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Kaleidoskopas

Trumpai apie įvykius mokykloje
Rugsėjo 8 dieną mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai
vyko į tradicinius Šiluvos atlaidus.
Rugsėjo 16 dieną Kauno Vytauto Didžiojo universiteto
Botanikos sode jau 12 metus vyko Aleksoto šventė. Šventės
tematika buvo susijusi su Napoleono laikmečiu.
Aleksoto mikrorajono darželių ir mokyklų atstovai kūrė rudens gėrybių
kilimus, organizavo įvairius žaidimus, tokius kaip: pagalvių mūšis, lenktynės
su maišais ir t. t. Šventės lankytojus džiugino įvairūs ansambliai, mokinių atliekamos dainos, šokiai, o renginio kulminacijai buvo pakviesta grupė
„Rondo“ ir Kauno rajono choras „Božolė“. Apie šventę sklinda tik geri atsiliepimai ir jau laukiam nesulaukiam, kada kitais metais vėl galėsime susirinkti ir
smagiai pabūti visi kartu.
Rugsėjo 19 dieną patogioje ir patrauklioje aplinkoje „0“ ir 2a klasės
mokiniai išgyveno kūrybos ir atradimų džiaugsmą, lavino vaizduotę ir smalsumą. Moksleivių aplinkotyros centre jie puikiai praleido dieną. Mokytojos
(V.Urbonavičienė, P. Gaulytė) taip pat džiaugėsi turininga diena.

Rugsėjo 23 dieną Tolerancijos Ugdymo centras pakvietė
mokyklos bendruomenę paminėti Lietuvos žydų genocido dieną.
Mokykloje vykdomas projektas „Knyga“, kurio metu
drauge kūrėme knygą, leisiančią geriau pažinti unkalią žydų kultūrą.
Šio renginio tikslas –istorinės atminties išsaugojimas. Mes siekiame,
kad jaunoji karta geriau žinotų savo šalies istoriją ir tokius faktus,
kurie verstų susimąstyti apie žmogaus nuvertinimą totalitarinėje
sistemoje.
Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Mūsų
mokyklos užsienio kalbų mokytojai mokiniams tą dieną siūlė
prasmingai leisti pertraukas dalyvaujant viktorinoje.
Spalio 4 dieną mokykloje buvo minima Šv. Pranciškaus
Asyžiečio - gyvūnų globos diena. Mokyklos ateitininkai ruošė informacinį stendą, skirtą šv. Pranciškui.
Informaciją rinko Vaida Kapustavičiūtė
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Mokyklos jubiliejus

Mokykla metų sūkury
Taip simboliškai pavadintas renginys vyko rugsėjo 27 dieną mokyklos aktų salėje.
Vakaras buvo skirtas
mokyklos
pastato 50 metų
sukakčiai paminėti, mokyklos
istorijai prisiminti. Į renginį
atvyko LR Seimo narys R.
Kupčinskas, Aleksoto seniūnė L.
Navickienė bei kiti garbingi
Aleksoto bendruomenės nariai,
šventės pažiūrėti susirinko ir
mokiniai, ir mokytojai, ir
mokinių tėveliai. Buvę mokyklos
mokiniai nusikėlė į jaunystę
stebėdami
senosiomis
mokyklinėmis
uniformomis
apsirengusių
mokinių
ir
mokytojų šokį.
Vėliau energija ir puikia
nuotaika dalijosi ir mažieji
šokėjėliai, ir dainininkai, ir
smagiai
besisukančios
dvyliktokų poros, ir mokytojai.
Vakarą šauniai vedė kūno

Renginiai

kultūros mokytojas E. Rutkauskas su auklėtine M. Mačiulyte. Šokių
vadovė E. Rutkauskienė pasistengė, kad šventės finale skambių melodijų
ritmu
suktųsi
visi
vakaro
dalyviai
ir
žiūrovai.
Mokyklos pastatui 50, bet jaunų širdžių plakimas ir nesenkanti
energija neleidžia senti!
Renata Matulaitienė
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Interviu

Jaunieji žurnalistai kalbina mokytojas
Eglę Rutkauskienę dažniausiai galima rasti aktų salėje - ji moko
šokių, o šiam menui reikalinga erdvė. Repeticijos pertraukėlės metu
uždavėme porą klausimų.
- Kodėl pasirinkote specialybę, susijusią su šokiais?
E. R. Man patinka šokti, daug metų šoku.
- Kiek metų dirbate šioje mokykloje?
E.R. Jau penkerius metus.
- Kur dirbote anksčiau?
E.R. Kauno rajono sporto mokykloje.
- Kokiems būreliams vadovaujate?
E.R. Esu aerobikos, tautinių šokių vadovė.
- Kodėl, jūsų nuomone, tiek mažai šokančių berniukų?
E.R. Berniukai turbūt nedrįsta šokti, jie mano, kad tai per daug
mergaitiška.
- Ar jūsų šeimoje yra šokančių?
E. R. Taip, šoka visa šeima.
- Kokių renginių planuojate mūsų mokykloje?
E. R. Labai svajoju apie šokių spektaklį.
Linkime sėkmės ir sveikiname su praėjusiu gimtadieniu!

Biologijos mokytoja Audra Šatienė mūsų mokykloje dirba daugybę
metų. Jos patirtis didžiausia, tad su mokiniais nuoširdžiai ja dalijasi.
Mus žavi jos gebėjimas vaizdingai ir su humoru pasakoti apie gan sudėtingus dalykus. Nutarėme mokytoją pakalbinti.
- Kiek laiko dirbate mokykloje?
A. Š. Daug … (juokiasi)
- Ar jums patinka dirbti mūsų mokykloje?
A. Š. Labai.
- Kokia klasė jums pati mieliausia?
A. Š. Visos.
- Kodėl pasirinkote biologijos mokslą?
A. Š. Myliu žmones ir gamtą, tad norėčiau, kad visi ją saugotume.
- Ar patinka jums mokyti biologijos?
A. Š. Labai, tai - vaikystės svajonė.
- Ar galite atpažinti ląsteles?
A. Š. Žinoma, tai - mano duona… (juokiasi) Viską galiu atpažinti.
- Ar draugiškas mokyklos kolektyvas?
A. Š. Taip, puikus.
- Ar norėtumėte ko nors palinkėti?
A. Š. Visokeriopos sėkmės, atrasti mokymosi džiaugsmą,
pakantumo ir tolerancijos.

Kalbino Ema Bliukytė ir Amanda Kiukytė
Mes irgi mokytojai linkime kantrybės bei sveikatos.
Kalbino Ieva Daunoraitė ir Giedrė Šešetaitė
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Renginiai
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Spalio 55--oji
oji—
—tarptautinė mokytojų diena
diena!!
Spalio 5 dieną mokykloje tradiciškai buvo minima Tarptautinė
mokytojų diena. Nuo pat ankstyvo ryto dvyliktokai pasitiko pedagogus
pasipuošę, maloniai šypsodamiesi. Įžengę pro mokyklos duris mokytojai
pateko į keturių žvaigždučių viešbutį „JULIJANA' VA“.
Mokytojų kambaryje buvo siūloma pasivaišinti kava ar arbata ir pačių
abiturientų (tądien viešbučio darbuotojų) pagamintais saldumynais.
Pertraukų metu mokytojus džiugino mokinių sveikinimai profesinės
šventės proga. Pamokoms pasibaigus dvyliktokai parodė jaunatvišką ir
šmaikščią programą, kurios metu nuo mokytojų veidų nė minutei nedingo šypsenos.

Ieva Stadalninkaitė
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Smagios ir naudingos žmogaus
saugos pamokos
Vieną nuostabų saulėtą ketvirtadienio rytą 5a klasės mokiniai nekantriai laukė žmogaus saugos pamokos, nes mokytoja Daiva Stankienė pranešė, kad visi galės išmėginti jėgas važinėdami truputėlį
per mažu dviračiu. Kai nuskambėjo skambutis, vaikai jau būriavosi mokyklos kieme
prie kliūčių ruožo. Kol mergaitės bėgo tris
ratus (tiksliau, jos apibėgo pusantro rato),
berniukai bandė savo laimę važinėdami
mini dviratuku. Daugeliui kliūtis įveikti
pavyko gan neblogai, tačiau tik keli gavo
šauktuką (t.y. įskaityta). Vėliau „išaušo“ ir
mergaičių valanda. Deja, jos pasirodė kur
kas prasčiau negu berniukai (kelios bevažiuodamos net nugriuvo) ir gavo tik 2 jau
minėtus šauktukus.
Nepaisant to, kad ne visiems dar
lengva įveikti kliūtis, žmogaus saugos pamokos yra naudingos ir linksmos. Tikimės,
kad mes išmoksime taisyklingai ir saugiai
važinėti dviračiu.
Justė Verbickaitė
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Mokyklos pastatui - 50
Mūsų mokyklos pastatui šiemet sukanka 50 metų. Mes į 5a klasės valandėlę
pasikvietėme pavaduotoją Elvyrą Bačėnienę (buvusią mūsų mokyklos mokinę). Ji
pasidalijo prisiminimais bei pasiūlė aplankyti mokyklos istorijos muziejų. Ten mokinius pasitiko kraštotyros būrelio mergaitės,
kurios papasakojo mums mokyklos istoriją,
priminė buvusius direktorius, pasidžiaugė
mokyklą baigusiais garsiais žmonėmis.
Mergaitės išdalino mokiniams lapelius su
11 klausimų apie mokyklos istoriją. Muziejuje įsivyravo milžiniška įtampa: kiekvienas stengėsi parašyti kuo daugiau atsakymų. Kai užduotys buvo įveiktos, vaikai
lengviau atsiduso ir nudundėjo į kabinetą.
Tada su auklėtoja Danute Ruseckiene aptarėme, ką įdomaus tądien sužinojome.
Taip 5a klasės mokiniai paminėjo
mokyklos jubiliejų. Apsilankykite muziejuje ir jūs!

5-tokų balsas

Kaip 5a Mokytojų dieną šventė

Spalio 5 d. - Mokytojų diena. 5a klasės mokiniai surengė savo buvusiai mokytojai Aušrai Morozienei ir dabartinei auklėtojai Danutei Ruseckienei ypatingą šventę. Kabinete suolai lūžo nuo vaišių, Matas
ir Ignas mokyklos kieme pririnko klevo lapų. Kol vyko pasiruošimas, mokytojos stovėjo už durų ir klausėsi nuobodžių anekdotų, kuriuos pasakojo Lukas ir Egidijus. Po
to mergaitės užrišo mokytojoms akis ir įvedė į klasę. Kai pagaliau mokytojos pamatė
staigmeną, buvo nuoširdžiai nustebusios.
Tada penktokai darniai padainavo dainelę,
o Pijus padeklamavo eilėraštį, skirtą mokytojoms. Aušra Morozienė net susigraudino.
Kol mokytojos ir mokiniai vaišinosi, kelios
mergaitės nuėjo pas pirmokus ir pasiūlė
jiems piešti katiną. Galima pagirti - pirmokai tikrai meniški žmonės.
Mokytojai, žinome - sunkus Jūsų
darbas, bet mes esame Jums be galo dėkingi. Ačiū!
Smiltė Butkytė
Simona Čujanaitė
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Ne pranašas, aš ne kovot,
Aš ne žmonių mokinti, Aš Dievo įkvėptas giedot,
Su lyra giesmes pinti.
Maironis
2012 metų spalio 17 dieną, per 6 pamoką, mokyklos maironiečiai ir jų vadovė S. Žydaitienė 5 – 9
klasių mokinius pakvietė į informacinį centrą, kuriame
organizavo viktoriną
Maironio 150 gimimo metinėms paminėti.
Viktorinoje dalyvavusios 5, 7, 8 ir 9 klasių mokinių komandos puikiai pasirodė – žinojo ne tik poeto biografijos detales, bet ir atpažino Maironio eilėraščius bei linksmai juos
deklamavo. Geriausiai pasirodė 9 klasės mokinių komanda – patirtis nugalėjo. Tačiau tik
vienu tašku nuo nugalėtojų atsiliko ir 5 klasės
komanda. Šaunuoliai! Mokiniai ir juos ruošusios lietuvių kalbos mokytojos buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiais prizais.
Tikimės, kad viktorinoje užduoti klausimai ne tik patikrino jau turimas žinias, bet ir
jas praplėtė. Iki kitų malonių susitikimų!
Maironietė Gabija Bernotaitė

Ir aš ten buvau... 7
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Istorijos balsas

Ekspedicijos “Kraslagas ‘12” dalyviai mūsų mokykloje
Spalio 8 dieną antroji pamoka 9-12 klasių mokiniams neprailgo,
nes ji vyko netradiciškai. Mūsų mokyklą aplankė ekspedicijos
„Kraslagas 12“ dalyviai - Paulius Saudargas ir Žilvinas Leleiva. Jie
pasidalijo kelionės į tolimą Krasnojarsko kraštą (Rusija) įspūdžiais.
Jaunieji politikai, žiniasklaidos atstovai į ekspediciją vyko turėdami kilnų tikslą: priminti visuomenei vieną ryškiausių demokratų
Lietuvoje ir Europoje, 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarą, Respublikos Prezidentą - Aleksandrą Stulginskį, buvusį Gulago kalinį. Rugpjūčio 16-28 dienomis ekspedicijos
dalyviai aplankė nemažai

Rusijos vietovių nuo Krasnojarsko iki Irkutsko: domėjosi
„Kraslago“ (Krasnojarsko lagerio) lietuvių tremtinių likimu, sutvarkė lietuvių kapines Revučyj'e, pabuvojo prie Baikalo ežero,
įkopė į Jono Čerskio viršukalnę ir iškėlė ten trispalvę.
Ši netradicinė pilietiškumo pamoka - tai betarpiškas bendravimas su Lietuvos praeitį branginančiais jaunais žmonėmis, tai puikus pavyzdys, kad istorijos mokomasi ne tik iš vadovėlių. Daugelio
mokinių nuomone, šis susitikimas buvo svarbus ir prasmingas.
Sandra Žydaitienė
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Laisvalaikis

Prasmingas laisvalaikis
Aš, Dovydas Kirdeikis, esu aštuntos klasės mokinys. Mane domina įvairūs dalykai. Neblogai sekasi mokytis matematikos, chemijos, informacinių technologijų. Po pamokų stengiuosi laisvalaikį leisti prasmingai. Jau penkerius metus lankau Kauno 1-ją muzikos mokyklą.
Man neblogai sekasi, dalyvauju įvairiuose akordeonistų konkursuose,
lankiausi Italijoje, Latvijoje, Bosnijoje ir Hercogovinoje,
be abejo,
groju ir Lietuvos konkursuose.
Man teko
garbė susitikti su Lietuvos respublikos
Prezidente
Dalia Grybauskaite.

Savo bendraamžiams siūlyčiau taip pat prasmingai
leisti laisvalaikį. Galima rinktis sportą, dailę, kūrybą, teatrą – svarbiausia, kad tobulėtumėte ir siektumėte savo tikslo.
Dovydas Kirdeikis

Džiaugiamės 7c klasės mokinės Aušrinės Skrodenytės pasiekimais. Ji sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose pianistų konkursuose. Už nuopelnus
neseniai apdovanota LR Seimo narės D. Teišerskytės diplomu.
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Sporto aikštelėje

Sportuokime

Mūsų mokyklos mokiniams labai gerai sekasi ginti mokyklos garbę įvairiose sporto varžybose. Kiekvienais
metais mokyklos muziejų papildo nauji apdovanojimai,
taurės. Taigi pakalbinome kūno kultūros mokytojus ir
sužinojome, kaip siekiama puikių rezultatų.
Treneris E. Rutkauskas papasakojo, kad šįmet vadovauja būreliui „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, kuriame aktyviai
sportuoja patys mažiausieji mokiniai – pradinukai. Su
vyresniaisiais treneris susitinka krepšinio ir tinklinio būreliuose. Visi puikiai žinome, kad krepšininkai lieja prakaitą treniruotėse ne veltui – mes jau pripratome prie jų
pergalių. Treneris tikisi, kad sėkmingai varžybose mūsų
mokyklai atstovaus ir jaunieji tinklininkai.

Daiva Stankienė vadovauja mokykloje šiems būreliams: „Saugus
ratas“ (skirta 1-4 klasių mokiniams) ir „Dviračiai“ (skirta 5-9 klasių
mokiniams). Mokytoja kasmet rengia įvairias saugaus eismo ir dviratininkų varžybas mokykloje, o geriausieji vyksta į miesto, šalies ir
net tarptautinius renginius.
Natalija Tamošiūnienė vadovauja „Mažosios raketės“ ir
„Oranžinio kamuoliuko“ būreliams. Praėjusiais metais geriausiu
mokyklos tenisininku pripažintas Karolis Jankauskas šįmet vėl turės
progą išmėginti jėgas mokyklos teniso varžybose. Pajėgiausi sportininkai dalyvauja Aleksoto žaidynėse, varžosi su A. Puškino gimnazijos atstovais bei įvairiuose kituose miesto ir šalies sporto renginiuose.
Linkime sėkmės ir jauniesiems sportininkams, ir jų treneriams!
Indrė Matulaitytė
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Mokyklos trejetukas
Rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 7 d. vyko apklausa dėl mokyklos pavadinimo keitimo. Savo nuomonę galėjo pareikšti mokiniai, mokytojai ir tėveliai. Buvo siūlomi trys pavadinimų variantai:
mokykla vadintųsi šv. Pranciškaus, šv. Juozapo ar Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio
vardu. Kai kurie apklaustieji neturėjo nuomonės. Taigi apklausos rezultatai:

1 vieta - šv. Pranciškaus mokykla 74 proc.
2 vieta – šv. Juozapo mokykla 16 proc.
3 vieta - Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mokykla 2 proc.

Mokinių balso paštas

Įdomu

KVIEČIAME DALYVAUTI
PROJEKTE
„Tolerancijos skėtis“!
Lapkričio 16 d. klasės valandėlės
metu sukurkite savo klasės
Tolerancijos skėtį.
Pieškite, rašykite apie toleranciją,
būkite tolerantiškesni.

TUC vadovė Rasa Krulikauskienė
Mokiniai siunčia linkėjimus :
12 a – anglų kalbos mokytojai Danguolei Navickienei: „ Esate labai gera ir
nuoširdi mokytoja“ .
12a – lietuvių kalbos mokytojai Sandrai Žydaitienei: „Už nuoširdumą ir meilę“
12a –istorijos mokytojai Loretai Ragulskienei : „Už puikias pamokas, įdomius pasakojimus“
Deividas Valatkevičius – treneriui Egidijui Rutkauskui : „Dėkoju už kantrybę ir paskatinimą tobulėti. Linkiu išlikti visada
tokiam griežtam ir linksmam.“
11b – matematikos mokytojai Editai Pauliukienei : „Sėkmės Jums“
6b, 7c, 9b – geografijos mokytojai Vitai Kuliešiūtei su meile: „Linkime išlikti tokiai pat gražiai, nuoširdžiai ir labai
gerai mokytojai kaip dabar.”
Ema Bliukytė
Mokyklos laikraščio komanda:

Redaktorė – Indrė Matulaitytė, fotografas – Domas Kukauskas, korespondentai – Ema Bliukytė, Amanda Kiukytė, Gabrielė Vitkauskaitė, Lina Pikalavičiūtė, Smiltė Butkytė,
Justė Verbickaitė, Vaida Kapustavičiūtė, Simona Čujanaitė, Ieva Daunoraitė ir Giedrė Šešetaitė.
Komandos koordinatorė – Renata Matulaitienė, laikraščio įvaizdžio kūrėjos – Ieva Stadalninkaitė ir Sandra Žydaitienė.
Laukiame Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų !
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