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Gražių Naujųjų metų! 

            Mes, mokyklos žurnalistai, norime visiems Jums palinkėti nuo-

stabių ir darbingų 2014 arklio metų! Tikimės, kad kitąmet mokykloje 

gyvenimas virte virs,  niekams nestigs  kūrybiškumo, įdomių idėjų., vėl 

vyks nemažai prasmingų ir gražių renginių., kurie praskaidrins mūsų 

mokyklinę kasdienybę. 

             Linkime, kad po  kalėdine egku-

te rastumėte maišą geros nuotaikos, ku-

ria mielai dalytumėtės su draugais ir ar-

timaisiais; linkime, kad Naujųjų metų 

naktį dangų nušviestų didžiulis svajo-

nių fejerverkas! 

Sėkmės visiems! 

Šiame numeryje skaitykite: 
 
apie mokyklos įvykius trumpai  2 psl. 
apie tradicinį kalėdinį renginį “Angelo plunksna” 3 psl. 
mokinių savivaldos naujienas  4 psl. 
kaip Naujuosius metus pasitiko pradinukai 5 psl. 
apie Tarmių metų pabaigtuves 6 psl.  
ko ir kaip mokomės 7 psl. 

interviu su jaunomis mokytojomis 8 psl. 
kuo didžiuojamės 9 psl. 
kaip leidžiame laisvalaikį 10-11 psl. 
išrinktas  trokštamiausių dovanų trejetukas ir  
skaitomiausių knygų dešimtukas  12 psl. 
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Apie įvykius trumpai: 

 
Lapkričio 11 - 15 dienomis mokykloje vyko GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ SAVAITĖ. Visą savaitę 1-4 klasių mokiniai iš antrinių žaliavų gamino kūrybi-

nius darbus tema „Saugau savo Žemę“. 3-12 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo dešimtąjame Tarptautiniame IT konkurse BEBRAS. Savaitės metu vyko mokykli-

nės gamtos ir tiksliųjų mokslų olimpiados. 4 - 5 klasių mokiniai savo gebėjimus galėjo išbandyti dalyvaudami integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų konkur-

se „TAUPYK. SKAIČIUOK. RŪŠIUOK“. 

Lapkričio 15-ąją 1-12 klasių mokiniai paminėjo Tolerancijos dieną. Šiemet visi dalyvavo akcijoje „Tolerancijos diena su Tolerancijos gėlių žiedais“. 0,1-
12 klasių mokiniai su auklėtojais per klasės valandėlę, naudodamiesi dir. pav. E.Bačėnienės parengtomis skaidrėmis apie Toleranciją, diskutavo apie pakantumą, karpė spalvingus Tole-
rancijos gėlių žiedus, ant kurių surašė savo mintis šia svarbia tema.Po 4 pamokų prie centrinio įėjimo vyko akcija ”Tolerancijos diena su Tolerancijos gėlių žiedais“.  Renginį mokykloje 
organizavo mokyklos Tolerancijos centras. 

 
Nuo lapkričio 18 iki 22 dienos vyko projektas „Lietuvos karių diena“.Baigėsi projektas "Lietuvos karių diena". Džiugu, kad pradi-
nukai buvo pakviesti į iškilmingą minėjimą Divizijos generolo S.Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje.Visi pabuvojo J.Vitkaus 
inžinerijos batalione. Mokiniai praplėtė žinias apie karių gyvenimą ir tarnybą, ugdė pagarbą kario profesijai. Ketvirtokai aplan-
kė Kauno įgulos karininkų ramovę. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje susitiko su karo kape-
lionu kpt. Tomu Karkliu, visi drauge pasimeldė už visus, kurie saugo šeimą ir Tėvynę.  

                                                                              Projekto vadovės: P.Gaulytė ir B.Bartkevičienė 
 
Lpkričio 25 dieną Kauno šv.Prančiškaus mokykloje vyko tarpklasinės kvadrato varžybos tarp 5, 6 klasių mokinių.Nugaletojais  
tapo: 6a klasė (aukletoja D.Ruseckienė), antra vieta - 5bklasė (auklėtoja V.Dabrišienė), trečia vieta 5a klasė  
(auklėtoja L.Perminienė). 

 
Artėjant į pabaigą 2013 metams, mokyklos Informaciniame centre buvo pristatytas žaismingas, spalvingas, mūsų mokyklos mokinių  

(dabartinių 6-okų) sukurtas kalendorius.  Mokiniai pavasarį dalyvavo tarptautinio projekto CIPS kūrybinio rašymo programoje. Jaunieji kūrėjai  savo kalendorių nuotaikingai pristatė klasių seniūnams: pasidalino 

įspūdžiais apie vykusias netradicines pamokas (joms vadovavo vertėjas D.Baltrušaitis, mokytojos R. Krulikauskienė, R. Matulaitienė bei D. Ruseckienė), kuriose teko atlikti gausybę originalių kūrybinių užduočių. 

Mokiniams kalendorių išleisti padėjo IT mokytoja L. Žiemienė bei buvusi abiturientė I. Stadalninkaitė 

 

Lapkričio 29-ąją dieną mokyklos Sakraliniame centre tradiciškai buvo uždegta pirmoji Advento žvakė. Šią žvakę uždegė mokyklos direktorė Rita Rasikienė. Advento laikotar-
piu kiekvieną penktadienį uždegama nauja Advento vainiko žvakė. Klasės valandėlės metu auklėtojai su mokiniais aptariė šio liturginio laikotarpio prasmę ir uždegėžvakeles savo kabi-
netuose. 

 
 Gruodžio 9 dieną 12 val., prie Kauno miesto savivaldybės 7 – 8 klasių mokiniai ir dienos centro „Vesta“ vaikai dalyvavo akcijoje prieš antikorupciją „Sąžiningas pilietis – Lietuvos atei-

tis“. Mokiniai pasidarė skrajutes, kurias dalino žmonėms. Kartu dalyvavo soc. pedagogė I.Skrodenienė ir psichologė V.Lukauskienė. 



 

       Gruodžio 18 d. Kauno šv. Pranciškaus 
mokyklą aplankė gerumo angelai, kurie į tra-
dicinį adventinį renginį „Angelo plunks-
na“ susirinkusiems Aleksoto švietimo įstaigų 

vadovams ir bendruomenės nariams paliko kupiną 
kraitę nuoširdžių palinkėjimų. Direktorė Rita Rasi-
kienė pasidžiaugė, kad šventės dalyvių ir sve-
čių atvyko pasveikinti Kauno m. meras Andrius 
Kupčinskas, kuris savo kalboje akcentavo gražią 
kaimynystę su mūsų mokyklos bendruomene, pami-
nėjo kartu vykdomus projektus ir ilgametį bendra-
darbiavimą. Miesto meras jauniesiems artistams 
įteikė didžiulį šakotį. Seimo narys Rytas Kupčins-
kas visiems linkėjo ramių, skalsių šv. Kalėdų. Šiltu 
žodžiu ir simboline dovana susirinkusiuosius pa-
sveikino Kauno m. savivaldybės Švietimo ir ugdy-
mo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas. Jo eksce-
lencijos Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos ka-
lėdinį sveikinimą mokyklos bendruomenei perskaitė 
generalvikaras mons. Gintautas Kulie-
šius. Aleksoto seniūnė Liukrecija Navickie-
nė džiaugėsi, kad artėjančios šv. Kalėdos – tai nuo-
stabi proga visiems susitikti, pabendrauti, atleisti, 

pasidalyti savo gerumu. 

      Žiūrovų širdis sušildė angelo atsiųsti prasmingi 

palinkėjimai, originali dailės mokytojos ir mokinių 
sukurta prakartėlė, choristų atliekamos šviesios ad-
vento giesmės apie draugystę, meilę, svajones, kūdi-
kėlio Jėzaus gimimą, liepsnojančios vilties liepsnelės 
jaunųjų artistų delnuose, bendravimas prie šventiš-
kai dekoruotų stalų. Norėtųsi, kad renginio vedėjos 
Emilijos ištarti žodžiai : „Gerumo tiek gausu, kad 
netelpa į širdį“, taptų svarbiausiais kiekvieno iš mū-

sų gyvenime.. 

Renginio akimirkos 
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„Angelo plunksnos“ palytėti...  



Visi jau žinome rinkimų į MMT Prezidentus nugalėtoją – tai 
Gabija Bernotaitė iš 9b klasės. Koks gi prezidentas be iškil-

mingos priesaikos ir šventės? Taigi lapkričio 20d. Gabija Bernotaitė oficialiai 
prisiekė būti iniciatyvi, draugiška ir darbšti, deramai atstovauti ir bendraam-
žiams, ir mokyklos bendruomenei. Gabiją pasveikino mūsų mokyklos direktorė 
Rita Rasikienė, direktorės pavaduotoja Kristina Bedaitė bei klasių atstovai. 
Naujoji prezidentė iškart ištesėjo agitacinės kalbos žodžius – ji atsinešė gerų 
minčių dėžutę, į kurią visi galės mesti lapelius su savo pasiūlymais, idėjomis 
bei kritika. 

Taip pat mokiniai susipažino ir su visa naująja mokinių taryba, kuri 
prižadėjo padėti savo prezidentei, nes dideli darbai pasiekiami dirbant kartu 
darnioje komandoje.  

Neringa Gališanskytė 
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Turime savo Prezidentę! Susipažinome su jaunųjų konservatorių veikla 
 

 Lapkričio 22-23 dienomis vyko renginys „Pilietiškumo mokykla”, kurį 
organizavo jaunųjų konservatorių partijos atstovai. Renginys buvo naudingas ir 
informatyvus, sužinojome daug naujo apie Kauno miesto savivaldybės darbą, 
biudžeto paskirstymą ir apie ateities planus. 

Kiekvienas dalyvis, užsiregistravęs renginyje, turėjo pasirinkti komitetą, 
kurio veikloje norėtų dalyvauti, tada atėjęs į renginį gavo kortelę su savo vardu ir 
komiteto pavadinimu. Renginio atmosfera buvo tikrai draugiška, daug kas rado 
bendrų temų pokalbiams, žinoma, pagrindinis aptarimų objektas – politika. Ren-
ginyje dalyvavę  politikai daug šmaikštavo, nesakė nuobodžių kalbų. Šaunu, jog 
yra tokių politikų, kurie gali sudominti ir jauną klausytoją. Mokiniams labiausiai 
patikusi veikla buvo simuliacinis biudžeto paskirstymo žaidimas, kuris iš pradžių 
atrodė painus, bet įsigilinus viskas paaiškėjo, supratome, kad tikrovėje priimti 
sprendimus yra tikrai sudėtinga. 

Antroji diena buvo kiek sunkesnė: reikėjo dirbti komitetuose ir spręsti 
įvairius Kauno miestui svarbius klausimus ir vėliau priimti nutarimus. Nors veik-
la šiek tiek išvargino, bet sužinojome daug ko nauja. Antros dienos pabaigoje rin-
kome renginio merą ir veiklą užbaigėme apžvalga. Visoms mūsų mokyklos atsto-
vėms, dalyvavusioms „Pilietiškumo mokykloje“, renginys tikrai patiko. 

Mes, kelios merginos, susidomėjome jaunųjų konservatorių partijos veikla, 
todėl nusprendėme įstoti į ją ir toliau tęsti pažintį su politika. 

                                                        Gabrielė Kavaliauskaitė 
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Pradinukai Naujuosius metus pasitiko ... pasakiškai 
 
Laukdami Naujųjų metų mūsų mokyklos pradinukai, jų mokytojos ir tėveliai pasinėrė į pasakų 
pasaulį: kiekviena klasė atgaivino mėgstamiausių pasakų personažus, vaidino, šoko, dainavo, 
dalijosi šventine nuotaika su žiūrovais. Štai kokiose pasakose apsilankė mažieji: 1a džiugino vai-
dinimu "Kalėdų belaukiant",2a - "Žaislų paradu", 2b, 3b - "12 mėnesių", 3a sukūrė kompoziciją  
"Šviesus Kalėdų langas",4a nukeliavo pas  "Sniego karalienę", 4b pavirto pasakos "Snieguolė ir 7 

nykštukai" personažais. 
Smagu, kai vaidina ne tik mokiniai, mokytojos, bet ir tėveliai. Štai 2b klasės suvaidinta pasaka „12 

mėnesių“ sukėlė daug teigiamų emocijų, nes veiksmas persikėlė į mūsų laikus: čia pamotė, varydama podukrą žie-
mą žibuoklių priskinti, taip sakė: „...Kad galėčiau pasipuošti, teks į Lenkiją nučiuožti, o sugrįžus iš Paryžiaus ir 
į gatvę eiti ryšiuos, būsiu varna ne balta, žengsiu kojon su mada". Buvo atėję net du Kalėdų seneliai: atskirai pas 
vaikus ir atskirai pas tėvelius. Vienas antrokiukas, pasipuošęs Kalėdų senelio rūbais, tėveliams, padeklamavu-
siems eilėraštuką, padainavusiems, pašokusiems ar pasidžiaugusiems, kad atliko ne vieną gerą darbelį šiais me-
tais, padovanojo vaikų pagamintą dovanėlę.  

Taigi pradinukai žino, kad norint pasakiškų Naujųjų metų, reikia įsileisti pasaką į savo širdelę, su 
visais nuoširdžiai dalytis gerumu ir džiaugsminga nuotaika. Visiems laimingų Naujųjų metų! 

 
Su meile - Snieguolė Viktorija 

 
                          



Tarmių metų pabaigtuvės 
 

Gruodžio 12d., ketvirtadienį, Informaciniame centre  vyko puikus 
renginys, skirtas Tarmių metams paminėti. Renginiui vadovavo lietuvių kalbos mo-
kytoja Renata Matulaitienė. Ji įdomiai papasakojo apie lietuvių tarmių ypatybes, 
pavartėme Mažeikių rajono laikraštį „Venta“, kuriame kai kurie tekstai parašyti tik 
žemaitiškai. Vėliau mokytoja pasiūlė atlikti keletą užduočių: gavę žemėlapius, turė-
jome išsiaiškinti, kokia tarme kalbėtų mūsų bendraamžiai iš Alytaus, Marijampolės 
ar Skuodo. Buvo juoko, kai teko dzūkišką ar žemaitišką tekstą „versti“ į bendrinę 
kalbą. Bandėme paskaityti tarmiškai. Mokytojos ir draugai sakė, kad neblogai 
skambėjo. Be to, išklausėme instrukciją, kaip susikalbėti Žemaitijoje – tikrai pra-
vers.  

Už kiekvieną teisingą atsakymą gaudavom oranžinį lapelį. Galiau-
siai stengėmės išversti žodžius į savo tarmę. Tuomet skaičiavome lapukus ir gavome 

dešimtukus!  
                                                                    Simona Čujanaitė 
 

Pamoka su tautodailininke 
 

Tą patį ketvirtadienį į mūsų mokyklą atvyko vytinių  juostų audėja, 
liaudies meistrė Vilija Ratautienė. Ji mums pristatė savo išskirtinę baltišką moterų 
aprangą, supažindino su vytinių juostų audimu, pademonstravo gausybę margų 
pačios nuvytų juostų. Pasirodo, senovėje juostos buvo reikalingos ne tik drabužiams 
susijuosti, bet apsaugodavo nuo ligų, blogos akies. Kad ir mūsų nepultų blogi daly-
kai, tautodailininkė išmokė nusipinti draugystės apyrankę.  Apyrankės buvo gami-
namos iš spalvotų siūlų ir būtinai trise. Ši pamokos dalis buvo išties smagi. Visi 
mokiniai džiaugėsi draugystės apyrankėmis. Tad būkime draugiški! 

 

Justė Verbickaitė ir  Smiltė 

Butkytė 
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Bandomieji egzaminai 

      Lapkričio 11-27 dienos buvo itin svarbios mokyklos abiturientams: mokslei-
viams buvo sudarytos galimybės laikyti įvairių dalykų (lietuvių (gimtosios) kal-

bos, matematikos, istorijos, anglų kalbos, biologijos, fizikos ir kt.) bandomuosius 
egzaminus. 
      12-okai patikrinimui ruošėsi atsakingai, buvo rimtai nusiteikę. Bandomuosiuose 
egzaminuose dalyvavo visi kandidatai. Ir mokinių, ir mokytojų nuomone, šis patikri-
nimas padėjo abiturientams įsivertinti savo pasiekimus, aptarti mokymosi sunkumus, 

dar kartą apsispręsti renkantis egzaminus bei siekti geres-
nių rezultatų gilinant žinias iki tikrosios egzaminų sesi-
jos. 

     Bandomasis pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrini-

mas gruodžio pradžioje buvo organizuotas ir  dešimtų kla-

sių mokiniams. 
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Apie svajonių profesijas... 
 

Visi jau nuo pat vaikystės svajojame apie savo at-
eitį, galvojame kuo galėtumėme tapti, kur dirbti... Juk sva-
joti – mąstančio žmogaus savybė. 

Apie savo svajonių profesijas devintokai turėjo 
progą papasakoti ne tik tėvams ar mokytojams, bet 
ir jaunesniems klausytojams – pradinių klasių moki-
niams. Per technologijų pamokas  (mokyt. J. Čėsnie-

nė) vykdėme projektą  
Kiekvienas devintokas svajoja apie skir-
tingas profesijas, todėl mokinukams 
buvo įdomu išgirsti apie kiekvieną iš jų. 
Mes su pradinukais diskutavome, užda-
vėme klausimų, pasiūlėme atlikti keletą 

lengvų lavinančių užduočių. Vaikams buvo iš tiesų sma-
gu, jie pasakojo apie savo svajones, piešė, atliko užduotis ir linksmai leido laiką 
drąsiai išsakydami savo mintis. Beje, šis projektas patiko ne tik mūsų klausyto-
jams, bet ir mums patiems – juk buvo taip linksma vėl sugrįžti į senąją mokyklą 
ir prisiminti, kokie patys buvome prieš penkerius metus. Už atidų klausymąsi, 
drąsą ir mandagumą mažiesiems klausytojams dalijome įvairius prizus, pvz. 
saldainius.  

Neringa Gališanskytė 

Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje 
 

Spalio 23 dieną mes su geografijos mokytoja Vita Kuliešiūte ir su 
fizikos mokytoju Arnoldu Užupiu vykome į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę - 
čia vyko integruota geografijos-fizikos pamoka. Šioje edukacinėje kelionėje daug 
sužinojome apie elektros energiją, jos panaudojimo būdus ir apie pačią elektrinę.  

Vykti į kelionę buvo verta – daug kas nustebino. Hidroakumuliaci-
nė elektrinė  –  sudėtingas  inžinierinis kompleksas, turintis dvi van-

dens  saugyklas –  aukštutinį  ir  žemutinį  baseinus. Energeti-
nės  sistemos  apkrovai  sumažėjus,   hidroakumuliacine elektrinė, 
naudodama kitų elektrinių gaminamą perteklinę elektros energiją, 
pumpuoja vandenį iš žemutinio vandens baseino - Kauno ma-
rių,  į  aukštutinį  vandens  baseiną  -  dirbtinį  rezervuarą,  taip 
sukaupdama vandens  potencinę  energiją . 
Mums įspūdį padarė hidroelektrinės  erdvės, mastai – daug reikia 
išmanyti, kad pastatytum tokį milžinišką statinį. Ši integruota 
pamoka padėjo suvokti, kuo virsta fizikos formulės ... 

Amanda Kiukytė, Leta Kmeliauskaitė 

Mažųjų einšteinų akademija 
 
      Smagu, kai pamokos vyksta kitaip. Štai ir gamtos, ir matematikos pamo-
kos gali virsti “Mažųjų einšteinų akademija”. Klasių auklėtojos (V. Dabri-
šienė ir L. Perminienė) demonstravo mokiniams skaidres apie žymiausius 
mokslininkus, jų gyvenimą ir veiklą. Mokiniai stebėjo mokytojos B. Bacienės 
rodomus eksperimentus, kitų mokytojų demonstruojamus bandymus. Vėliau 
patys mokiniai atliko savo eksperimentus, sprendė kryžiažodžius, testus. 
Tokia neįprasta veikla džiugino mokinius. 



 Interviu su geografijos ir biologijos mokytojomis 
 

 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Šiame laikraščio numeryje pradedame pokalbių su mokytojais ciklą.  
Pirmiausia pakalbinome dvi jaunas mokytojas: geografę Vitą Kuliešiūtę ir biologę 
Mildą Mažeikienę. Joms pasiūlėme atsakyti į vienodus klausimus. Atsakymai nebu-
vo panašūs. 
              Klausimai : 1 Kiek metų dirbate mūsų mokykloje ? 2 Kaip, jūsų manymu, 
pasikeitė mokykla per paskutinius metus ? 3. Su kuria klase jums labiausiai patinka 
dirbti? 4. Ar svajojote dirbti mokytoja?  ? 5. Jeigu nedirbtumėte mokytoja, kokią pro-
fesiją pasirinktumėte? 6. Ar patinka dirbti mokykloje? 7. Kurie metai buvo įsiminti-
niausi šioje mokykloje? 8. Ar šeimoje yra dar mokytojų? 9. Kuo jums patraukli mūsų 
mokykla? 10. Ar norėtumėt kažką pakeisti mokykloje? 
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            Geografijos mokytojaos Vitos Kuliešiūtės  atsakymai 
 1. Trejus metus. 2. Pasikeitė į gerąją pusę. 3. Smagu dirbti su visomis klasėmis. 4. 
Ne! 5. Dirbčiau turizmo sferoje. 6. Taip, labai patinka. 7. Visi metai kažkuo ypa-
tingi ir įdomūs. Bet labiausiai įsiminė antrieji darbo metai, kai gavau auklėtinius. 
9. Patinka aplinka, kabinetas, darbo priemonės. 8. Yra, tetos. 10. Norėčiau pakel-
ti mokinių mokymosi motyvaciją. 11. Norėčiau palinkėti gerų mokslo metų, daug 
šypsenų, gerų emocijų, įsimintinų dienų mokykloje.  
P.S. Sėkmės studijuojant pasaulio politinį žemėlapį.   
 
 
 
                 Biologijos mokytojos Mildos Mažeikienės  atsakymai  
Antrus metus. 2. Pagražėjo truputį. 3. Vienos neišskirčiau. 10a - 8abc. 4. Nenorė-
jau. 5. Dirbčiau medicinos srityje. 6. Cha cha cha. Viena dieną - taip, kitą ne. Pri-
klauso nuo mokinių. 8. Yra, teta chemikė, o pusbrolis - filosofas. 9. Neturiu su 
kuo lyginti. 10. Mokinių požiūrį į mokslą, pareigas, požiūrį į mokytojas, kad jas 
gerbtų, palinkėčiau tolerancijos.  
P.S. Sėkmės mokantis anatomijos. 
 
 
                                                                                               

                                                     
              Kalbino Amanda Kiukytė, Leta Kmeliauskaitė  



Šauniai pasitinkame Naujuosius metus... 

Mūsų mokyklos mokiniai - konkurso „Papuoškime Kauno eglutę“ laimėtojai 

Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos 8 c klasė ir  11 a klasės mokinių mokomoji bendro-
vė „Galimybė“ dalyvavo Kauno miesto konkurse „Papuoškime Kauno eglutę“ ir laimėjo galimy-

bę papuošti net dvi iš dešimties Kauno pilies eglučių. Mokiniai eglu-
tes puošė pačių pasigamintais žaislais. Po atliktų darbų visi buvo 
pakviesti apsilankyti Kauno Pilies muziejuje. Ačiū konkurso organi-

zatoriams ir Kauno pilies muziejui. 

Konkurso Švarių rankų šokis‘13 nugalėtojai - 2b klasės mokiniai. 
 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) dar rudenį pakvietė darželinukus, pra-
dinių klasių moksleivius ir šeimas prisijungti prie iniciatyvos „Švarų rankų šokis‘13“: 
buvo akcentuojama, jog reikia ugdyti asmens higienos įpročius ir kūrybiškai pažvelgti 
į švarių rankų svarbą – pasiūlyta sukurti originalų šokį. Švarių rankų šokio iniciaty-
va sulaukė daug dėmesio – užsiregistravo  apie du šimtus konkurso dalyvių. Visi 
dalyviai pasirodė šauniai, o svarbiausia – išmoko, kaip teisingai plauti rankas. Nuo 
šiol jie mokės tai atlikti linksmai ir rankų plovimas galės būti kaip smagus žaidimas. 
Visos šokėjų grupės buvo apdovanotos ULAC padėkos raštais, o 19 šauniausiųjų – 
prekinio ženklo „Margarita“ ekologiškos produkcijos rinkiniais bei „Vilniaus energi-
jos“ įsteigtais prizais. 
Sveikiname  2b klasės mokinius ir  mokyt. V.Kirliauskienę,  tapusius šio konkurso 
nugalėtojais! 

Nr. 11, 2014                                                                                                                 Nr. 11, 2014                                                                                                                                                                                                                                                                     Didžiuojamės  Didžiuojamės            9 psl.9 psl.  

  

 

 

Iškilminga gabių mokinių ir jų mokytojų apdovanojimo šventė Kauno rotušėje 
 

Didžiojoje Rotušės salėje gruodžio 4 d. vos tilpo įvairių konkursų, olimpiadų, projektų nu-

galėtojai ir laureatai – tokiu gausiu talentingų vaikų  būriu pasidžiaugė miesto me-

ras Andrius Kupčinskas, kuris mokiniams įteikė vardinius medalius su užrašu „Mokomės ne 

mokyklai, o gyvenimui“, o juos parengusiems mokytojams - padėkos raštus.  Labai džiugu , 

jog iškilmingoje apdovanojimų šventėje dalyvavo ir mūsų mokyklos atstovės:Amanda Amb-

rasaitė (9b) – tarptautinio geografijos konkurso prizininkė (mokyt. 

V. Kuliešiūtė) bei Gabrielė Kavaliauskaitė (10b) – rašinių konkur-

so nugalėtoja (mokyt. R. Matulaitienė).  Už pasiekimus neforma-

liojo ugdymo konkursuose apdovanotas ir Andrius Grigas (10b).  

 
 
 
 

„Sveikata – ne viskas, tačiau be sveikatos viskas yra niekas“/

Sokratas/.  

Gruodžio 9 dieną 11 a kl. mokinės: Aukškelytė Miglė, Grigėnai-
tytė Greta, Nicinovaitė Gintarė, Polismokaitė Viktorija, Semaš-
kaitė Marija, kūno kultūros mokytoja Daiva Stankienė  visuome-
nės sveiktos specialistė Daiva Jokubauskienė dalyvavo Kauno 



 
 

 
 

Šių metų gruodžio 13-15d. mūsų mokyklos 
mokiniai vyko į edukacinę išvyką Kaunas-Varšuva-Zakopanė-

Kaunas. Lydimi mūsų mokyklos mokytojų A. Andreikėnienės, E. Rutkauskie-
nės, soc.pedagogės I.Skrodenienės bei puikaus gido Manto mokiniai išvyko 
anksti ryte ir patraukė Varšuvos link.  Pirmasis žymus objektas, kurį jie aplan-
kė, buvo vienas iš moderniausių Europoje technologijų muziejų Europoje  
„Koperniko mokslo centras“. Lankėmės centre, kuriame nėra jokių gidų ar po-
pierinių bukletų. Prie kiekvieno eksponato kabo instrukcija anglų ar lenkų kal-

ba ir perskaičius aišku, kaip juo naudotis.  Muziejuje svajonės tampa realybe. 
Jei nemokėjote groti – grosite, net galėsite dalyvauti virtualiame orkestre. Gali-
ma buvo pasiklausyti laukinių gyvūnų stūgavimo. Verta buvo apsilankyti kam-
baryje, kuris yra žemės drebėjimo zonoje, arba tapti skęstančio laivo kapitonu, 

arba pakilti virš žemės su skraidančiu kilimu... Išėję iš muziejaus, mokiniai 
dar ilgai dalijosi įspūdžiais ir apgailestavo, kad šiek tiek pritrūko laiko vi-
soms ekspozicijoms apžiūrėti… Po to vykome į Varšuvos senamiestį, pasigė-
rėjome įstabaus grožio eglute, gidas papasakojo apie kai kuriuos architektū-
rinius statinius, supažindino su Varšuvos istorija.  
            Apie vidurnaktį pasiekėme nedidelį, bet gražų miestelį kalnuose – 
Zakopanę – ir  įsikūrėme viešbutyje. Kitos dienos rytą kilome į vieną aukš-
čiausių Zakopanės viršukalnių –Gubaluvką. Šalia jos yra įsikūręs slidinėji-

mo centras. Zakopanė – vienintelis Lenkijos miestelis, įsikūręs 1000 m. virš jū-
ros lygio. Zakopanėje vyksta kalnų slidinėjimo, biatlono ir šuolių su slidėmis 
Pasaulio taurės varžybos. Oras pasitaikė nuostabus, diena buvo šilta ir saulėta, 
tad mokiniai turėjo galimybę ne tik pasigrožėti puikiais vaizdais, atsiveriančiais 
nuo kalno, bet ir pasivažinėti rogutėmis. Nusileidę nuo kalno, pavaikštinėjome 

po Zakopanės turgų, paragavome ožkos sūrių, pasižvalgėme po 
miestelio senamiestį ir po pietų nuvykome į vandens pramogų parką, 
kuriame turėjome galimybę atsipūsti ir pailsėti...  
            Paskutinę ekskursijos dieną vykome į Osvencimą – vieną 

didžiausių koncentracijos stovyklų Europoje, veikusią  nuo 1940 iki 1945 metų. 
Sunku nupasakoti žodžiais tą jausmą, kuris apima patekus į stovyklos vidų ir 
„prisilietus“ prie kraupių ir sukrečiančių įvykių. Gidė pateikė daug svarbių faktų 
iš Osvencimo istorijos – karo žiaurumus sunku protu suvokti... Stovyklą visi 
palikome nebylūs ir priblokšti, nes pamąstyti tikrai buvo apie ką...  

Namus pasiekėme jau gerokai po vidurnakčio, nors išvargę, bet pilni 
įspūdžių, naujų žinių, džiugių akimirkų ir prisiminimų apie šią šaunią ir įdomią 
kelionę... 

Andželika Andreikėnienė, Ingrida Skrodenienė 
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Įspūdžiai iš kelionės po Lenkiją 



Dėmesio  -  šachas ir matas! 

                    Gruodžio 10 dieną 5-6 klasių komandos nusitei-
kė rimtai kovai — mokiniai išbandė jėgas žaisdami šachma-

tais. Varžybos organizuotos siekiant populiarinti šachmatų sportą tarp mūsų 
mokyklos mokinių.  

                  Taigi po pamokų vyko 5-6 klasių mokinių šachmatų žaibo turny-
ras. Laiko kontrolė: po 5 min. partijai be laiko pridėjimo. Mokiniai sužaidė po 7 par-
tijas,  visi norintys žaidė simultaną su Kauno jaunalietuvių sporto organizacijos 
mokyklos auklėtine Guoda.  

      Turnyro nugalėtoja 5a klasės mokinė Neda Ramanauskaitė pergalingą partiją 
laimėjo žaisdama stikliniais šachmatais. Visiems dalyviams buvo įteikti diplomai ir 
saldūs prizai.  

Tikimės, kad  šachmatų turnyras sukėlė daug teigiamų emocijų, mokiniai norės dar 
ne kartą susiremti prie šachmatų lentos.  

   Laima Perminienė, Leila Žiemienė 
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 Pirmyn su anglų kalba 

Šiais laikais anglų kalba – viena svarbiausių bendravimo su užsienio šalių 
piliečiais kalba. Ar jau galime lengvai su jais bendrauti? Ar suprantame, ko jie klausia, 
ar mokame atsakyti? Į šiuos klausimus mums padėjo atsakyti LSMU vidurinės mokyk-

los suorganizuotas konkursas „Pažinkime pasaulį anglų kalba“.  
Šiame konkurse dalyvavo 9b klasės komanda: G. Arminaitė, G. Bernotaitė, N. 

Gališanskytė, K. Maklajauskas ir D. Žydaitis (mokytoja Rita Jakinevičienė) Konkurso užduotys buvo iš tiesų 
įdomios. Pirmoji buvo „Protų mūšis“. Čia sužinojome daug naujų dalykų, apie kuriuos anksčiau nė nepagalvoda-
vome. Po to mūsų laukė „Raidžių banga“! Iš pateiktų raidžių turėjome sudėlioti kuo daugiau ne trumpesnių nei 
iš 4 raidžių žodžių. Paskutinioji ir pati įdomiausia – į visiems žinomą stalo žaidimą „Alias“ panaši užduotis. 

Labai gerą ir linksmą nuotaiką užtikrino šiltai priėmusios renginio vedėjos bei LSMU vidurinės mo-
kyklos direktorius A. Bačnys. Buvo išties smagu leisti laiką įdomiai, sužinoti daug nauja ir išbandyti savo anglų 
kalbos sugebėjimus. 
                Be to, mūsų mokyklos penkių mokinių komanda dalyvavo Kauno miesto  9 - 10 klasių  integruotame 
lietuvių ir anglų kalbų konkurse „Do I Hear What I Hear?“ ir užėmė 3 vietą. Taigi pirmyn su anglų kalba. 

Neringa Gališanskytė 
 

„Mano pasaulis – darni Lietuva“ 
  
Gruodžio 3 dieną aktų salėje susirinko 

daug jaunuolių iš kitų mokyklų, nes  vyko žinių viktorinos „Mano pasaulis – 
darni Lietuva“ atrankinis etapas. Dalyvavo  7 mokyklos:  Kauno Ugnės Karve-
lis gimnazija, Kauno Šv. Pranciškaus mokykla, Kauno Maironio universitetinė 
gimnazija, Kauno taikomosios dailės gimnazija, Kauno Povilo Plechavičiaus  
kadetų mokykla, Rokų mokykla, Domeikavos mokykla... 

Mūsų mokyklai atstovavo mokytojos Vitos Kuliešiūtės su-
burta komanda: Kastytis Karvelis, Gabrielė Kutkutė, Gabija Bernotaitė, Aistė 
Kveselytė ir komandos kapitonė Ieva Dautartaitė. Ruoštis viktorinai padėjo 
mokytojos Milda Mažeikienė, Bronė Bacienė, Kristina Bedaitė ir mokyklos 
direktorė Rita Rasikienė.  

Renginį pradėjo mūsų mokyklos choras (vadovė Sigita Serben-
tienė), o po to prasidėjo rimta protų kova: žaidimas buvo iš 3 etapų, kuriuose 
kiekvienai komandai tekdavo atsakyti į 3 klausimus. Kai kurie klausimai buvo 
loginiai, kai kurie reikalavo tikslių žinių, kai kurie tikrai lengvi (pvz.: Televizo-
rių žiūri senelis, du tėvai ir du vaikai. Kiek žmonių žiūri televizorių?  Kuris 
medis yra laikomas velnio medžiu? Kur Lietuvoje buvo pastatyta pirmoji elekt-
rinė? Ir pan.) Visi įtemptai mąstė, stengėsi atsakyti teisingai, nes norėjo patekti 
į finalą. Bet galų gale atrinktos buvo tik keturios komandos. 
                             Valio – mūsų protinguolių komanda pateko į finalą! 
                                                                              

Ieva Daunoraitė 

Edukacinė veikla mokykloje 

Ruošiantis Advento laikotarpiui mokyklos aštuntokai dalyva-
vo edukacinėje pamokoje „Advento vainiko kūrimas“. Kūrybiniame 
procese dalyvavo mokyklos administracija, aštuntų klasių mokiniai ir 
auklėtojos. 
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 Mokyklos trejetukas  
 
        Artėjant  šv. Kalėdoms  niekam ne paslap-
tis, jog daugelis laukia dovanų. Mes apklausėme 

mokyklos mokinius ir mokytojus, kokių dovanų jie  tiki-
si rasti po kalėdine eglute. Skelbiame  
trokštamiausių dovanų trejetuką: 
 
 Naujas telefonas 
 Pinigai 
 Sniegas 

 
           Beje, mokytojai pageidautų, kad kitąmet moki-
niai būtų stropesni, drausmingesni.  

             Linkime visiems  dosnaus Kalėdų senio!  

      Skaitomiausių knygų dešimtukas 

Informacinio centro vedėja Reda Janu-

šauskienė džiaugiasi, kad šįmet mokyklos Infor-

macinis centras buvo labai gausiai lankomas 

jaunųjų skaitytojų, jų gretas papildė nemažai 

naujų knygos mėgėjų. Mūsų  biblioteką rudenį 

labai gražiai pristatė filmukas (autorius mokyk-

los abiturientas Kastytis Karvelis), kuris tapo 

Kauno  apskrities viešosios bibliotekos  organi-

zuoto filmų konkurso nugalėtoju. Be to,  skai-

tykloje nuolat rengiamos parodos, skirtos žinomų 

rašytojų jubiliejams paminėti, vyksta renginiai 

(“Kaziui Binkiui –120” , “Tarmių metų pabaig-

tuvės” ir kt.), netradicinės pamokos, klasės va-

landėlės, susitikimai su  mokyklos svečiais. 

Šiais mokslo metais  mūsų bibliotekos 

skaitytojai  buvo kviečiami rinkti mėgstamiausių 

knygų dešimtuką. Įrašę į anketą knygos pavadi-

nimą ir autorių, mokiniai turėjo pasakyti savo 

nuomonę, kodėl  kūrinys labiausiai patiko. Dau-

gelis apie savo paminėtą knygą rašė, jog ji 

“tobula”, “juokinga, nuotaiką kelianti “, 

“įdomi, intriguojanti istorija”, “gražus, 

jaudinantis pasakojimas”,  

“daug nuotykių’’ ir pan. 

 

Taigi skelbiame knygų dešimtuką! 

 Jeffrey Deaver. Kaulų kolekcionierius 

 Lauren St. John. Baltoji žirafa 

 Frances Hodgson Burnett. Paslaptingas 

sodas 

 Barbara Wendelken. Trys Paulos ir 

pilies vaiduoklis 

 Melvin Burgess. Heroinas 

 Vytautas Račickas. Nebaigtas dienoraštis 

 Vytautas Račickas. Šlepetė 

 Astrida Lindgren. Pepė Ilgakojinė 

                           Rikiki nuotykiai. 

 Louis Sachar. Berniukas mergaičių tualete 

     Prieš Kalėdų atostogas  biblioteka gavo daug 

naujų knygų. Tad kviečiame  skaityti, nes kovo 

mėn. pabaigoje rinksime aktyviau-

sius skaitytojus ir apdovanosime 

vertingais prizais.  

Indrė Matulaitytė 

Mokyklos laikraščio komanda:  

Neringa Gališanskytė, Amanda Kiukytė, Leta Kmeliauskaitė, Ema Bliukytė, Domas Kukauskas, Smiltė Butkytė, Simona Čujanaitė, Justė Verbickaitė, , Gabrielė Vitkauskaitė,  

Augustė Remeikaitė, Giedrė Šešetaitė, Ieva Daunoraitė, Indrė Matulaitytė, Gabrielė Kavaliauskaitė  

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


