Mokyklos balsas
Kauno šv. Pranciškaus mokyklos elektroninis laikraštis Nr. 7, 2013 m.
Redaktoriaus žodis

Naujame „Mokyklos balso“ numeryje skaitykite:

Visus norime pasveikinti su Naujaisiais 2013
metais! Senieji renginių ir švenčių sūkuryje ištirpo nepastebimai, bet tiki-

Trumpai apie įvykius mokykloje. 2 psl.

mės, kad praėjusieji (beje, net pasaulio pabaigą pranašavę) metai kiekvie-

Interviu su mokyklos direktoriumi. 3 psl.

nam buvo prasmingi, įsimintini ir nepakartojami. Naujajame „Mokyklos

Jubiliejinis Advento giesmių konkursas. 4 psl.

balso“ numeryje mes apžvelgsime, kas vyko mūsų mokykloje palydint 2012.

Padėkos renginys “Angelo plunksna”. 5 psl.

Naujuosius metus mūsų mokykla pradeda tikrai naujai: nuo šiol mokysimės Šv. Pranciškaus mokykloje. Šventasis Pranciškus Asyžietis (pilnas

Svečiuose pas A. Lindgren. 6 psl.

vardas Francesco di Bernardone) – vienuolis, katalikų šventasis, įkūręs

Tiksliukų naujienos. 7-8 psl.

Mažesniųjų brolių ordiną (labiau žinomas kaip pranciškonų ordinas) bei

Gerumo akcija. 9 psl.

prisidėjęs prie Šv. Klaros Neturtėlių seserų ordino įkūrimo. Šventasis

Laisvalaikis. 10 psl.

Pranciškus Italijos, gyvūnų, gamtosaugos ir prekybininkų globėjas. Šv.
Pranciškaus gyvenimą paženklino vienas bruožas, kurio ir mes, šių laikų
žmonės, galėtume pasimokyti – tai dėkingumas. Pranciškus išmoko matyti šį pasaulį kaip begalinės Dievo meilės dovaną, kuri mus aplanko
kiekvieną dieną.
Taigi 2013 metais mes linkime vadovautis Šv. Pranciškaus žodžiais:
„Pradėkite darydami tai, kas būtina, tada tai, kas įmanoma, o paskui
pastebėsite, kad atliekate tai, ką manėte esant neįgyvendinama“.
Jaunieji žurnalistai

“Aukštyn širdis...” 11 psl.
Įdomu. 12 psl.
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Kaleidoskopas

Gruodžio 10-14 dienomis mokyklos kraštotyrininkai muziejuje surengė nuotraukų parodą-konkursą „Metų kadras‘ 2012“. Parodą aplankė ir už patikusius kadrus balsavo per 200 mokinių bei mokytojų. Sveikiname nugalėtojus!

Artėjant Vėlinėms mūsų mokyklos bendruomenė tradiciškai dalyvavo projek- .
tinėje veikloje „Uždekime žvakelę“: mokiniai ir mokytojai tvarkė neprižiūrimus kapus Seniavos, Fredos, Aleksoto kapinėse, uždegė žvakeles ir pasimeldė už Amžinybėn išėjusiuosius. 8b klasės mokiniai dalyvavo rekolekcijose
Gyvųjų akmenų sodyboje.
Lapkričio 7-9 dienomis jaunieji mokyklos žurnalistai pakvietė 5-12 klasių
mokinius bei mokytojus į „Maironio poezijos skaitymus“. Ilgųjų pertraukų
metu per mokyklos radiją skambėjo gražiausi garsiojo poeto posmai.
Lapkričio 16-ąją 1-12 klasių mokiniai paminėjo Tolerancijos
dieną. Šiemet visi dalyvavo projekte „Tolerancijos skėtis“.
Klasių atstovai originaliai papuoštus skėčius ilgosios pertraukos
metu pakabino mokyklos fojė.
Lapkričio 21 deną mūsų mokykla pradėjo respublikinio projekto „Kuriame Respubliką“ veiklą. Iniciatyvinė mokytojų ir mokinių komanda jau dalyvavo pirmuosiuose mokymuose, kurie vyko
Kauno m. savivaldybės salėje.
Lapkričio 23 dieną mokykloje vyko projektinė veikla skirta Lietuvos karių dienos minėjimui. Mokiniai su mokytojais
dalyvavo Kauno Karo muziejaus sodelyje vykusiame iškilmingame minėjime, lankė Kauno Karo muziejų. Informaciniame centre
mokiniai klausėsi žymaus laisvės kovų dalyvio Z. Tamakausko ir istorijos doktoranto D. Juodžio paskaitos apie Lietuvos kariuomenę.
Gruodžio 1-ąją prasidėjo adventinis laikotarpis. Šis laikas iki
kūdikėlio Jėzaus gimimo skirtas dvasiniam susikaupimui. Mūsų mokyklos
bendruomenė šventiškai nusiteikusi kiekvieną pirmadienį per ilgąją pertrauką
rinkosi uždegti advento vainiko žvakelių, buvo giedamos giesmės. Mokyklos kapelionas R. Baltrušaitis kvietė visus nukreipti savo mintis tik į gerus
darbus.
Gruodžio 7 dieną mokykloje atidarytas Sakralinis centras. Mokyklos bendruomenė advento laikotarpiu buvo kviečiama maldai ir susikaupimui.

Informaciją rinko Indrė Matulaitytė

2

Nr. 7, 2013 m.

Kalbiname direktorių
1.Jūs mūsų mokyklai vadovaujate apie 20 metų.
Kaip jūs tapote direktoriumi?
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Sąjūdis ieškojo
žmonių, kurie galėtų į švietimo sistemą įnešti naujovių, atgaivinti Smetonos laikų ugdymo dvasią.
1992 metais gavau pasiūlymą tapti mokyklos direktoriumi. Iš kelių Kauno mokyklų, pabendravęs su
Aleksoto bendruomene ir radęs bendraminčių, aš
pasirinkau šitą mokyklą. Beje, pats esu penktos
kartos kaunietis, tik gimęs Šančiuose. Kai buvome jūsų amžiaus, mes, berniukai, su Aleksoto
vaikais futbolą pažaisdavome. Taigi man Aleksotas nuo vaikystės buvo pažįstamas, artima
aplinka, tad ir pradėjau dirbti šioje mokykloje.
2. Gal galėtumėte papasakoti, kaip jus auklėjo tėvai?
Mano tėveliai buvo „smetoniški“, nes jie gimė dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Mamytė buvo
už tėvelį kokiais 7 metais jaunesnė. Tais laikais buvo griežta tvarka: vyrai negalėdavo vesti,
kol neištarnaudavo kariuomenėje. Grįžta po kariuomenės kokių 23 metų, tada turi susirasti
darbą, sukrauti pradinį kapitalą, kad galėtų šeimą išlaikyti. Taigi, mamytė už tėvelį buvo kokiais 7 metais jaunesnė. Mano tėveliai susipažino Kaune. Įdomu tai, kad tais 1933 metais, kai
jiedu susipažino, į Aleksoto aerodromą turėjo atskristi S. Darius ir S. Girėnas. Mano tėvelis
už parankės vedėsi mano mamytę laukti parskrendančių garsiųjų lakūnų (tais laikais jaunuoliai dorai išauklėti, gerbė merginas). Šimtai tūkstančių žmonių čia buvo privažiavę ir visi
nekantriai tikėjosi pamatyti didvyrius. Deja, nesulaukė: atskrido iš Vokietijos kažkoks karys
ir pranešė: „Nelaukite, lėktuvas nukrito...“ Tėveliai pasakojo, jog visa laukiančiųjų minia
nesulaikė ašarų... Taigi mano šeima laikėsi senoviškų tradicijų: vyras išlaikė šeimą, visi sekmadieniais eidavo į bažnyčią. O kai aš jau buvau jaunuolis, negalėjau atvirai vaikščioti į bažnyčią, nes buvo sovietiniai laikai: tik pabandyk nueit į bažnytėlę - ir į pionierius nepriims, ir
dar visokių dalykų. Tačiau lankydavausi taip vadinamose „vaikų“ Mišiose, tėvų išmokytas
giedodavau giesmes, melsdavausi. Kai baigiau Šančių vidurinę, įstojau į aukštąją mokyklą,
vėliau daug metų dirbau inžinieriumi. Bet vienu metu dirbau inžinieriumi ir mokytojavau
Kaune, Vilijampolės vidurinėje mokykloje. Mano žmona irgi iš tokios pat „smetoniškos“
šeimos. Auklėjimą gavome panašų, sutapo kultūrinės ir dvasinės vertybės.
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3. Ką prisimenate iš moksleiviško amžiaus?
Aš labai mylėjau savo mokyklą, galima sakyti - tiesiog veržiausi į mokyklą, patiko mokytis,
turėjau puikių draugų. Mokykloje mokiausi biologijos, psichologijos, lotynų kalbos, etikos,
estetikos. Mano tėveliai svajojo, kad aš tapčiau kunigu arba daktaru, o aš, matot, netapau nei
kunigu, nei daktaru, dirbau inžinieriumi, o po to - mokytoju.
4. Koks buvo jūsų mokyklos direktorius? Ar turite kokį nors direktorių kaip autoritetą?
Tuo metu buvo toks direktorius Ambrazevičius. Kai jį prisimenu, tai po šiai dienai meldžiuosi aš už jį. Jis buvo labai geras, irgi smetoniško auklėjimo, gerbė mokinius ir mokytojus. Tik
štai eidamas koridoriumi, mokiniams rankos nepaspausdavo, nes tuo metu buvo draudžiama.
Keičiasi laikai: aš visada paduodu berniukams ranką, mergaites pagiriu, nes turi vyras pastebėti moterį ir gerbti ją. Žodžiu, žmogus žmogui turi tarnauti.
5. Koks jūsų pedagoginis kelias, kur dirbote?
Mano pedagoginis kelias nėra labai sudėtingas. Dirbau Jonavos rajone, vėliau pačioje Jonavoje, po to – dabartinėje mokykloje.
6. Kokių žmonių sutikote gyvenime, gerų ar blogų?
Gyvenime man visada sekėsi dirbti su gerais vadovais. Gal aš pats geras? Ar koks čia reikalas? Manau, kad per daug nenusikaltęs gyvenime, likimas lėmė, jog išvengiau tarybiniais
laikais įvairių nemalonių situacijų, nešvarių politinių žaidimų. Žmones visada mylėjau, vaikus ypač myliu. Pasaulyje yra 7 milijardai žmonių ir kiekvienoje sieloje yra Dievas. Aš visą
gyvenimą suvokiau, kad reikia tai sielai leisti atsiskleisti, o ne užvaldyti ją.
7. Ką galite papasakoti apie dabartinę savo šeimą?
Mano žmona visą gyvenimą dirbo Krikščioniškuose gimdymo namuose, priėmė tūkstančius
kūdikių. Dukra dirba VDU, o sūnus - vadovaujamą darbą Vilniuje. Anūkų turiu, jie lanko
mane - aš laimingas, kad jie nepabėgo ir neatsuko nugaros.
9. Koks yra jūsų gyvenimo credo?
Mano gyvenimo credo yra gerai tarnauti žmogui ir Dievui.
10. Kokį įsivaizduojate naująjį mokyklos direktorių ? Koks jis turėtų būti?
Aš galvoju, kad jis turėtų būti šiuolaikiškas žmogus. Gerąja prasme. Linkėčiau mūsų mokyklai rasti tokį direktorių, kuris išsiskirtų geromis asmeninėmis ir profesinėmis savybėmis, kuris suvoktų, kad ugdymo centre yra vaikas, o aplinkui - mokytojai. Ir tada ugdymas būtų
kokybiškas, mokiniai būtų geri - po pamokos visi jaustųsi daug pasiekę.
11. Ko norėtumėte palinkėti mokyklos mokytojams, mokiniams ir naujajam direktoriui?
Mokiniai, jums linkiu, kad sekmadieniais su savo tėveliais susėstumėte, pasitartumėte, pakalbėtumėte, pabendrautumėte. Mokytojams patarčiau neatsilikti nuo vaikų, perprasti naująsias
technologijas. Labai linkiu, kad šita mokykla taptų gimnazija. Ir naujajam direktoriui palinkėčiau, kad jis siektų to paties, kad stengtųsi, jog mokykloje visi mokiniai jaustųsi labai gerai.
Kalbino Lina Pikalavičiūtė ir Gabrielė Vitkauskaitė
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Jubiliejinis Advento giesmių konkursas
Jau dešimtą kartą artėjant gražiausioms metų šventėms puošnioje mūsų mokyklos aktų salėje skambėjo tradicinio Advento giesmių konkurso dalyvių atliekami kūriniai. Gausus sniegas, spustelėjęs šaltukas ne tik neišgąsdino dainorėlių, bet kaip tik įprasmino renginį ir skleidė šventinę
nuotaiką. Jubiliejinio Advento giesmių konkurso proga buvo sukurtas filmas (autorės - 11-os klasės mokinės I. Dautartaitė ir G. Kutkutė), kuriame
savo mintimis apie konkurso kelią dalijasi renginio globėjas LR Seimo narys K Starkevičius, konkurso sumanytojos ir įkvėpėjos I. Vitkauskienė , V.
Augaitienė bei kompozitorius T. Petrikis. Kad sumanymas prasmingas rodo tai, jog šįmet konkurse dalyvavo net 16 Kauno m. mokyklų kolektyvų.
Gruodžio 11 ir 13 dienomis nuoširdžiai mokinių atliekamos giesmės nepaliko abejingų nei žiūrovų, nei komisijos. Dalyvius vertino renginio įkvėpėja
Kauno m. savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė I. Vitkauskienė, berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ mokytoja
metodininkė G. Sauspreikšaitienė, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė I. Maslauskienė bei Veršvų vidurinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė Alvina Poderienė.
Iškilmingas baigiamasis koncertas jau antrąkart iš eilės vyko svetingoje Šv. arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Sveikinimo žodį laureatams tarė tėvas Artūras, LR Seimo
nario padėjėja E. Gudišauskienė, LR Seimo patarėja R. Baltuškienė , Kauno vicemeras
V. Vasilenko bei renginio pradininkai I. Vitkauskienė bei T. Petrikis. Aleksoto seniūnė
L. Navickienė. Į koncertą susirinkę žiūrovai buvo sužavėti Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos choro, Kauno „Varpo“ gimnazijos dueto, Kauno lopšelio-darželio
„Linelis“ vokalinio ansamblio, Kauno Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos ansamblio, VšĮ Kauno Julijanavos katalikiškos vidurinės jaunučių bei jaunių ansamblių,
Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos dueto, Kauno VDU „Rasos“ gimnazijos choro „Gaja“ bei Kauno šv. Mato gimnazijos dueto atliekamų kūrinių.
Konkurso rengėjai nuoširdžiai dėkoja jauniesiems dainininkams, jų vadovams, mokytojams, tėveliams, kurie padėjo pasirengti
konkursui, kantriai lydėjo į koncertus. Atskira padėka konkurso rėmėjams – Aleksote įsikūrusioms įmonėms, kurios saldžiomis
dovanomis pradžiugino visus konkurso dalyvius.
Advento giesmių konkurso organizatoriai
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Padėkos renginys
Kaip gera, kai į žemę nusileidžia gerumas, tada angelai šoka... Kai širdis prisipildo dėkingumo, suprantame, kiek daug prasmingų darbų per metus atliko kiekvienas iš mūsų.
Artėjant didžiosioms metų šventėms gruodžio 18 dieną mokykloje vyko tradicinis padėkos renginys „Angelo plunksna
2012“. Renginio vedėjai – kapelionas R. Baltrušaitis ir trečios klasės mokinė G. Kutkutė – versdami storą išminties knygą, šiltai dėkojo
visiems mokyklos bendruomenės nariams, kuriems esame skolingi nuoširdų AČIŪ. Užburiančius atlikėjų sveikinimus ir pasirodymus
artėjančių švenčių proga stebėjo Aleksoto dekanas kan. D. Brogys, Aleksoto parapijos vik. M. Martinaitis, Aleksoto seniūnijos seniūnė L. Navickienė, Tirkiliškių bendruomenės narė A. Skaudžiuvienė,
mokyklos tarybos pirmininkė V. Čivilienė, mokyklos darbuotojai ir mokiniai.
„Angelo plunksnos“ organizatoriai
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Ir aš ten buvau...

Svečiuose pas A. Lindgren
Sveiki! Šiandien mane, Ronją, iš knygos puslapių atkeliauti į jūsų mokyklos
biblioteką pakvietė smalsių mokinių šurmulys. Oho, čia sutikau ir freken
Bok, ir linksmąją Pepę Ilgakojinę, ir Lotą iš Pramuštgalvių gatvės, ir dvynes
iš knygos „Kerstina ir aš“! Kokia proga šis susirinkimas? Vaikai viską netrukus paaiškino: švenčiamas 105 garsiosios švedų rašytojos A. Lindgren
gimtadienis. Žinomi šios rašytojos knygų herojai susirinko padėti 4-6 klasių
mokinių komandoms atlikti įvairias užduotis, susijusias su A. Lindgren kūryba. Net sušilau lydėdama po visą mokyklą smalsuolių komandą : vienur
reikėjo sudėlioti dėlionę, kitur surasti paslėptus daiktus, vėliau atpažinti kūrinių ištraukas, suvaidinti be žodžių knygų personažus...

Mokiniams puikiai sekėsi, bet čia nieko keista – jie visi labai
mėgsta skaityti A. Lindgren knygas. Kai galų gale vėl drauge
susirinkome bibliotekoje, sužinojome, kad geriausiai sekėsi 5a
klasei. O aš manau, jog laimėjo visi – tie, kurie daug skaito,
daugiau žino, daugiau fantazuoja, jiems labiau sekasi.
Smagu tądien buvo pabendrauti su draugais iš Lindgren knygų. Vaikai, tikiu, kad jūs visada mielai užsuksite mūsų aplankyti į Lindgren pasakų šalį – būtinai skaitykite!

Ronja, plėšiko duktė (Gabija Bernotaitė)
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Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė
Lapkričio 19 - 22 dienomis mokykloje vyko gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė. Tai kasmetinis biologijos,
chemijos, fizikos, matematikos ir informacinių technologijų renginys, įtraukiantis visus mokyklos mokinius
į įdomias, loginį mąstymą, sveiką gyvenseną skatinančias veiklas.
Visą savaitę vyko piešinių paroda – konkursas „KELIONĖ Į NUOSTABŲ GYVŪNIJOS PASAULĮ“,
skirto prof. T. IVANAUSKO 130-osioms gimimo metinėms. Mokiniai aktyviai dalyvavo Tarptautiniame
IT konkurse BEBRAS. Geriausiai pasisekė Dovilei Radvilaitei 6 kl., Linui Pukeliui 7 kl., Jonui
Gruzdžiui 7 kl., Matui Brinkiui 8 kl., Domantui Žydaičiui 8 kl., Evelinai Radvilaitei 8 kl., Tomui Valioniui 8 kl. Aistei Kveselytei 11 kl. Kastyčiui Karveliui 11 kl., Ievai Stadalninkaitei 12 kl., Mariui
Venclovui 12 kl.
Savaitės metu vyko mokyklinės gamtos ir tiksliųjų
mokslų olimpiados. 4 - 6 klasių mokiniai savo gebėjimus galėjo išbandyti dalyvaudami integruotame gamtos
ir tiksliųjų mokslų konkurse „TAUPYK. SKAIČIUOK.
RŪŠIUOK“.
Sveikiname gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitės nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyviams!
Kaupkite žinias, drąsiai ženkite į šiuolaikinių technologijų erą, nes mes tikime - pažanga padės išsaugoti pasaulį.

Tiksliukai

Ir aš ten buvau...
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Vaikų kūryba

IT konkursas “Kalėdinė pasaka”
Mūsų mokyklos mokinės Smiltė Butkytė (5a kl., V vieta), Kamilė Stadalninkaitė
(3b kl., V vieta) ir Valentina Bykova (11b kl., VI vieta) sėkmingai dalyvavo respublikiniame moksleivių informatikos piešinių konkurse „Kompiuterinė Kalėdų
pasaka 2012“, kurį organizavo VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras,
Švietimo ir mokslo ministerija, atstovaujama Švietimo informacinių technologijų
centro (ITC), ir Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultetas. Konkurso
tikslas – ugdyti moksleivių filologinę ir kompiuterinę kultūrą, skatinti fantazijas ir
originalias idėjas, atrasti savitumą, išradingumą, atskleidžiant jų kūrybinius polinkius ir gebėjimus. Mokines konkursui ruošė mokytojos R.Brazaitienė,
D.Ruseckienė ir L.Žiemienė.

KAMILĖ STADALNINKAITĖ

SMILTĖ BUTKYTĖ
VALENTINA BYKOVA
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Mūsų mokykloje vykdyta gerumo akcija šįsyk skirta mūsų senoliams pagerbti, aplankyti, išklausyti, pasikviesti į mokyklą, joje organizuojamus renginius. Aktyviausiai į veiklą įsijungė maironiečių, kudirkaičių ir ateitininkų organizacijos. Klausydamiesi aplankytų senolių pasakojimų, vaikai turėjo progą mokytis gyvosios istorijos.
Buvo aplankyti ir pakalbinti Genutė Grėbliauskienė, Marija Rinkevičiūtė, Staselė Kaminskienė, Ramutė Seniūnienė, Juozas Kazėnas.

Tremtinės gyvenimas
Gruodžio 7d., penktadienį, 11 5a klasės mokinių svečiavosi pas tremtinę Ramutę Seniūnienę.
Nors šiai moteriai jau per 76 metus, tačiau ji sutiko priimti gausų būrį smalsių penktokų ir duoti
interviu. Ponia Ramutė mus pasitiko prie namų slenksčio, laikydama šunį, kuris taip lojo, kad
mums atrodė - tuoj praris...
Kai įžengėme vidun, pamatėme mažą kambarėlį su lova ir televizoriumi, tačiau kitame kambaryje buvo kur kas įspūdingiau. Ten išvydome įvairiausių gėlių ir be galo daug lentynų su knygomis. Kai visi susėdome, buvusios tremtinės paklausinėjome apie jos gyvenimą, pomėgius. Ramutė
Seniūnienė papasakojo, kad jai tiesiog labai labai patinka gėlės (apie jas daug išmano ir nuolat
domisi), gyvūnai ir knygos. Sužinojome, kad pašnekovės gyvenimas labai glaudžiai susijęs su
knygomis, nes jos tėvas labai mėgo skaityti, o ji pati 40 metų dirbo knygyne, nors kurį laiką dirbo
ir muziejuje. Mes dar klausėme, ką jai reiškia Kalėdos ir Adventas. Moteris prasitarė, kad jų šeima gyveno labai paprastai ir kad patys gaminosi žaisliukus, o jei ką ir susitaupydavo, retsykiais
išleisdavo kalėdiniams papuošimams. Dabar šv. Kalėdas ji švenčia su seserimi. Jos labai artimos,
nors ir skirtingos: jos sesutė visuomet būdavo greitesnė, judresnė, o ji pati lėtesnė ir ramesnė.
Buvusi tremtinė papasakojo apie sunkią vaikystę. Kartą naktį atėjo kariai ir pasakę
„ruoškitės“ išvarė šeimą iš namų. Tuomet Ramutei tebuvo 9 metai, o jos mama sirgo astma, tad ji
nuo įtampos pradėjo labai sunkiai kvėpuoti. Kai šeima skubiai įsidėjo kelionei taukų ir duonos
krepšelį (labai padėjo kaimynai), įlipo į furgoną ir visus nuvežė į traukinių stotį, o vėliau - į Sibirą.
O Sibire, kai ateidavo Kalėdos, jas šventė labai kukliai: pasivaišindavo tik mažu ąsotėliu nelabai
skanaus kisieliaus ir duonos riekele. Šeima anksti neteko maitintojo – tėvą sušaudė.
Po 5 metų Ramutės šeima grįžo iš tremties. Mergina baigė 9 klases, o būdama 16
pradėjo dirbti. Dabar Ramutė Seniūnienė gali papasakoti labai įdomių istorijų iš savo ilgo gyvenimo.
Apsilankę pas buvusią tremtinę mes ne tik daug sužinojome apie praeitį, bet ir supratome, kad pagyvenusius žmones turime branginti, gerbti ir mokytis išminties.
Smiltė Butkytė
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Julijanavos talentai
Lapkričio 23 d., penktadienio popietę, vyko renginys „Julijanavos
talentų šou“. Aktų salė buvo sausakimša: susirinko labai daug mokinių, mokytojų bei tėvų. Talentingų konkurso dalyvių irgi buvo nemažai – net 18. Mes išgirdome puikių muzikos garsų, pamatėme nuostabių šokių ir beprotišką kūno lankstumą. Kaip ir visuose talentų renginiuose, žinoma, nugalėtojus rinko komisija. Dalyviai aršiai kovojo
dėl pirmos-trečios vietos. Nugalėtojos laurai atiteko 5a klasės mokinei Miglei Keblaitytei, kuri atliko nepakartojamą baleto šokį, antrąją
vietą iškovojo 8b klasės mokinys Dovydas Kirdeikis, kuris
pasakiškai grojo akordeonu, ir trečiosios vietos nugalėtoju paskelbtas 7c klasės mokinys Domas Kukauskas, kuris
pademonstravo puikų grojimą gitara ir pribloškė kūno
lankstumu. Visi kiti dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais. Mes manome, kad šis konkursas labai pavyko ir kad jį
reikėtų būtinai surengti kitais metais – suteikime galimybę naujiems talentams.

Simona Čujanaitė

Laisvalaikis
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Interviu su Diana ir Arvydu DiArchy
Kiek metų užsiimate magija?
Magija užsiimame nuo vaikystės.
Kodėl pasirinkote magiją?
Tai įdomu, ši sfera palanki kūrybai. Smagu stebinti žmones.
Gal jūsų giminėje yra daugiau magų?
Taip, mes jau trečia magų karta. Mūsų tėvai, seneliai - taip pat artistai. Arvydo
sūnus jau irgi dalyvauja pasirodymuose.
Kur mokėtės magijos?
Baigėme Maskvos cirko estrados akademiją. Toliau mokėmės patys.
Ką jums reiškia ši profesija?
Tai - mūsų gyvenimo būdas.
Ar daug keliaujate?
Taip, keliaujame labai daug. Esame apkeliavę kone visą pasaulį.
Ar mokote magijos vaikus, kuriems patinka iliuzijos menas?
Vaikų nemokome, tačiau mūsų puslapyje www.diarchy.com yra keli paprastesni
triukai tiems, kurie nori išmokti.
Ar kitiems žmonėms atskleidžiate savo triukų paslaptis?
Kai kuriuos paprastus triukus atskleidžiame, kad žiūrovai sužinotų, kaip tai vyksta, tačiau detalių neaiškiname, nes esame tikri magai, o tikri magai saugo savo triukų paslaptis. Jeigu atskleidi paslaptis, žmonėms nebeįdomu stebėti triukus.
Kokiose TV laidose teko dalyvauti?
TV3 kanale kūrėme magijos ir triukų laidą
„DiArchy kodas“ , 2005 metais Palangoje
surengėme
televizinį
eksperimentą
„Užsišaldę lede”.
Diana ir Arvydas teigė, jog jiems mūsų mokykloje labai patiko, buvo nuostabi publika. Magai
patarė gerai mokytis, nes išsilavinimas labai
svarbu bet kurioje srityje. Visiems palinkėjo
turėti svajonę ir jos siekti.

Amanda Kiukytė, Ema Bliukytė
ir Giedrė Šešetaitė
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Tikėjimo metai 2012 - 2013
Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu, naujieji Tikėjimo metai jau prasidėjo 2012 m. spalio 11 dieną, minint Vatikano II Susirinkimo
pradžios penkiasdešimtąsias ir naujojo Katalikų Bažnyčios katekizmo dvidešimtąsias išleidimo metines. Tikėjimo metai pasibaigs 2013
metų lapkričio 24 dieną, minint Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės dieną.
Bažnyčia atkreipia dėmesį, kad Tikėjimo metai tikintiesiems taptų galimybe sužadinti norą išpažinti tikėjimą pilnatviškai ir iš naujo tvirtai įsitikinus, kad būtų puiki proga intensyviau švęsti tikėjimą liturgijoje, pirmiausia Eucharistijoje. Šie metai skirti tikinčiųjų liudijimams, kad gyvenimas taptų įtikinamesnis, tikintieji kviečiami iš naujo atrasti išpažįstamo, švenčiamo, įgyvendinamo ir maldoje reiškiamo tikėjimo turinį ir apmąstyti patį tikėjimo aktą.
Taigi, Tikėjimo metai – tai kvietimas kiekvienam žmogui susimąstyti, ką reiškia man tikėjimas asmeniškai, kaip aš suvokiu save Bažnyčioje, kaip suprantu tuos tikėjimo slėpinius liturgijos šventime ir kaip aš atsiliepiu į tą Dievo dovaną savo gyvenimu. Popiežius kviečia,
žvelgiant į 2012-2013 Tikėjimo metų Jėzaus Kristaus ikoną, kiekvienam iš mūsų atrasti Kristaus veide Tą, kuris yra vienintelis mano Išganytojas. Tegul šis Kristaus veidas lydi mus visus Tikėjimo metuose ir visoje mūsų gyvenime kelionėje, kol susitiksime veidas į veidą su
Tuo, kuris mus pašaukė į šį gyvenimą.
Tikėjimo metų logotipas yra paveikslas, kuriame pavaizduotas laivas simbolizuoja tikinčiųjų Bažnyčią. Laivo burės – pats Kristus, kuris
mus veda ir kviečia išganymo link. Tai suprantama iš stiebo, kuris yra kryžiaus formos ir Kristų simbolizuojančių raidžių IHS. Viską apgaubianti saulė, žymi Eucharistiją, kuri šviečia ir lydi Bažnyčios tikinčiųjų laivą per istorijos vandenyną, kuriame pasitaiko ir audros
bangų.
Kristina Bedaitė
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Mokyklos trejetukas
Kadangi ne už kalnų gražiausios metų šventės, visi mokyklos kabinetai pasipuošė kalėdine
atributika.
Visur puošnu, visur gražu, bet kai kurie kabinetai ypač nustebino originalumu. Kabinetų apžiūros komisija,
į kurią buvome pakviesti ir mes, žurnalistai, išrinko tris klases, šventiškiausiai papuošusias kabinetus.

Įdomu
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GLOBE – aplinkosaugos programa

Mokykla jau keletą metų dalyvauja tarptautinėje
aplinkosaugos programoje GLOBE. Geografijos
mokytoja Vita Kuliešiūtė antrus metus skatina
1 vieta - 8b klasė
mokyklos mokinius tyrinėti aplinką. Mokytojai bei mokiniams programos vykdymą prižiūrėti padeda Lietuvos jaunųjų gamtininkų cen2 vieta – 4a klasė
tre dirbantys GLOBE programos atstovai Vilniuje. Mokiniai turi gali3 vieta - 4b klasė
Amanda Kiukytė, Ema Bliukytė
mybę ne tik geriau pažinti juos supančią aplinką, bet ir išmokti atlikti
įvairius tyrimus.
Mūsų mokykloje su mokytojos Vitos Kuliešiūtės pagalba GLOBE
programos įgyvendinimo galimybės yra labai palankios, nes veiksMūsų mokykloje ne pirmi metai veikia mokinių mokomoji bendrovė (MMB). Jūsų bendra- mingai išnaudojamos IKT, esančios geografijos kabinete. Interneto
amžiai po pamokų mokosi verslo pradmenų: patys kuria produkciją, patys reklamuoja, reali- prieiga suteikia galimybę dalintis aplinkosaugos duomenimis su kitais
GLOBE atstovais. Duomenys siunčiami anglų kalba, tad labai smagu
zuoja, skaičiuoja išlaidas ir pajamas. Praėjusiais metais aktyviai veikė MMB „Flores e fitos“. Jos gaminiais – kalėdiniais kankorėžiais ir originaliomis akinių šluostėmis – buvo ap- tobulėti ne tik geografijos srityje, bet ir gilinamos anglų, rusų kalbų
žinios.
dovanoti tradicinio Advento giesmių konkurso svečiai.
Šiais mokslo metais susikūrė nauja MMB „NAŽ“ (naujoviški, aktyvūs, žingeidūs), kurio- Tikimės, jog GLOBE programa dar labiau išpopuliarės Lietuvoje.
je aktyviai dalyvauja septintokai: T. Brazauskas, U. Stankevičiūtė, A. Petrauskaitė, P. SeGLOBE programos dalyviai
maško, R. Čėsna, E. Bliukytė. Šiems mokiniams puikiai sekasi – jie gamina netradicines
degtukų dėžutes. Tai ekologijos problemų sprendimo būdas - žmonės skatinami dažniau naudoti degtukus, o ne kitus panašios paskirties daiktus,
kurie virsta ilgai neyrančiomis šiukšlėmis.
2012 m lapkričio 28 d. KPKC vyko metodinis renginys „Tarptautinės verslumo savaitės atgarsiai“, kurio metu Swedbanko atstovas skaitė paskaitėlę
“Kaip išmokti taupyti“. Vėliau buvo apdovanotos geriausiai pasirodžiusios mokinių mokomosios bendrovės, tarp jų - ir mūsų mokyklos MMB
„NAŽ“.
Gruodžio 20 d. Kauno miesto savivaldybėje vyko kalėdinė MMB mugė - paroda, kurioje sėkmingai mokyklai atstovavo septintokų sukurta bendrovė.
Visus, svajojančius ateityje tapti nepriklausomais ir versliais žmonėmis, mielai kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.
Karjeros konsultantė Jolanta Čėsnienė

Jaunieji mokyklos verslininkai
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