Mokyklos balsas
Brangūs mokytojai, mokiniai, visa Šv. Pranciškaus
mokyklos bendruomene,

Naujame „Mokyklos balso“ numeryje skaitykite:


nuskambėjo džiugus velykinis Aleliuja, kuriuo sveikinome



mirties ir nuodėmės nugalėtoją Viešpatį Jėzų. Velykų šventė
nesutelpa į vieną dieną ar savaitę, bet iškilmingai švenčiama
net penkiasdešimt dienų. Tad visus nuoširdžiai sveikinu su Kristaus Prisikėlimo
švente. Linkiu, kad kuo daugiau prisikėlimo atspindžių atrastume savo gyveni-





me ir apie save. Linkiu, kad gėris, viltis, meilė, šviesa, tikėjimas triumfuotų virš



blogio, nuodėmės, dvasinės tamsos. Kad įvyktų kiekvieno mūsų dvasinis susiti-



kimas su Prisikėlusiuoju.
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sąlygas Sibire, apie skaudžius tremtinių likimus. Pamoką vedė istorijos
mokytoja R. Žemaitaitienė ir svečias Rokas Sinkevičius, Kauno tremties ir
rezistencijos muziejaus ekspozicijos vadovas.

Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti mokyklos
IC vyko susitikimas su lektore Meilute Asanavičiene – A. Stulginskio universiteto dėstytoja. Susirinkusiems 8 – 9 klasių mokiniams viešnia pasakojo
apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo reikšmę. Lektorė visiems linkėjo
mylėti Lietuvą, būti tikriems savo šalies patriotams ir aktyviems piliečiams.
Vasario 18 d. mūsų mokyklos abiturientai triukšmingai šventė šimtadienį.
Tikimės, kad 12 metų „užburtame malūne“ (mokykloje) padės sėkmingai
išlaikyti artėjančius egzaminus.
Vasario 22 d.—kovo 29 d. mokyklos Sakraliniame centre gavėnios laikotarpiu vyko susikaupimo valandėlės mokiniams ir mokytojams.
Vasario 26 d. mokyklos IC vyko paskaita „Klaipėdos krašto sukilimas“.
Paskaitoje dalyvavo nemažai garbingų svečių.
Vasario 28 d. skaitykloje vyko užsienio kalbų popietė – raiškiojo skaitymo
konkursas. Mūsų mokyklos mokiniai deklamavo anglų, rusų, vokiečių,
prancūzų poetų eiles.
Kovo 4 d. technologijų ir dailės mokytoja K. Alesienė IC skaitė paskaitą Kovo 21 d. mokyklos maironiečiai vyko į tradicinę Kauno miesto
maironiečių kalbos viktoriną, skirtą K.Donelaičio 300 metų jubiliejui ir
„Verslai Lietuvoje“.
tarmių metams paminėti.
Kovo 12 d. mokykloje lankėsi buvęs mūsų mokyklos mokinys, o dabar žinomas poetas Gintaras Patackas. Poetas šiltai bendravo su 10-12 klasių Vasario-kovo mėn. mokyklos Informaciniame centre vyko ne tik įvairūs
renginiai, bet ir literatūros parodos “Lietuvos valstybės atkūrimo dieną
mokiniais, pristatė savo poezijos knygas, skaitė keletą eilėraščių.
minint”, “Žiemos išlydėjimas-Užgavėnės”, “Poetui, prozininkui Juozui
Kovo 15 d. mokyklos IC 5-8 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje Erlickui – 60”, “Pakeitęs pasaulio žemėlapį Kovo 11-osios aktas”.
“Knygnešių keliais”, skirtoje Knygnešio dienai paminėti. Renginio pabaigoje buvo apdovanoti ir viktorinos, ir dailyraščio konkurso “Rašom!” nuInformaciją rinko Indrė Matulaitytė
galėtojai.
Kovo 21 d. aktų salėje vyko netradicinė istorijos pamoka “Žmonių
likimai”. Pamokoje mokiniams buvo pasakojama apie tremtį, apie gyvenimo
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Dainuoti laisvės niekad nenustosim
Lietuviai – tauta, kuri visada kovojo dėl laisvės. Bet kokia kaina. Kovojo tiek fiziškai, tiek sava širdim, net dainomis.
Posakis „Dainuoti laisvės niekad nenustosim“ asocijuojasi su nesenais įvykiais Lietuvos nepriklausomybės istorijoje. Prieš akis išvystame vaizdus,
kuriuos tikriausiai daugelis matė gyvai ar filmuose, o gal skaitė vadovėliuose.
Vaizdai apie pokario partizanus, apie beginklius žmones Sausio 13 dieną, lendančius po tankais... Žmonės bet kokia kaina siekė išsaugoti tėvynės laisvę, garbę, kalbą. Kova tik dainuojant, tik palaikant dvasią... Kova, kuri ne vieną lietuvį priverčia
galvoti apie šalį, tautą, apie išsibėgiojusius po pasaulį mūsų brolius ir seseris. Aš
tikiu, jog mes kada nors visi Lietuvoje Liepos 6 dieną iškilmingai giedosim
„Tautišką giesmę“, mus girdės visas pasaulis. Niekas iš mūsų nebedrįs išplėšti laisvės, niekada...
Mindaugas Bernotas 10a

Kovo 11–oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena mūsų mokykloje buvo paminėta netradiciškai. Klasės valandėlės metu visi mokiniai ir mokytojai
prisijungė prie Kauno m. mokyklų, dalyvaujančių flash mobo projekte: šoko
bendrą šokį, skirtą svarbiai valstybės šventei.
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Vasario 5 dieną Lietuvoje minima
SAUGESNIO INTERNETO DIENA

Renginiai

mis S. Žydaitiene ir R. Brazaitiene.
Renginio pertraukos metu vyko asociacijos „Langas į ateitį“ parengtų testų
sprendimas, partnerių ir įmonių veiklos mokiniams. Geriausieji apdovanoti
Pagrindinis renginys šiais metais - Saugesnio interneto rėmėjų prizais.
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų konferencija ir jaunimo
forumas „Junkis pagarbiai ir atsakingai!”.
Renginys vyko 4-iuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Keturių miestų
renginių dalyvius jungė TELETILTAS, kurio metu buvo priimtas Lietuvos vaikų „Garbingo elgesio internete kodeksas“,
skaitytas pranešimas „Kita interneto pusė. Pavojai, kuriuos tu
keli internetui“, vyko Garbingo elgesio internete situacijų žaidimai su Forumo teatru. Renginių metu buvo apdovanoti Švietimo informacinių technologijų centro skelbtų konkursų –„2013
m. Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje“ ir kūrybinio komiksų konkurso „Garbingo elgesio internete
kodeksas“ - nugalėtojai. Forumo pabaigoje koncertavo „X Faktoriaus“ dalyviai.
NACIONALINĖJE SAUGESNIO INTERNETO VAIKŲ, JAUNIMO
IR SUAUGUSIŲJŲ KONFERENCIJOJE bei JAUNIMO FORUME
KAUNE dalyvavo KTU Vaižganto progimnazija, Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero vidurinė mokykla, Kauno raj.
Piliuonos vidurinė mokykla, Kauno šv. Pranciškaus mokykla, Kauno
„Versmės“ vidurinė mokykla, Prienų „Revuonos" vidurinė mokykla ir Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija.
Kūrybišką Kauno miesto prisistatymą parengė šv. Pranciškaus mokiniai
Gabija Bernotaitė, Neringa Gališanskytė, Evelina Radvilaitė, Irūnė
Vitolytė, Domantas Žydaitis ir Karolis Maklajauskas su mokytojo-
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Kaziuko mugė!
“Visus, visus kviečiame į mugę!” – šitokiais šūksniais kovo 4 d. mūsų mokyklos mokinius, mokytojus ir svečius pasitiko Kaziuko mugės organizatoriai. 8b klasės
mokinys Dovydas Kirdeikis linksmą nuotaiką kūrė grodamas liaudiškas melodijas akordeonu, 8b klasės mergaitės ir jų auklėtoja dalijo riestainius – žodžiu, šventinė nuotaika ir
šurmulys sklido vos įžengus pro mokyklos duris. Į mugę atvyko ir savo gaminiais prekiavo ne tik mūsų, bet ir kitų Kauno mokyklų mokiniai: iš “Saulės”, S. Dariaus ir S.
Girėno, J. Jablonskio gimnazijų bei J. Dobkevičiaus vidurinės ir “Vyturio” katalikiškos
vidurinės mokyklų. Savo vaikams nemažai padėjo ir tėveliai.
Renginyje išvydome gražių ir įdomių rankdarbių, įvairiausių skanumynų.
“Linksma atmosfera, linksmi žmonės. Šauni mugė”, - mielai įspūdžiais dalijosi ir pirkėjai,
ir pardavėjai.“ Nuotaika puiki, daug originalių receptų!”- pritarė šventės svečiai. Keletas
mokinių papasakojo apie savo pirmąją Kaziuko mugę mokykloje, kaip jiems sekėsi pardavinėti kaktusus ir laimės medelius. Patiko tada, tad dalyvavo ir šįmet.
Mugės kulminacija - išradingiausių mugės dalyvių apdovanojimai, kuriuos įteikė renginio sumanytoja J. Čėsnienė. Džiaugsmo buvo visiems: ir tiems, kurie
pirko, ir tiems, kurie prekiavo, ir tiems,
kurie kūrė šventinę nuotaiką, šoko,
grojo.
Giedrė Šešetaitė, Ieva Daunoraitė

Renginiai
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Interviu

Kūrybiškumo projektas mūsų mokykloje
Žinome, kad mūsų mokyklos pradinukai ir 5-6 klasių mokiniai dalyvauja tarptautiniame kūrybiškumo projekte. Apie šį ir kitus projektus paprašėme papasakoti
vadovę - anglų kalbos mokytoją Rasą Krulikauskienę.
Kas yra CIPS projektas?
CIPS – Creative Industries Primary School, kaip jau galima suprasti iš pavadinimo, skirtas jaunesniųjų klasių mokinių kūrybiškumo ir verslumo ugdymui. Tai
ne mainų projektas, tačiau ne mažiau įdomus.
Kam kilo mintis sukurti CIPS veiklą?
Projekto paraišką parašė mokykloje jau nedirbanti anglų kalbos mokytoja D. Uržaitė. O dabar – kuriame visi kartu.
Kokios šalys dalyvauja projekte?
Italija, Lenkija, Turkija, Graikija. Projekto koordinatoriams jau teko lankytis Italijoje, Perudžos mieste, ir Graikijos sostinėje Atėnuose. Dar vienas susitikimas bus
Turkijoje, o svarbiausias projekto įvykis – baigiamoji konferencija vyks Lenkijoje. Tikiuosi, kad visus nustebinsime mūsų
mokyklos mokinių kūrybiškumu ir parengtais vaizdo reportažais iš kūrybinių dirbtuvių.

Ką vaikai kuria CIPS projekte?
Jau pradėjo darbą trys kūrybinės
vės. Vyriausieji dalyviai, šeštokartu su technologijų mokytojoK.Alesiene ir E.Strašinskaite bei
fijos
mokytoja,
projekto

dirbtukai,
mis
geogra-

„Kuriame Respubliką“
koordinatore,
V.Kuliešiūte kurs tarpkultūrinę mozaiką. Mokyklos kieme turėtų atsirasti dar niekur nematyti lauko baldai. Į šią veiklą įsitraukti gali
visi norintys sukurti savo ornamentą. Projekto „Kuriame Respubliką“ komanda yra šių
kūrybinių dirbtuvių pagrindiniai pagalbininkai – jie rado betono pagrindus suolams ir
renka plytelių nuolaužas mozaikai. Penktokai
kurs linksmus kalendorius, kurie jau rugsėjį
turėtų puošti kiekvieną kabinetą. Vaikams padės lietuvių kalbos mokytojos. Mokyklos
mažiausieji, pradinių klasių mokiniai, kartu su muzikos mokytoja S. Serbentiene kurs
miuziklą, į kurį pakviesime gegužės mėnesį.
Ar panašūs projektai vyks ir vyresnių klasių mokiniams?
Nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio 14 – 17 metų mokiniai gali būti pakviesti dalyvauti
Comenius projekte EBI (Basic Interactive Education). Kartu su mokinių komandomis
iš Italijos ir Ispanijos mokytis nuotoliniu būdu konsultuojant kitos šalies mokytojui
turėtų būti ne tik įdomu, bet ir naudinga. Šio projekto metu numatytos kelionės į
Madridą ir Folinjo miestelį.
Jei turite idėjų naujiems projektams, pasiūlymų – laukiame. Kartais net tai, kas iš pradžių atrodo neįmanoma, susitelkus visiems kartu ima virsti realybe.
Amanda Kiukytė, Ema Bliukytė
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Pilkakepuris
Gražiame Zarasų rajono Pupiškių miestelyje gyveno mama vilkė ir jos mažasis sūnelis
Pilkakepuris. Vieną saulėtą dieną mama išleido Pilkakepurį pas močiutę su dideliu krepšiu įvairiausių
gėrybių. Tuo metu suirzusi trepseno Raudonkepurė. Ji ėjo iš mokyklos. O buvo suirzusi todėl, kad iš
anglų kalbos testo gavo 3. Taigi, traukė ji pas močiutę pasiguosti dėl blogo pažymio. Tad abu labu
susitiko sankryžoje.Vienas ant kito be galo niršo dėl paskutinio susitikimo, kai Pilkakepuriui reikėjo
pilvą siūti, o Raudonkepurei – į psichoterapijos seansus vaikščioti.
Piktai nusiteikę užmezgė pokalbį.
- Sveikas, Pilkakepuri, kaip matau iš krepšio - keliauji pas močiutę. Gal nori sužinoti trumpesnį kelią? – piktdžiugiškai klausia Raudonkepurė.
- Klausyk, - sako Pilkakepuris, – žinau aš tuos tavo trumpuosius kelius. Jeigu eisiu
pagal tavo nuorodas, ilgainiui prieisiu trijų lokių namą, o tada man ne tik pilvą reikės siūti, bet ir
kaulelius kaip dėlionę rinkti.
- O ir tu, vilkeli, ne angeliukas, – atkerta Raudonkeprė. – Ar žinai, kiek psichologai pinigų reikalauja? Aš po ano karto vos iš proto neišsikrausčiau! O dabar tu turbūt nori mane
pas Snieguolę ir septynis nykštukus nuvesti, kad aš ten tualetus šveisčiau. Na jau ne! Žinai, ką
padarom, Pilkakepuri? Siūlau surengti varžybas. Kad jau mes vienas kito akyse matyti nenorime,
tai prizas bus šis tiesiausias kelias pas močiutes. Tas, kuris pralaimės, turės eiti tik baugiu, siauru,
užmirštu taku.
- Sutarta. O kokios bus rungtys?
- Manau, kad geriausiai tiktų lenktynės. Gal bėgam nuo Pupiškių miško pradžios
Auksaplaukės bokšto link? – mėgina siūlyti Raudonkepurė.
- Okey donkey, - žaismingai tarė Pilkakepuris.
Kaip tarė, taip padarė - jie nusibrėžė starto liniją, atsistojo į bėgimo pozicijas ir
nudūmė. Kadangi Pilkakepuris buvo vilkas, jis bėgo kur kas greičiau už mergaitę. Raudonkepurei
tai nepatiko, ir ji, kaip jau buvo įprasta, pradėjo sukčiauti. Bėgdama gudruolė pamatė Pelenės namus ir paskambino į duris. Duris atidarė Pelenės seserys – pagarsėjusios pikčiurnos. Raudonkepurė pripasakojo joms nebūtų dalykų apie Pilkakepurį: neva, jis slapčia jų papuošalus ir sukneles
matuojasi. Sesės abi stvėrė po kočėlą, šoko ant dviračių ir, žiūrėk, jau mina pedalus Pilkakepurio
link. O tuo tarpu Raudonkepurė įsiropštė į pamotės džipą ir mėlyną- raudoną laidus jungia. Kai
seserys prisivijo vilką, tai davė su kočėlais į kailį - net kailis dulkėjo! O Raudonkepurė džipu
riedėjo smagiai finišo link. Pilkakepuris buvo ištvermingas: po nemalonaus susidūrimo, nors ir
lėčiau, bet vis dar traukė takeliu. Tik staiga garsas vilkui už nugaros! Atlekia džipas - ir Pilkakepuris tiesiog prisiploja prie automobilio stiklo... Laimei, niekas nelūžo, komos nepatyrė, tik guli lyg
prikepęs prie stiklo ir vabalus vieną po kito ryja.
Štai jau artėja finišas. Raudonkepurė džiaugiasi, galvoja: „Laimėjau!“. Bet iš tikrųjų laimėjo Pilkakepuris - juk jis ant stiklo tysojo, tad ir finišo liniją pirmasis kirto!
Štai taip vilkiukas Pilkakepuris pelnytai laimėjo tiesiausią kelią pas močiutę. O
kaip sekėsi Raudonkepurei? Ji patraukė baisiu, baugiu, apleistu Pupiškių miško taku. Jos močiutė
dar nesulaukė...
Smiltė Butkytė

Raudonkepuraitė 123
Ši pasaka prasidės taip pat nuobodžiai kaip ir visada...
Kartą gyveno Raudonkepuraitė 123. Mama jai norėjo
duoti Raudonkepuraitės vardą, bet jis jau buvo naudojamas, todėl ją pavadino Raudonkepuraite 123 (mergaitė viską atlikdavo labai greitai: vienas,
du, trys – ir jau padaryta).
Taigi vieną pirmadienį susirgo Raudonkepuraitės 123
senelė. Tėtis išsiuntė dukrelę pas senelę, kad ją paslaugytų. Raudonkepuraitės 123 krepšelyje buvo vaistai „Ekspumizanas“. Tėtis pasirūpino jų
įdėti, nes pamatė vaistų reklamą: „Jei pilve uraganas, jums padės plaukų
balzamas“.
Močiutė gyveno gražioje, prabangioje pelkėje. Kai anūkė
atėjo, močiutė pasiūlė jai užkąsti deserto - akmenukų, pagardintų smėliu.
Močiutė raudodama pasakojo, kaip ją užpuolė trys paršiukai. Jie pagrasino jai plastmasiniu peiliu ir pareikalavo močiutės brangiausio turto - akmenukų, bet močiutė nenusileido. Ji juos išvijo mojuodama kočėlu. Raudonkepuraitė 123 pasivaišino močiutės akmenukais ir vienas-du-trys sugrįžo namo.
Paklausite, kur Vilkas? O jis buvo labai lėtas, tad į šią
pasaką nesuspėjo.
Simona Čujanaitė, Justė Verbickaitė
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Ir aš ten buvau...

Šviesoforo šventė
Šių metų kovo 12 dieną mūsų mokykloje vyko 1 – 4 klasių mokinių
„Šviesoforo“ šventė. Kiekvienas pradinukas galėjo patikrinti savo saugaus eismo
žinias ir prisiminti, kaip elgtis įvairiose situacijose, kurios gali nutikti gatvėje. Mokiniai išbandė savo jėgas viktorinoje, vėliau keliavo prie pėsčiųjų perėjos ir rodė, kaip
jie moka taisyklingai pereiti ją. Pradinių klasių kabinete reikėjo atpažinti kelio ženklus bei pasakyti, ką jie reiškia. Vienoms komandoms sekėsi sunkiau, bet vis tiek visi
pasirodė puikiai. Iš visų klasių buvo išrinkta po du šauniausius mokinius, kurie balandžio mėnesį turės atstovauti mokyklai miesto renginyje. Nė vienas neliko nuskriaustas, nes gavo po mielą dovanėlę.
Svarbiausia, kad mes žinotume saugaus eismo taisykles ne tik konkurse, bet ir išėję į gatvę. Būkime saugūs!
Lina Pikalavičiūtė, Gabrielė Vitkauskaitė ir Gintarė Kazakevičiūtė

Mokykloje „svečiavosi“ tarnybinis šuo Belas
Kauno šv. Pranciškaus mokyklos socialinė pedagogė Ingrida Skrodenienė su Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Kauno m. Centro policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Aleksoto policijos nuovados nepilnamečių specialistėmis ir su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos Vilniaus rinktinės sargybų skyriaus vyr. pasieniečiu Mindaugu Ruzu bei jo augintiniu belgų
aviganiu Belu balandžio 9 d. mokykloje suorganizavo akciją ,,Dalinkimės
gerumu“, skirtą savaitei be patyčių. Akcijos metu buvo kalbama apie toleranciją bei narkotinių, psichotropinių medžiagų įgijimo, laikymo, vartojimo
ir gabenimo prevenciją.
Akcijos metu aviganis Belas pademonstravo savo įgūdžius greitai ir tiksliai
surasti paslėptas narkotines medžiagas. Mokiniai ir mokytojai liko sužavėti
tarnybinio šuns sugebėjimais.
Aušrinė Skrodenytė

8

Nr. 8, 2013 m.
NEAPŽELDINKIME TAUTIŠKUMO TAKO
Lietuvos kudirkaičiai - jauniausia visuomeninė
moksleivių organizacija. Jos nariai spiečiasi Kudirkos Naumiestyje, Šakių rajone Gerdžiūnuose ir
Kriūkuose, Prienų rajone ir kitur. Vien Kaune virš
dviejų šimtų kudirkaičių, kurie veikia kai kuriose
gimnazijose, progimnazijose, vidurinėse ir pagrindinėse mokyklose.
Kudirkaičių organizacijai ir jos vadovams pastaruoju metu tenka atsakingas uždavinys - ugdyti
tautiškai sąmoningą asmenybę, dorą Lietuvos patriotą, skleidžiantį ir puoselėjantį V.Kudirkos idėjas. Žvelgdami į Lietuvos ateitį, pirmiausia privalome neužmiršti idealistinio tautos nusiteikimo
žadinimo. Lietuvos kudirkaičiai, atsiremdami į V.Kudirkos darbus Lietuvai ir raštuose keliamas kilnias
idėjas, mokosi ir nuosekliai siekia “idealo tik doro ir aukšto”. Tai nelengvas saviugdos kelias.
Kudirkaičių organizacijoje renkamės į tradicinius spiečius, ugdančius tautinę savimonę. Renginiuose puoselėjame tautines tradicijas, švenčiame tautines ir valstybines šventes. Dažnai bendraujame su
tautos šviesuomene: dvasininkais ir buvusiais tremtiniais, partizaninių kovų dalyviais - rezistentais, kariškiais, knygnešių vaikaičiais, tautodailininkais, LR Seimo nariais, kitais kultūros ir visuomenės veikėjais.
Tai labai konkreti ir prasminga idealistinė veikla, kuri stiprina tautiškumą ir patriotizmą, tai gyvos istorijos pamokos, kurios leidžia dvasia pajusti po kojomis švenčiausią žemę, Lietuva vadinamą…
Lietuvos kudirkaičiai savo širdies šiluma ne tik su savo bendraamžiais, bet ir su vyresniais žmonėmis dalinasi. Kauno kudirkaičiai pagal galimybes visada būna su vyresniąja karta išvykoje į Kruonį, minint iškilią tautai dieną - Vasario 16-ąją. Jungiasi ir aktyviai dalyvauja šv. Mišiose, eisenoje ir minėjime,
švenčiant Kovo 11-ąją, nepamiršta Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos: šiemet kauniečiai kudirkaičiai
buvo aktyvūs pilietinėje akcijoje “Žvakučių šviesa languose - gyvybės šviesa”...
Kasmet kudirkaičiai spiečiasi į tradicinį Knygnešių dienos spiečių. Šiemet Knygnešių dienai paminėti šventę surengė Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos kudirkaičiai. Jiems nuoširdžiai talkino ir į bendrą šventinę veiklą integravosi ir mūsų mokyklos kudirkaičiai, kurie tapo viktorinos nugalėtojais. Renginys vyko Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus didžiojoje salėje.
Daug gerų darbų atlikta - žėruoja kudirkaitiškos veiklos kibirkštėlės, palikdamos kuklius pėdsakus
mokinių širdyse, mokyklinio gyvenimo istorijos puslapiuose.
Nors dažnai idealistai menkinami ir nevertinami, bet, kaip teigia filosofas dr.Juozas Girnius,
“nepamirškime, kad idealų nevykdymas teisia tikrovę. Tik idealai veda istoriją, teikdami šviesos kiekvienam laikui”.
Branginkime tai, kas širdy. Piliečiais visur galim būti, bet savo Tėvynę mylėkim. Neleiskim
V.Kudirkos idėjoms išnykti - istorijos vingiuos pražūti.
Branginkime tai, kas širdy. Lietuvišką žodį. Trispalvės varsas. Iškilmingą priesaiką duotą tėvams
ir gimtinei.
Mums, kudirkaičiams, nereikia Žemės visos. Mes turim Lietuvą - savo brangią Tėvynę.
Danutė Ruseckienė, kudirkaičių vadovė
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Laisvalaikis
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EKSKURSIJA Į MOLĖTUS
Artėjant gražiausioms pavasario šventėms Velykoms, mokiniai nekantriai laukia atostogų. Ir ką gi įdomaus galima per jas nuveikti? Žinoma, smagiausia vykti į kelionę. Šitaip atostogas pradėjo 7-9 klasių mokiniai. Kovo 21 – 22
dienomis mokiniai, lydimi klasių auklėtojų R. Brazaitienės, V. Tamošiūnienės ir
D. Kizienės, vyko į nuostabią kelionę Kaunas-Molėtai.
Molėtuose būtinai reikia aplankyti observatoriją ir Etnokosmologijos
muziejų: mokiniams didžiulį įspūdį paliko dangaus kūnų stebėjimas per teleskopą, be galo įdomus gido pasakojimas, turininga pažintinė ekskursija. Naktį mokiniai stebėjo Mėnulį (kaip tik tuo metu buvo pilnatis) ir Jupiterio lanką. O tolimiausios žvaigždės atrodė lyg ranka pasiekiamos.
Pasižvalgę po žvaigždynus, mokiniai linksmai ilsėjosi „Želvynės“ sodyboje, o kitą dieną tęsė pažintį su Molėtų apylinkėmis. Būtinai keliaukite!
Lina Pikalavičiūtė ir Gabrielė Vitkauskaitė
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Sporto aikštelėje

Sporto naujienos
Švilpukas sporto salėje nenutyla ne tik pamokų metu, bet ir po pamokų: rūpi mokiniams krepšinio, tinklinio, teniso, bokso treniruotės. Pagerės
orai, sulauks savo eilės futbolininkai, dviratininkai, lengvaatlečiai... Kas geriausiai gali pristatyti visas sporto naujienas? Žinoma, kūno kultūros
mokytojai. Tad juos ir kalbiname.
- Girdėjome, jog mokyklos mokiniams neblogai sekėsi įvairiose varžybose? Papasakokite išsamiau, - pateikėme klausimą mokytojai Natalijai Tamošiūnienei.
- Tikrai neblogi rezultatai, - pritarė mokytoja. - Šiemet kovo mėnesį tradiciškai vykome į Kauno A. Puškino gimnaziją, kurioje mūsų mokiniai sėkmingai pasirodė draugiškose stalo teniso varžybose. Mūsų komanda varžovus įveikė 13:4! Be to, 5-6 klasių mokinių rinktinė (5 mergaitės, 5 berniukai ) važiavo į Kauno šv. Kazimiero mokyklą, kurioje vyko „Olimpinės savaitės“ varžybos. Šios varžybos buvo ne
komandinės, o asmeninės. Parsivežėme į mokyklą 1 sidabro, 1 bronzos ir net 3 aukso medalius!
Treneris Egidijus Rutkauskas taip pat turėjo kuo pasidžiaugti:
- Su krepšinio komanda (10-12 klasių mokiniais) dalyvavome tarpmokyklinėse Kauno miesto „Manijos“ taurės varžybose, kuriose pasirodėme neblogai ir laimėjome 4 vietą. Su 5-6 klasių mokinių krepšininkais dalyvaujame turnyre A. Sabonio taurei laimėti: kol kas
esame antri, bet galutiniai rezultatai paaiškės netrukus. Pradinių klasių komandos dalyvavo varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, tačiau šiek
tiek pritrūko sėkmės: laimėjo Kauno J. Dobkevičiaus vidurinės mokyklos mažieji sportininkai. Žaidžiame tinklinio varžybose, sekasi įvairiai,
bet svarbiausias mūsų sporto mėgėjų šūkis - dalyvauti!
Linkime sportininkams ir smagių treniruočių, ir pergalių varžybose.
Indrė Matulaitytė
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Įdomu

Mokyklos trejetukas

Didžiuojamės:
11b klasės mokinė AISTĖ KVESELYTĖ respublikinėje chemijos olimpiadoje pateko tarp dešimties geriausiųjų.
10a klasės mokinė GINTARĖ NICINOVAITĖ technologijų olimpiadoje
laimėjo II vietą.
5a klasės mokinys PIJUS JONAS NAVASAITIS sėkmingai dalyvauja
meninio skaitymo konkursuose.

Mokinių balso paštas
Trijų, greičiausiai išsprendusių kryžiažodį, laukia prizai. Atsakymus nešti pavaduotojai K. Bedaitei. Jei teisingai atsakiusių bus daugiau, trauksime burtus. Būkite aktyvūs!
Kryžiažodį sudarė K. Obolevičiūtė.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mokyklos laikraščio komanda:

Lietuvos uostas
Po dienos ateis ...
Pavasario šventė
... pamoka.
Kūno kultūros mokytojas Egidijus ...
Šatrijos Raganos apysaka „ ... dvare“
... pasaulinis karas
Pasakos personažas, kuriam nuo melo ilgėjo nosis
Egoistas visko trokšta tik ...

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