Mokyklos balsas
Kauno šv. Pranciškaus mokyklos laikraštis Nr 12, 2014
Kristijonui Donelaičiui - 300

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės...

Emilijos Vikšraitytės, dailės olimpiados laureatės, paveikslas, atliktas veltinio technika. Emiliją konsultuoja mokytoja Kristina Alesienė

Šiame numeryje skaitykite:
apie įsimintinus mokyklos įvykius 2 psl.
apie Šimtadienio šėlsmą 3 psl.
mokinių savivaldos naujienas 4 psl.
apie kasmetinę tradicinių verslų mugę 5 psl.
apie pilietiškumo renginius 6-7 psl.
ko ir kaip mokomės 8-9 psl..
interviu su muzikos mokytoja 10 psl.
kuo didžiuojamės 11 psl.
kaip leidžiame laisvalaikį 12 psl.
gražiausios kaukės rinkimai 13 psl.
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Kaleidoskopas

Dailės mokytojų
įvertinimas
Šiais metais mūsų mokykla
tapo Kauno mieste organizuojamo mokyklos aplinkos puošimo
konkurso „Sveika gyva Kalėdų
viešnia!“ laureatė.

Gerumo kristalas

Kalėdinių kompozicijų konkurso diplomai įteikti 11 kl. mokinėms Viktorijai Polismakaitei,
Indrei Jaševaitei.
Dėkojame visai mokyklos
bendruomenei prisidėjusiai prie
mokyklos aplinkos puošimo ir
šventinės atmosferos kūrimo.

menims, tarp kurių - ir mūsų mokyklos mokytoja Diana Kizienė.
Gerumo kristalu apdovanota už
bendruomeniškumo skatinimą ir
aktyvią visuomeninę veiklą Aleksoto bendruomenėje.

Kiekvienų metų pradžioje miesto rotušėje pagerbiami kauniečiai, pasižymėję neatlygintinais, gražiais ir kilniais darbais.
Šiemet Kauno meras Andrius
Kupčinskas Gerumo krista- Nuoširdžiai sveikiname!
lus įteikė 28 nusipelniusiems as-

Ekumeninė diena mokykloje
Sausio 18-25 dienomis buvo minima Maldų už krikščionių vienybę savaitė.
2014-ųjų savaitei parinkta mintis: „Argi
Kristus padalytas?“ (1 Kor 1,13). Viso
pasaulio krikščionių vyskupijos, parapijos
ir bendruomenės kviečiamos mąstyti ir
melstis tema, kurios žodžiai paimti iš
apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams 1 Kor 1, 1-17. Šia proga mokyklos

bendruomenė buvo kviečiama susivienyti
ir įsijungti bendrai maldai. Sakraliniame
centre Sielovados metodinė grupė organizavo ekumeninės maldos valandėlę.
Ekumeninėje maldoje dalyvavo mokyklos
mokiniai ir mokytojai Elžbietiečių ses.
Jolanta, liuteronų pastorius Arūnas Žydaitis ir mokyklos kapelionas kun. Rimantas Baltrušaitis.

2 psl.
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Kaip ir kiekvienais metais žiemos
pabaigoje abiturientai laiką pradeda
skaičiuoti ypatingai – tai riba, kai iki
brandos egzaminų lieka 100 dienų.
Vasario 14 dieną dvyliktokai ir jų
auklėtojai parengė nuostabią šventę,
kurią dar ilgai prisimins „Šimtadienio“
šventėje dalyvavę mokiniai, mokytojai ,
tėveliai. Tikimės, kad renginys malonių
įspūdžių paliko ir Kauno m. merui
Andriui Kupčinskui bei LR Seimo na-

Mokyklos tradicijos
1. Kaip jaučiatės žinodami, kad liko
mažiau nei 100 dienų iki egzaminų ir
mokyklinis gyvenimas baigsis?
2. Kas labiausiai įsiminė iš
„Šimtadienio“ šventės?
3.Ko palinkėtumėte patys sau?
Dvyliktokų atsakymai buvo rimtoki, bet, žinoma, atsirado ir
šmaikštuolių.
Simas:
1.Blogai, nes nesinori palikti mokyklos.
2.Vaidinimas, ilgas pasiruošimas,
nuostabi šventė.
Gabrielė:
1.Liūdna, kad baigsis, nebeteks
susitikti su bendraklasiais taip
dažnai, kaip norėtųsi.
2.Kompanija, gražus vaidinimas,
linksmybės, šokiai.
3.Nustoti atidėlioti darbus, sėkmės, susikaupimo.
Rokas:
1.Iš dalies liūdna, stengiuosi apie
tai negalvoti.
2.Mokytojų reakcija, laimingi
draugai.
3.Susikaupimo.
Justas:
1. Neįtikėtinai.
2.“Radži“ pasirodymas.
3. Amžinos jaunystės ir nemirtingumo
Rita, Agnė, Karolina, Justas:
1.Jaučiamės gerai.

Š

2.Visi buvo draugiški, pirmąkart pamatėme nuoširdžiai linksmus mokytojų
veidus.
3.Pradėti mokytis, išlaikyti egzaminus.
Kastytis:
1. Visada turiu viltį pasilikti dar
keleriems metams. Žinoma, juokauju, gaila palikti mokyklą, bet
reikia kada nors ir pačiam pradėti
savo gyvenimą.
2. Oficialią dalį įgyvendinom be
rūpesčių, buvo labai linksma ir
smagu matyti besijuokiančią salę
žmonių. Na, o visa kita tegu lieka
tik tarp „Šimtadienyje“ buvusių
žmonių.
3. Prisiversti mokytis, nes dar yra
labai daug kur tobulėti.
Ieva:
1.Iš tiesų stengiuosi apie tai negalvoti. Reikia tą 100 dienų pirma
"atarti"/"atošti" ir tuomet galėsiu
ašaroti.
2. Ir dalyviai, ir žiūrovai, kaip
supratau iš atsiliepimų,
„Šimtadieniu“ patenkinti, toks
pasisekimas džiugina. Šiaip praleidom vakarą puikiai, nieko nekeisčiau.
3. Išmokti nevėluoti.
Vykintas:
1. Keista, kad taip greitai prabėgo
tie 12 metų mokykloje. Atrodo, ką
tik buvau dešimtokas, vienuoliktokas. O dabar jau dvylikta klasė.
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riui Rytui Kupčinskui, kurie tą svarbią
abiturientams dieną atvyko į mūsų mokyklą ir linkėjo mūsų dvyliktokams
geros kloties artėjančioje egzaminų sesijoje. Abiturientų parengtoje programoje
iš tikrųjų netrūko humoro, išmonės,
nuoširdžių sveikinimų, staigmenų.
Po šventės nutarėme paklausinėti
abiturientų, kaip jie jaučiasi, kokios
mintys aplanko. Pateikėme tris klausimus:
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Ir tai tik 100 dienų beliko. Labai greitai viskas - puft, ir jau baigei mokyklą.
2. Galingas paskutinės dainos priedainis „Svajokim, siekim, nugalėėėėėėkim...“
3. Sėkmės egzaminuose. Kad geros lietuvių kalbos ir literatūros egzamino
temos būtų ir į matematikos egzaminą
per daug sunkių užduočių nepridėtų.
Aišku, kad anglų klausymas lengvas
būtų, ir istorijos datų nesumaišyčiau.
Štai tokie nuoširdūs visų atsakymai.
Visiems jums linkime išlaikyti egzaminus ir toliau šauniai eiti gyvenimo
keliu!
Gabrielė Vitkauskaitė
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Ei, ei! Mūsų
mokykloje įvyko
vienas iš įdomiausių renginių – Protmūšis, kurį organizavo
Mokyklos mokinių taryba.
Vasario 4 dieną informaciniame
centre dėl protingiausių vardo kovojo 510 klasių mokinių komandos. Daug sunkių ir suktų klausimų neišmušė iš vėžių šauniųjų aštuntokų – jie ir tapo Promūšio nugalėtojais. Nuo jų menkai atsiliko šeštokų ir devintokų komandos.
Laimėtojai buvo apdovanoti rėmėjų prizais: leidyklos „Šviesa“ knygomis,
įmonės „Vetfarmas“ užrašų knygutėmis ir
rašikliais, visi dalyviai pasipuošė Kauno
miesto mero A. Kupčinsko padovanotais

Protmūšis

Mokyklos savivaldos naujienos 4 psl.

Kauno miesto ženkliukais.
Rėmėjus ir tiek puikių dovanų
dalyviams surado visada idėjų ir energijos kupina Mokinių savivaldos klubo
(MSK) prezidentė Gabija Bernotaitė.
MSK narėms (Neringai Gališanskytei,
Rugilei Paražinskaitei, Rugilei Sinkevičiūtei, Jogailei Večerinskaitei, Emilijai
Kregždytei, Evelinai Šiaučiūnaitei, Gabrielei Vitkauskaitei, Emai Bliukytei,
Amandai Kiukytei) renginį organizuoti
padėjo mokytoja S. Žydaitienė, mokyklos
psichologė V. Lukauskienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Bedaitė
Tikimės, jog mokyklos „žiniukai“ susikaus dar ne viename renginyje.
Gabrielė Vitkauskaitė

Vasario 5 dieną nuo seno minima šv. Agotos diena, šventinama
duona. Tikėta, kad apeigose pašventinta duona pagelbsti kilus gaisrui,
padeda gydyti akių ligas, žaizdas,
apsaugo nuo blogos akies, atkeri nužiūrėtus žmones.
Iniciatyvos paminėti šv. Agotos dieną ėmėsi mokinių savivaldos
klubo mokiniai (Neringa Gališanskytė, Emilija Vikšraitytė, Garbielė Vitkauskaitė, Gintarė Kazakevičiūtė)
ir prezidentė Gabija Bernotaitė. Nuoširdžiai
dėkojame UAB
„Vilniaus duona“, kurie mielai pasidalijo savo kepiniais: Agotos duona,
riestainiais. Mokyklos Sakraliniame
centre buvo pašventintas duonos kepalėlis, kurį simboliškai MSK nariai
išdalijo visiems mokiniams, mokyto-

Šv. Agotos diena
jams ir mokyklos darbuotojams. Tądien antrokėliams (mokytojos Aušra
Morozienė ir Viktorija Kirkliauskienė) vyko netradicinė pamoka, nes juos
aplankė šeimininkių šeimininkės titulą turinti močiutė Grita Vosylienė. Ji
papasakojo apie duonelės kelią, pavaišino savo iškeptomis bandelėmis.
MSK narės mokiniams pateikė užduočių: mįslių, patarlių, susijusių su
duona. Antrokams puikiai sekėsi, nes
jie duonos svarbą supranta ne blogiau
kaip vyresnieji.
Gabrielė Vitkauskaitė
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Jau ketvirtus metus iš
eilės kovo 4
dieną Kauno
šv. Pranciškaus mokykloje šurmuliuoja
Kauno miesto
bendrojo ugdymo mokyklų mokinių mokomųjų bendrovių tradicinių verslų mugė – konkursas, skirtas šv. Kazimiero dienai paminėti. Šiais metais joje dalyvavo per 200 dalyvių. Mugėje dalyvavo
ne tik Kauno šv. Pranciškaus mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės
vaikai ir 1-12 klasių mokiniai, iš viso 160 jaunųjų verslininkų, bet ir svečiai iš kitų Kauno mokyklų: šešios
MMB iš „Saulės” gimnazijos, po dvi
MMB iš „Santaros” ir S. Dariaus ir S.
Girėno gimnazijų, po vieną Milikonių
vidurinės, „Vyturio” katalikiškos vidurinės mokyklų, Jono Basanavičiaus,
Jono Jablonskio gimnazijų MMB.
Prekystaliai su įvairiausiais skanumynais, originaliais ir spalvingais rankų
dirbiniais nusidriekė per visus mokyklos koridorius. Pirmame aukšte 0 ir 13 klasių mokiniai pardavinėjo savo ar
su tėvelių pagalba gamintus skanėstus, papuošalus, muiliukus, velykinius
suvenyrus. Antrame aukšte 4 - 6 klasių mokiniai taip pat kvietė pirkėjus
ragauti įvairių kepinių, įsigyti papuošalų, atsigaivinti gėrimais. Trečiame
aukšte įsikūrė 7 – 9 klasių mokiniai.

Šventės 5 psl.
Jų stalai lūžo
nuo skanumynų, praktiškų
rankdarbių. Kai
kurie devintokai kvietė dalyvauti loterijoje.
Labai įspūdingų origami technika atliktų suvenyrų siūlė įsigyti devintokė
Gabrielė Arminaitė, ramaus miego ant
spalvingų pagalvėlių linkėjo Neringa
Gališanskytė. Ketvirtame aukšte buvo įsikūrę MMB iš Kauno mokyklų.
Čia buvo galima įsigyti piešinių, aksesuarų telefonams, stalo žaidimų, drabužėlių keturkojams augintiniams,
išklausyti pačių mokinių sukurtos
knygos pristatymo, žinoma, pasivaišinti saldumynais. Šventinę nuotaiką
kūrė liaudies muzika ir pirkėjų šurmulys. Mugės dalyviai vieni su kitais
dalijosi įspūdžiais, buvo linksmai nusiteikę.
Beje, visų dalyvių darbus vertino komisija, kuri buvo nustebinta moksleivių sumanumo, kūrybiškumo ir puikaus prekių pristatymo.

Tradicinių verslų mugėkonkursas

Mugės kulminacija – išradingiausių
mugės dalyvių apdovanojimai. Priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių grupėje nugalėjo Kauno šv. Pranciškaus
mokyklos
pirmokas Vincentas Cicėnas ir antrokė Miglė Kacevičiūtė.

5-8 klasių geriausi –
aštuntos klasės mokinys Rupertas Čėsna ir šeštokas Lukas
Šermukšnis,
9-12
klasių
laureatais
pripažinti Kauno „Saulės“ gimnazijos
MMB „GRG& NP” ir Kauno šv. Pranciškaus mokyklos MMB „Galimybė”. Trys specialios rėmėjų dovanos atiteko versliausiai
mokyklai Kauno “Saulės” gimnazijai, versliausiai klasei – Kauno šv. Pranciškaus
mokyklos 2a klasei (beje, antrokai aktyvūs
būrelio „Verslumo akademija“ nariai) ir versliausiai MMB „Play it together” iš „Saulės”
gimnazijos. Renginio sumanytoja Kauno
šv. Pranciškaus mokyklos ekonomikos mokytoja, karjeros koordinatorė, Jolanta Čėsnienė dalijosi įspūdžiais, kad mugė kaip
niekada gausi ir sulaukė didžiulio svečių
susidomėjimo.
Džiaugsmo buvo visiems dalyvavusiems mugėje mokiniams bei į šventę atvykusiems Aleksoto seniūnijos gyventojams: visiems, kurie pirko, visiems, kurie prekiavo,
kurie kūrė šventinę nuotaiką, šoko, grojo.
Mokykla džiaugiasi suradusi daug
šventės rėmėjų, todėl visiems dalyviams ir
laureatams buvo įteikti šaunūs
prizai.
Leta Kmeliauskaitė, Giedrė Šešetaitė, Neringa Gališanskytė

Kauno šv. Pranciškaus mokykla dėkoja
rėmėjams:
UAB „Genys
UAB „Pas Henriką“
UAB „Suslavičius – Felix“
UAB kavinei „Picos visiems“
FM Group distributoriams Zitai ir Dailiui Jacevičiams
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Renginiai 6 psl.

Šiemet Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną,
mokykloje vykdytos dvi akcijos („Atmintis gyva, nes
liudija“ ir „Neužmiršk“), skirtos prisiminti tuos, kurie
prieš 23 metus žuvo už Lietuvos nepriklausomybę.
Ryte ateinančius į mokyklą mokinius pasitiko
Mokinių savivaldos nariai, kurie dalino neužmirštuolės žiedelius, languose degė atminimo žvakutes. Nuskambėjęs Lietuvos Respublikos himnas, tylos minutė, prisisegtas gėlės
žiedas ir tamsoje plevenančios žvakių liepsnelės leido nors kelias minutes pabūti su tais, kurie tą sausio naktį negrįžo namo...
Mokinių savivaldos klubas

Sausio 13 d. įvykiams paminėti mokykloje vyko tinklinio varžybos pereinamajai Sausio 13-osios taurei laimėti.
Jose dalyvavo ir dėl pereinamosios
taurės varžėsi 10 komandų, kurias
delegavo klasių kolektyvai. Komandų
sudėtis buvo mišri – varžėsi ir berniukai ir mergaitės.
Norime pagirti 8b kl. komandą, kuri
parodė savo kovingumą ir beveik nenusileido vyresnėms klasėms. Finalinės
varžybos tikrai buvo vertos dėmesio:
jeigu iki jų nugalėtojams išaiškinti užtekdavo dviejų setų - tai per finalus prireikė papildomo trečio seto.
Sveikiname nugalėtojus:
I vieta atiteko 12 B
II vieta-10 A
III vieta-12 A
IV vieta-10 B
Kūno kultūros mokytojai

Pilietiškumo ugdymo
renginiai
Šokame LIETUVAI!
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną
Kovo 11-ąją mūsų mokyklos mokiniai pasitiko dalyvaudami projekto – akcijos „Giedok,
kad esi“ veikloje. Šiame projekte dalyvavo 41
Kauno miesto ugdymo įstaiga.
Pagrindinis akcijos renginys vyko kovo 10
d. 12 val. Visus šildė pavasariški saulės spinduliai, tad oras buvo džiuginantis. Mūsų
mokyklos Flash‘mobas vyko mokyklos paradiniame kieme, kuriame dalyvavo dauguma mokyklos mokinių ir mokytojų. Flash‘mobas
(ang. flash mob) – tai akcija, žaibiški sambūriai, sulėktuvės. Mokiniai per judesį, šokį,
kitomis vaizdavimo priemonėmis išsakė jausmus gimtajai šaliai – LIETUVAI. Šokėjai
buvo pasipuošę vėliavos spalvomis, akcijos metu
plevėsavo milžiniška trispalvė.
NU vadovai
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Pas mus gera...

Kovo 18d. Kauno šv. Pranciškaus mokyklos pradinių
klasių mokytojos suorganizavo popietę „Pas mus gera...“.
Sugūžėjo didelis būrys pradinukų su tėveliais ir seneliais. Visi buvo pasipuošę lietuviška atributika. Veikla
vyko šešiose komandose, kurios buvo suskirstytos pagal
Lietuvos vėliavos spalvas (dvi geltonos, dvi žalios ir
dvi raudonos). Renginyje buvo daug žaidimų, dainųspėlionių, vaikiškų dainų. Karaoke, pasakos inscenizacija, rankdarbių su tekstile, žemėlapio dėlionė...
Netrūko gerų emocijų nei vaikams, nei jų tėveliams ir
seneliams.
Pradinių klasių mokytojos
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Saugesnio interneto pamokos
Vasario 11 dieną jau 11-ąjį kartą šalyje ir mokykloje minime Tarptautinę saugesnio interneto dieną. Šių metų dienos
tema – „Kurkime geresnį internetą kartu!”.

Gimtoji kalba
Minėdami Tarptautinę gimtosios kalbos dieną
lietuvių kalbos mokytojai pakvietė mokinius į Meninio skaitymo konkursą, skirtą klasiko K. Donelaičio
300 metų jubiliejui paminėti. Raiškiu pasirinktų
eilėraščių deklamavimu sužavėjo 8 klasės mokinės
Amanda Kiukytė, Rugilė Sinkevičiūtė bei abiturientė Ieva Dautartaitė. Tą dieną buvo renkamas ir
geriausias mokykloje gimtosios kalbos puoselėtojas.
Konkursą po įtempto „Protmūšio“ ir kitų nelengvų
užduočių laimėjo 10 klasės mokinė Gabrielė Kavaliauskaitė.
Vasario 24 dieną mokyklos direktorė Rita Rasikienė apdovanojimui pasikvietė mokinius, kurie daly-

vavo įvairiuose lietuvių kalbos renginiuose mokykloje bei
mieste. Tai ir Nacionalinio dailyraščio „Rašom!“ I
turo nugalėtojus (itin originalų darbą pateikė 8 klasės mokinė Jogailė Večerinskaitė), ir mūsų mokyklos
atstoves Kauno m. mokyklų 9-12 klasių lietuvių
kalbos olimpiadoje, ir aktyviausius viktorinos apie
poetą Kristijoną Donelaitį dalyvius. Mokiniams
buvo įteikti padėkos raštai bei rėmėjų iš leidyklos
„Šviesa“ dovanos.
Lietuvių kalbos mokytojos

Nacionalinis Saugesnio interneto dienos renginys vyko
parodų ir kongresų centre LITEXPO. Mūsų mokyklos 1-6
klasių mokiniai dalyvavo piešinių konkurse „Pasveikink Saugesnį internetą!” ir Kūrybinių komiksų konkurse. Informacinių technologijų kabinete vyko netradicinės
pamokos „Kaip išlikti saugiam internete“. Renginio koordinatorė – informacinių technologijų mokytoja Rozvita Brazaitienė.
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Kovo 3-7 dienomis aš dalyvavau VDU rengtame projekte „Moksleivi, pabūk
studentu!“ Kad pakliūčiau į šį projektą, turėjau
užpildyti anketą, parašyti
motyvacinį laišką ir laukti pakvietimo. Pagaliau
vasario pabaigoje paskambino būsima globėja - I
kurso studentė Viktorija
ir nudžiugino: aš atrinkta būti studente.
Kai gavau paskaitų
tvarkaraštį, labai apsidžiaugiau pamačiusi,
kad dalyvausime ne tik
įdomiose paskaitose, bet
ir didžiausiame VDU bendruomenės renginyje „V2“.
Taigi pirmadienį pirmiausia teko prisistatyti kitiems 45 moksleiviams – studentams
(paraiškų buvo gauta per 200). Kai visi
prisistatėme, mus studentai suskirstė į 4
grupeles, kuriose artimiau susipažinome
žaisdami susipažinimo žaidimus. Po to
keliavome į pirmąsias paskaitas: astronomijos, retorikos komunikacijos. Mums pasirodė, kad mes buvome aktyvesni už pačius
studentus, už tai dėstytojai mus gyrė.
Kitos dienos bėgte bėgo: korėjiečių, kinų,
ispanų, italų, suomių, turkų kalbų paskaitos ir temperamentingi dėstytojai, skanūs
pietūs „PuntoJazz“ palėpėje, pokalbiai su

naujaisiais draugais ir
globėjais
studentais,
šauni šventė „V2“, laimėta pirmoji vieta
„Protmūšyje“ ir VDU
studentų
atstovybės
susirinkimai... Įvykių
tiek, kad sunku visus
suminėti.
Baigiantis
savaitei buvo sunku išsiskirti su kūrybingais,
aktyviais ir protingais draugais: guodžia
tai, kad liko gausybė nuotraukų, kurios
papuošė studentų atstovybės sienas, ir pažadai vasarą susitikti su „bendrakursiais“.
Manau, kad tokią galimybę reikėtų išbandyti kiekvienam mokiniui, kuris ateityje
žada studijuoti aukštojoje mokykloje. Aš
jau laukiu nesulaukiu, kol tapsiu tikra studente ir aktyvia (tikiuosi) VDU studentų
bendruomenės nare.
Indrė Matulaitytė,10a klasės mokinė

Viešnagė A

SU

Vasario 20 dieną 8c klasės mokiniai
išsiruošė į Aleksandro Stulginskio žemės ūkio universitetą (ASU) — mūsų mokyklos partnerę.
Kartu vyko fizikos mokytojas A. Užupis, IT mokytoja R. Brazaitienė.
Atvykusius į universitetą mus pasitiko keletas
dėstytojų, kurie pristatė aukštosios mokyklos veiklą, papasakojo apie įdomius vandens įrenginius,
kuriuos pagamino studentai. Vienoje iš auditorijų
įspūdį paliko upių susidarymą atkuriantis aparatas. Mes aplankėme chemijos ir fizikos laboratorijas, galėjome patys atlikti keletą eksperimentų. Tai
buvo įspūdinga! Tokia patirtis tikrai nepamirštama ir naudinga.
Linkime ir kitų aštuntų klasių mokiniams, kurie lankysis ASU, parsivežti nepakartojamų įspūdžių.
Leta Kmeliauskaitė,
Giedrė Šešetaitė
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bus kovo 4 dieną, vėliau, kovo 29 dieną bus koncertas
„Girstučio“ kultūros centre,
kuriam uoliai repetuojame.
Paklausinėję chore dainuojančių mokinių sužinojome, kad
jiems
visada
smagu eiti į chorą, nors
Artėja šiltesni orai, ne už kalnų vasara... Tačiau mūsų mokyklos dainorėliai kartais tenka nemažai padirbėti – repeuoliai mokosi naujų dainų mokyklos ticijose nelengva, bet užtat smagu klauchore. Muzikos mokytoja Sigita Serben- sytis klausytojų pagyrimų po koncerto.
Simona Čujanaitė
tienė neturi laiko pramogauti, jai tenka
sunkiausias darbas – suvaldyti ir išmokyti darniai dainuoti mūsų chorą, kuriame balselius lavina įvairaus amžiaus
moksleiviai.
Taigi nutaikę laisvesnę minutėlę pakalbinome muzikos mokytoją:
– Kiek metų vadovaujate chorui, mokote vaikus dainuoti?
– Kai tik pradėjau dirbti šioje mokykloje, iš karto ėmiausi choro veiklos, tvirtai atsakė mums mokytoja Sigita.
– Ar visada noriai imatės šios veiklos? - pasiteiravome.
– Žinoma, šie vaikučiai - mano visas
džiaugsmas, - šypsodamasi atsakė mokytoja.
– Su kuriais vaikais susitarti sunkiausia? - pasmalsavome mes.
– Su tais, kurie daug plepa
(juokiasi).
– Kokiems renginiams, koncertams
ruošiatės dabar?
– Ruošiamės Kaziuko mugei, kuri

Interviu su muzikos mokytoja

Pasikalbėkime 10 psl.
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Saldus pergalės jausmas...
Dailės olimpiados laureatė Emilija Vikšraitytė
Vasario mėnesio pabaigoje kasmet vyksta Kauno m. mokyklų mokinių dailės olimpiada. Mūsų mokyklai atstovavo 9b klasės mokinė Emilija Vikšraitytė su įspūdingu karpinių paveikslu, kuris skirtas poeto K. Donelaičio 300
metų jubiliejui paminėti (mokytoja Kristina Alesienė).
Sveikiname Emiliją - dailės olimpiados laureatę.!
Gražų darbą atliko ir 10a klasės mokinė Indrė
Matulaitytė. Ji dailės olimpiadai pristatė Mažosios Lietuvos rašytojos Ievos Simonaitytės veiklą atspindintį piešinį (mokytoja Virginija Tamošiūnienė). Šie darbai pareikalavo iš mokinių ir jų mokytojų kūrybiškumo ir ne vienos
dienos kruopštaus darbo.

Jaunųjų kraštotyrininkų laimėjimas
Kovo 11 dienai paminėti Kauno jaunųjų turistų centras
sukvietė jaunuosius kraštotyrininkus į šventinę konferenciją
“Kova už Lietuvos nepriklausomybę ir Sąjūdžio idėjas Kaune”. Mūsų mokyklos kraštotyrininkės, vadovaujamos mokytojos Renatos Matulaitienės, Gabrielė Vitkauskaitė ir Evelina Šiaučiūnaitė skaitė pranešimą “Jaunieji kraštotyrininkai - tautos istorijos ir
pagarbos gimtajam kraštui puoselėtojai”. Džiaugiamės, kad jų darbas,
skirtas Nacionalinei kraštotyros ekspedicijai, ,,Atgimimo laikotarpio
(1987-1990) faktai“ Kauno mieste užėmė II vietą.

Nugalėtojos laurai Ievai Dautartei
Vasario 28 dieną Kauno Jėzuitų gimnazijoje vyko Kauno bendrojo ugdymo įstaigų mokinių anglų kalbos poezijos skaitovų konkursas „Prerafaelitų brolija 2014", kuriame dalyvavo mūsų mokyklos 12 b klasės mokinė IEVA DAUTARTAITĖ ir tapo laureate!
Sveikiname IEVĄ ir ją ruošusią anglų k. mokytoją ekspertę Danguolę Navickienę.

Kovo 17 dieną Kauno Moksleivių sporto centre vyko tarpmokyklinės „Palestra“ varžybos,
skirtos Kovo 11-ajai Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti.
6a kl. mok. R. Jurkutė užėmė
3 vietą,
6b kl. mok. E.
Šiaučiūnas
užėmė 2 vietą.
Sveikiname.
Mokytoja
Natalija Tamošiūnienė

Sveikiname 1-4 klasių Olimpinio festivalio „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ komandą.
Jaunieji sportininkai
Kauno miesto moksleivių varžybose nugalėjo
J. Dobkevičiaus vidurinės mokyklos
komandą ir pateko į kitą etapą.
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Vaikų poezijos valandėlė

Vasario
28 d.
(penktadienį) mūsų
mokykloje apsilankė
vaikų poetė Zita
Gaižauskaitė. Ji yra
išleidusi per 30 eilėraščių knygelių, skirtų jauniesiems skaitytojams. Su ja ir jos
kūryba į Informacinį
centrą susipažinti ir
pabendrauti atskubėjo pirmokėliai ir
antrokai. Zita Gaižauskaitė labai
nuotaikingai pradėjo šį susitikimą:
spalvingai apsirengusi prisistatė tarsi
poezijos fėja. Poetė žaismingai skaitė
savo kūrybos eilėraščius apie miško
gyventojus į veiksmą įtraukdama ir
vaikus: kai kurie užsidėjo šarkos,
briedžio, vilko, lapės, meškos, genio
kaukes ir tapo eilėraščių veikėjais.
Mokiniai ne tik klausėsi deklamuojamų eilių, bet ir kartu su poete bandė

IT ir kūryba

atkurti trūkstamus posmelių žodžius,
tinkamai rimuoti.
Vėliau pradinukai klausinėjo poetę
jiems rūpimų klausimų. Sužinojome,
kad Zitą įkvepia vaikai, o jos mėgstamiausia knygelė yra "Kur keliauji,
debesėli?", kad susitikimų su ja laukia vaikai visoje Lietuvoje ir poetė
būtinai vyksta visur, kur yra kviečiama. Daug sužinoję mokinukai galėjo
įsigyti poetės knygelių.
Zitos Gaižauskaitės apsilankymas
patiko ne tik pradinukams ir jų mokytojoms, bet ir kelioms vyresnių klasių mokinėms. Mes džiaugiamės susipažinę su gerą nuotaiką dovanojančia poete, linkime jai visokeriopos
sėkmės ir tikimės, kad dar susitiksime.
Simona Čujanaitė

Vasario mėnesį mokykloje startavo respublikinis
projektas
„Patinka!“ (Patrauklios informacinių
technologijų inovacijos kuria ateitį). Projekto tikslas – užtikrinti skirtingų formų
ir turinio būrelių, orientuotų į kūrybišką
informacinių technologijų taikymą, plėtrą
Lietuvoje.
Aštuntų klasių mokinių grupė, vadovaujama informacinių technologijų mokytojos Rozvitos Brazaitienės, keturis

Užsukome į Kauno miesto muziejų
Vasario 16-osios išvakarėse mūsų mokyklos mokiniai kartu su mokytoja Sandra Žydaitiene vyko Į Kauno miesto
muziejų – čia turėjo progą prisiminti ir
įtvirtinti žinias apie Lietuvos istoriją ir,
žinoma, Kauną.
Muziejuje aplankėme parodą „XIX a.
II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“. Gidė mums papasakojo apie svarbias Lietuvos asmenybes,
jų indėlį kuriant teisinę ir nepriklausomą valstybę, jos Konstituciją. Po to
laukė netradicinis žaidimas – “Kauno
Tauro nuotykiai Lietuvoje”. Susiskirstę
į grupes turėjome atsakinėti į užduodamus klausimus. Teisingai atsakę žaidimo laukeliu keliavome pirmyn, suklydę
– grįžome atgal…Tokia edukacinė programa tikrai padėjo ne tik prisiminti

mėnesius dirbs pagal programą
„Internetinių puslapių kūrimas“, tobulins informacinių komunikacinių technologijų įgūdžius, ugdys kūrybiškumą.
Savo įgytas žinias pritaikys įvairių dalykų pamokose, kurdami skaitmenines
m o k o m ą si a s
priemones.

svarbiausias istorines datas, bet ir suvokti jų svarbą artėjant Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai.
Šeštadienį praleidome turiningai. Dėkojame, kad mokykla sumokėjo už apsilankymą muziejuje.
Neringa
Gališanskytė
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Mokyklos trejetukas
Žiema, žiema,
Bėk iš kiemo !
Pradinių klasių ir vyresni mokiniai artėjant Užgavėnėms kartu su mokytomis
Aušra Moroziene bei Kristina Alesiene,
Virginija Tamošiūniene piešė, klijavo, karpė spalvingas
kaukes. Rinkite jums labiausiai patikusią kaukę. Savo nuomonę išsakykite 8c
klasės mokinėms Emai Bliukytei ar Augustei Remeikaitei.
Kauno miesto ir rajono švietimo ir
ugdymo įstaigų auklėtinių bei mokinių dailės darbų bei užgavėnių kaukių
parodos-konkurso „Žiema žiema,bėk iš
kiemo 2014“ DIPLOMAS
Gabijai Marijai Šatinskaitei, Kamilei
Kartanavičiūtei, Kristinai Brinkytei, Andriui Krapauskui, Titui
Petkevičiui, Kasparui Poškai, Deividui Dumčiui, Gerdai Gegužytei,
Šv. Pranciškaus mokyklos mokiniams, už medžiagų panaudojimą parodoje–konkurse „Žiema žiema, bėk iš kiemo“

Pasaulis ne be gerų žmonių
Mokyklos biblioteka – informacinis
centras šiemet rėmėjų dėka skaitytojams
gali pasiūlyti naujausius laikraščio „XXI
amžius“ ir žurnalo „Valstybė“ numerius.
Nuoširdžiai dėkojame Seimo nariui Rytui Kupčinskui ir paslaptingam Kalėdų
Seneliui J. N. už prenumeratą. Taip pat
esame dėkingi tautodailininkei Vilijai
Ratautienei už padovanotus leidinius
tautodailės temomis.
Kovo 16 dieną minėjome Knygnešio
dieną. Šią dieną mokyklos bendruomenei
buvo pasiūlyta tapti XXII a. knygnešiais
ir padovanoti bibliotekai knygų. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios akcijos. Mokyklai padovanota per 20 knygų.

- kaip diena ir naktis. Esate šaunuoliai.
Tikriausiai Šv. Pranciškaus vardas įkvėpė naujiems kūrybiniams ieškojimams ir
atradimams jaunuosius žurnalistus ir
moksleivių vadovus. Šiame numeryje ir
informacijų, ir nuotraukų yra daug. Temos įdomios, o svarbiausia patrauklu.
Norisi skaityti nuo pirmos iki paskutinės
eilutės.
AČIŪ JUMS UŽ NUOŠIRDŲ
TRIŪSĄ. SĖKMĖS VISIEMS VISUR IR VISADA.“
Reda Janušauskienė, Renata Matulaitienė

“Mylėkime vieni kitus”, - linkėjimus
siunčia 6a klasės mokiniai.

Labai džiaugiamės, kad mūsų mokyklos
elektroninį laikraštį „Mokyklos balsas“
skaito ir vertina garsus Lietuvos žurnalistas Vidas Mačiulis: „Džiaugiuosi, kad
toks gražus ir mielas dabar yra ,,Mokyklos
balsas". Akivaizdu ir įtikėtina: skirtumas

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.

