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Brangūs šv. Pranciškaus mokyklos moki-
niai, 
šventasis Pranciškus išsiskyrė savo kuk-

lumu, paprastumu, begaline meile Dievo 
kūrinijai, pasiaukojimu. Tai puikus pa-

vyzdys jums, vaikai. Linkiu, kad turėda-

mi tokį teisingą gyvenimo orientyrą,  
siektumėte tikrųjų vertybių: santarvės, 

vidinės ramybės, pagarbos  sau ir ki-

tiems, puoselėtumėte jus supan- 
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čią aplinką. Džiaukitės kūrybingais mokytojais, tikėkite sėkme. 
Jūsų mokyklai linkiu kuo greičiau tapti gimnazija. 
 

Vilkaviškio ordinaras vyskupas Rimantas Norvila 
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Apie įvykius trumpai: 

 
Mokslo metus mokyklos bendruomenė pradėjo Rugsėjo 1 d. Šv. Mišiomis Aleksoto šv. Kazimiero bažnyčioje.  Rugsėjo 2-sios rytą pakiliai nusiteikę mokytojai, mokiniai ir jų 
tėveliai tradiciškai rinkosi į šventinį Mokslo ir žinių dienos renginį mokyklos kieme. Šiais mokslo metais ypač džiaugiamės gausiu būriu mokinių, nes jų gretas papildė nema-
žai naujokų. 
 
Nuo šiol mokyklos kiemą puošia aštuoni originalūs suolai, kuriems mozaikų fragmentus kūrė visa bendruomenė. Tai tarptautinio projekto CIPS 
„Kūrybiškumo ir verslumo ugdymas pradinėje mokykloje“ ir respublikinio projekto „Kuriame Respubliką“ kūrybinių dirbtuvių rezultatas. 
 
Rugsėjo 15 dieną šv.Pranciškaus mokyklos mokiniai dalyvavo Aleksoto bendruomenės šventės piešinių konkurse „Skrydis“, jėgas išbandė sporto 
rungtyse. 

 
Rugsėjo 23 dieną Kauno Šv. Pranciškaus mokyklos mokiniai ir mokytojai paminėjo Lietuvos žydų genocido 
aukų atminimo dieną. Minint istorinę 70 m.  sukaktį, mokyklos mokiniai, lydimi mokytojų Elvyros Bačėnie-
nės, Vitos Kuliešiūtės, Loretos Ragulskienės ir Raimondos Žemaitaitienės, aplankė ir pagerbė Kauno Žemosios Fredos žydų kapinėse 
perlaidotas Kauno geto aukas. Kapinaitėse mokiniai ir mokytojai prie paminklo holokausto aukoms prisiminė šio šiurpaus įvykio istoriją, 
aukas pagerbė tylos minute, skaitė eilėraščius, degino žvakeles, iš akmenėlių, ant kurių buvo surašyti nuo holokausto nukentėjusių aukų 
vardai, buvo sudėtas „Atminties kelias“. 
 
Spalio 1 dieną vyko tradicinė, jau septintus metus iš eilės Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos organizuota visuotinė teisinių 
žinių įvertinimo akcija – Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas, kuriame noriai dalyvavo mokyklos mokiniai. Į antrą etapą 11-

12 klasių grupėje pateko 12b klasės mokinys Dovydas Majauskas, kuris surinko 25 taškus. Gerai sekėsi ir 12b klasės mokiniui Algimantui Ratkeliui, surinkusiam 23 taškus, 
12b klasės mokinei Monikai Serbentaitei, surinkusiai 23 taškus, 12b klasės mokinei Ievai Dautartaitei, surinkusiai 21 tašką. 
 
Spalio 3 dieną, artėjant Tarptautinei mokytojų dienai mokyklos muziejuje buvo parengta archyvinių nuotraukų paroda „Gražiausi žodžiai Mokytojui“. 
Lankytojai dar kartą įsitikino, kad visais laikais mokytojas turėjo ir turi būti mylintis, gerbiantis, vertinamas, išmanantis, dėmesingas ir ... dar daugy-
bė epitetų tiktų, kurie apibūdintų pedagogą. Jei nuotraukų stenduose mokiniai nerado pačių svarbiausių ir gražiausių žodžių Mokytojui, galėjo sąrašą 
pratęsti. 
 
Spalio 4-oji – gyvūnų, gamtosaugos globėjo šv.Pranciškaus Asyžiečio ir Pasaulinė gyvūnų globos diena. Šia proga Kauno šv. Jurgio Kankinio broliai 
pranciškonai per šeštadienio mišias meldėsi už veterinarijos gydytojus ir įvairių globos organizacijų darbuotojus bei savanorius, o po mišių laimino prie 
bažnyčios susirinkusius gyvūnų šeimininkus ir jų keturkojus draugus. Šventiniame renginyje dalyvavo 5-7 kl. mokiniai ir auklėtojai, mokinių tėveliai. 
 



 

Kelionė į Šiluvą 
 
Šių metų rugsėjo 14-ąją dieną kaip 

ir kasmet mūsų mokyklos mokiniai 

ir mokytojai vyko į piligrimę kelionę 

- Švč. Mergelės Marijos Gimimo 

atlaidus (Šilines). Atvykę į Šiluvą 

aplankėme koplyčią, pastatytą toje 

vietoje, kur 1608 metais ant akmens apsireiškė mergelė Marija.  

Koplyčia buvo pilna žmonių. Tikima, kad einant aplink altorių ke-

liais ir nuoširdžiai meldžiantis galima prašyti atleidimo už nuodė-

mes, netgi pasveikti. 

12 valandą Šiluvos bažnyčioje prasidėjo iškilmingos  Šv. Mišios. Mi-

šiose dalyvavo per tūkstantį žmonių. Labai įsiminė 

visų susikaupimas ir pamokslo žodžiai apie dorą, 

šeimą, santuokos sakramentą, apie vaikų auklėjimą, 

apie namų jaukumą ir šiltus tarpusavio santykius.   

Mokiniai, išklausę šv. Mišių, buvo pakiliai nusitei-

kę. Mokytojų nuomone, labai prasminga  keliauti į 

šiuos atlaidus kartu su mokiniais, nes atsiranda ga-

limybė pakalbėti dvasinio gyvenimo klausimais. Ne 

vienas išsakė pasiūlymą į šią kelionę kviesti ir moki-

nių tėvelius ir kitus artimuosius.  

Direktoriaus pavaduotoja Kristina Bedaitė į kelionę pasiėmė gita-

rą, tad mokytojai akompanuojant visi giedojo giesmes, vyravo puiki 

nuotaika. Be to, vyko viktorina ir už teisingus atsakymus mokiniai 

gavo prizų.   

Tikimės, ir kitais metais vyksime į Šiluvos atlaidus, o piligrimų bū-

rys vis didės.         

      Gabrielė Vitkauskaitė 
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Mokytojų diena mokykloje 
 

Spalio 4 dieną  mūsų mokykloje staiga padvigubėjo mokytojų... Pasirodo, prie-
žastis paprasta – Tarptautinės mokytojo dienos  proga mūsų 12-okai suskubo pava-
duoti „kolegas“. Abiturientai su mokiniais dirbo rimtai: per lietuvių kalbos pamoką 
mokiniai kūrė rašinius apie svajonių mokyklą ar mylimiausią mokytoją, per dailės pa-
moką  - tapė mokytojų portretus arba kūrė projektus, kokia turėtų atrodyti mokykla 
ateityje. Naujieji mokytojai visus darbus įvertino puikiai ir pažadėjo juos išspausdinti 
knygoje, kad ši diena išliktų ilgam prisiminimui.   

Po pamokų  abiturientai mokytojus pakvietė į netradicinę pamoką aktų salėje. 
Čia mokytojai ne tik mankštinosi, mokėsi naujų šokių, bet ir pamatė savo „tikruosius“ 
veidus – salėje buvo pilna 12-okus mokančių mokytojų „dvynių“.  Tačiau ir 12-okai 
neišvengė progos pamatyti save iš šalies: šauni mokytojų artisčių trupė labai šmaikš-
čiai ir taikliai pavaizdavo kai kurių abiturientų nuotaikas „ruošiantis“ egzaminams.  

Ačiū, abiturientai, už nuotaikingą programą, seniai taip besijuokėme: vitami-
no C atsargų žiemai tikrai pakaks. 

       Mokytojai  „dvyniai” 
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Pasveikinome buvusius mokyklos mokytojus 
 

Svarbu pasveikinti kasdien tave mokantį pedagogą su profesine švente, bet labai 
gražu, jei neužmirštame ir tų, kurie jau užvėrė mokyklos duris, – buvusių mokytojų. Jų 
pėdos įmintos mokyklos istorijoje, buvusių mokinių atmintyje, širdyse, jų dėka ne vienas 
surado savo gyvenimo prasmę. Mes, mokyklos žurnalistės Gabrielė Vitkauskaitė, Lina 
Pikalavičiūtė ir Diana Pikalavičiūtė, Mokytojų dienos išvakarėse asmeniškai kiekvie-
nam buvusiam mūsų mokyklos mokytojui įteikėme po IC vedėjos Redos Janušauskienės 
sukurtą menišką atviruką.  Buvę mokytojai priėmė mus labai šiltai, buvo maloniai nu-
stebinti.  

 
Gabrielė Vitkauskaitė, Lina Pikalavičiūtė ir Diana Pikalavičiūtė 
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Mūsų mokykloje spalio 10 d. 
vyko įspūdingas šventinis ren-
ginys – Šv. Pranciškaus vardo 
paminėjimas. Ši šventė tary-
tum įprasmino mokyklos siekį 
diegti krikščioniškojo ugdymo 
sistemą. 
Į iškilmingą renginį atvyko 
daug garbingų svečių. Mokyk-
loje apsilankė Jo ekscelencija 
Vilkaviškio vyskupas Riman-

tas Norvila, Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras Gin-
tautas Kuliešius, Aleksoto dekanato dekanas kanaunin-
kas Deimantas Brogys, Aleksoto parapijos klebonas ka-
nauninkas Valius Zubavičius, Kauno Šv. Jurgio kon-
vento gvardijonas Paulius Saulius Bytautas, Elžbietie-
čių kongregacijos vienuolyno sesuo Jolanta, Lietuvos 
Respublikos Seimo narys Rytas Kupčinskas, Kauno 
miesto mero patarėjas Zenonas Abramavičius, Kauno 
miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo 
skyriaus vyriausiasis specialistas Edvardas Starkus, 
Aleksoto seniūnė Liukrecija Navickienė, Mokytojų kata-
likų sąjungos atstovė Antanina Skaudžiuvienė, Aleksoto 
katalikių moterų draugijos vadovė Jolanta Žakevičienė, 
buvęs mokyklos direktorius Viktoras Zuzevičius, mokyk-
los tarybos pirmininkė Vilma Čivilienė. 
Renginio metu Jo ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Ri-
mantas Norvila pašventino mokyklos vėliavą bei Sakra-
linį centrą, o mokyklos bendruomenei buvo įteikta nepa-
prastai brangi ir reta dovana – tiesiai iš Vatikano mo-
kyklai perduotas paveikslas su Popiežiaus šv. Pranciš-
kaus atvaizdu ir Apaštalikiškuoju palaiminimu. 

Renginio dalyvius pakylėjo šilta ir prasminga meninė 
programa (vadovė K. Bedaitė, režisierė S. Žydaitienė, 
choreografė E. Rutkauskienė, choro vadovė S. Serbentie-
nė). 
Mokykla tiki, kad Apaštalikiškasis palaiminimas duos 
naują impulsą ne tik toliau tęsti jau pradėtus darbus, 
glaudžiai bendradarbiauti su Aleksoto parapijos šv. Ka-
zimiero bažnyčia, VDU Kauno Botanikos sodu, Moks-
leivių aplinkotyros centru, organizuoti piligrimines kelio-
nes, rekolekcijas, rengti Advento giesmių festivalį, bet ir 
ieškoti naujų kelių. Vienas iš jų – neseniai pasirašyta 
sutartis su Aleksandro Stulginskio universitetu, atve-
rianti galimybes mokiniams naudotis universiteto baze, 
taip pat tęsti studijas universitete. 
Šv. Pranciškaus dienos minėjimas – tai ne vien iškilmin-
ga šventė, o nuosekli mokyklos veikla, siekiant pažinti 
šventojo gyvenimą. Mokiniai visą mėnesį prieš šventę 
gilinosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo istoriją, jo 
vykdytas veiklas, atliktus kilnius darbus, kūrė iliustraci-
jas pagal „Taikos maldos“ žodžius. Mokyklos sienas pa-
puošė nuostabios fotografijos, kuriose užfiksuoti visuo-
met slėpiningos, gražios, didingos, tarsi sušildytos šv. 
Pranciškaus meile kūrinijos stebuklai. Mokykloje spalio 
10 d. vyko netradicinė ugdomoji veikla - mokiniai pamo-
kose klausė pasakojimų apie šventojo vienuolio gyveni-
mą, dalyvavo susitikimuose su broliais pranciškonais, 
žiūrėjo meninį filmą, bylojantį apie šventojo tarnystę 
žmonėms, meilę kūrinijai, samprotavo apie taikų sugyve-
nimą, kuklumą, pasiaukojimą. 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio mokymas džiugina ir kartu 
įpareigoja mąstyti apie visiems svarbias vertybes, tokias 
kaip: paprastumas, kuklumas, nuoširdumas, pagarba, 
ragina būti geresniems savo artimui ir aplinkai, rūpintis 

visa Dievo kūrinija, mylėti patį gyvenimą. Remiantis šia 
filosofija kuriama integrali šv. Pranciškaus mokyklos 
vizija. Direktorė Rita Rasikienė mokyklos bendruomenės 
vardu dėkodama garbiems svečiams ir renginio organiza-
toriams už prasmingą šventę džiaugėsi, kad šv. Pranciš-
kus sutelkė ir pakylėjo mokyklos bendruomenę, o sveiki-
nimuose nuskambėję šilti svečių žodžiai, Popiežiaus do-
vana ir palaiminimas patvirtino, kad mokykla teisingai 
pasirinko katalikišką kryptį, o vyskupo palaikymas sie-
kiant gimnazijos statuso ir ateityje neleis nustoti tikėti 
sėkme. 

    Šventės rengėjai 

Popiežiaus Pranciškaus palaiminimas iš Vatikano Kauno šv. Pranciškaus mokyklai 



Didelė šventė rudenį – derliaus 
šventė. O svarbiausias derlingų metų 
simbolis – duona. Rugsėjo 27 d. aktų 
salė pakvipo maloniais kepinių kva-
pais: duona, pyragais, bandelėmis. 
Šitaip prasidėjo graži Duonos šventė, 
į kurią susirinko tautiniais bei rude-
niškų spalvų rūbais apsirengę pradi-
nių klasių mokiniai ir jų mokytojos. 
Vaikai dainuodami dainas, šokdami, 

žaisdami liaudies žaidimus, dekla-
muodami eiles tarsi atkartojo sunkų 
artojų darbą auginant duonelę. Duo-
nos kelias atsispindėjo ir pradinukų 
piešinių kilime. Šventės pabaiga buvo 
„skani“, nes visi prisiragavo gardžių 
duonos gaminių. 

 
Smiltė Butkytė, Justė Verbickaitė,  

Simona Čujanaitė 
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Lie-

tuvoje Europos kalbų dienos šventė yra 
švenčiama nuo įstojimo į Europos Są-
jungą. Europos kalbų dienos tikslai yra 
trys: parodyti visuomenei, kaip svarbu 
mokytis kalbų, raginti daugiau išmanyti 
bei vertinti visas kalbas ir skatinti mo-
kytis visą gyvenimą. Mūsų mokykloje 
rugsėjo 26-oji kaip ir kasmet turiningai 
paminėta. 

Nuo pat ryto mokyklos fojė at-
vykstančius mokinius ir mokytojus ke-
turiomis užsienio kalbomis sveikino mo-
kiniai. Geros dienos linkėdami rusų, 
anglų, vokiečių bei prancūzų kalbomis, 
dalino pažinimo obuolius, į kuriuos bu-
vo įsmeigtos įvairių Europos šalių vėlia-

vėlės. Per pertraukas skambėjo muzika 
keturiomis užsienio kalbomis, o per pa-
mokas vyko įvairios viktorinos, buvo 
pateikiamos užduotys, susijusios su Eu-
ropos kalbų diena. Po šešių pamokų 
mokyklos informaciniame centre rinkosi 
4-10 klasių mokiniai į dailyraščio kon-
kursą. Kitą dieną buvo apdovanoti ir 
pasveikinti net 10 mokinių, tapę gra-
žiausios rašysenos laureatais. Džiaugia-
mės jais ir sveikiname dar kartą: Justiną 
Šukytę (8c kl.), Elingą Petrauskaitę (6b. 
kl), Gabrielę Arminaitę (9b.kl), Sonatą 
Jonaitytę (7a.kl), Emiliją Kregždytę (7a 
kl.), Justą Povilaitį (10b kl.), Rugilę 
Paražinskaitę (8a kl.), Aušrinę Skrode-
nytę (8c kl.), Ugnę Stankevičiūtę (8b 
kl.), Andrių Kupčinską (4a kl.). 

 
Užsienio kalbų mokytojai 

Duonos šventė Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena 



Spalio 23 diena labai svar-
bi mūsų mokyklos Mokinių 

savivaldos veikloje – informaciniame cent-
re vyko kandidačių į MMT prezidentes  
prisistatymas. Klasių seniūnai bei mokinių 
tarybos nariai įdėmiai klausėsi pretenden-
čių kalbų, uždavė joms klausimų. Pirmoji 
prisistatė 10 b klasės mokinė Gabrielė Vit-
kauskaitė. Ji teigė, jog nemėgsta patyčių ir 
norėtų, kad mūsų mokykla garsėtų tik 
kaip draugiška, jauki ir svetinga. Gabrielė 
Vitkauskaitė – aktyvus žmogus ir visada 
turi įdomių pasiūlymų. Antroji prisistatė 
naujokė - 10 a klasės mokinė Greta Amb-
raziūnaitė. Ji pas mus atvyko iš Ugnės 
Karvelis gimnazijos. Greta iš karto įsiliejo 
į klasės ir mokyklos gyvenimą ir jau gali 
pasidalinti daugybe idėjų dėl MMT veik-
los. 9 b klasės mokinė Gabija Bernotaitė – 
trečioji kandidatė į prezidentes. Mokinė 
mūsų mokykloje mokosi nuo paruošiamo-
sios grupės, tad svajoja, kad visi mokiniai 
kaip ir ji į mokyklą eitų noriai ir aktyviai 
dalyvautų įvairiuose renginiuose, stengtų-
si mokytis, sąžiningai lankytų pamokas, 

padėtų mokyklos bendruomenei siekti gim-
nazijos statuso. Įsitikinome, kad visos 
kandidatės yra aktyvios, pilietiškos, galin-
čios pasiūlyti daug prasmingų darbų ne tik 
mokiniams, bet ir mokytojams, ir tėve-
liams.  

Nuo ketvirtadienio iki penktadienio 
visose klasėse vyko balsavimai internetu. 
Nekantriai laukėme balsavimo rezultatų! 

  
Smiltė Butkytė  ir   
Simona Čujanaitė 

 
Pagaliau galime pasveikinti MMT pre-

zidentę—9b klasės mokinę Gabiją Bernotai-
tę! 
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Prezidentės rinkimai 

Dėmesio! Švelnukų 
banga! 

 
    Ar žinote, kada švenčiama Pasau-

linė psichikos sveikatos diena? Spa-
lio 10d.! Svarbu nors vieną dieną 
nedejuoti, o tiesiog džiaugtis tuo, ką turi, kas tave supa, atsipa-
laiduoti. Mokinių tarybos nariai kartu su psichologe V. Lukaus-
kiene ir mokytoja S. Žydaitiene šią dieną ruošėsi paminėti spalio 
11 d. klasių valandėlių metu. Visą savaitę per pertraukas moki-
niai bendraamžiams gamino staigmenas – švelnukus, kurių banga 
užliejo visus mūsų mokyklos mokinius ir mokytojus penktadienį . 
Švelnukas - tai draugiškumo, supratingumo ir gėrio simbolis. Mo-
kiniai ne tik pasidžiaugė švelnia dovanėle, bet turėjo atlikti ir 
linksmų užduočių, kurios buvo prisegtos prie švelnukų. Tokia 
smagi pramoga tikrai visiems pakėlė nuotaiką, išblaškė nuo niūrių 
minčių.  

Jei turite įdomių pasiūlymų, ką dar gražaus galime nuveikti mo-
kykloje, tuoj pat kreipkitės į Mokinių tarybos narius, klasių seniū-
nus, mokyklos žurnalistus, būtinai išsakykite ir rašykite.  Mes už 
teigiamas emocijas! 

Indrė Matulaitytė 



Nukeliavome į rytus... 
 

     Šiais mokslo metais rugsėjo 26 dieną 10-tos a ir b klasių mokiniams vyko puiki technologijų pamoka. Mokytoja Eglė Stra-
šinskaitė pasiūlė mokiniams persikelti į rytų šalis. 10-okai turėjo pagaminti japonų virtuvės patiekalą, mėgstamą ir Lietuvoje, 
sušį. Pasiskirstę į tris grupeles po 4-5 mokiniai pradėjo gaminti: vieni gamino saldųjį sušį - su vaisiais, kiti įprastąjį - su lašiša 
ir agurkais. Visi dirbo kruopščiai, stengėsi, netriukšmavo, netrukdė vieni kitiems. Keli mokiniai jau anksčiau buvo gaminę šį  
patiekalą, todėl jiems nebuvo sudėtinga gaminimo technologija.  
      Svarbiausia, kad visi dirbo su šypsena, su sunkiai slepiamu nekantrumu 
 kuo greičiau paragauti egzotiškųjų sušių.  
       Taigi gero apetito ir kuo daugiau nuotaiką keliančių pamokų! 

 

Gabrielė Vitkauskaitė 10b 

 
 

 
Netradicinė lietuvių kalbos pamoka 

 

    Šių metų spalio 9-tą dieną 9ab klasių mokiniai dalyvavo neįprastoje lietuvių kalbos pamokoje, kuri vyko Kauno tauti-
nės kultūros centre. Į jį mus lydėjo lietuvių kalbos mokytoja Sandra Žydaitienė. Kauno tautinės kultūros centre vyksta 
labai daug būrelių, užsiėmimų tiek vaikams, tiek suaugusiems. Mes pasirinkome edukacinę veiklą, susijusią su  baltų 
ženklais. Pamoką vedė tautodailininkė Eglė Vindašienė. Mes sužinojome daug naujų dalykų: kaip baltai ant įvairių 
daiktų piešdavo saulę, mėnulį, šviesą, ugnį, dangų ir žemę, kaip siuvinėdavo juostas, prijuostes, kaip puošdavo namų sto-
gus... Po baltų ženklų pristatymo mes iš popieriaus karpėme pasaulio medį, kuriame vaizdavome žemę, dangų ir, žinoma, 
paukštį, kuris yra žemės ir dangaus tarpininkas. Po užsiėmimo grįždami atgal į mokyklą daug kur pastebėjome baltų 
ženklų, kurių anksčiau nepastebėdavome. Dabar nagrinėdami tautosaką suprantame, kad apsilankymas Tautinės kultū-
ros centre mums labai gelbsti. Tikimės, kad tokių pamokų bus dar daug, nes per jas  sužinome tikrai įdomių dalykų. 

 

Neringa Gališanskytė 9b 
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Auto šou „Ruduo 2013“  
 

Rugsėjo  15 d.  Aleksoto aerodrome vyko šauni šventė - auto šou 
„Ruduo 2013“. Į renginį susirinko nemažai dalyvių,  kurie išbandė savo jėgas ralio 
varžybose. Pageidaujantys galėjo,  padedant instruktoriui,  vairuoti mokomąjį auto-
mobilį. Šventėje dalyvavo ir ugniagesiai-gelbėtojai, kurie demonstravo, kaip gesinti 
automobilio varikį,  o vėliau žiūrovams parodė netgi,  kaip sukarpoma mašina. Auto 
šou pagyvino šokių vadovės Eglės Rutkauskienės  šokėjų pasirodymai. Šventė buvo 
labai įdomi ir informatyvi.  

 
Amanda Kiukytė ir Leta Kmeliauskaitė 

 

 

Verslumo mokomės nuo mažens 
 

 Karjeros konsultantė Jolanta Čėsnienė visada išsamiausiai mokyk-
loje pataria profesijos pasirinkimo klausimais, geriausiai išmano verslumo pradme-
nis. Mokykloje ne vienerius metus sėkmingai veikia MMB, tad mokiniai žino, kokį 
kelią reikia įveikti norint idėją paversti paklausia preke. 

Šįmet verslumo pagrindų mokosi ir jauniausi mokiniai – pradinu-
kai. Jie po pamokų užsuka į „Verslumo akademiją“, kurioje atlieka įdomių praktiš-
kų užduočių, vaidina situacijų žaidimus, susijusius su kūrybiškumu, idėjų genera-
vimu, jų realizavimu. Būsimieji verslininkai susitinka su tikrais verslo žmonėmis, 
užduoda jiems rimtų klausimų, ruošiasi vykti į verslo įmones. Pakalbinti, ar patin-
ka lankyti būrelį, antrokėliai darniai linkteli galvomis ir pasakoja savo įspūdžius: 
kaip jie žavėjosi šunų veisėjos Rimos Trepinaitienės pasakojimu ir jos augintiniais, 
kaip kūrė savo svajonių mozaiką, kaip ėmė interviu iš mokytojų apie jų pašauki-
mą... Mokytoja Jolanta Čėsnienė džiaugiasi mokiniais ir planuoja daug naujų įdo-
mių  veiklų. 

Indrė Matulaitytė 
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Puikus pasiekimų derlius... 

Rugsėjo mėnesį Kauno apskrities viešoji biblioteka paskelbė filmuko „Mano biblioteka“ konkursą. 
Mūsų mokyklos 12 b klasės mokinys Kastytis Karvelis, bibliotekos darbuotojų paskatintas, sukūrė nuotaikingą filmuką. Jam talkino aktyvūs mokyklos bibliote-
kos skaitytojai – 2 a klasės mokiniai. Konkursui pateiktus filmukus vertino komisija – KAVB darbuotojai bei www.facebook.com svetainės lankytojai. Kastyčio 
Karvelio darbas laimėjo prizą už geriausią bibliotekos pristatymą.  
Rugsėjo 26 dieną vyko Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vertimo konkursas „Noriu būti vertėju“. Puikiai sekėsi 8c klasės mokiniui Simonas Su-

botinas užėmė 4 vietą, 10b klasės mokinė Gabrielė Kavaliauskaitė pasidalino 4-5 vietas (mokinius ruošė anglų kalbos mokytoja ekspertė Danguolė Navickienė). 
Jėgas konkurse išbandė ir patys mažiausieji. 4a klasės mokinė Saulė Budriūnaitė (anglų kalbos vyresn. mokytoja Inga Žebrauskaitė) su jauniausiais kon-
kurso dalyviais pasidalino 7-10 vietas.  

Kauno miesto rotušėje rudenį 

vyksta tradicinė mokytojų pagerbimo 

šventė, kurioje mūsų mokyklos informaci-

nių technologijų mokytoja ekspertė Roz-

vita Brazaitienė ir kūno    kultūros mo-

kytoja metodininkė Daiva Stankienė už 

puikius pasiekimus apdovanotos miesto 

mero padėkos raštais. 
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Spalio 22 dieną vyko komandinė Kauno miesto mokyklų ir gimnazijų 9-12 klasių mergaičių 
matematikos olimpiada, kurioje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinės. 

Komandą sudarė 9b klasės mokinės Gabrielė Arminaitė ir Gabija Bernotaitytė bei 12b kla-
sės mokinės Ieva Dautartaitė ir Aistė Kveselytė. Iš viso varžėsi 22 Kauno komandos. Mūsų 
„ŠAUNUOLIŲ“ neišgąsdino gausus varžovių būrys - merginų komanda užėmė 2 vietą. Mokines ruošė 
matematikos mokytoja metodininkė Diana Kizienė ir matematikos vyresn. mokytoja Edita Pauliukienė. 

 

    Spalio 26 d. įvyko konkurso „Pažink Kiniją” finalas, kuris vyko Vilniuje. Šiame finale kelionei į Kiniją 

laimėti dalyvavo ir geografijos mokytojos Vitos Kuliešiūtės mokomas 8 A klasės mokinys Linas Pukelis, 

kuris respublikos mąstu „Žvaigždės“ (7-8 klasė) užėmė 7 – ąją vietą. Labai džiaugiamės Li-

no pasiekimais. 

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės mokinių pasiekimais,  
linkime sėkmės ir kituose kon-

kursuose! 

http://www.facebook.com


Klasės valandėlėje – susitikimas su įdomiu svečiu 

Jei dirbsi mėgstamą darbą, jei turėsi malonių širdžiai po-
mėgių – visada būsi kupinas jėgų,  visada būsi įdomus pašneko-
vas. Taip trumpai galima įvardyti susitikimo su buvusiu ilgame-
čiu VDU Botanikos sodo direktoriumi, biomedicinos mokslų 
daktaru Ramuniu Aloyzu Budriūnu pagrindinę mintį. Spalio 11 
d. 8a ir 10b klasių mokiniai klasės valandėlės metu Informaci-
niame centre bendravo su nesenstančiu, energija trykštančiu 
Aleksoto bendruomenės nariu, kuris, beje, prieš daugelį metų 
baigė mūsų mokyklą.  Svečias paminėjo įdomų dalyką, kad dar 
net 20 jo buvusių bendraklasių  kasmet susirenka į klasės susiti-
kimus! Vadinasi, 75 metai – jokia kliūtis džiaugtis gyvenimu. 

Ramunis Aloyzas Budriūnas mokiniams papasakojo apie 
savo aistrą stalo tenisui: kas savaitę po 2-3 kartus intensyviai 
treniruojasi, dalyvauja veteranų varžybose, kurios vyksta ne tik 
Lietuvoje, bet ir įvairiausiose užsienio šalyse. Mokiniai galėjo 
apžiūrėti gausią sporto veterano medalių kolekciją. Kita svečio 

aistra – kelionės. R. A. Budriūnas apkeliavo daugybę šalių, pa-
tyrė nepakartojamų nuotykių, apie kai kuriuos papasakojo ir 
jauniesiems susitikimo dalyviams, pademonstravo nuotraukų. 
Svečias turi puikų balsą (ne veltui kilęs iš muzikų šeimos), tad 
mielai lanko folklorinį Aleksoto bendruomenės ansamblį „Svirbė“ 
ir yra aktyvus įvairių Aleksoto bendruomenės renginių dalyvis.  
Labai domisi Lietuvos istorija, tad susitikime ragino ir mokinius 
domėtis savo šaknimis, aiškintis, kurie istorijos faktai tikri, o 
kurie iškraipyti. Be abejo, ne tik dėl profesijos, bet ir būdamas 
tikras patriotas R. A. Budriūnas skatino mokinius puoselėti 
aplinką, mylėti gamtą. Svečias pasidalijo savo ateities planais. 
 Įdomu, ar mes, sulaukę garbingo amžiaus, nors truputį 
būsime panašūs į jaunatviškąjį senjorą? 

 
Renata Matulaitienė, Diana Kizienė 
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Tradicinė akcija „Uždekime gerumo žvakelę“ 
 

Kai prekybos centrai ir televizijos reklamos vilioja linksmai atšvęsti sveti-
mą šventę Helovyną, mūsų mokyklos mokiniai skatinami puoselėti lietuviškas 
tradicijas: artėjant Vėlinėms prisiminti šį pasaulį palikusius artimuosius, aplan-
kyti kapines, papuošti kapus gėlėmis, sušildyti žvakelių šviesomis. Tačiau ne visų 
kapai tvarkomi: gal nebėra arti gyvenančių giminių, jie mirę ar emigravę į užsie-
nį.  Mūsų mokyklos 5-10 klasių mokiniai su auklėtojais kasmet artėjant mirusių-
jų pagerbimo šventei tvarko Seniavos, Fredos, Aleksoto senosiose kapinėse apleis-
tus kapus, uždega žvakelę ant nelankomų kapų, pasimeldžia. Toks susikaupimas 
prieš rudens atostogas yra prasmingas, nukreipiantis vaikų mintis lietuviškų tra-
dicijų saugojimo linkme. 

 
   Kristina Bedaitė 
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 Ir vėl krepšinis! 
 

2013 m. spalio 24 d. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Kauno Palemono 
vidurinės mokyklos Mokinių seimo organizuotame krepšinio turnyre 3x3. 
Mokiniai laimėjo I vietą ir parvežė nugalėtojų taurę.   
Krepšinio 3x3 turnyro nugalėtojai:  
Kastytis Karvelis,  
Simas Sankauskas,  
Justas Furmanavičius,  
Tomas Valatkevičius, 
Donatas Kazakevičius 

 Treneris Egidijus Rutkauskas 
 

Mokyklos bendruomenė pavasarį dalyvavo respublikiniame projekte 

„Rūšiuojam!“ (vadovė J. Čėsnienė).  Dėkojame visiems, kurie atsikratėte nebenaudo-

jamais elektros prietaisais, elementais, telefonų aparatais. Buitinės atliekos buvo 

sveriamos, kilogramai verčiami taškais, už kuriuos buvo galima gauti dovanų. Taigi 

džiaugiamės, kad nebenaudingi daiktai galėjo virsti labai reikalingais – buvo papil-

dytas sporto inventorius. 

Mokyklos laikraščio komanda:  

Amanda Kiukytė, Domas Kukauskas, Neringa Gališanskytė, Smiltė Butkytė, Simona Čujanaitė, Justė Verbickaitė, Lina Pikalavičiūtė, Diana Pikalavičiūtė, Gabrielė Vitkauskaitė, 

Giedrė Šešetaitė. 

Komandos koordinatorė – Renata Matulaitienė, laikraščio įvaizdžio kūrėjas – Domantas Žydaitis. 


