mokiniai būrelyje turi galimybę geriau vienas kitą pažinti,
labiau susidraugauti. Taip pat jie mokosi išsakyti savo
nuomonę, lavina kūrybiškumą, mokosi tinkamai spręsti
konfliktines situacijas.

5

Nr. 4, 2012 m.


A
Ap
plliin
nk
koossaau
uggiin
niioo u
uggd
dyym
moo p
prrooggrraam
maa
„„G
GL
LO
OB
BE
E““
Geografę Vitą Kuliešiūtę pažįsta turbūt visi mokiniai.
Mokiniai žino, kad ji puiki mokytoja. Tačiau daugelis
mokytoją mato tik pamokose ir, spėju, net nežino, jog ji
vadovauja vienam iš įdomiausių būrelių „GLOBE“. Tai
tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa, telkianti
mokinius, mokytojus ir mokslininkus tyrinėti aplinką.
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nuvažiuoti į „GLOBE“ surengtą konferenciją, kuri vyko
Vilniuje. Įsikūrusios sostinėje, nedelsdamos nuvykome į
konferencijų salę prisistatyti, susipažinti ir susirasti
bendraminčių. Vėliau prasidėjo mūsų paskaitos. Ši veikla
buvo be galo įdomi: dalyvavome debatuose, rengėme
diskusijas, žaidėme, balsavome ir rinkome nugalėtojus.
Nejučia prabėgo dvi labai turiningos dienos, o draugai, su
kuriais susipažinome, liks visam gyvenimui!

P. S. Jeigu norite tokių nuotykių, junkitės prie mūsų:
kartu domėsimės Aleksoto aplinkosaugos veikla,
stebėsime ir tirsime mus supančios aplinkos pokyčius.
Pamatysite – bus smagu!
Gabija Pekūnaitė
Ne per seniausiai dviem būrelio atstovėms (viena iš jų
buvau aš, antra - Ema Grigėnaitytė) pasitaikė galimybė
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Elenos Babrauskaitės pilvo šokiai atitiko linksmą
susirinkusiųjų nuotaiką. Žinoma, dėkojame diskotekos
vedėjoms, didžėjams ir rengėjams. Visų pageidavimas
būtų vienas: tikimės dažniau tokių įspūdingų renginių!
O štai keletas aštuntokų minčių apie meilę...

Mes žinome, kad šv. Valentino diena ypatinga. Tą
dieną visi pražysta širdelėmis, tikisi romantikos...
Mūsų mokykloje nuo pat ryto daugelis vaikščiojo
ieškodami savo „antrosios“ pusės... Turėčiau paaiškinti: iš
ryto kiekvienas mokinys prie mokyklos durų gavo po
skirtingą širdelės pusę. Pertraukų metu suradę antrąją pusę
galėjo į vakare rengiamą diskoteką įeiti nemokamai. Savo
puseles surado tik kelios poros - matyt, kiti per prastai
ieškojo. Mokyklos radijas pertraukų metu grojo žinomas
dainas, žodžiu, vyravo džiugi nuotaika.
Visi nekantriai laukė vakaro, kol galės smagiai
pašokti diskotekoje. Galiu patvirtinti, kad diskotekoje
neturėjome kada nuobodžiauti: gera muzika, šokių vadovės
Eglės Rutkauskienės parengtų jaunųjų šokėjų bei rytietiški

Meilė – tai jausmas, kuris verčia aukotis dėl mylimo. Gabrielė
Meilė – tai jausmas, kuris yra saldus ir kartus, kuriuo reikia mėgautis
ir branginti, džiaugtis kiekviena akimirka. Silvija, Kristina, Mantas,
Erika
Meilė – tai tas jausmas, kai širdis atrodo iššoks iš krūtinės, kai naktis
nušvinta kitomis spalvomis, kai, rodos, pašoksi ir nubėgsi į pasaulio
kraštą tam, kad apkabintum tą, kurio širdis priklauso Tau. Gabija,
Gerda, Aistė
Meilę jauti tada, kai dėl kito gyvybės bijai labiau nei dėl savosios.
Gabrielė, Rasa ir Erika
Meilė – tai sparnuota palaima, nes ji atskrenda į širdį neprašoma. Ugnė
ir Iveta
Meilė – tai jausmas, kai skaitai ir nieko nematai, kai jauti tai, ko niekas
negali paaiškinti. Tai trauka, priklausomybė nuo to žmogaus, kuriam
ją jauti. Vaida, Viktorija, Elena
Meilė – tai gražus jausmas. Ją reikia branginti. Jonas ir Justas

Indrė Matulaitytė
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Vasario 28 dienos 1-8 klasių mokiniai laukė
nekantraudami, nes bibliotekos vedėjos R. Janušauskienės ir
lietuvių kalbos mokytojų kvietimu į mokyklą atvyko
populiarus vaikų rašytojas Vytautas Račickas. Žinomas
„Šlepetės“, „Zuikos padūkėlio“, „Nippė nori namo“ ir kitų
knygų vaikams autorius šiemet švenčia savo 60-metį, tad itin
džiugu, kad sutiko pabendrauti su mūsų mokyklos
pradinukais ir 5-8 klasių mokiniais. Rašytojas įdomiai ir
šmaikščiai pasakojo apie savo kūrybą, apie įvairių linksmų
istorijų gimimą. Vytauto Račicko skaitomų ištraukų vaikai
klausėsi net sulaikę kvėpavimą. Paaugliams buvo įdomu
išgirsti, kur rašytojas randa medžiagos pasakojimams apie
skaudžius
kiekvienai
šeimai
dalykus
(skyrybos,
narkomanija, vienišumas, nuopuolis, nelaiminga pirmoji
meilė). Romanas „Baltos durys“ 2010 metais išrinkta Metų
knyga paauglių kategorijoje. Šią ir kitų knygų buvo galima
įsigyti susitikimo metu. Autorius mielai kiekvienam įrašė
šiltą palinkėjimą.
Norėtųsi sutikti su rašytojo pasakytais žodžiais, jog
tradicinės knygos niekada neišstums elektroniniai leidiniai.
Juk mieliau ir patogiau vartyti popierinės knygelės
puslapius ir, pasitelkus vaizduotę, keliauti į nepatirtą, naują
nuotykių pasaulį.
Lietuvių kalbos mokytoja Renata Matulaitienė

MOKYKLOS SVEČIAI
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Mes, 6c klasės mokiniai, dalyvaujame tarptautiniame
IT projekte iTEC (ateities klasės formavimas). Šio projekto
tikslas, kaip informavo IT mokytoja R. Brazaitienė, naujų
mokymosi metodų ir veiklos kūrimas. Taigi mums buvo be
galo įdomu išmėginti naują pamokos scenarijų „Šviežio oro
gūsis“.
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Vasario 15 d. aš ir mano bendraklasiai integruotoje
gamtos, anglų kalbos ir informacinių technologijų
pamokoje „Tarša iš mobilių šaltinių mokyklos mikrorajono
teritorijoje“ atlikome svarbų visam Aleksotui darbą.
Mūsų klasės mokiniai, iš anksto pasiskirstę
grupelėmis, stovėdami tam tikrą laiką prie Veiverių plento,
Europos prospekto ir Bitininkų gatvės skaičiavo
pravažiuojančius automobilius. Po to surinktus duomenis
pateikė gamtos mokytojai B. Bacienei. Mokytoja paaiškino,
kaip pritaikyti formules, kurios padėtų suskaičiuoti oro
taršą mūsų mikrorajone piko ir ne piko valandomis.
Priėjome išvadą: nepatartina piko valandomis laisvalaikį
leisti lauke! Vadinasi, oro tarša Aleksote yra per didelė.
Apie gautus rezultatus parengėme pranešimus anglų kalba
(konsultavo anglų kalbos mokytoja D. Navickienė). Tad
jautėmės esantys tikri mokslininkai, skaitantys svarbius
pranešimus ekologijos tema.
Beje, labai įdomu buvo IT pamokoje, kai dirbome
naujoje virtualioje TeamUp, skirtoje darbui grupėmis,
aplinkoje: fotografavomės, įrašėme savo balsus, klausėme,
taisėme trūkumus.
Tokia šiuolaikinė
pamoka mums labai patiko.
Žinoma, tikimės, kad į mūsų atliktus tyrimus atkreips
rimtą dėmesį aplinkosaugos specialistai.
Ieva Daunoraitė
(konsultavo IT mokytoja Rozvita Brazaitienė)
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„Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, – visą mėnesį
primindavo šį šūkį kūno kultūros mokytojai Daiva
Stankienė, Egidijus Rutkauskas, Natalija Tamošiūnienė,
technologijų mokytoja Eglė Strašinskaitė ir bendruomenės
sveikatos slaugytoja Daiva Jokubauskienė.
O kad tai ne tik žodžiai, bet ir darbai - patys
įsitikinome. Pirmadieniais, klasės valandėlės metu,
auklėtojai ir auklėtiniai kalbėjosi, atrodo, apie paprastus
dalykus: norint gerai jaustis, reikia gerti kuo daugiau

f

vandens, valgyti nemažai vaisių ir daržovių. Technologijų
pamokose mokiniai mokėsi gaminti sveikus patiekalus,
rengė pranešimus apie sveiką mitybą.
Svarbi sąlyga augti sveikam – aktyvus poilsis.
Mokytoja Daiva Stankienė mokė mokinius vaikščioti
šiaurietišku būdu: pasiramsčiuodami lazdomis mokiniai
smagiai suko ratus aplink mokyklą. 5-10 klasių mergaitės
susirungė kvadrato varžybose. Džiugu laimėti – pergalę
šventė 7-okės ir 9-okės.
Berniukai prakaitą braukė
mėtydami tritaškius ir kovodami varžybose „3x3“.
Taikliausi tritaškių mėtymo rungtyje buvo Deividas
Valatkevičius, Tomas Valatkevičius ir Andrius Šukys.
Komandinėse varžybose „3x3“ nugalėjo 7-okai ir 11-okai.
Vis dėlto ne laimėjimas svarbiausia – svarbiausia
sportas, tinkamai išliejama energija ir gera nuotaika.
Indrė Matulaitytė
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Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų dieną – mokykloje vyko
pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Tą dieną
mokyklos informaciniame centre istorijos pamokų metu
mokiniai susipažino su filmuota, skaudžius įvykius
menančia medžiaga, 6 klasių mokiniams vyko integruota
lietuvių ir istorijos pamoka „Laisvės kaina“.
Vasario 10 d. mūsų mokyklos abiturientai šventė
įspūdingą šimtadienį. Šimtadienio programa mokyklos
bendruomenei buvo parodyta restorano „Bajorkiemis“
scenoje. Visi renginio dalyviai patyrė neišdildomų įspūdžių
stebėdami išradingų dvyliktokų vaidinimą (režisierius T.
Erbrėderis) ir šmaikštų abiturientų auklėtojų G. Kutkienės,

VšĮ Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla
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A. Andreikėnienės ir J. Čėsnienės pasirodymą. Nuoširdžiai
dėkojame dvyliktokams už šventę ir linkime sėkmės
rengiantis egzaminams.
Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną mokyklos aktų salėje vyko iškilmingas minėjimas.
Pranešimus valstybės atkūrimo tema skaitė istorijos
mokytoja L. Ragulskienė ir jos parengtos dvyliktokės. S.
Serbentienės vadovaujami choristai atliko keletą visiems
žinomų patriotinių dainų. Vyresnių klasių mokiniai su
auklėtojais dalyvavo šv. mišiose Kauno šv. Mykolo
Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje, vėliau žygiavo iškilmingoje
eisenoje ir dalyvavo minėjime Vytauto Didžiojo karo
muziejaus sodelyje.
Vasario 23 d. vakare vyko tėvų ir mokytojų
vakaronė „Maestro Vytautą Kernagį prisiminus...“.
Renginio dalyviams labai įsiminė šiltas bendravimas,
nuostabi programa bei vakaro rengėjų kūrybiškumas.
Renginį vedė direktoriaus pavaduotoja L. Kasiulynienė,
organizavo pradinių klasių mokytojos.
Vasario 27 d.
mokykloje
svečiavosi
kun. A.
Bulotas ir sąjūdietis V. Markevičius. Aktų salėje mokiniai
galėjo
apžiūrėti
Sąjūdžio
dalyvio Vytauto
Markevičiaus surengtą parodą, kurioje eksponuojami
dokumentai, laikraščių iškarpos, nuotraukos, bylojantys
apie Sąjūdžio istoriją.
Vasario 27 – kovo 2 dienomis pradinių klasių
mokiniai dalyvavo netradicinėse pamokose mokyklos
muziejuje. Pradinių klasių mokytoja Palmira Gaulytė,
dirbanti mokykloje jau ne vieną dešimtmetį, mokiniams
vaizdingai papasakojo apie muziejuje eksponuojamas
nuotraukas, senus dokumentus, apie mokytojus ir
mokyklą baigusius mokinius. Be to, smalsieji pradinukai
dalyvavo kraštotyros būrelio parengtoje edukacinėje
programoje „Susipažinkime su mokyklos praeitimi“.
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MOKYKLOS TREJETUKAS





M
Mook
kyyk
kllooss ttrreejjeettu
uk
kaass
Šv. Valentino dienos išvakarėse pasidomėjome
bendraamžių mergaičių ir berniukų nuomone, į kokias
bendraamžių savybes jie kreipia didesnį dėmesį. Taigi mūsų
mokyklos mergaitėms patinka tokie berniukai:

1 vieta – protingi
2 vieta – sąžiningi
3 vieta – gražūs
Beje, patinka ir drąsūs, ir malonūs, ir mėgstantys
humorą. Berniukų nuomone, patraukliausios tokios
mergaitės:

D
Dėėm
meessiioo!! D
Dėėm
meessiioo!!
Skelbiame fotografijų konkursą! Visi džiaugiamės
atbundančia gamta, tad fiksuokime gražiausias pavasario
akimirkas.
Jeigu mėgstate gėrėtis gamta ir pastebite gražių
pavasario ženklų, fotografuokite ir nuotraukas siųskite el.
paštu mokyklosbalsas@yahoo.com.
Įspūdingiausių nuotraukų autoriai bus apdovanoti
padėkos raštais, o jų darbai papuoš kito „Mokyklos balso“
numerio viršelį.
Labai laukiame nuotraukų ir linkime sėkmės!

1 vieta – gražios
2 vieta – draugiškos
3 vieta – kultūringos
Mūsų mokyklos berniukai noriai bendrauja su
mielomis, tvarkingomis, darbščiomis mergaitėmis.
Norėtume paprašyti, kad būtumėte aktyvesni,
siūlytumėte, rašytumėte, bendradarbiautumėte. Kreipkitės į
6c klasės mokinį Domą Kukauską.

Skelbiame
fotografijų
konkursą!
Visi
džiaugiamės
atbundančia
gamta, kimirkas.
akimir

Ema Bliukytė, Amanda Kiukytė
ir Domas Kukauskas
Mokyklos laikraščio komanda:

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

Lauksime Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų !
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