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KAZIUKO MUGĖ 

 
Pradžioje prisiminkime, kaip atsirado Kaziuko mugės 

tradicija. Viskas prasidėjo, kai mirus  Lietuvos globėjui, Šv. 

Kazimiero palaikai buvo perkelti į Kazimiero bažnyčią. Tada imti 

rengti šv. 

Kazimiero 

atlaidai, o 

neatskiriama 

atlaidų dalimi 

visada buvo 

taip vadinamas 

„kermošius“- 

prekyba ir 

pasilinksminim

ai. Po kiek laiko 

šį įvykį imta 

vadinti 

„Kaziuko 

muge“. 

Mūsų 

mokyklai mugė 

yra neatsiejama 

dalis. Joje 

dalyvaujantys vaikai gali parodyti savo gabumus ir išradingumą 

bei užsidirbti pelno. Buvo malonu susipažinti su keliais pradinių 

klasių mokiniais.  Dalis mokinių savo prekes gamino patys, o 

kitiems padėjo tėveliai ir seneliai. O štai mūsų pradinių klasių 

mokytoja Dalia Butvilienė su dukra vaišino mus kepiniais ir 

saldumynais. Buvo malonu matyti tokį susižavėjimą kolektyviniu 

darbu.  

Šiais metais mus stebino mažųjų mokinių išradingumas. 

Mokyklos sienos buvo nuklijuotos vaikų piešiniais ir plakatais, 

viliojančiais prieti ir apžvelgti jų prekystalį. Mokyklos 

koridoriuose skambėjo vaikų ir mokytojų šnekos, juokas. Buvo 

puiki atmosfera.  

 Vaikai pagamino žvakių, apyrankių, vazų, konditerijos 

gaminių, gėrimų. Trečios klasės mokinio Nojaus prekystalį puošė 

popierinės gėlės ir vazonai. Paklausus apie jo prekes, sužnojome, 

kad tokio grožio gėles jam padėjo pagaminti močiutė.  Jo 

bendraamžio prekystalis mus patraukė mažais ir pūkuotais iš 

siūlų pagamintais paukštukais. Jie buvo tokie spalvoti, kad tiesiog 

negalėjai nepastebėti. Mergaičių stalai buvo padengti 

saldumynais ir savos gamybos papuošalais. Kitos klasės tikrai 

nenusileido prekių 

įvairove. Galėjai 

vaikščioti ir 

vaikščioti 

girdėdamas, kaip 

linksmai yra 

leidžiamas laikas. 

Gaila, bet nė vienas 

iš mūsų neradome 

pagrindinės 

Kaziuko mugės 

atributikos- verbos. 

Taigi tikiuosi, kad  kitais metais, mūsų mokykloje bus galima 

įsigyti ir šių rankdarbių.  

Noriu padėkoti už taip šauniai praleistą laiką drauge, už tai, kad 

ši tradicija pagyvina mūsų mokyklos gyvenimą. 

8
A
 klasės mokinė Olivija Sadauskaitė 

KAS LEMIA MOKINIO PAŽANGĄ? 

 
2017m. balandžio 20-tą mūsų mokykloje vyko 

respublikinė metodinė - 

praktinė mokytojų ir tėvų 

konferencija „Mokinio 

pažanga – mokyklos ir tėvų 

bendradarbiavimo 

rezultatas“. Konferencijos 

tikslas skatinti tėvų ir 

mokytojų bendradarbiavimą, 

užtikrinant geresnę vaikų 

ateitį. Konferencijos metu 

patirtimi dalinosi tiek 

mokytojai, tiek tėvai. Buvo 

sprendžiama, kaip pagerinti 

vaiko mokymosi 

pažangumą, įtraukiant į 

bendrą veiklos planą ir 

mokytojus, ir tėvus. 

Apklausus svečius, 

atvykusius pas mus iš kitų mokyklų, pasidomėjau, kokiais būdais 

skatinamas bendradarbiavimas su tėvais jų mokykloje. Taip pat 

sulaukiau skirtingų nuomonių dėl tėvų aktyvumo dalyvaujant 

mokyklos veiklose. 

Viena iš konferencijos dalyvių, Kauno V. 

Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos mokytoja, džiaugėsi, jog iš 

tėvų sulaukia daug iniciatyvos ir geranoriškumo. Pasidalino ir 

būdais, kuriais skatinamas tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas 

mokykloje. Tai įvairios veiklos, rengiamos kartu įtraukiant ir 

tėvus: dirbtuvėlės, bendros šventės ir kelionės. Dar viena iš 

konferencijos dalyvių, mokytoja, atvykusi iš Kauno Paparčio 

pradinės mokyklos, taip pat minėjo, kad tėvai aktyviai įsitraukia į 

ugdymo planą. Daugiau kaip dvidešimt metų mokykloje 

rengiamos tėvų dienos, individualūs pokalbiai apie kiekvieną 

mokinį, du kartus per metus tėvų susirinkimai. Taip pat tėvai 

noriai supažindina vaikus su savo darbovietėmis, rengia 

ekskursijas. Tačiau sulaukiau ir priešingos nuomonės, mokytoja, 

atvykusi iš Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, teigė, kad 

iniciatyvos iš tėvų sulaukia labai retai, jie nėra aktyvūs. Mokytoja 

su tėveliais dažnai bendrauja elektroniniu paštu, tačiau atsako vos 

keletas iš jų. 

Išklausę pranešėjų (Monikos Bilotienės – NMVA 

direktoriaus pavaduotojos, Giedrės Širvinskienės – LSMU 

sveikatos psichologijos katedros lektorės, Olgos Riklikienės – 

LSMU profesorės), supratome, kaip svarbu dalintis kitų mokyklų 

sukaupta patirtimi bei diegti puikias idėjas ir mūsų mokykloje. 

8
A
 klasės mokinė Gabija Urbšytė 
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KNYGA MŪSŲ PASAULYJE 

 
2017 m. vasario 21 d. Kauno Martyno Mažvydo 

pagrindinėje mokykloje vyko jau tradicine tapusi metodinė-

praktinė Kauno miesto mokytojų ir 7 kl. mokinių skaitymo 

skatinimo konferencija, skirta Tarptautinei Gimtosios kalbos 

dienai ir Lietuvių kalbos kultūros metams, “Knyga mūsų 

pasaulyje”.  

Patirtis rodo, kad būtent šiame paauglystės 

tarpsnyje vaikai pradeda mažiau skaityti, todėl konferencijos 

tikslas - populiarinti knygų skaitymą, aktyviai ir kūrybiškai 

visuomenei būtiną bruožą. Renginio uždaviniai: skatinti mokinius 

plačiau domėtis literatūra, ugdyti kūrybišką kultūros vertybių 

supratimą, skatinti ir ugdyti mokinių originalumą, gebėjimą kurti, 

atradimų ir 

interpretacijos 

džiaugsmą. 

Į

 konferenciją 

susirinko 

gausus būrys 

dalyvių - 119 

mokinių iš 24 

Kauno miesto 

bendrojo 

lavinimo 

mokyklų. 

Mokinius 

atlydėjo 32 mokytojos. 

Konferenciją sudarė dvi dalys. Pirma dalis vyko 

aktų salėje. Susirinkusiuosius sveikino mokyklos meno 

kolektyvai ir direktorė, visi susidomėję peržiūrėjo filmą apie 

pernai vykusią konferenciją. Vaikų literatūros muziejaus vedėja 

Daiva Šarkanauskaitė pristatė naujausias įdomias edukacines 

programas, skatinančias knygų skaitymą, papasakojo apie 

muziejaus veiklą ir pravedė smagią viktoriną.    

 

Antra konferencijos dalis - kūrybinės dirbtuvės, 

kurias vedė profesionalai. 

„Mokomės iliustruoti“ – vaikai, vadovaujami 

Jūratės Januškevičiūtės Varnagirienės, įvairiomis technikomis 

iliustravo 

eilėraščius ir 

pajuto subtilią 

dailės ir 

poezijos dermę. 

„

Kaip eilėraštis 

virsta muzika“ 

– mokiniai, 

pasinaudodami 

šiuolaikinėmis 

technologijomi

s ir padedami 

Eglės 

Verzienės bei Dovilės Petraškienės, sukūrė ir surepetavo visiškai 

naują dainą, kurią atliko konferencijos pabaigoje. 

„Gaminame knygelę“ – dalyviai kartu su vadovais 

Laima Skrickuviene ir Alfredu Saikausku, dirbdami grupėse, iš 

antrarūšių žaliavų pagamino puikias, originalias suvenyrines 

knygas. 

„Dalijamės skaitymo patirtimi“ – pageidaujantys 

mokiniai, moderuojant Irenai Kaklauskienei ir Vitalijai 

Savickienei, pristatė vaidybinius, dokumentinius, animacinius 

filmus apie knygas ir skaitymą.  

Pabaigoje visi 

džiugiai ir 

išdidžiai 

pristatė savo 

kūrybinio 

darbo 

rezultatus: 

dainą, 

piešinius ir 

knygas. Darbų 

kokybė 

nuoširdžiai 

stebino, o 

vaikai 

džiaugėsi susipažinę, susidraugavę ir išmokę vieni iš kitų daug 

naujų gerų dalykų. 

Kitais metais vėl kviesime, lauksime ir drauge 

kursime! 

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė 
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„AŠ – LIETUVOS PILIETIS“ 

 
Vasario 15 d. mūsų mokykloje visą dieną 

mokykloje vyko pilietinė akcija „Aš – Lietuvos pilietis“. Visi 

bendruomenės nariai pasipuošė tautine atributika, o mokyklos 

sienas papuošė tautinių kostiumų paroda. Mokinių tarybos 

atstovai vertino 

ir išrinko 

tautiškiausią 

klasę: tai 7
B
 ir 8

C
 

klasės mokiniai.  

12 val. tautiniais 

karpiniais 

išpuoštoje aktų 

salėje vyko 

minėjimas, buvo 

skaitomos žymių 

žmonių mintys 

apie Tėvynę, 

rodomos istorinės skaidrės, dainuojamos liaudies dainos, šokami 

tautiniai šokiai. 6-8 klasių komandos varžėsi įdomiame 

protmūšyje – čia šauniausios buvo 7
B 

ir 8
A
 klasės. Renginio 

pabaigoje nugalėtojai buvo 

apdovanoti padėkomis bei 

„saldžiais prizais“.  

Neatsiliko 

ir pradinių klasių mokiniai. 

Jie deklamavo gražiausias 

eiles Lietuvai, piešė 

piešinius bei įvairią 

atributiką.  
 

 

8
A
 klasės mokinys Tadas Trumbeckas 

ATMINTIS GYVA 

 
Šių metų sausio 13 dieną aštuntų ir dešimtų klasių 

mokiniai su istorijos mokytoja Zita Čerškuviene ir Jaunųjų turistų 

centru išvyko į Vilnių paminėti Sausio 13-sios dienos įvykių. 

Pirmoji stotelė buvo LR Seimo atminties vietos 

koplytstulpis, ten uždegėme žvakių, padėjome gėlių, pagerbėme 

žuvusiuosius.     

Apsilankėme Vilniaus Seimo rūmuose. Ten sužinojome, 

kad 1991- tais metais, Sausio 13- tąją dieną, kai Sovietų Sąjunga 

bandė užgrobti Lietuvą, aplink Seimo rūmus buvo pastatytos 

storos betoninės sienos su dygliuotomis vielomis, sužinojome, 

kokia buvo lietuvių gynyba. Išgirdome naujų pasakojimų apie 

Sausio 13-osios įvykius, daugiau sužinojome apie Sausio 13-tos 

aukas, jas pagerbėme. 

  Lankėme aukščiausią Lietuvos pastatą - TV 

bokštą. Grožėjomės naktine miesto panorama, ragavome skanėstų 

165 metrų aukštyje. 

Vėlai vakare grįžome į Kauną. 

8
A
 klasės mokinė Emilija Sadauskaitė 

 

IR VĖL KELYJE 
 

Balandžio 6-7 dienomis mūsų mokyklos mokiniai ir 

mokytojai keliavo po dar neregėtas Estijos bei kaimynės Latvijos 

vietas. Ankstų rytą, dar neprašvitus, išvažiavome iš Lietuvos 

Estijos link. Po ilgos ir linksmos kelionės autobusu atvykome į 

gražųjį Tartu. Tai 

vienas iš seniausių 

Estijos miestų. 

Pirmoji pramoga - 

Tartu mokslo 

centras „AHHA“. 

Čia galėjome 

susipažinti su mus 

supančiais 

reiškiniais 

interaktyviu būdu. 

Sukomės, 

kėlėmės, 

leidomės, 

pasijutome tarsi 

nusikėlę į ateitį. 

Viską galėjome 

paliesti ir 

išbandyti patys. 

Čia ir veiklos, ir kvapą gniaužiančių įspūdžių tikrai netrūko. Taip 

pat aplankėme ir mokslo centre įsikūrusį planetariumą, 
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1. Daržovė, kuri turi daug vitamino A. 

2. Kam skirta mūsų mokyklos šventė, kuri vyksta mokslo metų 

pabaigoje? 

3. Ką mes uždegame vakare, žygio ar iškylos metu? 

4. Po lietaus kartais mes ją pamatome. Kaip ji vadinama? 

5. Koks „Mažvydiečio“, išleisto 2007/08 m.m., numeris? 

6. Kokia yra mūsų mokyklos buvusio mokinio aktoriaus 

pavardė? 

7. Kokie skaitiniai yra skaitomi mūsų mokykloje prieš Kalėdas? 

8. Kiek mokyklų Lietuvoje yra pavadinta Martyno Mažvydo 

vardu? 

9. Kokia yra mūsų mokyklos buvusio mokinio ralisto pavardė? 

10. Kiek metų  sukaks mūsų mokyklai 2018 – aisiais metais? 

11. Labai brangus metalas. 

12. Kokia raide mes pažymime nežinomą skaičių matematikoje? 

Pastaba: Atsakymus į 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 galite rasti mūsų mokyklos 

tinklalapyje. Atsakymų lauksime mokyklos bibliotekoje. Burtų 

keliu bus išrinktas ir apdovanotas nugalėtojas.  

 

2016 m. 41 numerio kryžiažodžio nugalėtoja tapo 3
C 

klasės mokinė 

Emilė Eipikaitė. Sveikiname! 

Kryžiažodį sudarė 8
A
 klasės mokinys Titas Povilaitis 

kur apsupti žvaigždžių tyrinėjome dar neregėtas visatos platybes. 

Reginys išties buvo gražus. Galiausiai dieną užbaigėme linksmai 

leisdami laiką vandens pramogų parke „Aura“. Čia čiuožinėjome 

nuo vandens kalnelių, atsipalaidavome pirtyse ir sūkurinėse 

voniose. Po įspūdžių kupinos dienos, visi pavargę, bet laimingi 

atvykome į viešbutį ir įsikūrėme 

savo kambariuose.  

Ryte nubudome 

pailsėję ir pasiruošę dar vienai 

nuotykių dienai. Papusryčiavę 

kupini energijos vėl leidomės į 

kelionę. Atvykome į Tartu 

senamiestį. Čia turėjome 

galimybę apsižvalgyti ir 

pasivaikščioti siauromis miesto gatvelėmis, apžiūrėti seniausią 

Estijoje Tartu universitetą, 

sulaikę kvėpavimą pereiti per 

Angelų tiltą ir nusifotografuoti 

prie besibučiuojančių studentų 

fontano. Atsisveikinę su Estija, 

patraukėme į Latviją. 

Atvažiavome į „Cinevilla“ kino 

miestelį – Latvijos Holivudą. 

Čia stebėjome, kaip natūralioje 

gamtoje kuriamas kinas, 

apžiūrėjome filmavimui skirtas dekoracijas. Taip pat turėjome 

galimybę ne tik susipažinti su specialiųjų kino efektų kūrimu, bet 

ir patys tame sudalyvauti. Įsikūniję į tam tikrus vaidmenis, 

nusifilmavome ir 

pasijutome tikrais 

Holivudo aktoriais. 

Vėlų 

penktadienio vakarą 

su puikia nuotaika ir 

dainomis grįžome į 

Lietuvą. Kelionė 

paliko neišdildomus 

įspūdžius, o 

prisiminimai išliks dar 

ilgai. Už linksmai ir 

prasmingai praleistą 

laiką, už galimybę keliauti katu su savo draugais, dar kartą 

dėkojame mokytojoms, kurios, nepaisant visų mūsų išdaigų, vis 

dar noriai leidžiasi pažinti pasaulio drauge su mumis.  

8
A
 klasės mokinė Gabija Urbšytė  

Maketuotojas – Hofšteteris Jonas 
 

Korespondentai: Urbšytė Gabija, Povilaitis 

Titas, Sadauskaitė Olivija, Sadauskaitė 

Emilija, Trumbeckas Tadas. 

Mokinius konsultavo „Mažvydietis” 

autorė ir koordinatorė  lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

Kaklauskienė Irena 


