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Lankėmės  CERN parodoje 

Vasario 25-ą 10-11-ų klasių mokiniai 
apsilankė  Europos branduolinių mokslinių 
tyrimų organizacijos (CERN) parodoje, kuri 
veikia Kauno technologijos universiteto 
(KTU) „Santakos“ slėnyje. Paroda pristato CERN atliekamus mokslo 
eksperimentus, supažindinančius su Visatos bei subatominio pasaulio 
paslaptimis. 

CERN parodos ekspoziciją sudaro dvi dalys – tai plakatų paroda „CERN in Images“ ir 
interaktyvi instaliacija „Interactive LHC Tunnel“, demonstruojanti Didžiojo hadronų greitintuvo 
eksperimentų veikimą ir kartu pristatanti didžiausią pasaulyje mokslo eksperimentą fizikos srityje. 
Šioje ekspozicijos dalyje mokiniai galėjo išbandyti protonų greitinimą ir didžiuliame ekrane matyti, 
kaip nuo protonams suteiktos energijos priklauso jų susidūrimo pasekmės.  

Aktyviausieji mokiniai su fizikos paslaptimis galėjo susipažinti žaisdami protonų futbolą ir taip 
daugiau sužinoti apie vieną svarbiausių Didžiojo hadronų greitintuvo uždavinių – Higso bozono 
atradimą. Mokiniai nepraleido galimybės plačiau sužinoti ir apie KTU „Santakos“ slėnio 
inovacijas. Slėnio tikslas - sukurti integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą, skirtą vykdyti 
tyrimus, įsikurti mokslui imlioms įmonėms ir teikti pridėtinę vertę kuriančias paslaugas. 

O balandžio 6 dieną mokytojų grupė vyko į Vilniuje eksponuojamą CERN parodą, kuri įsikūrusi 
NFTMC, apsilankė Jungtiniame gyvybės centre, zoologijos muziejuje, mokslinėse laboratorijose. Į 
šią kelionę mokytojus pakvietė ŠMM viceministrė S. Kauzonienė, kuri teigė, jog neabejoja, kad 
Lietuva išugdys ne vieną Nobelio premijos laureatą. 

Aušra Petrauskaitė 

Konferencija „Up To You“.  

2016 kovo 17 d. KTU visos Lietuvos vyresniųjų klasių moksleiviai ir 
mokytojai  buvo pakviesti į išskirtinę konferenciją „Up To You“.  

Renginyje garsūs verslininkai, politikai, 
visuomenės veikėjai, menininkai, pramogų 
pasaulio atstovai pasakojo apie savo 
pasirinktas profesijas, dalijo patarimus 
jaunuoliams, kaip pasirinkti palankiausią 
karjeros kelią. Pedagogams pranešimus 
aktualiausiomis švietimo temomis skaitė 
edukologijos specialistai. Renginio metu buvo 
įteikti Lietuvos mokyklų apdovanojimai. Iš 
mūsų mokyklos dalyvavę 6 10a klasės 
mokiniai ir mokytoja Jolanta Čėsnienė liko sužavėti renginiu.  

Netradicinės pamokos KTU laboratorijose 

Kad fizika gali būti įdomi, įsitikino mūsų gimnazijos 9 - 10 klasių 
mokiniai  su mokytoja E. Bardauskaite kovo 29 d. dalyvavę netradicinėse 
pamokose KTU. Laboratorijose jie atliko  laboratorinius 
darbus „Fotoefekto tyrimas“ ir „Varžos tyrimas nuo laidininko ilgio“. Ši 
veikla ne tik įdomi mokiniams, bet ir naudinga įtvirtinant išmoktą 
medžiagą. Netradicinėse veiklose jaunieji mūsų gimnazijos mokslininkai 

įgijo naujų žinių, netikėtos ir naujos patirties ir buvo paskatinti tyrinėti mus supantį pasaulį 
bei pažinti mokslą. 

Inkilai paukšteliams 

       Kovo 10 dieną  VDU Botanikos sode buvo atšvęsta 40-ies paukščių 
diena. Mūsų gimnazistai parūpino parskridusiems paukšteliams naujų 
inkilėlių, mažieji choristai, vadovaujami muzikos mokytojos S. Serbentienės, 
atliko nuotaikingą meninę programą. Lyg išgirdusios skambias mažųjų 
daineles viršum Botanikos sodo praskrido į Lietuvą sugrįžtančios gervės.                                                     
        Birutė Krapauskienė 
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66-osios abiturientų laidos šimtadienio  laboratorija ... 
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Gimnazijos filosofės 
 

Etikos mokytoja  Virginija Martinkienė  - 
„deimančiukų“ ieškotoja: jau kelinti metai iš eilės jos 
parengtos gimnazistės sėkmingai dalyvauja filosofijos 
olimpiadoje Kauno mieste. Šiemet į respublikinį turą 
buvo pakviestos 11b klasės mokinės Neringa 
Gališanskytė ir Gabrielė Balaišytė. Sėkmės! 

Mokyklos ketvirtokų 
rinktinė vasario 2 d. 
dalyvavo Kauno miesto 
mokyklų žaidynių 
„Drąsūs,stiprūs,vikrūs" 
finalinėse varžybose ir tik 
paskutinėje estafetėje  1 
sekundė atskyrė vikruolius nuo priešininkų, ir mūsų komanda 

užėmė garbingą II vietą. Dėkojame už laimėjimą! 

KK mokytojas Egidijus Rutkauskas 

 

      „Kompiuterinė 

Kalėdų pasaka“  

K o n k u r s ą  o r g a n i z u o j a 
Švietimo ir mokslo ministerija, 
a t s t o v a u j a m a  Š v i e t i m o 
informacinių technologijų centro,  VšĮ Informacijos 
technologijų mokymo 
c e n t ra s  b e i  V D U 
I n f o r m a t i k o s 
f a k u l t e t a s .  V D U 
Didžiojoje auloje vyko 
konkurso diplomų įteikimo 
šventė. Diplomai įteikti 
nugalėtojams ir mokiniams, surinkusiems ne mažiau 50% 
maksimalaus balų skaičiaus. 

Mūsų gimnazijai atstovavo Liepa Matulaitytė (2a kl.), Lina 
Sankauskaitė (9b kl.) ir Indrė Matulaitytė (12a kl.). Labai 
džiaugiamės, kad visų trijų mokinių kūrybiniai darbai įvertinti 
diplomais, o Indrė Matulaitytė 9-12 klasių mokinių grupėje 
pripažinta konkurso nugalėtoja. Nuoširdžiai sveikiname 
gimnazistes ir linkime dar daug gražių laimėjimų. 

 IT mokytoja Leila Žiemienė 

9b klasės 
mokiniai tarptautiniame 

projekte GREEN 

K a u n o  š v .  P r a n c i š k a u s 
gimnazijos 9b klasės mokiniai Pijus 
Gruodis, Dovydas Buziliauskas, 
Ąžuolas Aukštuolis ,  Haroldas 
Kečioris, paskatinti klasės auklėtojos, 
dalyvavo tarptautiniame Švedijos 
organizuotame projekte GREEN. 

Projekto tikslas - skatinti jaunus 
žmones domėtis globalia klimato kaitos problema: didėjančios 
Žemės temperatūros, kintančio kritulių pobūdžio, tirpstančių 
ledynų ir sniego, pasaulinio vandenyno kilimo tendencijomis. 

Mokiniai galvodami, kad šie pokyčiai nesiliaus ir 
ekstremalūs klimato reiškiniai, kurie sukelia pavojus, ateityje 
gali būti vis dažnesni ir smarkesni, sugalvojo prisidėti prie 
GREEN projekto, kuriam patys kūrė filmukus ir siuntė į 
Švediją kaip ir kitų šalių mokiniai. Gimnazistai džiaugiasi 
diplomais, didžiuojais, kad galėjo prisidėti prie iniciatyvos 
saugojant ir tausojant aplinką. 

9b klasės auklėtoja Vita Kuliešiūtė 

 

Pasiekimai 
technologijų 
olimpiadoje 
 

Emilija Vikšraitytė, 11b klasės mokinė,  kasmet 
įsisuka į kūrybinę veiklą. Pasak mokytojos Kristinos 
Alesienės,  mokinė be galo darbšti, kūrybinga, 
atsakinga. Emilija šįmet vėl pradžiugino mus 
laimėjimu technologijų olimpiados „Ką sudėčiau 
k r a š t o  k n y g o n . . . “  I I - I I I - č i a m e 
turuose Kaune ir respublikoje. Pavyko laimėti II -
ąją vietą ir dvi vertingas nominacijas 2016 metų 
technologijų olimpiadoje. Respublikinis turas vyko 
balandžio 8,9 dienomis ir buvo labai įtemptas, nes 
dalyvavo 87 dalyviai iš visos Lietuvos.  Emilija 
sėkmingai pristatė savo sukurtą namų darbą tema - 
„Š imonio  r i tmai“  ,  p r i ta ik ius i  j ame   
japonišką  kimekomo  technika.   
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Mūsų gimnazijoje kaip ir kasmet vasario mėnesį vyko 
renginys „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, kurį organizavo 
kultūrinio ugdymo metodinės grupės mokytojai. Jis buvo skirtas 
skatinti mokinius ir gimnazijos 
bendruomenę sveikai maitintis, 
aktyviai sportuoti. 

Vaikai su auklėtojais klasės 
valandėlių metų gėrė arbatžolių 

arbatas, valgė vaisius, sveikų pusryčių 
patiekalus, aptarė jų naudą žmogaus 
organizmui. 5-8 klasių mergaitės ir 
berniukai gamino vaisių salotas, 
„žaliuosius kokteilius“, „sveikuolių 
sausainius“, diskutavo temomis „Nuo 
tabletės prie vaistažolių arbatos“, 

„Valgyk sveikai“ bei dalyvavo konkurse „Harmoningas 
gyvenimas“. 

Vasario mėnesį vyko berniukų krepšinio ir mergaičių kvadrato 
varžybos. Paskutinę savaitę  antros pertraukos metu mokiniai 
atliko mankštos pratimus kartu su kūno kultūros mokytojais. 

Kovo 1 d. informaciniame centre renginio apibendrinimo metu mokinius pasveikino direktorė 
Rita Rasikienė. 5a ir 5b klasės mokinės priminė, kodėl verta sveikai maitintis, o rytais mankštintis. 
Šauniausių ir aktyviausių klasių mokiniams buvo įteiktos padėkos. Išsiskirstėme sutarę pratęsti 

tradicijas ir ateinančiais metais.                               
   KUM  grupė 

Šiais metais visoje Europoje 
Saugesnio interneto dienos 
š ū k i s  „ A š  u ž  g e r e s n į 
internetą!“.  Renginiu ir jo 
akci jomis norima atkreipti 
visuomenės dėmesį į problemas, 

kylančias naudojantis internetu, ir būdus jas spręsti. 
Aktyviai prie renginio prisidėjo visa mokyklos 

bendruomenė: 

1-4 klasių mokiniai, kurdami plakatą „Aš už 
geresnį internetą!“. Plakatus mokiniai kūrė akvarele, 
guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais, kompiuterine 
programa, lipdiniais ar kita jiems patinkančia 
technika. 

5-12 klasių gimnazistai kartu su mokytojais 
dalyvaudami kūrybiniame konkurse „Papuošk klasės 
duris“, kurio tema – durys į geresnį internetą. 
mokiniai lankstė, karpė, klijavo, piešė ir fotografavo 
atliktus darbus. 

Mokyklos mokinių taryba kartu su mokyklos 
psichologėmis Egle Totoraitiene ir Simona 
Laginauskaite Saugesnio interneto durų 
projektą kūrybiškai pristatė gimnazijos foje. 
  

Atkreipkime dėmesį į interneto turinį ir 
prisidėkime prie saugesnio interneto kūrimo. 

R.Brazaitienė 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

„Aš už geresnį internetą!“. 
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Gimnazijos mokiniai Užgavėnių 

šventėje Botanikos sode ne tik dalyvavo, 

bet ir savanoriavo, kad Aleksoto 

benduomenei šventė būtų sklandesnė, kad kiekvienas gautų bent 

gurkšnelį arbatos ar šviežutėlį blyną, paragauti įvairiais priedais 

pagardinto sviesto. Ne veltui sakoma, kad Užgavėnių metu privaloma 

bent devynis kartus valgyti. 

Antradienį, tikrąją Užgavėnių dieną, šventė vyko pradinės 

mokyklėlės kieme. Susirinko gausus būrys velnių ir čigonų, ubagų irgi 

žydelių. Visi šoko ir dainavo, žiemą varė, kaip išmanė. Į šventę 

nepasibodėjo atvykti ir persirengėliai gimnazistai. Kartu su mažaisiais 

linksminosi ir Užgavėnių pamokymais dalinosi. Galiausiai sudeginę 

Morę visi keliavo blynais vaišintis ir bandyti suvalgyti tiek, kad pilvas 

būtų kietesnis už kaktą! 

Vasario mėnesio 5 dieną šv. 
Agota. Tą dieną katalikų 
bažnyčioje šventinama juoda 
ruginė duonelė, o jos sudžiūvęs 
kriaukšlelis visus metus laikomas 
pagarbioje vietoje. Tikima, kad šis 
duonos gabalėlis gelbsti nuo 
gaisrų, ligų, saugo nuo gyvatės įkandimų. 

Ketvirtadienį, vasario 5-ąją, 10-ųjų klasių mokiniai pradėjo netradicinę pirmąją pamoką 
pradinukams ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams. Mažieji galėjo susipažinti su senovinėmis 
duonos kepimo, laikymo ir valgymo tradicijomis. Mindami mįsles vyresnieji bandė parodyti, kokia 
svarbi buvo ir yra lietuviams duona. O, kad klausyti nepabostų, mažieji gavo progą pamiklinti 
pirštelius bei atpažinti ir atskirti grūdus nuo žirnių. Išreikšdami pagarbą duonai, mokiniai atliko 
užduotį, sugalvodami kuo daugiau žodžių, kuriais galima vadinti duoną. Galiausiai visi drauge 
paragavo skirtingų duonos rūšių. Mažieji pradinukai buvo pakviesti drauge su tėveliais apsilankyti 
bažnyčioje ir pašventinti savo duonelę, kad ji saugotų šeimą. 

Vasario 5-oji -  šv. Agotos diena 
Užgavėnės! 

Draugiškumo savaitė 
 

Mūsų gimnazija prisijungė prie 
respublikinės veiksmo savaitės „Be 
patyčių“ ir  gimnazijoje paskelbė kovo 14-
18 dienas  draugiškumo savaite. Šią 
savaitę mokykloje netrūko veiklų: 
gimnazistai buvo pakviesti tapti kulinarais ir sukurti draugystės 
receptą iš „skaniausių“ draugystės ingredientų. Taip pat mokiniai 
buvo kviečiami tapti modeliais. Kiekvienas galėjo pademonstruoti 
savo tobulą draugišką šypseną, ją įamžinti fotografijoje prie foto 
sienos. Gera nuotaika nuotraukose dalinosi ne tik mokiniai, bet ir 
mokytojai. 

Mokyklos kinomanus viliojo trumpametražių filmų patyčių tema peržiūros. Mokiniai 
buvo kviečiami į mokinių savivaldos kabinetą, kuriame patogiai įsitaisę su arbatos 
puodeliu rankose, pertraukas leido nemažas būrys draugiškų mokinių.  

Simona Laginauskaitė 
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    Kovo 18 d., penktadienį, 

Kauno Aplinkos apsaugos 

skyrius organizavo tradicinį 

renginį – Pasaulinės Žemės 

dienos minėjimą. 12 val. prie 

Kauno miesto savivaldybės 

pastato vyko iškilminga vėliavos 

pakėlimo ceremonija. Renginyje 

aktyviai dalyvavo Kauno šv. 

Pranciškaus ekologinės 

gimnazijos mokiniai.  Jaunieji choristai (vadovė S. Serbentienė) ir 

šokėjai (vadovė E. Rutkauskienė) kovo 18 d. Pasaulinei Žemės 

dienai paminėti atliko programą pagal dainą „Mano 

namai“.  Pasirodymas simbolizavo Žemę, jos susikūrimą, trapumą 

(režisierė S. Žydaitienė). Šokėjai, sustoję į Žemės gaublio formą, 

Laisvės alėjoje susirinkusius žiūrovus kvietė susimąstyti, ką 

kiekvienas galime padaryti, kad mūsų planeta ilgai žaliuotų, kad 

upės, ežerai, vandenynai – mėlynosios juostos gaublyje – būtų 

švarūs, kad visoms gyvoms būtybėms Žemėje užtektų vietos. 

Programos pabaigoje mokiniai „pasodino“ simbolinius medelius, 

kuriais norėjo parodyti, jog kiekvienam labai svarbi Žemė, jog būtina 

ja rūpintis. Ekologinės krypties gimnazijos mokiniai tikisi, kad 

įtaigia meno kalba žiūrovams priminė, kad turime ne tik naudotis 

mūsų planetos ištekliais, bet ir patys ją saugoti, jai padėti.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Bedaitė šventės 

dalyvius pakvietė rašyti palinkėjimus Žemei ir žaliais palinkėjimų 

lapeliais papuošti gyvybės medžio šakas. Tad padėkime Žemei – 

auginkime medžius.  

Amanda Kiukytė 
 

Auginkime Žemėje medžius  Įtraukiančios diskusijos etikos pamokose 

11b klasės mokinė Gabrielė Balaišytė šįmet 

Respublikiniame etikos konkurse laimėjo II vietą 

(mokytoja V. Martinkienė). Didžiuojamės 

pasiekimais. Paprašėme Gabrielę pasidalyti savo 

įspūdžiais.   

Etiką pasirinkau tik šįmet, gaila, kad neturėjau 

galimybės mokytis jos anksčiau. Per etikos pamokas 

mes filosofiškai nagrinėjame žmogaus vidaus ir 

išorinio pasaulio problemas bei kitas aktualijas. 

Etikoje ir filosofijoje mane itin sudomino tai, jog 

nagrinėjant ir iškeliant tam tikrus gyvenimiškus 

aspektus, galima ne tik labiau suvokti aplinką, bet ir 

atsakyti sau į daugelį svarbių klausimų. Būtent todėl stengiuosi 

dalyvauti įvairiuose etikos konkursuose, gilinti savo žinias. Šiame 

konkurse dalyvavau, nes  sudomino netradicinė ir tikrai nedažnai minima 

eutanazijos tema. Apie eutanaziją buvau girdėjusi anksčiau, tačiau tik 

dabar pasitaikė proga pasigilinti labiau į šią temą.. Kai pradėjau rengti  

konkursinį darbą,  išties susimąsčiau apie daugelį dalykų: apie žmogaus 

gyvybę, mirtį, vertybes bei paties žmogaus požiūrį.  Mano nuomone, apie 

eutanaziją turėtų žinoti kiekvienas,  nes tai labai aktuali tema visai 

visuomenei. Prieš rašydama šį darbą, buvau kitokios nuomonės apie 

eutanaziją, tačiau išanalizavusi šį klausimą, pakeičiau mąstymą 

kardinaliai. Džiaugiuosi, kad dalyvavau šiame konkurse, nes likau 

suprasta, pastebėta ir įvertinta. Tai tik dar labiau motyvuoja judėti 

pirmyn ir semtis kuo daugiau žinių bei patirties.  

Dėkojame Gabrielei ir mokytojai, linkime  sėkmės ieškant atsakymų į 

savrbius  žmogui klausimus. 

Indrė Matulaitytė 
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Modernios mokymosi 

priemonės, 

elektroniniai 

mokymosi šaltiniai, 

kūrybiški ir 

įtraukiantys ugdymo 

metodai bei juos 

puikiai išmanantys Kauno šv. 

Pranciškaus gimnazijos 

mokytojai sausio 14 dieną vykdė projektą „Netradicinės 

gamtamokslinio ugdymo veiklos – mokomės kitaip“. Mokytojai 

vedė atviras pamokas mūsų gimnazijos ketvirtokams ir mokiniams, 

atvykusiems iš Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio, Kauno 

Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ir Kauno „Šilo“ pradinės 

mokyklos. Atvirose gamtamokslinio ugdymo pamokose dalyvavo 

daugiau kaip šimtas pradinių klasių mokinių.  

Jaunieji mokslininkai atliko bandymus modernioje gimnazijos 

gamtos mokslų laboratorijoje. Grįžę į namus mokiniai 

eksperimentuos toliau.Viena iš labai patikusių mokiniams veiklų 

buvo darbas planšetiniais kompiuteriais, su kuriais  jie mokėsi tinkamai rūšiuoti, gilino 

žinias ekologijos srityje. Spindinčios mokinių akys rodė, jog vaikai mielai įsitraukė į aktyvų 

mokymąsi. Vaikai įtvirtino žinias sveikos mitybos srityje: patys kepė, gamino ir kiekvienas 

mokinys galėjo paragauti savo iškepto sveikuoliško sausainio. Sveikos gyvensenos 

įgūdžiai bei sportas – sritys, kurios padeda užaugti vaikui sveikam. Tad atvira kūno 

kultūros ir šokių pamoka išjudino visus.  

Visi vaikai – gabūs. Muzikos instrumentai yra viena iš 

priemonių atskleisti vaikų talentus. Būsimi penktokai 

galėjo groti soline, bosine, akustine gitaromis, būgnais ir 

būgneliais, pianinu, sintezatoriumi, specialiomis 

muzikos programomis kūrė šiuolaikinę muziką, o 

užsiėmimo pabaigoje ketvirtokai džiaugėsi bendrai atliekamu kūriniu. 

Mokymasis moderniomis priemonėmis – viena iš galimybių vaikus sudominti bei 

motyvuoti. Modernios aplinkos, gimnazijos partnerių erdvės vilioja mokytis ir pirmoką, ir dvyliktoką.  

Organizatoriai 

 

„Mokomės 
kitaip“  

„Mokykla pro objektyvą“  
 

11b klasės mokinės Neringos Gališanskytės darbai, 
pateikti Kauno  jaunųjų žurnalistų studijos   
fotokonkursui  „Mokykla pro objektyvą“ laimėjo 
pirmąją vietą. Šaunuolė! 

Jaunosios žurnalistės 
tarp profesionalių 

žurnalistų 
 

Vasario pradžioje gimnazijos 
Jaunųjų žurnalistų klubo 
atstovės Indrė Matulaitytė ir 
Iveta Petraitytė buvo pakviestos 
į  2 dienų mokymus, kurie vyko 

Druskininkuose. Merginos su kitais mokiniais iš visos 
Lietuvos sėmėsi patirties iš patyrusių žurnalistų ir 
fotografų, o kitą dieną įgytas žinias taikė praktiškai. 
Mokinių komandoms buvo skirta užduotis 
aprašyti  ir nufotografuoti „LTeam“ žiemos 
olimpinio festivalio akimirkas. Indrei sekėsi 
puikiai: jos ir komandos draugo straipsnis 
buvo pripažintas geriausiu (galima 
paskaityti http://www.delfi.lt/lmz/
naujienos/atsile-orai-netapo-kliutimi-
ziemos-sporto-megejams). 
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Mūsų gimnazijoje mokiniai galėjo stebėti nepaprastus eksperimentus 

Kaip sakė A. Einšteinas, fantazija yra svarbesnė už 
žinojimą. Kauno šv. Pranciškaus gimnazijos bendruomenė kovo 
18 d. jau trečius metus iš eilės su džiaugsmu organizavo 
mokslines veiklas pradinių klasių mokiniams, atvykusiems iš 
visos Lietuvos. Šiemet savo bandymus respublikinėje praktinėje 
pradinių klasių mokinių konferencijoje „Jaunasis Einšteinas“ 
pristatė net 54 pradinių klasių mokiniai.  

Šventės atidaryme mažuosius tyrėjus pasveikino pats 
„didysis išradėjas“ (įspūdingą šešėlių teatro sceną suvaidino jaunieji gimnazijos 
artistai) ir padovanojo visiems nuostabius nesprogstančius burbulus. Vėliau 
nepaprasti eksperimentai pačių mokinių buvo demonstruojami kabinetuose-
laboratorijoe. Visus stebino dalyvių darbų gausa, įvairovė, jaunųjų 
mokslininkų išradingumas bei oratoriniai gebėjimai 

Konferencijos „Jaunasis Einšteinas“ siekis – atskleisti 
tyrėjo darbo žavesį, suteikti malonumo akims ir ausims, patirti 

atradimo džiaugsmą. Štai Dovilė 
Meškinytė iš Kauno „Šilo” 
pradinės mokyklos atvyksta į 
konferenciją antrą kartą. Jai labai 
p a t in k a  t y r inė t i  į va i r i a s 
medžiagas, ji svajoja tapti 
mokslininke. Tos pačios mokyklos 

p r a d i n u k u i 
Ą ž u o l u i 
M i c e v i č i u i 
d a l y v a u t i 
renginyje pasiūlė 
jo mokytoja, nes 
ž i n o ,  k a d 
berniuką žavi 

mokslininko darbas. Konferencijai 
Ąžuolas ruošėsi iš anksto ir 
n e k a n t ra v o  p r i s t a t y t i  s a v o 
eksperimentą. Nuo pirmos klasės 
konferencijoje dalyvauja Kauno šv. 
Pranciškaus gimnazijos trečiokė Rugilė 
Skrodenytė. Jos nuomonė apie kasmetinį 
renginį labai gera, mergaitė džiaugiasi, kad 
čia suteikiama galimybė patiems vaikams 
atlikti įvairius bandymus ir pamatyti, ką 
sugeba kitų mokyklų pradinukai. Taigi, 
jaunieji mokslininkai neabejojo, kad „Jaunojo Einšteino“ 
laboratorijoje jie žengia svarbius pirmuosius žingsnius į paslaptingą ir 
įtraukiantį mokslo pasaulį.  

Neatsitiktinai šis renginys organizuojamas Kauno šv. Pranciškaus 
gimnazijoje. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė ekologinio ugdymo krypties 
gimnazija Lietuvoje, besirūpinanti visų amžiaus tarpsnių mokinių nuosekliu 
ekologinių kompetencijų ugdymu, besistengianti, kad gamtamokslinė tiriamoji 
veikla mokiniams taptų įdomi ir patraukli. Šis renginys tik viena iš gimnazijos 
organizuojamų veiklų, skirtų atrasti tyrinėjimo džiaugsmą, dalintis naujomis 
idėjomis.   

 
 
 
 

Birutė Krapauskienė,  
Indrė Matulaitytė 
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Štai tokį respublikinį aplinkosauginį projektą jau nuo praėjusio 

pavasario vykdo mūsų gimnazijos mokiniai kartu su klasių 

auklėtojais ir tėveliais. Tokio įtraukiančio visą gimnazijos ir  

kaimynystėje įsikūrusio VDU Botanikos sodo bendruomenę 

projekto tikslas sukurti vaistinių augalų ekologinį ūkį, teorines 

bei praktines žinias ugdyti įvairiose edukacinėse erdvėse.  
Miesto vaikai šiais laikais ne visi turi galimybę prisiliesti prie 

žemės, stebėti, kaip iš pasėtų mažyčių sėklos grūdelių užauga 
įvairūs augalai. Tad partnerystė su VDU botanikos sodu labai 
prisidėjo prie projekto įgyvendinimo: gimnazijai buvo paskirtas 
sklypas, kuriame patys 1-12 klasių mokiniai turėjo sukasti 
lysves, patys rinkosi mėgstamiausių vaistinių augalų sėklas, jas 
sėjo, ravėjo, rinko vaistingąsias dalis, džiovino (tam tikslui 

mokykla įsigijo džiovyklę), sėklų pririnko ir šio 
pavsario sėjai . Beje, sklype mokiniai užaugino ir 
daržovių, kurios rudenį paįvairino valgykloje 
ruošiamų patiekalų asortimentą, be to, vaikai 
technologijų pamokose mokėsi pasigaminti 
ekologiškų morkų, burokėlių traškučių, kitų 
sveikuoliškų saldumynų.   

Kovo pabaigoje, susirinkę į nuveiktų darbų 
pristatymą, mokiniai ir mokytojai turėjo kuo 
nustebinti vieni kitus. Pasirodo, sudžiovinti augalai 

- puiki medžiaga 
originaliai dekoruoti  
margučius, pagaminti 
kvapniam ekologiškam 
muilui, atvirukams 
kurti. Mokiniai žinias 
apie vaistažoles gilino 
klasių valandėlių metu 
lankydamiesi pas 
žolininkes, KMAC, 

dalyvaudami 
integruotose 
įvairių dalykų 
pamokose, 
kurdami 
mėgstamiausių arbatų receptus (pvz. draugyste garuojanti 6b  klasės 
arbata „Apkabinkim“), arbatos mėgėjo žinyną, be abejo, daug 
atsakymų sužinojo nuvykę į veiklas ASU. Galima stebėtis 
išradingumu: 5b klasės mokiniai susuko filmuką „Mėta – aukso 
vertės gabalėlis“, 8a mokiniai pasigamino spalvingus puodelius 
arbatai gerti, devintokai surengė žaidimą „Protų kovos“, dešimtokai, 
įkvėpti projekto idėjos, sukūrė vitražų seriją, kuria pasipuoš 
gimnazijos erdvės. Vienuoliktos klasės mokinė Neringa Gališanskytė 
taip pat dalijosi įspūdžiais apie nuveiktus darbus: 
„11-okai ne tik išsijuosę gražina gimnazijos aplinką, 
bet džiaugiasi savo indėliu į projektą. O indėlis tikrai 
nemažas - ne tik džiovinome žoleles, bet ir rinkome 
informaciją apie jas, domėjomės, kokias žoleles 
galima maišyti. Visi kūrėme galimus projekto 
logotipus, išrinkome geriausią, po to vaistažoles 
originaliai įpakavome. Mūsų arbata iš direktorės bei 
pavaduotojų rankų pasiekė ir Kauno m. 
savivaldybės, kai kurių šalies ministerijų pareigūnus 
bei LR Seimo narius, kurie nuoširdžiai pasidžiaugė 
mūsų ekologiško produkto logotipu ir, žinoma, sveikatą tausojančia 
arbata. Nepamirškime, kad arbata – kaip draugystė: geriausia, kai ji 
tikra. Dabar dar kurpiame naujo produkto - ekologiškų daržovių 
traškučių - planus.“ Taigi, respublikinis aplinkosauginis projektas 
"Ekologinė mokykla. Nuo sėklos iki arbatos puodelio" suteikia 
galimybę miesto žmogui prisiliesti prie žemės, pamatyti, kokį grožį 
galima užauginti savo rankomis, ugdo ekologines vertybes, skatina 
žvelgti į supančią aplinką kūrybiškai.  

Simona Čujanaitė, Neringa Gališanskytė 

Unikalus respublikinis aplinkosauginis projektas „ Ekologinė mokykla. Nuo sėklos iki 

arbatos puodelio“ 
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Pavasario atostogos! 

  

Šių metų vasario 25–ą dieną aš ir 
mano bendraklasė Meda vykome į 

Kauno sporto muziejų, kuriame vyko 
rašinių konkurso „Kilnus elgesys sporte“ baigiamasis renginys ir konferencija. Sporto 
muziejus jau 10–us metus iš eilės rengia rašinių konkursus, kurių temos būna 
susijusios su sportu. Šiemetinio rašinių konkurso tema buvo „Kilnus elgesys sporte“. 
Iš viso buvo gauta apie 70 rašinių iš visos Lietuvos. Nors mums 
nepavyko laimėti prizinės vietos, bet vis tiek buvome apdovanotos 
medaliais. Tad mes su šypsena išėjome pro muziejaus duris 
džiaugdamosi, kad galėjome dalyvauti tokiame šauniame 

renginyje, nes  pačios esame sportininkės ir palaikome sąžiningą sportą. 
Tikimės, kad kitais metais sukursime kur kas originalesnius rašinius. 

Ieva Mitkutė 

 Neformalaus ugdymo veikla ASU 
 

     Šiais mokslo metais mūsų 8-11 klasių gimnazistai dažni 
svečiai ASU auditorijose ir laboratorijose.  Mokiniai drąsiai 
bendrauja su profesoriais, mokslininkais, kartu aiškinasi įvairias 
gamtos paslaptis, gilinasi į ekologijos problemas, atlieka 

įvairiausius ekperimentus. Teorinės chemijos, fizikos, biologijos žinios čia 
pritaikomos praktiškai, o praktinė veikla uždega pažinimo džiaugsmu, suteikia 
motyvacijos krimsti ir sudėtingus mokslus.  

Informaciją rinko jaunieji žurnalistai 

Kilnus elgesys sporte 

Kelionė į tarpukario Kauną 
 

       Jei turite laisvo laiko, keliaukite - tik nebūtinai į kitą šalį, 
o į kitą epochą. Kauno jaunųjų turistų centras kas pavasarį 
organizuoja Kauno m. mokinių  konkursą „Senolių godos“. Šį 
kartą konkurso tema -  Laikinosios sostinės  kultūrinis 

gyvenimas. Mūsų 12-ų klasių merginų komanda (vadovė R. Matulaitienė) taip pat 
pabandė nusikelti į tarpukario laikus. Ir visai sėkmingai pavyko -  laimėta III vieta.  

Gabrielė Vitkauskaitė 

   5a klasės  
mokiniai per 
atostogas ne 
tik Velykoms 
ruošėsi, bet ir liūdėjo vienas be kito -  ne 
juokas atostogos truko net dvi 
savaites. Tad nutarė bent vieną 
dieną susitikti ir smagiai kartu su 
auklėtoja Jolanta Čėsniene 

padūkti batutų centre. Jei jūs dar čia nebuvote, būtinai 
užsukite.  

    2a klasės mokiniai ir jų mokytoja Birutė 
Krapauskienė ruošėsi šv. Velykoms rūpestingai: 
margučių dažymo paslapčių mokėsi Rumšiškių 
liaudies buities muziejuje dalyvaudami edukacinėje 
programoje. Pradinukai ne tik gražiai vašku 
dekoravo margučius, bet ir mokėsi tradicinių 
velykinių žaidimų, ragavo be galo gardaus pyrago 
ir beržų sulos. Išmoktas velykines 
giesmes mokiniai su mokytoja 
sugiedojo nuvykę į  gražiąją 
Kaišiadorių arkikatedrą. Beje, 
keliautojai nepraleido progos 
apsilankyti Lietuvos Prezidento A. 
M. Brazausko namuose-muziejuje. 
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                              Kryžiažodžiai   

Gimnazijos laikraščio komanda:  
Neringa Gališanskytė, Gabrielė Vitkauskaitė, Amanda Kiukytė, Ema Bliukytė, Smiltė Butkytė, Simona Čujanaitė, Gabrielė Kavaliauskaitė, Evelina Šiaučiūnaitė, Ieva Mitkutė, 

Meda Katauskaitė, Indrė Matulaitytė ; koordinatorė Renata Matulaitienė 

 

Siekiame Žaliosios vėliavos  
apdovanojimo  

Mūsų gimnazija dalyvauja gamtosaugonių mokyklų 

konkurse Žaliajai vėliavai gauti. Šis išskirtinis 

apdovanojimas suteikiamas už mokyklos aktyvią 

gamtosauginę veiklą. Žalioji vėliava suteikiama tik 

vieneriems metams, todėl mokykla, gavusi šį tarptautinį apdovanojimą, turi tęsti savo 

pradėtą darbą norėdama ją gauti ir kitais metais.   

Mūsų  gimnazija jau ne vienerius metus vykdo įvairiausius gamtosauginius 

projektus: „Rūšiuojam“, „Žalioji palangė“, „Florariumai“, „Nuo sėklos iki arbatos 

puodelio“. Gimnazistai nuolat talkina tvarkydami ir gražindami gimnazijos bei  

Aleksoto žaliuosius plotus, sėkmingai bendradarbiaujama su KMAC, ASU ir VDU 

Botanikos sodu. Patirtimi ir pasiekimais mokiniai ir mokytojai dalijasi įvairiose 

koferencijose, seminaruose, kituose renginiuose, viešina spaudoje. Tikimės, kad  

tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondą sudomins mūsų nuveikti darbai ir 

vykdomos  gamtosauginės veiklos. 

Gimnazijos gamtosauginis komitetas 

1. Kur gyveno vieno Švedijos rašytojos 
kūrinio personažas Emilis? 

2.  Pepė .... 
3. Koks knygos veikėjas turi draugą 

Mažylį? 
4. Kokiame ypatingame kaime gyvena 

vieno rašytojos kūrinio vaikai? 
5. Kaip vadinasi pomirtinis gyvenimas, 

kuriame susitiko  broliai Johanas ir 

Skrebutis Liūtaširdžiai? 
6. Kaip vadinasi knygos „Kerstina ir aš“ 

veikėjų dvynių sesių tėčio gimtinė? 
7. Kokios šalies muziejuje galime pamatyti 

visus A. Lindgren knygų personažus? 
8. Kokioje saloje gyvena vienos iš A.              

 Lindgren knygų personažai? 

                1. L            

                2. I              

    3.       N                     

            4.   D                   

          5    G                  

    6.       R                      

7.         E                       

          8.    N                      

 
Balandžio mėn. minime Vaikų literatūros dieną. Šeštokė Gabija Kutkutė jums siūlo 

prisiminti žymiausios vaikų rašytojos Astrid Lindgren knygas ir jų personažus.  
Pirmųjų teisingai atsakiusiųjų laukia saldūs prizai. Sėkmės! 


