Mokyklos balsas
Kauno šv. Pranciškaus mokyklos laikraštis Nr. 16, 2015
Neleiskime įvykiams pasikartoti. Būkime vieningi ir
drąsūs, kokie buvome 1991 m. Sausio 13-ąją.

Šiame numeryje skaitykite:

Ieva Mitkutė ir Meda Katauskaitė

2 psl. Apie įvykius trumpai
3 - 4 psl. Fotoreportažai iš kalėdinių renginių
5 psl. Mokinių savivaldos naujienos
6 psl. Laimėjimai
7 psl. Apie tinklinio varžybas ir „Euro lygą”
8 - 9 psl. Ko ir kaip mokomės
10 psl. Kalbiname mokytojas
11 psl. Kaip poilsiaujame
12 psl. Mokyklos trejetukas ir kryžiažodis
gudručiams
Projekto „Mes rūšiuojam” I etapo rezultatai
skelbiami 12 puslapyje.

Plačiau apie Sausio 13-osios renginius skaitykite 7 ir 8 puslapiuose

Nr. 16, 2015
Toks logotipas, sukurtas 1a klasės mokinės
Liepos Matulaitytės (kuriant šiek tiek
prireikė ir sesės Indrės pagalbos), nuo šiol
puoš svetainės
„Kauno pradinukai”
pagrindinį puslapį. Mokinėms Kauno m.
konkursui „Piešiame kompiuteriu” sėkmingai
pasiruošti padėjo IT mokytoja Leila
Žiemienė.

Gruodžio 1-ą dieną mokyklos Informaciniame
centre vyko 9-10 klasių viktorina, skirta
Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė Daiva
Jokubauskienė pabrėžė, kad norint gyventi sveiką
ir pilnavertį gyvenimą labai svarbu kalbėti apie
užkrečiamųjų ligų prevenciją.

Kaleidoskopas 2 psl.
Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė - tai kasmetinis
biologijos, chemijos, fizikos,
matematikos ir
informacinių technologijų mokslų renginys,
įtraukiantis visus mokyklos mokinius ir mokytojus į
įdomias, loginį mąstymą, kūrybą, eksperimentus ir
sveiką gyvenseną skatinančias veiklas.
Visą savaitę 1-4 klasių mokiniai iš antrinių
žaliavų gamino kūrybinius darbus tema „Saugau
savo Žemę“. 3-12 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo
11-tąjame Tarptautiniame IT konkurse „BEBRAS”.
4 - 5 klasių mokiniai savo gebėjimus galėjo išbandyti
dalyvaudami integruotame gamtos ir tiksliųjų mokslų
konkurse „TAUPYK. SKAIČIUOK. RŪŠIUOK“.

Naujųjų technologijų
įdomybės

Sausio 15
dieną
Kauno šv.
Pranciškaus mokykloje lektoriai iš „Solid
education“ ir „Microsoft Lietuva“ skaitė
paskaitas
ir
vykdė
praktinius užsiėmimus 5-12 klasių mokiniams.
Mokiniams labai patiko eksperimentai, naujausių
informacinių technologijų sprendimų demonstravimas,
inovatyvūs bandymai. Jie galėjo išbandyti naująsias
technologijas bei išlaisvinti savo fantaziją kurdami
kompiuterinius žaidimus.
Tokia patraukli veikla mums, mokiniams, suteikia
galimybę susipažinti su pažangiausiomis technologijomis,
skatina domėtis informacinių technologijų sritimi, kurti ir
ieškoti bendraminčių.
Tikimės, kad IT mokytojos Rozvita Brazaitienė ir
Leila Žiemienė tokių įdomių pamokų suorganizuos ir ateityje.
Ieva Mitkutė, Meda Katauskaitė

Dabar toks laikas, kad neramumai kasdien sukrečia
pasaulį. Todėl tapo aktualu skatinti jaunuolius pamąstyti apie
savanorišką pagalbą Lietuvos kariuomenei. Apie tai gruodžio
9 d. dešimtokams pasakojo Krašto apsaugos savanoriai iš
Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės (203 pėstininkų
kuopos). Mokiniai turėjo galimybę ne tik pabendrauti su
karininkais, bet ir apžiūrėti jų atsivežtus ginklus bei užduoti
įvairių klausimų.
Neringa Gališanskytė
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Aukštyn širdis 3 psl.

Tegu lieka mumyse šv. Kalėdų gerumas...
Nejučia bėgo prabėgo adventas, šv.
Kalėdos, atostogos... Išdalintos Kalėdų
senelio dovanos... Taip norėtųsi, kad ir 2015
metais kiekvieną dieną sutiktume pakilia
nuotaika, būtume geranoriški, tolerantiški,
malonūs vieni kitiems. Prisiminkime 2014
metų pabaigą: advento susibūrimus
mokyklos sakraliniame centre, tradicinio
mokyklos bendruomenės padėkos renginio
“Angelo plunksna” akimirkas.
„Mokyklos balso” žurnalistai
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Linkėjimai 4 psl.

2015 metais būkime geranoriški, sveiki,
kūrybingi, draugiški, iniciatyvūs, stropūs,
pareigingi, gražūs, tiesiog linksmi ir laimingi,
džiuginkime vieni kitus! Sėkmės!

Fotoreportažą rengė Gabrielė Vitkauskaitė ir
Domantas Žydaitis
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Mokyklos savivaldos naujienos 5 psl.

ugų...

Būtų liūdna be dra
„Su

draugais įmanoma gyventi ir baisiame pasaulyje.“ – P.
Brown. Tačiau ar padėkojame jiems, kad mums suteikia progą
nusišypsoti? Kad išklauso ir pataria? Kad supranta mus iš pusės
žodžio? Kai JAV šventė padėkos dieną, mes ją irgi (savotiškai)
paminėjome! Lapkričio 28 d. minėjome Tarptautinę draugo dieną
ir dėkojome savo draugams už tai, kad jie yra.
MMS prašė moksleivių pasidalyti mintimis apie draugus,
tai, ką jiems reiškia draugystė ir kuo svarbūs yra artimiausi
žmonės. Sulaukėme nemažai įdomių ir gražių minčių. Galime
padaryti išvadą, jog daugelis mokinių bei mokytojų negalėtų
gyventi be draugų, tačiau kai kurie mano, jog visi draugai
anksčiau ar vėliau išduoda... Tačiau tikimės, jog kiekvieno
žmogaus gyvenime atsiras toks draugas, kuris niekada neišduos
ir kad patys būsime tokie.
Neringa Gališanskytė

LMS žiemos forumas
Kauno mieste praūžė vienas didžiausių jaunimo
renginių respublikoje – LMS Žiemos forumas –
neeilinė 2015 m. XX – oji Asamblėja ,,Lyderis: gimti
ar tapti?”. Sausio 16 – 18 dienomis į KTU studentų
miestelį sugužėjo per 400 moksleivių iš visos Lietuvos.
Asamblėjos metu buvo sprendžiamos moksleiviams
iškilusios aktualios problemos, ieškota atsakymų į
svarbius klausimus, kylančius švietimo ir mokslo
sistemoje. Dalyviai nagrinėjo savanorystės temą ir
buvo supažindinti su vykdomomis ir dar vyksiančiomis
iniciatyvomis, renginiais bei projektais Lietuvoje, o
viso renginio metu paskaitose bei veiklose buvo
nagrinėjamas lyderystės klausimas.
Su moksleiviais bendravo garsūs Lietuvos lektoriai
ir verslininkai. Prmąją paskaitą vedė reperis ir
verslininkas V. Medineckas, dar kitaip žinomas kaip
Ironvytas. Jis pasakojo, kaip hobis gali virsti verslu.
Pasirodo, viskas prasideda nuo svajonių. Antroji
intriguojanti paskaita - „Dievas, tėvas ir kiti
bachūrai“ (lektorius M.Vidugiris), o trečiąją paskaitą
„ K a i p
atpažinti
lyderį?“ vedė

T.Stasiukaitis. Su 50 lyderio atspalvių supažindino J.
Kisieliauskas. Sudomino NEC atstovės paskaita,
kurioje buvo pristatyti 2016 metų egzaminų
pasikeitimai ir pasiūlymai.
Kodėl neeilinė Asamblėja? Neeilinė Asamblėja –
tai Lietuvos moksleivių sąjungos visuotinis narių
susirinkimas, kurios metu moksleiviai svarsto
organizacijai svarbius dokumentus, lemsiančius
efektyvesnę Lietuvos moksleivių sąjungos veiklą 2016
m. ir tolimesnėje ateityje: LMS padalinių - Mokinių
savivaldų informavimo centrų nuostatus bei Lietuvos
moksleivių sąjungos darbo reglamentą. Be abejo,
mokiniams buvo pasiūlyta ir smagi neformalioji veikla:
orientacinės varžybos ir Dj Donatello pasirodymas.
Šiame renginyje mokyklai atstovavo
Mokinių savivaldos narė Kristina
Semaškaitė ir prezidentė Gabrielė
Vitkauskaitė .
Gabrielė Vitkauskaitė
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Laimėjimai 6 psl.

Mūsų žurnalistės pergalė!
Jaunieji mokyklos žurnalistai kuria straipsnius, interviu, reportažus ne tik
mokyklos laikraščiui „Mokyklos balsas“, bet stengiasi dalyvauti ir įvairiuose miesto
bei šalies konkursuose. Džiaugiamės 7a klasės mokinės Simonos Čujanaitės
laimėjimu respublikiniame tiriamųjų rašinių konkurse „Moki žodį, myli
gamtą“, kurį inicijavo Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Elektronikos platintojų
asociacija (EPA). Jaunoji žurnalistė sukūrė originalų straipsnį-pasaką ekologine
tema apie elektroninių prietaisų rūšiavimą, pristatė mūsų mokykloje vykdomą
projektą „Mes rūšiuojam!“. Simona Čujanaitė gruodžio 17 d. buvo pakviesta į
laureatų apdovanojimų šventę, vykusią Lietuvos žurnalistų sąjungoje, Vilniuje,
apdovanota ne tik diplomu, bet ir daiktiniais prizais. Beje, mokinės straipsnį 201401-09 publikavo ir „Kauno diena”.
Jaunųjų žurnalistų klubo vadovė
Renata Matulaitienė

„Kompiuterinėje Kalėdų pasakoje 2014” I vieta!

Sveikiname 12b klasės mokinį Rytį Sabaliauską,
respublikiniame informatikos konkurse
„Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2014“ laimėjusį I
vietą.
2015 m. sausio 9 dieną Kauno aukštųjų ir
informacinių technologijų parke vyko respublikinio
informatikos konkurso „Kompiuterinė Kalėdų
pasaka 2014“ diplomų įteikimo šventė. Šį konkursą
organizuoja Kauno informacijos technologijų
mokymo centras kartu su Švietimo informacinių
technologijų centru bei VDU Informatikos
fakultetu. Renginio metu mokytojai dalyvavo
paskaitoje „Manipuliacijos artimoje aplinkoje“, o
mokiniai - ekskursijoje ir „Virtualios realybės
fabrike”. Tai pažintis su virtualios realybės kūrimo
technologijomis ir jau sukurtais darbais. Buvo pristatomos robotų varžybos:
robotų konstravimas ir pasirengimas varžyboms.
Po įdomios veiklos vyko diplomų įteikimas. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad
mūsų mokyklos dvyliktoko Ryčio Sabaliausko kompiuterinė Kalėdų pasaka
laimėjo I vietą. Maloni staigmena – mokinys atminimui gavo puodelį su savo
piešiniu. Dar kartą sveikiname ir
linkime Ryčiui sėkmės kūryboje.
IT mokytoja Leila Žiemienė
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Sporto ir kitos žinios 7 psl.

Eurui pasiruošę!
Visi su nekantrumu laukėme, kaip pasikeis
gyvenimas 2015 metais, kai bus įvestas euras.
Nesijaudino tik mūsų mokyklos mokiniai,
kurie dalyvavo „Euro lygos“ viktorinoje – tai
buvo puiki galimybė išsiaiškinti įvairius
niuansus, susijusius su naujos valiutos
Lietuvoje įvedimu. Dvi geriausiai šiuo klausimu pasirengusios
komandos gruodžio 13 d. vyko į Kauno apskrities „Eurolygos“ konkurso
II etapą. Džiaugiamės mūsų 9-12 klasių mokinių komanda, kuriai vos
taško pritrūko iki pergalės.
II vietos laimėtojai: Jonas Gužys - 9a, Domantas Žydaitis - 10b,
Neringa Gališanskytė - 10b, Gintarė Nicinovaitė - 12a, Greta
Grigėnaitytė - 12a.
Atkakliai konkurse kovojo ir 5 vietą pelnė 5-8 kl. mokinių komanda
"Europiečiai" : Simona Čiujanaitė - 7a, Smiltė Butkytė - 7a, Arnas
Marciulevičius - 8a, Viltė Matušaitytė - 8b, Lina Sankauskaitė - 8b,
Milda Garliauskaitė - 8b.
Tad, jei dar kyla neaiškumų dėl euro, mokykloje yra į ką kreiptis!
Mokytoja Jolanta Čėsnienė

Sportu, o ne žodžiais mes Tėvynę
mylim!
Mūsų mokykloje draugiškos vyresniųjų klasių komandų
tinklinio varžybos, skirtos paminėti Laisvės gynėjų dienai,
tapo gražia tradicija. Kalbiname šios idėjos autorių mokytoją
Egdijų Rutkauską.
-Kaip kilo idėja Sausio 13-osios įvykius paminėti būtent
šitaip?
-Norėjome populiarinti tinklinio žaidimą, ugdyti mokinių
komandinį jausmą, tad Sausio 13-ąją pademonstruota lietuvių
vienybė suteikia sportininkams motyvacijos, ryžto. Tokios
draugiškos tinklinio varžybos vyksta jau 4-erius metus.
-Kodėl dalyvauja vyresniųjų klasių mokiniai?
-Vyresniųjų klasių mokiniai jau pajėgūs varžytis. Anksčiau
dalyvaudavo tik 11, 12 klasių mokiniai. O vėliau
rungtyniauti panoro ir 9-okai, 10-okai. Tad mes tik
džiaugiamės tokiu jaunųjų sportininkų aktyvumu.
-Kokią varžybų baigtį šįmet prognozuojate?
-Manau, turėtų laimėti 11-ų klasių komandos, kadangi jose
žaidžia mokiniai, lankantys tinklinio treniruotes, turintys
varžybų patirties, yra azartiški.
Dėkojame mokytojui už pokalbį ir pritariame, kad Tėvynei
visada pravers stiprus ir kūnu, ir dvasia jaunimas.
Gabrielė Vitkauskaitė
Indrės Matulaitytės nuotraukos

Nr. 16, 2015

Mokomės 8 psl.

Pamoka, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, Mokinių savivaldos nariai ir mokyklos
bendruomenė prisijungė prie visuotinės iniciatyvos „Neužmirštuolė”: mokiniai ir
mokytojai iš ryto pasipuošė akcijos simboliu - neužmirštuolės žiedeliu, kiekvienoje
klasėje skaudiems įvykiams atminti buvo uždegtos žvakutės, pirmosios pamokos
pradžioje visi giedojo Valstybės himną.

Aktų salėje 5-6 klasių mokiniams vyko netradicinė istorijos pamoka (mokytojos
R. Žemaitaitienė ir L. Ragulskienė). Šiai pamokai mokiniai ruošėsi iš anksto: jie rengė
projektą “Atmintis gyva, nes liudija”. Vaikai iš artimųjų rinko prisiminimus, liudijimus
apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, o pamokos metu darbus pristatė. Žuvusiųjų
atminimas pagerbtas tylos minute. Vėliau mokiniai, dirbdami grupėmis, ant geltonų,
žalių, raudonų lapelių kūrė linkėjimus Lietuvai ir klijavo ant mūsų valstybės kontūro.
Pamokos pabaigoje buvo sukurta Trispalvė iš nuoširdžių linkėjimų išlikti Lietuvai
visada laisvai, nepriklausomai, oriai.
Istorijos mokytojos

Nr. 16, 2015

Mokomės 9 psl.

Mokiniai - jaunieji tyrė
jai
Gruodžio 1 dieną daugelis mokinių žinojo, kad mokykloje bus kažkas
nepaprasto... Ir iš tikrųjų įspūdžių patyrėme daug!
Į mokyklą atvykusi jaunųjų tyrėjų komanda aktų salėje supažindino mus su
Marse nusileidusiu robotu bei papasakojo dar visokių kosminių ir mokslinių
pasiekimų naujienų, apie kurias mes net nebūtme susimąstę. Vėliau chemijos
kabinete išklausėme itin įdomios paskaitos apie greitaveikes kameras. Dėstytojas
mums rodė su ta ypatinga kamera nufilmuotą sulėtintą vaizdą, kas įvyksta, kai į
stiklinį indą su vandeniu įlašinamas vandens lašelis! Po to keli savanoriai sėdo priešais
kameras ir vienas kitam pliaukštelėjo per veidą. Sulėtintas vaizdas buvo įspūdingas – atrodė,
kad vaikai būtų gerokai susipykę... Vėliau pasinėrėme į medicinos stebuklus. Svečiai pasakojo
apie tai, kaip žmonėms neturintiems galūnių primontuoja mechanines jų atmainas. Žinoma,
neįgalieji turi ilgai prie jų pratintis, bet neįtikėtina tai, kad mechaninės rankos ir kojos yra
valdomos mintimis! Medicinos pasiekimų temą pratęsė 3D filmas. Jame medikai pasakojo apie
naujausias operacijas, medicinos pasiekimus. Žinoma, buvo ir atvirų operacijos kadrų, tačiau
jos veikiau buvo įdomios, o ne baisios.
Tą dieną nepakartojamų įspūdžių paliko ir apsilankymas ... planetariume. Kas galėjo
pagalvoti, kad vieną dieną įžengęs į sporto salę gali nukeliauti tiesiai į kosmosą, ranka pasiekti
žvaigždes?! Pasakojimai apie planetas ir vaizdai buvo tiesiog fantastiški.
Eksperimentai, netikėti vaizdai, naujosios technologijos, netradicinė aplinka – viskas buvo
šaunu ir įspūdinga.
Simona Čujanaitė
Smiltė Butkytė 7a
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Pasikalbėkime 10 psl.

Mokėsi kalbą - rasi kelią į kitą šalį
Po
ilgų žiemos atostogų pakalbinome mūsų rusų kalbos mokytoją
Virginiją Žemaitytę.
-Kiek laiko dirbate rusų kalbos
mokytoja?
-Dirbu rusų kalbos mokytoja apie 20
metų.
-Kodėl tapote mokytoja?
-Todėl, kad man patiko kalbos, taip pat
patiko skaityti.. Neturėjau tvirtos
nuomonės, kuo dirbsiu, tačiau tikrai
žinojau, kad nebūsiu gydytoja, - pasidalijo mintimis mokytoja.
-Ar geri mokiniai jūsų pamokose mokosi?
-Būna įvairių, bet negaliu sakyti, kad blogi.
-Ar jaučiate nuovargį po darbo?
-Labiau jaučiu nuovargį nuo triukšmo, tačiau ir fizinis nuovargis
jaučiamas.
-Ar jums patinka dirbti mūsų mokykloje?
-Taip, - atsakė mokytoja.
-Kokia buvo jūsų mėgstamiausia veikla vaikystėje?
- Man patiko rašyti laiškus draugams,
o dabar neatsisakau progų pakeliauti, nusišypsojusi pasakė mokytoja.
Po šio pokalbio supratome, kad
mokytoja yra nuoširdi ir ji tikrai padėtų,
jeigu tik mokinys paprašytų pagalbos.

Kamilė Žilionytė

Nuotraukos iš asmeninio mokytojos archyvo. Akimirkos iš kelionės po Prancūziją.

Prie matematikos tiesiog
priprantame...
Šį kartą nusprendžiau skaitytojams pristatyti
savo auklėtoją, matematikos mokytoją Laimą
Perminienę.
-Kodėl Jūs panorote tapti būtent matematikos
mokytoja?
-Todėl, kad matematiką moku geriausiai!šypsodamasi atsakė mokytoja L. Perminienė.
-Ar Jums patinka Jūsų darbas?
-Taip,- nedvejojo mokytoja.
-Kaip jaučiatės mokykloje?
-Gerai.
-Ar jaučiate nuovargį po darbo?
-Kaip kada,- atsakė mokytoja.
-Kuo vaikystėje svajojote būti, kai užaugsite?
-Buhaltere,- linksmai tarė.
-Kokiai klasei Jums labiausiai patinka dėstyti?
-6 klasei,- išgirdau tvirtą atsakymą.
-Ką esate baigusi?
-KTU įgijau matematikos mokslo magistro laipsnį.
Pokalbio metu dar sužinojau, kad mokytojos šeima labai domisi
šachmatais, patinka keliauti ne tik po Lietuvą, bet ir po Europos šalis.
Palinkėjau mokytojai ir toliau išlikti rūpestingai, nuoširdžiai., kaip iki
šiol. O jei jums kils bėdų, susijusių su matematika, galite drąsiai kreiptis į
mokytoją Laimą Perminienę...
Ieva Mitkutė
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Laisvalaikis 11 psl.

Kaip smagu laukti švenčių...

Linkėjimai nuo senių besmegenių!

Užsukime į teatrą
Pradinių klasių mokiniai visada su džiaugsmu
ruošiasi šventėms. Jų renginiuose dalyvauja ne tik
mokytojos, vaikai, bet ir tėveliai, broliukai, sesutės,
seneliai. Vienos klasės, laukdamos šv. Kalėdų, rengė
vaidinimus, kvietė Kalėdų senelį į svečius, o kiti
vyko svečiuotis patys: kas - į Rotušės aikštę prie
eglutės, kas - į teatrą, kas - į pramogų centrą.
Štai 1b klasės pirmokėliai nuotaikingą kalėdinę
pasaką kūrė žaidimų kambaryje. Čia mažieji žaidė,
patys puošė sausainius, ragavo ledų, žodžiu,
sąžiningai linksminosi.
Vis dėlto kaip gera kartais atsipalaiduoti po
sunkių pirmos klasės mokslų...
Gruodžio 17 d. 8b klasės mokiniai kartu su klasės
auklėtoja bei savo tėveliais pasitikdami šv. Kalėdas apsilankė
Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, kuriame žiūrėjo
nuostabų spektaklį „Aida“, užkariavusį daugiau kaip 18 viso
pasaulio garsiųjų scenų. Klasės bendruomenę labai sužavėjo
sero Eltono Džono ir Tim Rice muzika spektaklyje. Miuziklas
„Aida“ pagrįstas klasikine istorija kaip ir to paties pavadinimo
G.Verdi opera: amžina, laikui nepaklūstanti vergijon paimtos
Nubijos princesės ir Egipto karvedžio meilė. Įsiplieskus
tauriems jausmams jaunuoliai iš tarpusavio karuose
paskendusių kraštų priversti stoti akistaton su mirtimi arba
išsiskirti amžiams.
Labai džiaugiamės kartu praleistu laiku, galimybe
atitrūkti nuo visų kasdienių rūpesčių ir pasinerti į užburiantį
teatro meną.
Vita Kuliešiūtė

Brigita Bartkevičienė

1a klasės mokiniai be galo apsidžiaugė, kad
pagaliau taip gausiai prisnigo. Tikras smagumėlis
nulipdyti sniego senį! O kad būtų dar linksmiau savo kūrinius pradinukai siūlo nudažyti!
Evelinos Šiaučiūnaitės fotoreportažas
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Mokyklos trejetukas
Projekto „Mes rūšiuojam” I etapo rezultatai
Mokykloje jau treti metai vykdomas
aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam!”. Mokyklos bendruomenė
raginama rūšiuoti atliekas atsakingai. Džiaugiamės visais, kurie
rūpinasi gamta ir supančia mus aplinka, kviečiame ir toliau aktyviai
dalyvauti projekte.
Skelbiame 2014 m. I pusmečio rezultatus:

1 vieta - 3a klasė (surinkta 55,6 kg elektroninių atliekų)
2 vieta - 1b klasė (40 kg)
3 vieta - 6a klasė (31,5 kg).
Nemažai elektroninių atliekų surinko ir 11a klasė (23,06 kg), ir 11b klasė (21,8
kg), ir 10b klasė (18 kg). Džiaugiamės ir mokyklos darbuotojų indėliu - jų pastangomis
surinkta 86 kg atitarnavusių elektroninių prietaisų.
Projekto vadovės Leila Žiemienė ir Laima Perminienė

Kryžiažodžiai
Džiaugiamės, kad beveik visų klasių mokiniai įsitraukė į kryžiažodžių
konkursą. Šį kartą siūlome prisiminti kai ką iš istorijos. Kryžiažodį sudarė 10a klasės
mokinys Dovydas Micka (konsultavo mokytoja R. Žemaitaitienė).
Pirmųjų teisingai atsakiusių ir perskaičiusių naują “Mokyklos balso” numerį
tradiciškai laukia saldūs prizai. Sėkmės!

Kryžiažodis „Istorija”
1
2
3
4
5
6
7
8

Mokyklos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja UAB
„Baldė“ už malonias ir labai reikalingas dovanas
socialiai remtinų šeimų vaikams. Mokiniai
džiaugiasi rašomaisiais stalais, spintelėmis
mokykliniams reikmenims susidėti, lovomis ir kitais
naujais baldais. Rėmėjų dovanos suteiks galimybę
mokiniams namuose kokybiškai mokytis ir ilsėtis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Pirmasis Lietuvos karalius.
Pirmasis Romos imperatorius.
Pirmoji lietuviška knyga.
Pirmasis tarpukario Lietuvos prezidentas.
Pirmasis lietuviškas laikraštis.
Garsus Lietuvos mūšis, įvykęs 1410 m.
Lietuvos didysis kunigaikštis.
Jūrininkas, atradęs Ameriką.

Mokyklos laikraščio komanda:
Neringa Gališanskytė, Gabrielė Vitkauskaitė, Amanda Kiukytė, Smiltė Butkytė, Simona Čujanaitė, Justė Verbickaitė, Monika Aimantaitė, Gabrielė Kavaliauskaitė, Evelina
Šiaučiūnaitė, Ieva Mitkutė, Kamilė Žilionytė, Meda Katauskaitė, Indrė Matulaitytė
Komandos koordinatorė – Renata Matulaitienė, laikraščio įvaizdžio kūrėjas– Domantas Žydaitis.

