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Mielieji, 
 
mano darbo pradžia šioje mokykloje sutapo su abiturientų išleistuvėmis. Simboliška – 
abiturientai vasarą  palieka mokyklą ir žengia nauju gyvenimo keliu, o aš sugrįžtu į mo-
kyklą, kad taip pat pradėčiau naują gyvenimo etapą. 
Likimas kartais nusprendžia už žmogų, ką jis turėtų daryti. Kai patenki į naują ap-
linką, svarbu tikėti kiekvieno sėkme. Tad tikiu, jog kartu dirbsime, eisime į priekį, kad 
mokykla gražėtų, nes sieksime, kad pastatas būtų renovuotas, taptų šiuolaikiškas, spalv-
ingas. Tikiu, kad mokykla taps dar jaukesnė, kad mokiniams pamokos bus įdomios ir 
naudingos, kad vyraus šilto bendravimo ir bendradarbiavimo nuotaika, kad jaunimas ak-
tyviai dalyvaus įvairiuose tarptautiniuose projektuose, vyks į vasaros stovyklas 
užsienyje. Sieksime, kad mokykla taptų ilgąja gimnazija. 
Taigi bendromis pastangomis, tegu  jau nuo rugsėjo pradeda pildytis mūsų svajonės, nes 
„ateitis priklauso tiems, kurie tiki savo svajonių grožiu“ (E. Ruzvelt). 
Laukiu jūsų idėjų, pasiūlymų, būtinai pasidalinkite. 

 

 
 

Direktorė Rita Rasikienė 
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Baigiantis mokslo metams tradiciškai mokyklos administracija, mokytojai, neformalaus ugdymo vadovai dėkojo puikiai 
besimokantiems, gerai pamokas lankantiems, garbingai mokyklai įvairiuose miesto ir šalies renginiuose atstovaujantiems 
mokiniams. 
Už stropų mokymąsi, aktyvumą padėkos raštais apdovanoti ir mažiausieji mūsų mokyklos mokinukai, ir visur suspėjantys 
vyresniųjų klasių mokiniai. Labai jais džiaugiamės. 

Visada džiaugiamės 



 

 

 

 
Birželio 4 dieną mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėveliai vyko į tradicinį dviračių žygį. Šį kartą dalyviai įveikė  22 km trasą, kurios maršrutas buvo 
ne tik sudėtingas, bet ir pažintinis.  Aplankytas koplytstulpis,  skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 10-mečiui paminėti, Jiesios 
kraštovaizdžio draustinis, žydų genocido kapavietės, Garliavos bažnyčia. Dėkojame visiems dalyviams, tikimės, kad gera nuotaika ir ištvermė 
neišblės iki kito žygio. 
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Dviračių žygis 2013 



Lietuvos jaunimo dienos 
Birželio 28 – 30 dienomis Kauno šv. Pranciškaus mokyklos mokiniai 
dalyvavo Lietuvos Jaunimo Dienose. 
Iš septynių Lietuvos vyskupijų apie 8000 jaunų žmonių jau šeštąjį kartą rinkosi 
švęsti tikėjimo šventės. Šių dienų tema - draugystė. Šventei sukurtame ženkle  
pavaizduoti du asmenys. Vienas iš jų yra Jėzus, apkabinęs šalia esantįjį per pečius. 
Šventės šūkiu pasirinkta citata iš Evangelijos pagal Joną: „Jus aš draugais vadinu“. 
Visos šventės metu netrūko maldų, siurprizų, netikėtų susitikimų ir pokalbių.  
Lietuvos jaunimo dienose pasirodė iš Olandijos atvykusi muzikos grupė „Trinity“. 
Renginio metu LJD savanoriai parodė išraiškos ir judesio spektaklį, kuriame šoko ir 

vaidino mūsų mokyklos mokiniai. 
Paskutinę Lietuvos Jaunimo dieną vainikavo iškilmingos pamaldos Kauno 
Žalgirio arenoje. 
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http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-06-30-jaunimo-fiesta-ir-rimtis-ar-suderinama/103572
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Visas birželio mėnuo abiturientams 
buvo kupinas įtampos ir nerimo – 
egzaminų sesija, rezultatų laukimas. 
Pagaliau liepos 11 dieną mokyklos 
aktų salėje iškilmingai buvo įteikti 
brandos atestatai šešiasdešimt 
trečiajai abiturientų laidai. Itin gerai 
egzaminus išlaikė Marius Venslovas, 
Ieva Stadalninkaitė, Deividas 
Žukauskas, Mantas Nižinskas, 
Laura Šustickaitė.  
Prasmingų žodžių išlydint 
abiturientus į gyvenimo kelią 
negailėjo mokyklos direktorė Rita 
Rasikienė. Šventėje dalyvavo ir 
sveikinimo kalbą abiturientams 
tarė LR Seimos narys Rytas 
Kupčinskas, Kauno miesto mero 
patarėjas Zenonas 
Abramavičius, Aleksoto dekanas 
kan. Deimantas Brogys. 

 
 

Brandos atestatai abiturientams – kelias į savarankišką 
gyvenimą 



Balandžio 12 dieną mūsų mokykloje apsilankė aplinkosaugos ekspertas, pirmojo lietuviško žurnalo apie 
ekologiją ir gamtosaugą “OZONAS” įkūrėjas ir leidėjas, tinklapio www.ekologija.lt įkūrėjas Artūras 
Nečejauskas, kuris vedė seminarą apie aplinkosaugą. Seminare dalyvavo aktyviausi 5 – 12 klasių 
mokiniai. Lektorius su mokiniais aptarė temas: efektyvus energijos naudojimas ir taupymas Lietuvoje 
bei pasaulyje, vandens taršos mažinimas bei vandens resursų teisingas vartojimas, atliekų mažinimas ir 
rūšiavimas, antrinių atliekų panaudojimo galimybės, pasaulinė klimato kaita bei kaip išvengti šio 
reiškinio, aplinkai palankaus gyvenimo būdo propagavimas, jo nauda, poveikis šalies vystimuisi. 
Po įvykusio seminaro mokykla pasirašė EKO deklaraciją, kuri įpareigoja įsitraukti į ekomokyklų tinklą 
ir pritaria atsakingo aplinkosauginio elgesio principams bei įsipareigoja jais vadovautis, o taip pat 
įsijungė į nacionalinį projektą „Eko.Mokykla.lt“. Džiaugiamės pavaduotojos Kristinos Bedaitės ir 

geografijos mokytojos Vitos Kuliešiūtės organizuotu 
renginiu. Linkime sėkmės tolimesniuose darbuose. 
Kurkime pasaulį, kuriame bus gera gyventi mums ir 
ateities kartoms! 
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http://www.ekologija.lt/


Birželio 3-28d. mokykloje vyko vasaros ir poilsio stovykla 
vaikams “Visi kartu mes galim”.  Stovyklą organizavo 
socialinė pedagogė I Skrodenienė. Mokiniai ne tik gavo 
nemokamą maitinimą, bet vyko į VDU, Aleksoto policijos 
nuovadą, Aviacijos muziejų. Stovyklos uždarymas vyko Trakų 

pilyje. 
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Vaikų vasaros ir poilsio stovykla 



Mūsų mokyklos jaunučių ir  jaunių  vokaliniai  ansambliai, vadovaujami muzikos mokytojos Sigitos Serbentienės, lydimi  geografijos mokytojos   
Vitos Kuliešiūtės ir kūno kultūros mokytojos Natalijos Tamošiūnienės  birželio 1-2 dienomis įsiliejo į Lietuvos jaunosios bangos džiazo festivalį, 

kuris Klaipėdos mieste organizuojamas jau ketvirtą kartą. Šis festivalis dainininkams paliko neišdil-
domus įspūdžius ir prisiminimus. 
„Jaunoji džiazo banga“ subūrė džiazuojančius Lietuvos vaikus bei jaunimą. Ši vaikų ir jaunimo 
šventė – Klaipėdos pilies džiazo festivalio dalis, kurio sumanytoja ir organizatorė – Inga Grubli-
auskienė, o festivalio globėjas – Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. Tai šių garbingų žmonių ir 
muzikos mokytojų bei organizatorių dėka Lietuva išgirdo džiazuojantį jaunimą, kuris, pasak organi-
zatorių, „nuo šiol rodys naują kryptį šalies jaunimui ir atvers naujas galimybes“. 
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Mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas mokytojos metodininkės Sigitos 
Serbentienės, dalyvavo Kauno respublikinėje moksleivių dainų ir šokių 
šventėje „Svaja - tavo sparnai", kuri vyko 2013 metų   birželio 1 d. Kauno dainų 

slėnyje. 

Šventė buvo skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai bei S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydžio per Atlantą jubiliejiniams metams paminėti. Šventę rengė Kauno 
miesto  savivaldybė ir Lietuvos liaudies kultūros centras. Šventė respublikinė, nes į ją 
atvyko 18 moksleivių meno kolektyvų iš įvairių Lietuvos regionų: Anykščių, Alytaus, 
Molėtų, Pasvalio, Šiaulių, Jonavos, Birštono, Vilniaus, Prienų, Kauno rajono. 
Šventėje dalyvavo net 146 įvairių menų žanrų meno kolektyvai, per 4 tūkstančius 
atlikėjų. Šventę vedė netradiciniai personažai - tetulė Vasara ir jos palydovai vaikai. 
Netradicinė buvo ir šventės scenografija. Didelis dėmesys joje buvo skiriamas šviesai, 
spalvai. Dirigento batuta tapo stebuklingu teptuku, o dviejų su puse tūkstančių dainininkų choras - balta drobe, 

ant kurios buvo piešiama spalvomis. Šio laikmečio jauno 
žmogaus nuolatinis 
palydovas - 
kompiuterinės 
technologijos. Todėl už 
choristų nugaros 
stovinčiuose 
didžiuliuose LED 
ekranuose šventės 
nuotaiką kurė ir 
originalūs, specialiai 
šiai šventei skirti video 
ir kompiuterinės 

grafikos vaizdai. 
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Vasara - kelionių metas 
6b klasės mokiniai vadovaujami klasės auklėtojos Vitos Kuliešiūtės puikiai žino, jog atostogos - tai poilsio 
laikas. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje klasės vaikai, tėveliai, broliai, sesės  vyksta į pasirinktą kelionę. 
Tad ir šių mokslo metų pabaiga nebuvo išimtis. 

 

Per mokslo metus mokinių šeimos 

turėjo paruošti po turistinį 

maršrutą ir jį pristatyti klasei, 

kuri išsirinko pačią smagiausią 

kelionę mokslo metų pabaigoje. 

Šįkart 6b klasė keliavo į Lenkijos 

apylinkes. Kelionė truko dvi 

dienas, aplankėme Vilko guolį, 

grožėjomės šokančiais vargonais 

šv. Lipkoje, pramogavome 

Stegnoje išbandydami Baltijos 

jūros krantus ties Lenkija. Taip 

pat aplankėme Štuthofo 

koncentracijos stovyklą, 

pabuvojome ir pasigrožėjome 

Gižycko miesteliu. 

Klasės auklėtoja Vita Kuliešiūtė 
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Mokytojų palinkėjimai:  
 

Psichologė V. Lukauskienė „Tiesiog pailsėkite“. 
Fizikas Karolis Sokolovas „Daugiau sutaupykite, negu 
išleiskite“.  
Treneris E. Rutkauskas „Atostogas praleiskite aktyviai“. 
Lietuvių k. mokytoja S. Žydaitienė „Linkiu, kad 
kiekviena diena būtų dosni“. 

Mokytojai ir bendraamžiai linkėjo geros vasaros, ir mes, jaunieji žurnalis-
tai, linkime pašėlusių, fantastiškų, įspūdingų atostogų, daugybės nuotykių! 

Pirmyn!  

9b klasė „Linkime nerealios vasaros, bet ir ilsėdamiesi, 
elkitės saugiai, nesusižeiskit“. 

5b klasė „Originalios vasaros“ 

5a klasė „Linkime gerai praleisti laiką, pailsėti nuo mokslų“.  

7c  klasės „fainuoliukai“ linki „Mėlynos jūros, linksmos vasaros“ 
 
                                 6b klasė „Šiltos jūros ir negauti saulės smūgio“ 

8a klasė „Šilto oro ir sveikatos“ 

7a klasė „Gerų bangų ir karštos saulės“ 

Mokyklos laikraščio komanda:  

Amanda Kiukytė, Ema Bliukytė, Domas Kukauskas, Smiltė Butkytė, Simona Čujanaitė, Justė Verbickaitė, Lina Pikalavičiūtė, Diana Pikalavičiūtė, Gabrielė Vitkauskaitė, Giedrė 

Šešetaitė, Ieva Daunoraitė. 

Komandos koordinatorė – Renata Matulaitienė, laikraščio įvaizdžio kūrėja – Sandra Žydaitienė. 


