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Kai kurie žmonės tvirtina, jog nebeliko grožio,
nebeliko stebuklų. Tad kaip paaiškintumėte tai, jog
visas pasaulis susivienija vienam vakarui, kad
atšvęstų Naujųjų metų viltį?
Vis dėlto, kai galvojame apie ateinančius
metus, reikia prisiminti ir tai, kas jau praėjo.
Pamokos, konkursai, renginiai ir įvairios mokyklinės
šventės... Gal ir ne viskas baigėsi, kaip tikėtasi, bet
tikrai paliko neišdildomų įspūdžių. Gruodžio 31

dieną mes visi gavome tarsi antrą galimybę: galimybę
atleisti, užjausti, padėkoti, nustoti galvoti: „kas būtų,
jeigu...“, o pamąstyti: „ką darysiu toliau“.
Pabūkime geresni vieni kitiems. Ne tik per
šventes, bet ir visą laiką.
Ugnė Zieniūtė
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VšĮ Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuoširdžiai
sveikinu visą mokyklos bendruomenę: mokinius,
mokytojus, tėvelius, globėjus, senelius. Mokiniams
linkiu rimto požiūrio į mokymąsi, pakantumo,
mokytojams – idėjų ir energijos, tėveliams, globėjams
ir seneliams – kantrybės, darnos šeimoje. Visiems –
stiprios sveikatos ir pasitikėjimo savo jėgomis siekiant
užsibrėžtų tikslų. Daugiau šypsenų ir gerumo!
Direktorius Viktoras Zuzevičius

Kalbino Lina Pikalavičiūtė ir Gabrielė Vitkauskaitė

MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS BALSAS

Mokiniai,
pavaduotojų vardu linkiu gerų ir džiaugsmingų metų,
norėčiau, kad visiems sektųsi mokslai, kad sąžiningai
lankytumėte pamokas, kad pildytųsi visi norai ir
svajonės. Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną su šventėmis
- būkite laimingi jūs ir jūsų artimieji.
Direktoriaus pavaduotoja Valdonė Samalionienė
Nėra pasaulyje žmonių, kurie nebūtų patyrę
nuoskaudų, skausmo, nėra pasaulyje žmonių, kurie
nebūtų pykę, nekentę, bet nėra pasaulyje ir žmonių,
kurie nebūtų atleidę, padėję, užjautę, supratę... Mes
esame žmonės, tad būkime vieni kitiems tie, kurie
kaip saulė uždega veide šypseną, širdyje švelnumą,
atlaidumą, šildykime vieni kitus gražiais žodžiais ir
darbais.
Socialinė pedagogė Ingrida Skrodenienė
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Prieš Kalėdas ir Naujuosius šventiška nuotaika
tvyrojo kiekviename kabinete: eglutės, girliandos,
originalūs papuošimai (gražiausiai papuošę kabinetus
mokytojai ir jų auklėtiniai buvo įvertinti padėkos
raštais). Ir pradinukai, ir „didžiosios“ mokyklos
mokiniai kūrė kalėdines puokštes, rengė adventines
popietes bei kalėdinius vakarėlius, keitėsi dovanėlėmis.
Pradinių klasių mokiniai su mokytojomis ir
kitiems, ir sau linkėjo laimės, džiaugsmo, puikių
įvertinimų ir gražių dovanų. Vyresniųjų klasių mokiniai
ir auklėtojos tikisi, kad 2012 m. dar nebus pasaulio
pabaigos. Mokiniai žadėjo stengtis geriau mokytis,
nesirgti, nesipykti. Ko linkėjo 10-okai, gal šį kartą
neminėsim... 12-okai, aišku, svajoja apie sėkmingai
išlaikytus egzaminus ir studijas. Tegu 2012 metais
pildosi visų svajonės!

Gabija Pekūnaitė,
Ugnė Zieniūtė

MOKINIŲ BALSAS
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Gruodžio 12-16 d mūsų mokykloje vyko
prasmingas tradicinis renginys – Kauno m. mokyklų
chorų konkursas „Advento giesmės“, kurio globėjai –
LR Seimo narys Rytas Kupčinskas. Šventiškai
papuoštoje mokyklos aktų salėje dvi dienas skambėjo
nuostabios advento giesmės, kurias atliko mokiniai iš 11
Kauno mokyklų. Chorų ir ansamblių pasirodymus
vertino reiklūs komisijos nariai: Kauno m. savivaldybės
Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Ilona Vitkauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro
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RENGINIAI

akademijos Kauno fakulteto pedagogas docentas
Romualdas Misiukevičius bei berniukų chorinio
dainavimo
mokyklos
„Varpelis“
mokytoja
metodininkė Gražina Sauspreikšaitienė. Visi konkurso
dalyviai giedojo darniai, iš širdies, tad komisijai buvo
nelengva išrinkti laureatus.

Iškilmingame baigiamajame koncerte, kuris
įvyko gruodžio 16 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčioje, savo giesmėmis kauniečius bei
garbingus svečius: LR Seimo narį R. Kupčinską,
Kauno m. savivaldybės tarybos narį V. Gudėną,
Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir sporto
komiteto pirmininką V. Venclovą, Aleksoto dekaną
kan. D. Brogį, konkurso „Advento giesmės“
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pradininkę Kauno m. savivaldybės Švietimo ir ugdymo
skyriaus vyriausiąją specialistę I. Vitkauskienę, Kauno
m. Aleksoto seniūnijos seniūnę L. Navickienę ir kitus,
džiugino jaunieji choristai. Koncertą pradėjo Kauno
berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“
choras ir tęsė konkurso „Advento giesmės“ laureatai:
VšĮ VDU „Rasos“ gimnazijos jaunimo choro ansamblinė
grupė, Kauno Montesori darželio-mokyklos choras

„Linksmučiai“, „Paparčio“ prad. mokyklos jaunučių
choras „Papartėlis“, Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės
mokyklos jaunučių choras, Kauno „Ryto“ prad.
mokyklos jaunučių choro grupė bei mūsų mokyklos
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jaunučių choras ir solistė G. Balaišytė, kuriai pritarė
instrumentinė muzikos grupė.
Už šventinę nuotaiką ir prasmingą advento
popietę renginio organizatoriai dėkoja Kauno Šv.
arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios karo kapelionui
Tomui Karkliui, kunigui Artūrui Kazlauskui, renginio
globėjams,
muzikos
mokytojams,
mokiniams,
tėveliams, mokyklos bendruomenei ir renginio vedėjai
lietuvių kalbos mokytojai Gitanai Kutkienei.

Konkurso „Advento giesmės“ rengėjai
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Gruodžio 15 dieną po 6 pamokų aktų salėje vyko
užsienio kalbų popietė. Į ją raudonomis kepuraitėmis,
blizgučiais pasipuošę susirinko kūrybingiausi 4-7 klasių
mokiniai. Popietėje „Jau Kalėdos beldžias į duris"
kalėdiniai sveikinimai, eilėraščiai, dainos skambėjo
anglų, vokiečių ir rusų kalbomis. Šventės dalyviai
bendravo su ypatingais vedėjais: snieguole, kalėdiniu
elniu ir Kalėdų seneliu. Renginio metu mokiniai turėjo
galimybę pademonstruoti savo bendravimo užsienio
kalbomis gebėjimus ir išradingumą atlikdami įvairias
užduotis. O renginio pabaigoje sudainuota bendra
daina įvairiomis kalbomis ne tik pralinksmino, bet ir
salėje sukūrė šventinę atmosferą.
Užsienio kalbų mokytojai džiaugėsi, kad renginys
ir pavyko, ir patiko!
Su Naujaisiais metais !
Happy New Year !
C Hовым годом !
Glückliches neues Jahr !
Agnė Zieniūtė

RENGINIAI
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IR AŠ TEN BUVAU ...

Dievas sutvėrė vandenį, žemę, šviesą, naktį, augalus,
gyvūnus, žmogų... Šauniai režisieriaus sumanymą ir
mistinę nuotaiką perteikė jaunosios artistės – šeštos
klasės mokinės ir aštuntokas Mindaugas Iskevičius.
Po misterijos prasidėjo antroji renginio „Angelo
plunksna“ dalis – padėkų įteikimas. Padėkos buvo
įteiktos iniciatyviems ir kūrybingiems mūsų mokyklos
mokytojams, pavaduotojoms, psichologei, mokinių
tarybos atstovams, Aleksoto seniūnijos seniūnei L.

Gruodžio 20 d. visi su nekantrumu laukė tradicinio
padėkos renginio „Angelo plunksna“, kurį visada
pradeda
režisieriaus Tomo
Erbrėderio
sukurtas
vaidinimas bibliniais motyvais. Šį kartą išvydome
misteriją apie pasaulio sukūrimą. Skambant įspūdingai
muzikai, žiūrovai stebėjo, kaip per septynias dienas

Navickienei, Aleksoto dekanui kan. D. Brogiui bei
kitiems, garsinantiems mokyklą, ieškantiems naujovių.
Dėkojame renginio organizatoriams, kurie
teigiamai įvertino ir mūsų – „Mokyklos balso“ jaunųjų
žurnalistų – pirmuosius žingsnius. Mums buvo įteikta
„Angelo plunksnos“ padėka už metų naujovę. Tai buvo
netikėta, bet malonu.
Indrė Matulaitytė
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Stebėdama, kaip po salę bėgioja linksmi vaikai,
kaip jie sukasi ratuku su Kalėdų seneliu, prisiminiau
Salomėjos Nėries eilėraštį:
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Nors Kalėdos jau seniai praėjo, o Naujieji tik
įsibėgėja, mes dar vis pasakojame apie patirtus
įspūdžius. Turbūt daugiausiai malonių akimirkų
belaukdami Kalėdų išgyveno pradinukai. Jie žaidė, sekė
pasakas, vaidino, šoko, krykštavo ir džiaugėsi
pakuodami Kalėdų senelio atneštas dovanas.
Gruodžio 21 d. vakare mokyklos aktų salėje prieš
vaidinimą šurmuliavo pradinukų (0-2 klasių mokinių)
tėveliai, sesės, broliai. Jie svarstė, kokią pasaką šį kartą
išvys. Vieni spėliojo, kad matys vaidinimą pagal pasaką
„Snieguolė ir septyni nykštukai“ , kiti manė, jog
pasirodys Jonuko ieškanti Gretutė, treti pasvajojo apie
krištolinę kurpaitę. Tačiau visų laukė netikėtumas! Į
sceną atkeliavo pasaka, apversta aukštyn kojom. Tai
buvo juoko, kai žiūrovai pamatė pasaką „Septynios
snieguolės ir nykštukas“! Smagu buvo prisiminti
„žvejojantį“ vilką, užsispyrusias princeses...
Gruodžio 22 d. 3-4 klasių mokiniai žiūrovams
parodė nuotaikingą H.K. Anderseno pasaką „Sniego
karalienė“.
Gabija Pekūnaitė

Apšerkšniję mūsų žiemos –
Balta balta – kur dairais –
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.
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Gruodžio mėnesį mūsų mokyklos sportininkai
neturėjo laiko šalti. Jau pirmąją gruodžio dieną sporto
salėje vyko geriausių sportininkų apdovanojimai. Tarp
apdovanotųjų
populiariausia
pavardė
buvo
Valatkevičius, t.y. krepšininkai: Tomas, Deividas,
Mantas. Žinoma, taurėmis ir padėkos raštais buvo
įvertinti ir kiti krepšinio žaidėjai: Justas Furmanavičius,
Andrius Šukys, Justinas Čikotas, Kastytis Karvelis,
Justinas Grikietis, Mantas Maslennikovas. Direktorius
energingai ranką spaudė dviratininkams, garsinusiems
mokyklą. Vienas iš jų – Eimantas Radzevičius –
sėkmingai dalyvavo net tarptautinėse varžybose.
Apdovanoti buvo ir lengvosios atletikos, ir tinklinio
atstovai.
Savo sportinius sugebėjimus mūsų žaidėjai
puikiai demonstravo žaisdami mažojoje Aleksoto
seniūnijos olimpiadoje. Čia varžėsi ir sportininkai iš J.
Dobkevičiaus vid. m-klos. Daugelyje sporto šakų mes
varžovus įveikėme. Daug įspūdžių paliko stalo teniso
(pirmą vietą laimėjo dar vienas Valatkevičius, tik
Edvinas), šaudymo, smiginio rungtys. Mažieji
sportininkai dalyvavo estafečių varžybose, kurios vyko
J. Dobkevičiaus vid. m-klos sporto salėje.
Tad linkiu jums sportuoti ir nesušalti!
Indrė Matulaitytė

SPORTO SALĖJE
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„Duok, Dieve, kad sudegčiau, kaip ta žvakė ant
altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies Tau ir Tavo
Bažnyčiai.“ (J. Matulaitis, „Užrašai“, 1998 m.)
2012 m. birželio 28 d. sukanka 25-eri metai
nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo
palaimintuoju, todėl Lietuvos vyskupai 2012-uosius
paskelbė Pal. Jurgio Matulaičio metais.
Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d.
Lūginės kaime, netoli Marijampolės.
Buvo jauniausias, aštuntas, vaikas šeimoje. Po
trejų metų neteko motinos, o dešimtmetis liko visišku
našlaičiu.

AUKŠTYN ŠIRDIS

Besimokydamas
Marijampolės
gimnazijoje
mokslus turėjo nutraukti dėl prasidėjusios kaulų
džiovos, kurią kentė iki gyvenimo pabaigos.
1898 m. lapkričio 20 d. Peterburge buvo
įšventintas kunigu. Jurgio Matulaičio pareigų ir darbų
sąrašas įspūdingas: kunigas, teologijos mokslų
daktaras, Kielcų kunigų seminarijos, Petrapilio
dvasinės akademijos profesorius ir inspektorius,
sociologijos katedros vadovas, socialinių kursų
Lenkijoje ir Lietuvoje organizatorius, vienuolis,
vienuolijų atnaujintojas ir steigėjas, Vilniaus vyskupas,
Apaštališkasis vizitatorius. Mirė Kaune 1927 m.
Tačiau pirmiausia jis buvo žmogus. Amžininkų
prisiminimu, jis buvo labai paprastas, tačiau tame
paprastume slypėjo išmintis, žmonių santykių
pažinimas, gebėjimas
giliai įžvelgti
esmę.
Visą
gyvenimą liko ištikimas nuostatai: nugalėk blogį
gerumu.
1987 m. birželio 28 d. švenčiant Lietuvos krikšto
600 metų jubiliejų popiežius Jonas Paulius II Jurgį
Matulaitį paskelbė palaimintuoju.

Tikybos mokytojos
Kristina Bedaitė ir Valentina Zalizovskaja
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Žodis „mokykla“ kilo iš žodžio „mokytis“.
Paklausinėjome mūsų mokyklos mokinių, ko jie
2011 metais
mokėsi mieliausiai. Rezultatai
tokie:

Didžiosios metų šventės jau prabėgo, tačiau
paskutinėmis dienomis iškritęs taip seniai lauktas
gausus sniegas primena, kad žiema tik įpusėjo...
Šventiniu laikotarpiu mokyklos direktorius
Viktoras Zuzevičius sulaukė jūsų laiškų, kuriuose
mokiniai su auklėtojomis parašė savo pastebėjimus
apie 2011 metus, išsakė pageidavimus ir lūkesčius
dėl 2012 metų. Mokyklos direktorius labai
džiaugėsi gražiai iliustruotais laiškais, ypač
žemesnių klasių mokinių išradingumu. Vis dėlto
gaila, kad ne visos klasės parašė laišką direktoriui
Tikimės, jog šių klasių mokiniai kitais metais bus
atsakingesni!
Norisi pasidžiaugti, jog praėję 2011-ieji metai
mokiniams buvo įsimintini, įdomūs. Mokiniai ypač
džiaugėsi projektinėmis dienomis ir renginiais.
Dažniausiai pasikartojantis palinkėjimas ir noras,
kad mūsų mokykloje dvyliktą klasę galėtų pabaigti
kiekvienas čia įžengęs mokinys. Tikime, kad šis
mokinių linkėjimas išsipildys!

1 vieta – kūno kultūra
2 vieta – informacinės technologijos
3 vieta – matematika
Jeigu jūsų nuomonė nesutampa su daugumos
nuomone, kviečiame pasakoti apie patikusias
pamokas, mėgstamus mokytojus. Tegu visi išgirsta
ir jūsų nuomonę. Kreipkitės į 6c klasės mokinį
Domą Kukauską.

Ema Bliukytė ir Amanda Kiukytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kristina Bedaitė
Mokyklos laikraščio komanda:
Redaktorė – Ugnė Zieniūtė, fotografė – Indrė Matulaitytė, korespondentai - Ema Blukytė, Amanda Kiukytė, Gabija Pekūnaitė, Viktorija Polismakaitė,
Gabrielė Vitkauskaitė, Lina Pikalavičiūtė, Indrė Matulaitytė, Domas Kukauskas.
Komandos koordinatorė – Renata Matulaitienė, laikraščio įvaizdžio kūrėja – Kristina Bedaitė.

Lauksime Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų !
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