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„Tuomet sekė tas gražus sezonas. Vasara.
Oras buvo pripildytas svajingos ir magiškos
šviesos. O klimatas tapdavo tokiu tarsi būtų
sukurtas iš viso vaikystės gaivumo.“
Henris Vodsvertas Longfelas
Štai ir baigiasi dar vieneri mokslo metai. Atrodo,
liko tiek nedaug ir tuoj tuoj galėsime dţiaugtis taip laukta
vasara. Kuo toliau, tuo labiau norisi pabūti lauke: susitikti
su draugais, lėkti gatvelėmis su dviračiu, išbandyti
riedučius ar tiesiog pasigroţėti ţydinčia, kvapnia,
uţburiančia gamta.
Aišku, ne visi turi tam laiko. Vyresniųjų klasių
mokiniai įtemptai ruošiasi egzaminams. Tad norime
palinkėti sėkmės 10-okams ir 12-okams juos laikant - juk
šie egzaminai yra dar vienas ţingsnelis į priekį gyvenimo
kelyje.
Ugnė Zieniūtė
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Netrukus ilgai lauktos atostogos. Mes, jaunosios
ţurnalistės, nutarėme paklausti mokyklos direktoriaus, ko
jis palinkėtų baigiant mokslo metus bei atostogaujant.
– Vaikai, – kreipėsi direktorius, – prisiminkite,
kad visa ko pagrindas – meilė. Ţinoma, ţinios taip pat
svarbu, bet naudokime jas kilniems tikslams.
Pirmiausia, dėkoju, kad jūs ištisus metus stropiai
mokėtės, dabar stengiatės sėkmingai uţbaigti mokslus.
Ypač pasisekimo linkiu abiturientams – tegu pildosi jų
svajonės įgyti pasirinktos specialybės diplomą.
Antra, linkiu visiems smagiai pailsėti, pakeliauti,
paiškylauti, paţinti, susirasti naujų draugų, daugiau laiko
praleisti su šeima. Tikiuosi, kad Rugsėjo 1-ąją grįšite sveiki,
linksmi, kupini jėgų bei noro toliau mokytis, kurti, siekti.
Mes jūsų lauksime.
Direktoriui taip pat palinkėjome puikių vasaros
atostogų.
Ema Bliukytė, Giedrė Plytnykaitė
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Kovo 13 d. mokykloje vyko jau tradiciniu tampantis
„Pilietinės dainos konkursas“. 5-8 klasių mokiniai priminė
graţiausias lietuviškas dainas, kuriose išaukštinama tėvynė,
pasiaukojimas, laisvė. Originaliausiai konkurse pasirodė 7b
ir 8b dainininkai bei 6a ir 6c jungtinis choras.
Kovo 20 d., pasaulinę Žemės dieną, pavasarį pas mus
greičiau sugrįţti kvietė pradinukai. Mokytojai ir mokiniai
vaidino, šoko, dainavo ir ... pagaliau paţadino ţemę.
Kovo 30 d. mokyklos Mokinių tarybos nariai
svečiavosi Kauno miesto savivaldybėje. Mokiniai, lydimi
mero patarėjo A. Ramoškos, aplankė įdomiausias
savivaldybės vietas, Didţiąją ir Maţąją sales, padiskutavo
su mero pavaduotoju V. Vasilenko mokiniams aktualiais
švietimo klausimais, mero patarėjo Z. Abramavičiaus
kabinete apţiūrėjo originaliai dekoruotą istorinę sieną.
Mokinių tarybos nariai taip pat turėjo galimybę kelioms
akimirkoms pasėdėti mero kėdėje.
Balandžio 12 d. vyko Kauno miesto katalikiškų mokyklų 912 klasių mokinių uţsienio kalbų konferencija „Velykų
papročiai Pasaulyje“, kurią organizavo mūsų mokyklos
uţsienio kalbų mokytojai. Mokiniai pranešimus skaitė rusų,
vokiečių ir anglų kalbomis. Konferencijos dalyviai
pademonstravo ir savo gebėjimus puikiai kalbėti uţsienio
kalba, ir daug suţinojo apie įdomius Velykų papročius, ir
draugiškai pabendravo.
Balandžio 20-21 d. mokyklos bendruomenė dalyvavo
visuotinėje švarinimosi akcijoje ,,Darom Global 2012“. Visi:
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mokiniai,
mokytojai
ir
mokyklos
darbuotojai,
pavasariškai nusiteikę, tvarkė mokyklos teritoriją. Buvo
renkamos šiukšlės, nulūţusios šakos, grėbiami lapai.
Vyresnieji mokiniai kartu su seniūnijos darbuotojais
tvarkė Naugardiškių parką. Mokiniai su auklėtojais
tvarkė senąsias Aleksoto, Seniavos kapines, Fredos
šventovės teritoriją.
Balandžio 26 d. vyko renginys „Atvirų durų diena“. Visą
dieną mokyklos bendruomenės nariai buvo kviečiami
apsilankyti atvirose pamokose, susitikime su būsimais
pirmokų ir penktokų mokytojais, šventiniame koncerte,
tėvų susirinkime. Svečiai apţiūrėjo parodėlę, kurioje
galėjo susipaţinti su mokinių pasiekimais, neformaliojo
ugdymo veikla. Mokyklos muziejuje vyko klasės
metraščių, fotoalbumų, sienlaikraščių paroda „Klasės
gyvenimo akimirkos...“
Balandžio 27 d. mūsų dvyliktokai, tęsdami prasmingą
ankstesnių abiturientų laidų tradiciją, mokyklos kieme
pasodino ąžuoliuką. Tai jau septintas ąţuolas abiturientų
alėjoje - tegu prigyja, tegu auga aukštyn, tegu pildosi 12okų svajonės.
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Visi ţinome posakį: „Mokykla – antrieji namai“. Iš
tikrųjų mokiniai pusę dienos praleidţia mokykloje:
pamokos, būreliai, renginiai. Neabejojame, kad nė vienas
nepasiklystų ieškodamas kabinetų, PIT'o, muziejaus,
informacinio centro, sporto salės... Tačiau ar viską ţinotų
apie mokyklos planus, veiklą, veikiančias organizacijas,
vykdomus projektus? Nutarėme tai išsiaiškinti, todėl
pakvietėme 5-9 klasių mokinius dalyvauti viktorinoje „Ką
mes ţinome apie savo mokyklą?“. Viktorinos klausimus
parengti ir vesti renginį padėjo 11a klasės mokinės,
Mokinių tarybos narės: Laura Šustickaitė, Eglė Makarovaitė
ir Ieva Stadalninkaitė
Geguţės 18 d. informaciniame centre mokinių
komandos puikiai atsakinėjo į viktorinos klausimus,
giedojo mokyklos himną, kūrė reklaminius plakatus,
kviečiančius mokytis mūsų mokykloje, kuri garsėja
sportiniais laimėjimais, kaimynyste su VDU Kauno
botanikos sodu, aktyviais, draugiškais mokiniais,
kūrybingais mokytojais.
Dţiaugiamės viktorinos nugalėtojais – 6a ir 9a klasių
atstovais. Jiems, kaip ir kitoms komandoms, atiteko
padėkos raštai ir saldūs prizai.
Viktorinos rengėjai
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„Mano gimtine, ten, kur driekiasi tavo pievos, ošia
berţai, buvo mano namai...Bet dabar aš liūdţiu be tavęs. Aš
liūdţiu, nes negaliu girdėti paukščių giesmių. Bet gal ištirps
ledai, suţydės sodai ir man bus leista grįţti. Šitas tikėjimas
padeda gyventi. Viktorija“ „Lietuvėle, /Mes toli nuo savo
krašto, /Mes toli nuo Nemunėlio./ Pasiilgom mes tavęs,
/Mūsų miela Lietuvėle. Povilas“
„Sveika Lietuva, pasiilgau Tavęs... Ašaros rieda
skruostais prisiminus tuos ramius vakarus sodyboje, tyliai
besileidţiančią saulę, ţalius klonius, mišką, ţaliuojantį
tolumoje, berimstančias paukščių giesmes ir tą beribį
laisvės pojūtį širdyje. Tremtinė Emilija“
„Miela gimtine, paslaptingos Sibiro ţvaigţdės,
skausmas gniauţia krūtinę. Ilgiuosi Tėvynės, gimtinės,
daţnai jas sapnuose jaučiu. Gintarė“
„Brangi Tėvyne, man šalta, nėra maisto, vandens.
Aš miegu šaltame barake, drėgna. Gal kada nors išvaduos
Lietuvą nuo okupantų? Aš svajoju sugrįţti! Tremties vaikas
- Donatas“
„Mylima Tėvyne, aš esu tremties vaikas, dabar
gyvenu Sibire. Labai norėčiau būti Lietuvoje, savo mylimoje
Tėvynėje. Norėčiau, kad jūs nepatirtumėte tokio skausmo,
kokį patyriau aš. Aš turiu didelę viltį - grįţti namo, į
Lietuvą... Justina“
Štai tokiais viltingais ţodţiais 5-6 klasių mokiniai
kreipėsi į Tėvynę. Aš ir mano bendraamţiai turėjome
įsivaizduoti esantys tremties vaikai, parašyti laišką, išsakyti
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lūkesčius, ilgesį, šiurpią patirtį. Istorijos, lietuvių kalbos
ir technologijų pamokų metu mokėmės ir diskutavome
apie tai, ką lietuviams, suaugusiems ir vaikams, teko
patirti tremtyje.

Kovo 26 d. integruotoje pamokoje - projekte
„Laiškas Tėvynei“, skirtame 1949 metų kovo mėnesio
trėmimams atminti, mes susitikome su buvusiais
tremtiniais: Z. Tamakausku, Lietuvos sąjūdţio Kauno
tarybos pirmininko pavaduotoju bei Lietuvos laisvės
kovų dalyviu, ir majoru V. Balsiu, Lietuvos laisvės kovų
sąjūdţio štabo viršininku,
išklausėme pranešimo,
ţiūrėjome filmus „Vaikai tremtyje“ „1941 – tremtis vaikų
akimis“, „Lietuvos tragedija“ ir patys skaitėme savo
sukurtus laiškus Tėvynei, kurie sugulė į simboliškas
gėles, skirtas tremtinių prisiminimui.
Projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja Elvyra
Bačėnienė, istorijos, lietuvių kalbos ir technologijų
mokytojai ir mes, mokiniai, tikimės, kad skaudūs istorijos
faktai nebesikartos.
Ieva Daunoraitė
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Geguţės 11 d. Vytauto Didţiojo universiteto
botanikos sode vyko jau tradiciniu tapęs meninės
saviraiškos konkursas specialiųjų poreikių mokiniams „Tau
geguţio ţiedą dovanoju“. Jame dalyvavo skirtingo amţiaus
mokiniai, atvykę iš įvairių Lietuvos miestų. Tai buvo puiki
galimybė vaikams, prispaustiesms įvairų negalių, bent
akimirką atsipalaiduoti ir atskleisti savo meninius
sugebėjimus viešai. Čia mokiniai nesivarţė nei deklamuoti
eilėraščių, nei dainuoti dainų. Taip pat vaikai turėjo
galimybę susipaţinti bei pabendrauti su kitais, panašaus
likimo draugais. Į šį renginį atvyko nemaţai garbingų
svečių: Lina Gicevičiūtė, KPPT diagnostinio pedagoginio
skyriaus vadovė, Deimantas Brogis, Aleksoto dekanato
dekanas, Aleksoto seniūnijos atstovai ir dar daugelis kitų.
Po renginio visi galėjo pasimėgauti kareiviška koše, kurią
paruošė Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Stasio
Raštikio puskarininkių mokyklos auklėtiniai.
Konkursą organizavo mokyklos logopedė Gitana
Ramanavičienė, mokyklos pavaduotojos ugdymui Lidija
Kasiulynienė, Regina Valdonė Samalionienė bei Vaiko
gerovės komisija.
Konkurso rengėjai
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Geguţės 4 dieną mokykloje vyko linksmas renginys karaokė popietė (organizatoriai – mokinių taryba ir
direktoriaus pavaduotoja Kristina Bedaitė). Šiame renginyje
galėjo dalyvauti 5-12 klasių komandos (5-7 mokiniai),
parengusios namų darbus. Pagal iš anksto pateiktą dainų
sąrašą komanda ruošė pasirinktos dainos pristatymą.
Karaokė varţybose dalyvavo 5a ir 5b klasės, 6a ir 6c
klasės, 7a ir 7b klasės, 9a ir 11a klasės mokinių komandos.
Skambėjo šiuolaikinės lietuvių ir uţsienio atlikėjų dainos.
Mokiniai ne tik mokėsi tekstus, bet kūrė ir choreografiją,
derino kostiumus. Jaunieji dainininkai drąsiai, šauniai ir
šmaikščiai atliko visiems ţinomas dainas. Pasirodymus
vertino kompetentinga komisija, kurią sudarė mokinių
tarybos
atstovės
Arina
Polismakaitė,
Gabrielė
Mikalauskytė, muzikos mokytoja Sigita Serbentienė,
lietuvių kalbos mokytoja Danutė Ruseckienė. Komisijos
sprendimu pirmąją vietą uţėmė 9a klasės merginų
komanda, kuri atliko psalmę „Hallelujah“. Visi dalyviai
buvo apdovanoti padėkomis, saldumynais, o pirmąsias
vietas pelniusios komandos - taurėmis.
Ţiūrovus linksmino mokyklos mokinių tarybos
pasirodymas, „egzaminas“, įvairios uţduotys ir visų
dalyvių bendrai atliekama daina. Visiems šis renginys
patiko, todėl mokinių taryba paţadėjo kitais mokslo metais
tokių renginių pasiūlyti daugiau.
Vaida Kapustavičiūtė

IR AŠ TEN BUVAU
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Geguţės 22 dieną mokykloje vyko respublikinė
tradicinė metodinių darbų konferencija „Prie dvasingumo
versmės. Nugalėk blogį gerumu“. Į konferenciją buvo
kviečiami visi norintys: mokytojai, mokiniai, socialiniai
darbuotojai, psichologai ir visi tie, kurie nori pasidalinti
gerąja patirtimi ugdant vaiką katalikiškomis vertybėmis.
Šios konferencijos tikslas: sujungus įvairių dvasinių,
švietimo ir socialinių institucijų specialistus, pasidalinti
gerąja patirtimi, kaip taikyti pozityvias priemones ugdant
mokinių katalikiškas vertybes, dorovinį, estetinį ir kultūrinį
sąmoningumą.
Konferencijoje svečiavosi ir savo patirtimi dalinosi
kleb. dek. kan. Deimantas Brogis, Kauno miesto
savivaldybės tarybos Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų
komiteto pirmininkė Loreta Kudarienė ir kiti svečiai.
Šiandien ţmogus, įsuptas kasdienybės virsmo,
sumaterialėjimo, pagreitėjusio gyvenimo tempo, pirmiausia
rūpinasi materialiais dalykais, o dvasiniai dalykai lyg ir
nustumiami į šalį. Tačiau dorovinių vertybių virsmas
asmens dorine pozicija vyksta tuo metu, kai jis pats
paţindamas aplinką ne tik suvokia dorinių vertybių esmę,
bet ir įsisąmonina jų prasmę, siekia jas realizuoti
konkrečiais veiksmais ir apsisprendţia savo elgesį nuolat
kreipti dorinių vertybių link..
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AUKŠTYN ŠIRDIS

Sparčiai besikeičiantys laikai nuolat kelia naujus
iššūkius mokykloms, pasaulietinėms visuomenėms ir
Dievo Baţnyčiai, bet esminiai pasirinkimai pasilieka tie
patys: tiesa ar melas, garbingumas ar nešlovė,
prasmingas ar beprasmis gyvenimas, širdies dosnumas
ar egoizmas. Konferencijos dalyviai drauge aptarė
ugdymo klausimų sprendimo kelius, vadovaudamiesi
svarbiausiais kriterijais: tikėjimo, vilties, meilės ir
moralinėmis vertybėmis.
Konferencijos rengėjai
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Valio! Galime visiems pasigirti, kad Julijanavos
krepšininkai geriausi, nes jau trečią kartą iš eilės laimi KKL
„Basketnews.lt Lietuva“ čempionų taurę.
Finalas vyko Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos
salėje. Kova buvo įtempta: iš pradţių lyderiavo varţovai iš
Birţų, bet vėliau po taiklių A. Šukio, D. Valatkevičiaus, J.
Furmanavičiaus tritaškių mūsų komanda įsiverţė į priekį ir
tapo neįveikiama. Be abejo, prie pergalės prisidėjo
kiekvienas ţaidėjas bei gausus palaikymo būrys, kuris į
Kaišiadoris vyko kartu su krepšinio komanda. Savo
ugdytinių sėkme labai dţiaugėsi treneris E. Rutkauskas.
Šaunuoliai!
Indrė Matulaitytė
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Visi ţinome, kad buvęs mūsų mokyklos
mokinys Egidijus Kavaliauskas, kurio pergalėmis ir
laimėjimais bokso ringe nuoširdţiai didţiuojamės,
atstovaus Lietuvai šių metų vasarą vyksiančiose
Londono olimpinėse ţaidynėse. Mes, laikraščio kūrėjai,
be abejo, norime palinkėti tik pergalių.
Dar paklausinėjome ir bendraamţių, ko dar
palinkėtų boksininkui olimpiadoje. Štai jų ţodţiai:
„Sėkmės, stiprybės, pergalės!“, „Linkime laimėti ir
garsinti Lietuvą!“, „Daryti viską, kad laimėtų kovas!“,
„Linkime ištvermės, nokautuoti priešininkus!“,
„Tvirtybės ir medalių!“, „Meilės!“, „Atjungti
varţovus!“. 12-okai rimtai linki „Didelio pasitikėjimo
savimi, stiprių smūgių ir jėgų!“, na o 8b klasės
merginos tikisi ir lauktuvių.
Tegu visi palinkėjimai suteikia Egidijui jėgų,
pasitikėjimo, tegu sėkmė lydi iki finalo!
Domas Kukauskas
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Geguţės 11 vakare į mokyklą rinkosi nepaprastai
puošnūs ponaičiai įspūdingais kostiumais, damos
ţvilgančiomis suknelėmis... Kas gi čia vyks?
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Vakaro svečiai dţiaugėsi nuostabiai atliktais
lotyniškais, rytietiškais, gatvės šokiais. Audringų
ovacijų susilaukė rokenrolo šokėjai (daugeliui net kvapą
uţgniauţė
atlikti
triukai).
Neliko
abejingų
kaubojiškiems šokiams. Ţiūrovai tarsi keliavo po
skirtingus ţemynus, susipaţindami su šokių kilme.
Vakaro kulminacija - šokių karaliaus ir karalienės
rinkimai. Ţiūrovų balsavimu vakaro karaliene paskelbta
11a klasės mokinė Eglė Makarovaitė, karaliumi bendraklasis Karolis Butkus. Vakarą tęsė Limbo šokio
varţytuvės ir kitos pramogos.
Projektas
„Šokanti
mokykla“
pavyko
energingosios vadovės Eglės Rutkauskienės bei jos
pagalbininkų Eglės Strašinskaitės, Daivos Stankienės,
Egdijaus Rutkausko, vakaro vedėjų, didţėjų ir, ţinoma,
šauniųjų šokėjų dėka. Tikimės, kad renginys taps
tradiciniu ir kitais metais naujos būsimų 9-12-okų poros
smagiai suksis valso ritmu.
Renata Matulaitienė

Pusę metų 9-12 klasių mokiniai ir keletas mokytojų
vadovaujami choreografės Eglės Rutkauskienės stropiai
mokėsi dėlioti salsos, valso ir kitų šokių ţingsnelius, kad
pagaliau mokytojams, tėveliams, draugams dovanotų
elegantiškais judesiais ir puošniais rūbais uţburiantį reginį
„Šokanti mokykla“.
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Mes, jaunieji kraštotyros būrelio nariai,
planuodami savo veiklą nutarėme būtinai paminėti
Maironio jubiliejų. Poeto gyvenimas buvo labai glaudţiai
susijęs su Kaunu. Kadangi mes esame kauniečiai, tad
sugalvojome surengti ekskursiją po tas Kauno vietas,
kuriose minimas Maironio vardas. Pasidomėjome poeto
gyvenimo faktais, pasikonsultavome su lietuvių kalbos
mokytoja R. Matulaitiene ir parengėme ekskursijos planą.
Pirmasis išvykos taškas - Aleksoto apţvalgos
aikštelė. Poetas pereidavęs pontoniniu tiltu Nemuną ir
labai mėgdavęs ilsėtis, vaikštinėti Aleksoto šlaitais, gėrėtis
atsiveriančiu peizaţu į Lietuvos upių tėvą.
Nusileidę funikulieriumi nuo kalno, perėję tiltą,
mes patraukėme į senamiestį, Maironio lietuvių literatūros
muziejaus link. Muziejuje mes apţiūrėjome poeto
kambarius,
dalyvavome
edukacinėje
programoje
„Viešnagė Maironio namuose“. Didelį įspūdį paliko
ţengimas į Maironio butą pro duris - gudriai virš durų
įrengtos kanklės „sugroja“ „Graţi tu, mano brangi
Tėvyne“
melodiją
(kompozitorius
J.
Naujalis).
Prieškambaryje kabanti didţiulė Ţalgirio mūšio paveikslo
reprodukcija byloja apie tai, kad Maironis tikrai labai
domėjosi Lietuvos istorija. Atlikdami uţduotis atidţiau
apţiūrėjome visus kambarius, pasidomėjome
kitų
paveikslų, baldų, asmeninių Jono

Mačiulio ir jo sesers daiktų istorija, suţinojome apie
Maironio būdo ypatybes, kasdienybę, įpročius. Išėję iš
muziejaus stabtelėjome prie Katedros, prie Maironio
gimnazijos, uţsukome į Maironio gatvę.
Indrė Matulaitytė
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VšĮ Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla ADMINISTRACIJOS BALSAS

M
Meess jjaaiiss d
diid
džžiiu
uoojjaam
mėėss
Mūsų mokyklos vaikai aktyviai dalyvauja
įvairiuose
mokyklos
renginiuose,
viktorinose,
konkursuose, tačiau turime didelį būrį gabių mokinių,
kurie šauniai atstovauja mokyklai miesto, šalies, net
tarptautiniuose konkursuose.
Mokyklą garsina kalbų, tiksliųjų ir socialinių
mokslų
olimpiadose,
konkursuose,
projektuose.
Rezultatais visada dţiugina mokyklos dviratininkų
komanda, tenisininkai, krepšininkai. Padėkos raštų kraitę
nuolat papildo įvairių būrelių nariai: daugelis jų noriai
vyksta į miesto, šalies kultūrinius renginius, konferencijas,
seminarus.

Labai didţiuojamės šiais mokiniais ir linkime
sėkmės kitais metais!
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M
Mook
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uk
kaass
Artėja visų nekantriai laukiama vasara. Kaip
įspūdingai uţbaigti mokslo metus? Kur vykti su klase?
Apie išvykų planus ir pasiteiravome bendraamţių.
Rezultatai tokie:

1 vieta – poilsis sodyboje
2 vieta – kelionė į Latviją
3 vieta – turistinis žygis su palapinėmis
Keliautojams linkime gero oro. Beje, ţiūrėkite, kad
nesukandţiotų uodai.
O kaip mokiniai nusiteikę praleisti vasaros atostogas?
Atsakymus galima numanyti:

T
Taarrp
pttaau
uttiin
nėė m
mook
kiin
niių
ųm
mook
koom
mų
ųjjų
ų
b
been
nd
drroovviių
ųm
mu
uggėė 22001122 R
Ryyggoojjee

2012-03-08/10 dienomis Rygoje vyko Tarptautinė
mokinių mokomųjų bendrovių mugė, joje dalyvavo 74
bendrovės net iš 13 skirtingų šalių! Iš MMB „Flores e
fitas“ vyko dvi mokinės – Viktorija Polismakaitė,
Gintarė Nicinovaitė ir mokytoja Jolanta Čėsnienė.
Mugėje prekiavome savo gaminiais, pristatėme mokyklą
ir šalį. Bendravome su komisijos nariais bei su mokiniais
iš kitų šalių. Mes labai gerai praleidome laiką ir esame
dėkingos mokyklai uţ tai, kad finansavo mūsų kelionę.
Mokinių mokomoji bendrovė

1 vieta – linksmai
2 vieta – nuostabiai
3 vieta – įdomiai
Ema Bliukytė, Amanda Kiukytė

Mokyklos laikraščio komanda:
Redaktorė – Ugnė Zieniūtė, fotografė – Indrė Matulaitytė, korespondentai – Ema Bliukytė, Amanda Kiukytė, Gabija Pekūnaitė, Viktorija Polismakaitė,
Gabrielė Vilkauskaitė, Lina Pikalavičiūtė, Domas Kukauskas, Indrė Matulaitytė.
Komandos koordinatorė – Renata Matulaitienė, laikraščio įvaizdţio kūrėja – Kristina Bedaitė.
Laukiame Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų ! Smagių vasaros atostogų !
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