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Jaunųjų žurnalistų komanda su  Jaunųjų žurnalistų komanda su  
jumis sveikinasi  jau  20 kartą!jumis sveikinasi  jau  20 kartą!  
Tad  šios ir artėjančių švenčių Tad  šios ir artėjančių švenčių 

progomis  visiems linkime progomis  visiems linkime 
pozityvių minčių,  pirmyn pozityvių minčių,  pirmyn 

vedančių svajonių, šiltų, jaukių šv. vedančių svajonių, šiltų, jaukių šv. 
Kalėdų,  daugiau šypsenų ir Kalėdų,  daugiau šypsenų ir   geros geros 

klotieskloties  2016 metais!2016 metais!  
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Viskas įmanoma, kai labai nori...Viskas įmanoma, kai labai nori...  

 

Interviu su direktore tęsinys. Pradžia Nr. 

19. 

Gimnazijoje labai daug aktyvių mokinių, tačiau dar 
daugiau abejingų mokyklos gyvenimui. Kaip, jūsų 
manymu, reikėtų juos paskatinti įsitraukti į aktyvesnę 
veiklą? 

Mes turime dvi jaunas psichologes, kurios atėjo su 
naujomis idėjomis. Žinoma, norime, kuo daugiau vaikų 
įtraukti į įvairias veiklas. Aš tikiuosi, kad naujosios 
psichologės sugebės įnešti judesio žymiai daugiau, nei jo 
buvo anksčiau. Aš manau, kad yra tikrai labai daug  
aktyvių mokinių, tik jie nedrįsta  išeiti patys į priekį, o tai 
rodo tam tikro koordinavimo trūkumą. 

Ką patartumėte mokiniams, kurie nežino, ką daryti 
baigus mokyklą? 

Vienas naudingiausių dalykų – stengtis eiti į kuo 
daugiau skirtingų įstaigų ir pamatyti jų darbą iš arčiau. 
Reikia ištirti savo gebėjimus ir polinkius. Dažniausiai 
žmonės vyresnėse klasėse žino, kam jie tinkami arba kas 
jiems patinka. Jei ne, tada galima pasiūlyti atlikti įvairių 
testų, kurie padeda nustatyti, į kokią sritį žmogus linkęs, 
ir, aišku, reikia kalbėtis su tais žmonėmis, kurie gali 
patarti. Yra gausybė klausimų, kuriuos žmogui lengviau 
atsakyti, kai padeda specialistas. Pavyzdžiui, yra 
„koučingo“ metodas: žmonės, kurie jau jį yra įvaldę, 
prakalbina ir padeda kitam suprasti pašaukimo klausimus. 
Kaip sakoma, eini pas psichologą ne tam, kad gautum 
atsakymą, o tam, kad pats jį rastum. Šį metodą, mano 
manymu, reikėtų pradėti taikyti ir mūsų mokykloje. 

Tai ateity galima tikėtis ir  tokių projektų?  

Aš manau, kad taip, nes tai yra svarbu. Minėtą metodą 

kai kurie esame įvaldę, bet tokių žinovų nėra labai daug, 

tad norisi į tai įtraukti kuo daugiau žmonių. O dabar 

geriausia tartis su psichologėmis. 
Ko tikitės šiais metais iš Mokinių tarybos?  Ar turite 

kokių prašymų ar patarimų? 
Tikiuosi, kad į tarybą sueis visi „padūkėliai“. Turiu 

galvoje tokius mokinius, kurie yra labai aktyvūs, bet jų 
potenciali energija eina netinkama linkme. Jie turėtų ką 
nors veikti. Aš juokauju sakydama „padūkėliai” – tai 
tiesiog žmonės, kurie visada stengiasi būti pastebėti, bet 
jiems tai padaryti pavyksta iš neigiamos pusės. Tokius 
aktyvius mokinius klasių auklėtojai turėtų deleguoti į 
tarybą, o ne vien tik ir taip daug nuveikiančius,  gabius 
moksliukus, kurie, be abejo, yra labai geri ir stropūs 
mokiniai, bet  jiems ne visada lieka laiko organizavimui, 
idėjų generavimui. 

Bet ar nemanot, kad kai kuriems mokiniams vis tiek bet 
kokia veikla nebus įdomi, patraukli? 

Gali būti, jeigu nebus tinkamo koordinavimo, 
nukreipimo. Aš manau, kad „aktyviesiems” leidus 
organizuoti renginius mokykloje, jie galėtų pasireikšti labai 
stipriai. Gal ta potenciali neigiama energija virstų  
teigiama. Tinkamai dirbant su įvairiais mokiniais galima 
pasiekti labai nemažai.  Bet gal tiesiog reikėtų aktyvesnio 
koordinavimo, laisvesnio žmogaus, kuris turi daug idėjų. 
Norisi, kad vaikai būtų išjudinti. Aš, aišku, už visus - 
galėtų visi  sukristi į tą tarybą ir dirbti visokiais 
įmanomais  būdais ir įvairiose srityse. (Šypsosi) 

Šie metai pirmieji, kai į tarybą oficialiai gali įsitraukti 
ne tik seniūnai ir pavaduotojai, bet apskritai visi norintys. 
Iš jūsų kalbos supratau, jog  pritariate šiai idėjai. 

Be abejo, kuo daugiau žmonių, kurie nori kažką veikti! 

Tada bus ir mokykla gyvesnė ir smagiau kartu žmonėms 

susibūrus būti. Galima ir erdves  pasisėdėjimui susimąstyti, 

tik reikia kažko naujo, originalaus, tada būtų daug kam 

įdomu ir smagu. 
Manau, kad po truputį visą gimnaziją įtrauksime į 

veiklą. Na, o baigiant pokalbį  - jūsų žodis mokyklos 
bendruomenei. 

Kuo daugiau aktyvumo visiems, kuo daugiau kūrybinių 
idėjų, linkiu kiekvienam džiaugtis tuo, kas yra, nes visada 
sieki didelių tikslų, darai kažką žvelgdamas į ateitį, bet 
gyveni šiandien ir čia. Reikia džiaugtis tuo. Turime šaunią 
gimnaziją, gražias aplinkas... 

Šaunią direktorę... 

(Juokiasi) Žodžiu, linkiu visiems sėkmės ir džiaugtis, kad 

šauniai gyvename. 

Neringa Gališanskytė 
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Tolerancijos mozaika 

Lapkričio 16 dieną  gimnazijoje 
minėjome Tarptautinę Tolerancijos 
dieną.  Pakantumas, draugystė, dėmesys, 
meilė, susikalbėjimas, anot mokinių, 
nutiesia tiltus į kito ir galbūt kitokio 
žmogaus širdį, padeda pažinti šalia esantį ir 

sutarti. Svarbiausia nelikti abejingiems, 
kai ignoruojamos kito teisės ar kai 
peržengiamos tolerancijos ribos. Visi 
gimnazijos mokiniai rinko kaštonus ir 
akmenėlius, iš kurių gimnazijos kieme 
b u v o  k u r i a m a  „ T o l e r a n c i j o s 
MOZAIKA“.  Kūrybiniam procesui 
vadovavo dailės mokytojos   
V.Tamošiūnienė  ir K.Alesienė.   

„Sveika mityba – sveikas žmogus“.   

2015 lapkričio 11 d. Kauno miesto 
savivaldybėje vyko mokinių konferencija 

„Sveika mityba – sveikas 
žmogus“. Šioje konferencijoje 
dalyvavo ir pranešimus  skaitė 
Eidvilė Kirvelaitytė ir Aušra 
Petrauskaitė. Tema „ Ką mes 
žinome apie sveiką mitybą ir 
maisto priedus“, darbo vadovė 
B.Bacienė.  Mokinių  Amandos 
Kiukytės ir Letos  Kmieliauskaitės tema „Ekologinės 
produkcijos vertinimas ir naudojimas mokinių tarpe“, darbo 

vadovė I.Šlajūtė. Konferenciją savo piešiniais papuošė 1A kl. mokinė 
Vaiva  Žadeikaitė, 3a kl. mokinės Samantha Cugino  ir Saulė 
Stepanavičiūtė. Mokytojos P. Gaulytė ir V. Sakalauskienė. 
Konferencijos dalyvės ir jų vadovės   apdovanotos  padėkos raštais ir 
prizais. Įteikta padėka gimnazijai.    Respublikinis mokinių gebėjimų konkursas 

„Lietuvos gamtininkas“  

Spalio 22 d. 9b klasės mokiniai M.Aimantaitė, Ą. 
Aukštuolis, P. Gruodis ir G. Nokaitė, tapę 9 – 12 klasių 
respublikinio konkurso „Lietuvos gamtininkas“ I etapo 
nugalėtojais, buvo pakviesti dalyvauti finaliniame 
renginyje, kuris vyko  Kauno zoologijos sode.  

Džiugu, kad mokiniai, kuriuos kompetentingai 
konsultuoja geografijos mokytoja V. Kuliešiūtė, 

pažindami supančią 
aplinką įgyja praktinių 
į g ū d ž i ų ,  i š b a n d o 
pat ra uk l i aus i u s  i r 
įdomiausius mokslinės 
veiklos metodus .  

Viktorina „Noriu augti sveikas"  

       Šių metų lapkričio 19 d.  keturi  5 b klasės 
mokiniai drauge su palaikymo komanda dalyvavo 5-
tų klasių viktorinoje „Noriu augti sveikas", kuri įvyko 
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 
gimnazijoje. Viktorinoje dalyvavo komandos iš 13 
Kauno m. mokyklų. Mokiniai turėjo atlikti įvairias užduotis, susijusias su 
sveika gyvensena, sportu bei mityba.  Viktorina prasidėjo 
kūrybiškais prisistatymais, vėliau 
mokiniai atsakinėjo į viktorinos 
klausimus, lipdė mitybos piramidę, 
sprendė rebusą.  Kaip visada 
nugalėjo draugystė, džiaugiamės 
mūsų komanda .  

Verslumo 
pagrindai 

Mūsų gimnazijoje verslumo pagrindų 
sėkmingai moko mokytoja J.Čėsnienė. Ji 
konsultuoja MMB „Ramstukas” narius. 
Mokytoja nuolat organizuoja netradicines 
ekonomikos pamokas vyresniųjų klasių 
mokiniams: jie lankosi PC „Maxima”, 
„ S e n u k a i ” ,  d o m i s i  v e r s l o  i r 
bendradarbiavimo galimybėmis, susipažįsta 
su finansų istorija 
e d u k a c i n ė j e 
p r o g r a m o j e 
“Lietuviškų pinigų 
kelias”. 
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  Įvertinimas nuotraukų konkurseĮvertinimas nuotraukų konkurse  

 KMAC buvo apdovanoti fotonuotraukų parodos 
– konkurso „Lietuvos vaistiniai 
augalai“  nugalėtojai. Džiaugiamės 12b klasės 
mokinės Evelinos Šiaučiūnaitės laimėta III 
vieta (konsultavo Jaunųjų žurnalistų klubo 
vadovė R. Matulaitienė) bei 10a klasės mokinio 
Ruperto Čėsnos nominacija už fotonuotraukos 
savitumą, meniškumą, kūrybinę iniciatyvą 

meninėmis priemonėmis perteikti gamtos grožį (konsultavo IT 
mokytoja R. 
Brazaitienė). 

 

 

Visą lapkričio mėnesį mūsų mokyklos 1-12 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo internetiniame 

edukaciniame konkurse „Olympis 2015”. Patraukli konkurso forma paskatino mokinius 

pasitikrinti savo anglų k., lietuvių k., matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, 

geografijos, IT žinias. Rezultatai tikrai puikūs. I-III vietų  įvairiuose konkursuose  turime  per 

200! Keletas mokinių simboliniais aukso medaliais bus apdovanoti net už kelis konkursus. 

Džiaugiamės  9 b klasės mokinio Martyno Arlausko pasiekimais (3 medaliai), po du medalius 

iškovojo 11a klasės mokinys Žygimantas kadiša  bei 8a klasės mokiniai: Pijus Jonas Navasaitis, 

Martyna Kalėdaitė ir Rimas Povilaitis. Sveikiname visus  medalininkus , I-III vietų laimėtojus 

ir konkurso dalyvius. Sėkmės ir linkime įveikti dar ne vieno  žinių Olimpo aukštumas. 

 

Lapkričio 24 d. Aleksoto seniūnijoje vyko 
seniūnijos jaunimo sporto žaidynių 
apdovanoj imai .  Mūsų gimnazi jos 
sportininkams- žaidynių nugalėtojams- 
buvo įteikta žaidynių taurė. Šiemet 
vykusios sporto žaidynės tarp Kauno 
Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos ir 
Kauno šv. Pranciškaus gimnazijos 
sportininkų baigėsi lygiosiomis. 

Šventiniame apdovanojimų renginyje 
jaunieji sportininkai konferencijoje pristatė 
du kerpšininkus, kurie 
baigė mūsų gimnaziją 
- E. Ulanovą ir L. 

Kleizą. 
  
 

Apdovanojimai gimnazijos Apdovanojimai gimnazijos 

mokiniams Aleksoto seniūnijojemokiniams Aleksoto seniūnijoje  

Informatikos ir informatinio Informatikos ir informatinio 

mąstymo konkursas „Bebras“mąstymo konkursas „Bebras“  

  2015 m. lapkričio mėn. 9-13 d. 
vyko respublikinis Informatikos ir informatinio 
mąstymo konkursas „Bebras“. Jame dalyvavo 67 
mūsų gimnazijos mokiniai. Į respublikos geriausiųjų 
50-ą pateko Jonas Gruzdys 10a  (32 vieta). 

Tarp 30-ies geriausiųjų Kauno mieste pateko: 
 Neda Ramanauskaitė 7a (12 vieta); 
 Arminas Zajančkauskas 7a (19 vieta); 
Normantas Stankevičius 7a (24 vieta); 
Jonas Gruzdys 10a (10 vieta); 
Domantas Žydaitis 11b (27 vieta); 
Dovydas Micka 11a (27 vieta). 

Respublikinis konkursasRespublikinis konkursas  
„Sveikuolių sveikuoliai“„Sveikuolių sveikuoliai“    

  

2 C kl. mokinių komanda 
„Vitaminai“  gruodžio 9 d. dalyvavo 
respublikiniame konkurse „Sveikuolių 
sveikuoliai“. Kaip palaikymo komanda vyko 
keleto mokinių tėveliai. 

Šiam konkursui mokinius ruošė visuomenės 
sveikatos specialistė D. Jokubauskienė ir 
pradinių klasių mokytoja A. Šavelskienė. 
Mokiniai kruopščiai ruošėsi visą mėnesį. Mokėsi 
pirmos medicinos pagalbos teikimo nelaimingų 
atsitikimų atveju, sveikos mitybos, vaistinių 
augalų ir kruopų pažinimo, žmogaus saugos, 

važiavimo dviračiu taisyklių, 

žalingų įpročių prevencijos. Sprendė 
kryžiažodžius sveikatos tema, 
mokėsi judriųjų užduočių. 

  Konkurso organizatorių mokiniai 
apdovanoti atminimo medaliais, 
dovanomis ir padėkos raštu.  
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,,Mano pasaulis - darniai Lietuvai"  

     Gimnazijoje vyko nacionalinio konkurso ,,Mano pasaulis - 

darniai Lietuvai" atrankinis etapas 

       Lapkričio 26 dieną mūsų gimnazijoje vyko ketvirtoji 

nacionalinio konkurso "Mano pasaulis - darniai Lietuvai" 

atranka. Konkursas skirtas skleisti jaunimui darnaus vystymosi 

vertybes, žinias apie darnios plėtros koncepciją, lietuvių tautinį, 

kultūrinį paveldą, stiprinti moksleivių ir universitetinės 

bendruomenės ryšius bei bendradarbiavimą. Šiame konkurse mūsų 

mokiniai dalyvauja trečius metus iš eilės. 

   Renginio pradžioje buvo pristatyta įspūdinga integruota šokio, 

muzikos ir IT programa, kurioje mokiniai atskleidė gamtos grožio ir   

jo trapumo temą (vadovės S. Žydaitienė, E. Rutkauskienė ir S. 

Serbentienė). Įtaigi meno kalba apie ekologines problemas nepaliko 

nė vieno žiūrovo abejingo. 

   Antroje renginio dalyje 6 Kauno švietimo įstaigų moksleivių 

komandos iš Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centro, Kauno šv. 

Pranciškaus,  Kauno Rokų,  Kauno ,,Varpo‘‘, Kauno r. 

Garliavos Jonučių, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis 

gimnazijų varžėsi istorinių, etnokultūrinių ir ekologinių 

žinių viktorinoje. 

    Mūsų gimnazijai atstovavo 

mokinės Augustė Remeikaitė (10b 

kl.), Amanda Kiukytė (10a kl.), 

Eidvilė Kirvėlaitytė (10a kl.), 

Aušra Petrauskaitė (10b. kl.), Leta 

Kmieliauskaitė (10a kl.). 

    Nors šį kartą sėkmė lydėjo kitas 

komandas, visiems dalyviams patiko 

gražus ir šiltas renginys.   
Biologijos mokytoja Indrė Šlajūtė 

Animaciniai herojai pakvietė Animaciniai herojai pakvietė 

į neįprastą kelionę...į neįprastą kelionę...  

Turbūt ne vienas prisimenate 

„Jaunųjų tyrėjų dieną“?  Tąkart 

mokiniams didelį įspūdį padarė sferinis 

kino teatras, kuriame apsilankę daugelis 

stebėjo filmą apie paslaptingą dangaus 

šviesulių gyvenimą.  Šįmet pradinių 

klasių mokiniai vėl turėjo progą užsukti 

į netradicinį kino teatrą, įsikūrusį tiesiog 

aktų salėje.  Dabar mažieji žiūrovai 

susitiko smalsius animacinius herojus, 

kurie pakvietė pakeliauti po ... žmogaus 

kūną (filmas „Draugai – žmogaus kūno 

viduje“). Mokiniai drauge su filmuko 

veikėjais įsitikino, kad stipri treniruoto 

žmogaus širdis, sveiki plaučiai ir kraujas 

be vargo įveikia į organizmą 

užklydusius piktuosius virusus. Į tokią 

intriguojančią kelionę nukeliausi ne 

kasdien, bet, be abejo, mokiniai suprato, 

jog mankšta, grūdinimasis, sveikas 

maistas turėtų būti nuolat įtraukti į 

kiekvieno žmogaus dienotvarkę.  
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Mokinių taryba ne tik padeda kurti naujas gimnazijos tradicijas ir 

rengti šventes, bet į jas kaskart įpučia ir gaivių vėjų.  
Antrus metus iš eilės mokyklos bendruomenę įtraukėme į linksmos 

muzikos, malonaus skonio, gardaus kvapo ir puikios atmosferos sūkurį – PYRAGŲ 
DIENĄ! Tiek mokytojai, tiek mokiniai turėjo galimybę ne tik iškepti ar paskanauti 
pyragų, bet ir atlikti prasmingą misiją – paaukoti pinigų TV3 inicijuojamai 
„IŠSIPILDYMO AKCIJAI“. Beje, ką tik iškeptų pyragaičių Mokinių tarybos 
atstovės siūlė paragauti ir tėveliams (vakare vyko tėvų susirinkimas) bei kvietė  
paaukoti sergantiems vaikams.  

 Džiugu, kad kaip ir praėjusiais metais šis renginys susilaukė didelio 
pasisekimo. Tai tik įrodo, jog mokykloje auga pilietiški, geranoriški ir solidarūs 
mokiniai. Puiku, jog šiais metais į renginio organizavimą ir vykdymą įsitraukė beveik 
visi Mokinių tarybos nariai. Tikimės, kad dirbdami vieningai ir bendradarbiaudami 
kartu su šauniosiomis gimnazijos psichologėmis mes inicijuosime dar daugiau gražių 
projektų ir akcijų.  

Neringa Gališanskytė 

       

Mūsų gimnazijos savivaldos atstovai kasmet sėkmingai dalyvauja 
„Pilietiškumo mokykloje” – tai didžiausia, jau 10 metus, vykstanti 

savivaldybių tarybų simuliacija Lietuvoje. Šios simuliacijos 
dalyviai tampa tarybų nariais, renkasi merą, diskutuoja apie 
miesto viziją, svarsto apie miesto problemas, siūlo savo idėjas bei 
varžosi priešrinkiminio laikotarpio žaidime Ecosim Elections. 
Renginys Kaune vyksta lapkričio mėnesį ir trunka dvi dienas. 
Visi dalyviai susipažįsta su savivavldos darbo principais,  įgyja 
daug naujų žinių ir motyvacijos tapti tikrais šalies piliečiais,  
„PIlietiškumo mokyklos” projektas vietos lygmeniu nesibaigia: 

patys geriausi dalyviai savo jėgas išbando spręsdami nacionalinės svarbos 
klausimus Vilniuje, LR Seime. Šiemet gruodžio 11-13 dienomis mūsų mokyklai 
LR Seime atstovavo Mokinių tarybos prezidentės pavaduotoja Indrė 
Matulaitytė. Ji kartu su kitais šalies mokiniais turėjo galimybę pažvelgti į Seimo 
darbą iš arčiau, tiksliau patys mokiniai perėmė LR Seimo valdymą: buvo 
suskirstyti į frakcijas, atstovavo jų ideologijai, komitetuose diskutavo svarbiais 
ne tik jaunimui, bet ir visai Lietuvai klausimais. Indrė Matulaitytė pasakoja: 

 „ Labai džiaugiuosi, kad kartu su kitais penkiais Kauno m. „Pilietiškumo 
mokyklos“ atstovais galėjome drąsiai reikšti savo nuomonę, diskutuoti, teikti 
siūlymus, kuriuos rimtai svarstė garsūs politikai. Teko bendrauti su šiais LRS 
nariais: Andriumi Kubiliumi, Irena Degutiene, Liutauru Kazlavicku. LR Seime 
svečiavosi žinomi visuomenės veikėjai Tadas Langaitis, Žygimantas Pavilionis. 
Tai žmonės, kurie turi įdomių minčių, įkvepia prasmingai veiklai, stengiasi, kad 
Lietuvoje jaunimui būtų gera gyventi.  Tad visus aktyvius, neabejingus Lietuvos 
ateičiai mokinius kviečiu dalyvauti panašiuose renginiuose, nes tai puiki proga 
įrodyti visuomenei, kad jaunimas turi daug 
šaunių idėjų ir gali pasiūlyti naudingų 
sprendimų įvairiose valstybės valdymo 
sferose. Būkime iš tikrųjų pilietiški!“ 

 
Gabrielė Kavaliauskaitė 

Jaunimo balsas pasiekia Seimą 
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Mokytojai ir mokiniai gali kartu 
įgyvendinti projektus 

    Spalio 27-31 
dienomis Trakuose 
vyko  
„Olimpinės kartos“ 

ambasadorių mokymai, kuriuose 
dalyvavome ir mes, 10 klasės 
mokinės Amanda Kiukytė ir 
Eidvilė Kirvelaitytė bei kūno 
kultūros mokytoja Natalija 
Tamošiūnienė. 
      Į penkių dienų mokymus 
Trakuose susirinko keturiolika 
15-17 m. amžiaus mokinių ir 
dešimt mokytojų. Būsimiems 
ambasadoriams talkino 

profesionalūs lektoriai.  
     Jau pačią pirmąją dieną griuvo stereotipų sienos – 
juk dirbti vienoje komandoje su mokiniais visai kas kita 
nei dėstyti pamoką. Kilo klausimas, kaip reikėtų 
vieniems į kitus kreiptis. Netikėtai pagarbus „jūs“ kartu 
atliekant užduotis pasidarė per daug formalus. 
Susipažinimas atrodo labai lengvas ir suprantamas, 

tačiau peržengti save, savo 
įsitikinimus ir garbaus 
amžiaus mokytojus vadinti 
„tu“ - užduotis ne iš 
lengvųjų. Kitą dienos dalį 
pradėjome mokytis dirbti 
komandoje ir vykdyti 
užduotis kartu, 
nepaisydami asmeninių 
skirtumų. Įdomiausia tai, 

kad buvome patys sau ir teisėjai. Dienos pabaigoje 
jautėme nuovargį, bet džiaugėmės, kad vos prieš kelias 
valandas susipažinę žmonės tapo puikia komanda! 
     Antroji diena taip pat buvo labai įdomi. Dienos 
pradžioje susipažinome su olimpinėmis vertybėmis bei 
aptarėme jų ugdymo būdus. Išklausėme informatyvią 
paskaitą apie lyderystę, kuri praplėtė mūsų akiratį. 
Išmokome į iššūkius žiūrėti kitu kampu ir juos priimti 
užuot vengę jų. 
        Trečioji diena pateikė vieną, tačiau tikrai nemažą 
iššūkį: teorines žinias turėjome pritaikyti praktikoje. 
Gavome užduotį – išsiaiškinti bei pabandyti išspręsti 
vieną Trakų m. problemą. Buvome suskirstyti į 
atsitiktines grupes, kuriose ir turėjome atlikti užduotį. 
Pirmiausia miesto centre apklausėme žmones, kaip jie 
mano, kokia yra didžiausia Trakų  problema. Kiekviena 
grupė išsirinko skirtingą problemą, kurią bandė spręsti. 
Mūsų grupei kliuvo dviračių takų bei jų ženklinimo 
problema. Vakare sulaukėme viešnios - Trakų merės 
Editos Rudelienės, kuriai pristatėm problemų sprendimo 
variantus. Diena prabėgo nepastebimai, tačiau buvo be 
galo įdomi bei naudinga. Žinoma, per pusdienį visko 
neišsprendėme, tačiau atkreipėme visuomenės dėmesį, o 
dabar žinome, kad dviračių takų klausimas 
sprendžiamas Trakų savivaldybėje! 
    Ketvirtąją dieną turėjome parašyti projektą, kaip  
spręsti pasirinktą savo mokyklos problemą. Išsirinkti 
problemą, kuri būtų aktuali visai mokyklai, bei sugalvoti 
veiksmingą jos įveikimo būdą tikrai nebuvo lengva, 
tačiau mes tai padarėme. O kokia tai problema, kaip ją 
ketiname spręsti, tikrai dar sužinosite, be to, tikimės, 
kad patys prisidėsite prie šios veiklos, nes juk kiekvienas 

norime, kad mokykla 
būtų ta vieta, į kurią 
kiekvienas eitų su 
šypsena.  
        Penktoji diena 
buvo skirta apibendrinimui, 
pasvarstymui, ką darysime 
toliau, kad „Olimpinės kartos“ 
ambasadorių mokymuose 
gimusios idėjos neišsisklaidytų. 
       Projekto metu turėjome ir 
laisvo laiko, kurį praleidome 
įspūdingai. Viešbutis įsikūręs 
šalia nuostabaus ežero, tad 
turėjome galimybę grožėtis 
puikiu gamtovaizdžiu. Be to, 
sportavome naujoje sporto salėje 
ir lepinomės SPA teikiamais 
malonumais. Vakarais visi kartu eidavome žaisti biliardo 
ar boulingo. Nuoširdžiai 
dėkojame LTOK už 
organizaciją.  
      Be abejo, labai gaila 
buvo išsiskirti su naujais 
draugais, tačiau 
džiaugiamės parsivežusios 
tik geriausius įspūdžius 
bei daugybę teigiamų 
emocijų. Grįžome pilnos idėjų, kurias įgyvendinus, 
tikimės, džiaugsitės ir jūs.    

 Amanda Kiukytė 
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                Pravėrus ASU laboratorijų  duris...Pravėrus ASU laboratorijų  duris...  

Jau nuo spalio mėnesio mūsų gimnazijos ir ASU bendradarbiavimas 
tapo dar glaudesnis. 8-10 klasių mokiniai pagal numatytą tvarkaraštį 
vykdo veiklas ASU edukacinėse erdvėse, atlieka įvairius tiriamuosius 
darbus.  

Dalyvaudami šioje veikloje mes giliname gamtos mokslų žinias, 
klausomės garsių universiteto mokslininkų paskaitų, dalyvaujame 
viktorinose (laimėtojai džiaugiasi ASU suvenyrais), lankomės moderniose 
laboratorijose, kuriose  atlikdami praktinius tyrimus daugiau sužinome 

apie žemę, dirvožemį, trąšų tirpumą, vandenį, akmenų gamtines savybes ir 
pan. 

 Daugeliui mokinių labai patinka patiems įsitraukti į tiriamąją veiklą. Itin 
įsiminė darbas, kai naudodamiesi universiteto laboratorijos priemonėmis patys 
turėjome galimybę suformuoti upės vagą, statyti tiltus, užtvankas, formuoti 
dirvožemį. Dar vieno susitikimo su ASU specialistais metu mes buvome supažindinti 
su esminiais vandens inžinerijos principais, drėkinimo ir drenažo technologija. 
Univeriteto dėstytojai pademonstravo ir senąsias matavimo priemones, kuriomis 
studentai ir mokslininkai naudojosi, vykdė tyrimus daugelį metų. 

Gruodžio 9 dieną nuvykę į ASU sužinojome daug ko įdomaus apie vandenį ir 
jo kokybę. Pasirodo, žmogaus kūne yra apie 70%, o mūsų planetoje yra 1,4 mlrd. 
km3 vandens, gėlo vandens mes turime 0,035 mlrd. km3. Keli įdomūs faktai: Lietuva daugiausia naudoja 
požeminį vandenį, kurį žmonės vartoja gėrimui bei mineralinio vandens gavybai. Europos gyventojai per 
metus vidutiniškai sunaudoja pramonei – 204km3  vandens; žemės ūkiui – 109 km3; komunalinėms 
paslaugoms – 61 km3. 2012 m. Lietuva iš visų Europos šalių sunaudojo mažiausiai vandens, tai labai 
džiugina mokslininkus. Vėliau mes (tai labiausiai patinka) tapome laborantais ir tyrėme vandenį, 
aiškinomės, ar vanduo geriamas, ar yra užterštas ir jo gerti negalima, nes pakenktų sveikatai. Šie bandymai 
padeda suvokti, kad vanduo be galo svarbus gyvybei Žemėje palaikyti. 

Tokios integruotos veiklos mums labai įdomios, nes formuoja gebėjimus, leidžiančius analizuoti 
aplinkosaugos problemas bei gyvojoje gamtoje vykstančius reiškinius, akivazdžiai parodo, kad tik  ekologinis kelias dabar yra ir ateityje bus pats 
teisingiausias. Be to, tai puiki proga pabendrauti iš arčiau su mokslo žmonėmis, su studentais. 

Gabrielė Matusevičiūtė, Ema Bliukytė 
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Užsukime į Jaunųjų kūrėjų akademijąUžsukime į Jaunųjų kūrėjų akademiją  

Antrus metus gimnazijoje gyvuoja 
Jaunųjų kūrėjų akademija. 
Nutarėme pasiteirauti, ką šįmet 
kuria, apie ką svajoja mūsų 
mažieji. Vadovei Jolantai Čėsnienei pateikėme keletą 
klausimų: 
1.Kokia veikla užsiima  vaikai ilgojoje grupėje? 2.Kaip 
mokinukai pasikeitė nuo mokslo metų pradžios iki dabar? 
3.Kokios naujovės atsirado JKA? 4.Kas vaikams 

labiausiai patinka leidžiant laiką po pamokų? 5.Kodėl vaikai 
lanko ilgąją grupę? 
1. Į jaunųjų kūrėjų akademiją renkasi  vaikai iš nulinių ir 
pirmų klasių. Vaikai turi galimybę susipažinti su kitų klasių 
vaikais, paruošti pamokas, be to, mokomės spalvinti, piešti, 
žaidžiame stalo ir judriuosius žaidimus, jei gražus oras einame į 
lauką. Kiekvieną diena mokiniai turi galimybę nemokamai 
lankyti įdomius būrelius: kompiuterių,  dailės, 

sveikatingumo  mankštos, vokiečių kalbos, šokių. Taip pat vaikai 
užsuka į biblioteką, pasiima knygų skaitymui arba klausosi 
bibliotekos vedėjos skaitomų pasakų. 
2. Vaikai tobulėja akyse: į namus parsineša įvairių darbelių, kuriais 
džiugina tėvelius. Telefonas ar kompiuteris mūsų grupėje tabu . 
3. Atsižvelgdami į vaikų poreikius, įsigyjame įvairių metodinių priemonių, kurios padeda 
kurti, mokytis ir tobulinti kūrybinius įgūdžius. Jeigu vaikai lanko anksčiau minėtus 
būrelius, mokiniai saugiai palydimi į kabinetus ar sporto salę. Visada išklausome tėvelių 
pageidavimų ir susitariame dėl vaikų veiklos. 
4. Reikėtų paklausti jų. Manau, patinka mokytojos ir kartu su bendraamžiais smagiai 
praleistas laikas. 

5. Kad jaustųsi saugūs, tobulėtų, įdomiai ir prasmingai praleistų laisvalaikį, mokytųsi bendrauti, 
pažinti kitas aplinkas, atrastų save.....(čia mano nuomonė). 

Kalbino Evelina Šaiučiūnaitė 

1b ir 3a klasės mokiniai 
2015 m. lapkričio 20d. 
projektinės dienos metu 
lankėsi Lietuvos aviacijos 
muziejuje. Mokiniai 
susipažino su muziejaus informacine medžiaga, 
skaičiavo lėktuvus, sraigtasparnius ir dalyvavo 
edukacinėje programoje ,,Kodėl skrenda lėktuvai“? 
Šios edukacinės veiklos tikslas - supažindinti dalyvius 
su Lietuvos aviacijos istorija, technika, propaguoti 
lakūno profesiją ir pasiūlyti mokiniams pilotuoti 
virtualų orlaivį. Treniruoklis skirtas susipažinti su 
orlaivio valdymo ypatumais, o patyrusiems 
„skraidūnams" – pasitikrinti savo žinias. Mokiniams 
ši edukacijos dalis ypač patiko. 

 
R. Salickienė ir V. Sakalauskienė 

 

Kodėl skrenda lėktuvai? 
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     Vokiečių kalbos  bei technologijų mokytoja Eglė Strašinskaitė 
jau ne vienerius  metus dalyvauja projekte  „Vokiečių kalba su 
kiškučiu Hansu“,  tai projektas, skirtas patiems mažiausiems 
mokinukams. Pakalbinome mokytoją, kaip jai sekasi. 
     Kas jus paskatino pradėti mokyti vokiečių kalbos mažuosius? 
Pirmiausia, tai smalsumas, nes buvo be galo įdomu pamatyti, 
kaip mažieji, visiškai nemokantys nei skaityti, nei rašyti, geba 

bežaisdami, bedainuodami, besilinksmindami mokytis jiems visiškai nepažįstamos 
užsienio kalbos. Ir jiems tai puikiai sekasi!  

Žinoma, įkvėpė ir Goethes instituto sukurtas, specialiai šiems mokymams skirtas 
projektas „Vokiečių kalba su Kiškučiu Hansu“. Buvau pratusi dirbti tik su vyresniųjų 
klasių mokiniais, tad man ši patirtis - visiškai nauja ir be galo įdomi. 

Kaip jūs susikalbate su mažaisiais mokiniais? 
Žinoma, vokiškai. Be abejo, čia labai svarbūs ir visi kiti komunikavimo įgūdžiai, 

kuriuos tenka pasitelkti: šypsena, gestų kalba, aktorystės menas, piešiniai, dainavimas 
ir dar daug kitų dalykų, kuriuos taikau pamokėlėse.  

Ar jums patinka šis projektas? 
Taip, man šis projektas labai patinka ir tikrai džiaugiuosi, kad mūsų gimnazijos 

mažieji turi galimybę mokytis ankstyvosios užsienio kalbos – vokiečių kalbos. 
Ar vaikai noriai dalyvauja šioje veikloje? 
Labai noriai. Jie visi nekantriai laukia, 
kada pas juos į svečius atkeliaus kiškutis 
Hansas, noriai su juo kalbasi, piešia jam 
piešinius, drauge mes linksmai švenčiame 
kiškučio Hanso gimtadienį ir kitas 
didžiąsias metų šventes. 
   Ar daug mokinių renkasi antrąją 
užsienio kalbą – vokiečių? 
     Deja, vis dar nedaug. Nepaisant to, 

kad vokiečų kalba yra viena iš 
trijų oficialių Europos Sąjungos kalbų 

greta anglų ir prancūzų kalbų, bet jos paisrinkimą 
mūsų gimnazijoje vis dar nurungia rusų kalba, tačiau tikiu, kad pamažu vokiečių kalbos 
mylėtojų rasis vis daugiau.  Beje, šiais mokslo metais turiu be galo šaunią šeštaklasių 
grupelę, su kuria dirbti labai smagu ir mums puikiai sekasi. 

Kaip sudominti vyresniuosius mokinius pasirinkti vokiečių kalbą? 
Labai norėčiau, kad mokiniai apskritai mokytųsi kuo daugiau kalbų, nes užsienio 

kalbų mokėjimas suteikia žmogui pasitikėjimo savimi, atveria kelius į  naujas šalis, 
naujas pažintis ir suteikia daug daugiau galimybių. Bet taip pat labai norėčiau, kad 
pirmiausiai nepamirštume ir savo gimtosios – lietuvių kalbos. 

Didysis vokiečių poetas J. V. Gėtė sakė: „Tas, kuris nemoka svetimų kalbų, 
nesupranta ir savosios”. 

Ar turite kokių nors ryšių su Vokietija? Ar dažnai ten apsilankote? 
Taip, turiu. Ten gyvena mano teta, o taip pat turiu nuostabią draugę, su kuria 

susipažinau dar studijų laikais ir bendrauju iki šiol. 
Jos vardas Ruth. Šiemet ji svečiavosi pas mane, kartu 
vykome į Lietuvos pajūrį.  

Taip dažnai, kaip norėčiau,Vokietijoje nesilankau, 
tačiau maždaug  kartą per metus 

nuvykstu. 
Ar galite visiems mokiniams ir 
mokytojams ko nors palinkėti 
švenčių proga vokiškai?  

Ich wünsche Ihnen ein frohes, friedvolles 
und gesegnetes Weihnachtsfest, alles Gute im 
Neuen Jahr 2016! Gesundheit, Glück, Erfolg 

und Zufriedenheit! 

Meda Katauskaitė, Ieva Mitkutė 

         „Vokiečių kalba su kiškučiu 
Hansu“ 
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Knygų KalėdosKnygų Kalėdos  

 Ko gero, užėję į biblioteką, pastebėjote, 
jog joje pagausėjo naujų, gražiai iliustruotų, 
neseniai išleistų knygų. Mums pasidarė 
įdomu, iš kur jos atsirado. Tad nusprendėme 
pakalbinti mūsų mylimą bibliotekos vedėją 
Redą: 
  - Iš kur atkeliavo šios knygos? 
  - Paprasčiausiai parašiau leidykloms „meilės laiškus”, prašydama 
padovanoti mūsų mokyklai keletą knygų,nes nuolatiniai skaitytojai 
labai nori ko nors naujo, -šypsodamasi atsakė bibliotekininkė. 
  - Kokios leidyklos atsakė į laiškus? 
  - „Alma littera” ir „Jotema” su džiaugsmu sutiko padovanoti 
knygų.  
  - Kiek dovanų gavome? - toliau gilinomės į smulkmenas. 
  - Dar visų nesuskaičiavau, bet tikrai nemažai – daugiau nei šimtą.  
  - Kokio žanro knygų padovanojo leidyklos? 
  - Gavome labai įvairių knygų, tačiau daugiausiai grožinės, 
jaunimo literatūros ir metodinės literatūros mokytojams.  
  - Taip pat girdėjome apie mūsų mokykloje vykstančią knygų akciją. 
Ar galite papasakoti plačiau?  
  - Taip, šiuo metu vyksta akcija „Knygų Kalėdos”: skaitytojai gali 
atnešti jau perskaitytas ir nereikalingas knygas, taip 
pradžiugindami kitus, - jau kiek pavargusi, bet vis dar linksmai 

atsakė Reda.  
  Kviečiame apsilankyti bibliotekoje ir 
ne tik skaityti naujas knygas, bet  
galbūt atnešti savo, jau perskaitytas ir 
„liūdinčias” namuose knygeles. Akcija 
„Knygų Kalėdos” vyksta nuo lapkričio 
3-ios iki gruodžio 23-ios dienos.  
      
Simona Čujanaitė, Smiltė Butkytė 

   Mūsų gimnazijos penktokai rudenį su savo naujomis 
auklėtojomis vyko į pirmąsias išvykas. Atrodo, visiems puikiai 
sekasi bendrauti ir keliauti.  

5a klasės mokiniai kartu su tėveliais, auklėtoja ir istorijos 
mokytoja aplankė Kauno IX forto ekspoziciją, dalyvavo 
edukacinėje programoje. Visi išmoko svarbiausią pamoką—
geriau sutarti ir gyventi taikiai, negu patirti tai, ką išgyveno II-
ojo pasaulinio karo metais įkalintieji forte. 

5b klasė išsiruošė į tolimesnę kelionę, jie vyko į Nidą. Mokiniai grožėjosi pajūrio 
gamtovaizdžiu, pavaikščiojo Raganų kalnu,  lankėsi 
Negyvosiose kopose bei tyrinėjo Kormoranų draustinį. 
Mokiniai žaidė judrius žaidimus ir atsakinėjo į pačių sukurtus 
klausimus.  

Penktokams išvykos labai patiko. Žinoma, jos padėjo 
pažinti vieniems kitus. Mokiniai ir auklėtojos planuoja jau 
naujus maršrutus... 

Stebuklingas biblinių augalų pasaulisStebuklingas biblinių augalų pasaulis     
  

Gruodžio 2 dieną VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje buvo 
atidaryta biblinių augalų paroda. Šios parodos atidaryme dalyvavo ir mūsų 
gimnazijos 8a ir 9b klasių mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja 
D.Ruseckiene. Parodoje buvo pristatomi seniausi, dar Biblijoje minimi, 
augalai, kurie auga VDU Kauno botanikos sode. 
   Biblinių augalų parodoje pristatyta apie 50 augalų. Seniausiu laikomas 
figmedis, kurio lapais prisidengę iš  Edeno sodo išėjo Adomas ir Ieva, 
Jeruzalės Alyvų kalne augę alyvmedžiai, teisingumo simbolis granatmedis, 

Kristaus kančios augalu vadinamas lauramedis. 
   „Šiuos augalus tyrinėja mokslininkai, jais domimasi dėl 
vertingųjų savybių", - susirinkusiems pasakojo VDU Kauno 
botanikos sodo oranžerijos vedėja dr.J. Varkulevičienė. 
    Botanikos sodo edukacijos ir rekreacijos sektoriaus vedėja V. 
Petrauskaitė pakvietė kai kurių Biblijoje minimų vaisių net 
paragauti.   
   Ši paroda atvėrė mums duris į stebuklingą biblinių augalų 
pasaulį. 

Danutė Ruseckienė  

Penktokai keliaujaPenktokai keliauja  
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                              Kryžiažodžiai 
  Šie metai buvo paskelbti Lietuvos etnografinių regionų 

metais. Tad baigiant juos kraštotyros būrelio nariai siūlo jums 

kryžiažodį. Įrodykite, kad apie savo kraštą žinote viską. 

Linkime sėkmės! 

                      Pirmųjų teisingai atsakiusių ir perskaičiusių naują  

„Mokyklos balso” numerį tradiciškai  laukia saldūs prizai.  

Visa LietuvaVisa Lietuva  

  

Gimnazijos laikraščio komanda:  
Neringa Gališanskytė, Gabrielė Vitkauskaitė, Amanda Kiukytė, Ema Bliukytė, Smiltė Butkytė, Simona Čujanaitė, Gabrielė Kavaliauskaitė, Evelina Šiaučiūnaitė, Ieva Mitkutė, 

Meda Katauskaitė, Indrė Matulaitytė ; koordinatorė Renata Matulaitienė 

  

  Kalėdinis turnyrasKalėdinis turnyras  

Artėja žiemos atostogos – tai ženklas, kad Kauno šv. Pranciškaus 
gimnazijoje vėl organizuojamas visų laukiamas kalėdinis mokinių ir 

mokytojų turnyras. Tad gruodžio 17 d. sporto salėje vėl nerimo sirgaliai, virė 
aistros, aidėjo teisėjaujančių krepšinio ir tinklinio varžyboms mokinių švilpukai.  

Pirmiausia į krepšinio aikštelę jėgų išbandyti rinkosi berniukų ir vyrų 
komandos. Kovos baigtis nebuvo aiški iki paskutinės minutės, bet dviejų taškų 
persvara laimėjo mokytojai. Komandų nariai po varžybų draugiškai paspaudė 
vieni kitiems rankas ir pasidžiaugė gražiu žaidimu. 

Po pertraukėlės išbandymas laukė kitų dviejų komandų. Šįkart tinklinio 
aikštelėje susitiko „senos“ varžovės: 10 klasės gimnazistės ir mokytojos. 
Merginos ir mokytojos net sukaitusios „aiškinosi“ santykius trijuose 
kėlinukuose. Pergalę šventė mokytojos, bet jaunosios varžovės nė kiek 
nenusiminė, nes žinojo, kad ateityje dar bus ne vienerios varžybos. 

  Taigi turnyre vyravo tikrai kalėdinė dvasia. 
Sportininkams ir žiūrovams nuotaiką kėlė palaikymo komandų 
šokėjos (vadovė E. Rutkauskienė). Kūno kultūros mokytojams 
N. Tamošiūnienei,  D. Stankienei, E. Rutkauskui mielai 
talkino buvę gimnazijos mokiniai, o dabar LSU studentai M. 
Valatkevičius ir A. Furmanavičiūtė. Draugiškame turnyro 
aptarime netrūko geros nuotaikos ir teigiamų emocijų. 

 
Indrės Matulaitytės fotoreportažas 

 

1.Skirtingų etnografinių regionų 
gyventojai kalba sava ... . 
2.Mažosios Lietuvos moterų prie 
juosmens kabinama kišenė smulkiems 

daiktams susidėti. 
3. Mažosios Lietuvos simbolis, susijęs su 
vėju. 
4. Kuris Lietuvos regionas garsėja grybais 
ir uogomis? 
5. Žemaitijos herbo simbolis. 

6. Aukštaitijos sostinė. 
7. Senovinis aukštaičių dainavimo stilius, 
įtrauktas į UNESCO žmonijos 

nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. 
8. „Tautiškos giesmės“ autorius V. 
Kudirka kilęs iš ... 
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