100 SIMBOLIŲ LIETUVAI
Šiais metais Vasario 16-ąją nusprendėme
paminėti kitaip: visą mėnesį darėme knygų skirtukus „Vasario
16-oji Kaune“, plakatus „10 žingsnių į Nepriklausomybę“,
simbolių trafaretus pilietinei akcijai „100 simbolių Lietuvai“.
Vasario 15 d. bibliotekoje vyko skirtukų paroda ir gražiausių
darbų apdovanojimas. Į skirtukų gaminimą įsitraukė ir
pradinukų tėveliai, buvo sukurta labai daug nuostabių darbelių.
Knygų
skirtukai
mokinių
dovana
bibliotekai.
II a. fojė
visos
komandos
pristatė savo
plakatus
–
kiekviena 58
klasė
turėjo
originaliai ir
kūrybiškai
atspindėti
pasirinktą
šimtmečio
dešimtmetį. Vadovaujamos istorijos mokytojos Virginijos
Jasulaitienės,
visos klasės
pasiruošė
puikiai
ir
buvo
apdovanotos
direktorės
Juzės
Grigalienės
padėkomis.
Plakatai puoš
istorijos
kabineto
sienas.
rugiagėlės, rūtos, linai, ąžuolai, skrynios, tautinės juostos,
verpstės, gandrai, kregždės ir gausybė kitokių simbolių.
Su gimtadieniu, Lietuva.
Direktoriaus pavaduotoja Auksė Petruševičienė

PADĖKIME BADAUJANTIEMS VAIKAMS
Gegužės 10 mūsų mokykloje vyko mugė. 5-8
klasių mokiniai per 2-3 pertraukas 2 aukšto foje prekiavo savo
gamintais
gaminiais. Šios
mugės tikslas
buvo uždirbtais
pinigais
paremti
Afrikoje
badaujančius
vaikus.Visos
šios
akcijos
iniciatoriai yra „UNICEF“. Mugėje
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dalyvavo net 45 mokiniai. Labai džiaugiamės, kad galime
sudalyvauti akcijoje ir padėti vaikams. Gegužės 18d. aktyviai
dalyvausime bėgime už kiekvieną vaiką.
Karolina Stankevičiūtė 7b klasės mokinė

KAIP UGDYTI PILIETIŠKĄ MOKINĮ
Balandžio 26 dieną mūsų mokykloje vyko respublikinė
mokytojų konferencija „Kultūrinės –pilietinės tapatybės ir
nuolatinio mokymosi poreikio ugdymo sąsajos“. Renginį
pradėjo mūsų mokyklos 8b klasės mokiniai, kurie pristatė savos
kūrybos repą „Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui
paminėti“. Iškart po jų pasirodymo mokyklos direktorė
pasisveikino su svečiais, atvykusiais į šią konferenciją, ir

pakvietė pirmąjį pranešėją kunigą Emilį Vasiliauską. Jis
kalbėjo apie tai, kas iš tiesų yra bažnyčia ir kam ji reikalinga,
pasidalino savo patirtimi, dar kartą priminė, kad mokytojai į
pasaulį neša šviesą. Po to lektorė Gintė Žulytė -kino edukatorė,
medijų antropologė, Všį „Meno avilys“ steigėja ir projektų
vadovė
parodė
keletą
filmukų, kurie buvo kurti jos
užsiėmimų
metu.
Dažniausiai
į
veiklą
priimami mažesnių miestų ir
kaimelių vaikai, tačiau taip
pat laukiami ir aktyvūs
didmiesčių mokiniai. Lektorė
pasakojo apie tai, kokie
vaikai būna abejingi filmo
kūrimui pačioje pradžioje,
tačiau darbui įpusėjus, jie
būna pilni energijos ir mielai
kuria bei montuoja įvairius
trumpametražius filmus.
Trečiasis pranešėjas Arūnas
Šileris - „Vyturio“ leidyklos
vadovas, IBBY valdybos narys, vertėjas papasakojo, kaip jis
platina pilietiškumą savo šeimoje, pateikė keletą pilietiškumo
platinimo pavyzdžių . Išsakė nuomonę apie pilietiškumo
ugdymą mokyklose ir patarė, kokias knygas būtų geriau skaityti
esant tam tikroje klasėje. Pavyzdžiui: 8 klasei jis rekomeduotų
skaityti Icchoko Mero „Geltonas lopas“, vietoj Anos Frank
dienoraščio
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7kl
–
Karlo
Majaus „Vinetu“,
5kl
–
Marko
Tveno
„Tomo
Sojerio
nuotykiai“.
Salomėja
Bitlieriūtė- ŠMM
UPC
kvalifikacijos
tobulinimo
skyriaus
metodininkė,
pilietinio ugdymo vadovėlių ir mokomųjų preimonių autorė
mokytojams pateikė pavyzdžių, kaip įdomiau bei efektyviau
pilietiškai ugdyti mokinius. Ji sakė, jog pilietiškai ugdyti
mokinius reikėtų ne nuo 9 klasės, o daug anksčiau. Metodininkė
teigia, kad mokiniams labai svarbus neformalusis ugdymas. Savo
pranešimo pabaigoje ji paprašė mokytojų stiprinti mokinių
savivaldą, nes tai geriausias būdas skliesti pilietiškumą.
Po visų pasisakymų mokytojai susiskirstė grupėmis ir diskutavo
prie kavos puodelio.

pristatomi progimnazijoje įgyvendinti projektai, skirti Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui. Pirmiausiai gražiais posmais

(kompozicija „Iš praeities mokomės tarsi iš knygos“) visus
pasveikino
šaunūs
ketvirtokai
(mokytoja
Valerija
Magelinskienė). Paskui penktokai pristatė projektą, kuriuo
domėjosi, kaip mūsų mieste įamžinti Kauną garsinę žmonės. 6-7
klasių mokinių įgyvendintas projektas visus nukėlė į pokarinį
Kauną ir supažindino, kokie svarbiausi įvykiai vyko mūsų
mieste

Antra konferencijos dalis – „Skaitau ir kuriu Lietuvą“ kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė profesionalai. Mokiniai puikiai
dirbo
komandose
šiose
dirbtuvėse:
„Kaip žodis virsta vaizdu“ – vaikai įvairiomis technikomis
iliustravo knygų ištraukas (vadovė Jūratė Varnagirienė);
„Kaip eilėraštis virsta muzika“ – mokiniai, pasinaudodami
šiuolaikinėmis technologijomis, kūrė muziką duotam tekstui
Rita
Beitnaraitė);
Manau, šis renginys buvo naudingas ne tik mokytojams, bet ir (vadovė
mokiniams, kurie išklausė visų pranešimų ir praturtino savo „Kaip žodis virsta eilėraščiu“ – jaunieji poetai kūrė klasikinius
eilėraščius ir iš duotų žodžių „lipdė moderną“ (vadovė Aldona
žinias apie pilietiškumą.
Fausta Grajauskaitė 8b klasės mokinė Adomaitytė);
„Kaip gimsta knyga“ – dalyviai iš antrarūšių žaliavų gamino
įspūdingus
KNYGA MŪSŲ PASAULYJE
knygų
viršelius
2018 m. vasario
(vadovas
27 d. Kauno
Alfredas
Martyno
Saikauskas);
Mažvydo
„Dalijamės
progimnazijoje
skaitymo
vyko metodinėpatirtimi“ –
praktinė Kauno
miesto mokytojų
ir 7 kl. mokinių
skaitymo
skatinimo
konferencija,
pageidaujantys mokiniai pristatė video pranešimus apie skaitytas
skirta
knygas (vadovės Vitalija Savickienė ir Irena Kaklauskienė).
Tarptautinei Gimtosios kalbos dienai ir Lietuvos valstybės
Pabaigoje visi susirinko aktų salėje ir pasidžiaugė puikiais
atkūrimo šimtmečiui, “Knyga mūsų pasaulyje”.
rezultatais – sukurtais eilėraščiais, piešiniais, knygų viršeliais,
Nepaisydami atšiauraus šalčio, į konferenciją susirinko knygų
daina. Viskas buvo skirta Knygai ir Lietuvai. Juk knyga,
mylėtojai net iš 15 Kauno miesto ir apskrities mokyklų. Renginį
atvėrusi
sudarė dvi dalys. Pirma dalis – „Šimtmečio ženklai“ - vyko aktų
salėje. Po nuoširdaus direktorės Juzės Grigalienės pasveikinimo,
Auksė Petruševičienė,
buvo
Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktorės
pavaduotoja ugdymui
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KĄ PASAKOJA SENOSIOS KNYGOS
Vasario 6 d. 6a klasės mokiniai drauge su lietuvių kalbos
mokytoja Irena Kaklauskiene ir klasės auklėtoja Romualda
Saveiskyte vyko į Kauno technologijos universiteto (KTU)
biblioteką. Tai buvo dovana už aktyvų dalyvavimą konkurse
„Giminės
medis“.
Mokiniai
dalyvavo
edukacinėje
ekskursijoje
„Bibliotekos
labirintuose“,
kurią
labai
įdomiai vedė
vyriausioji
bibliotekininkė
Edita
Korzonaitė.
Sužinojome, kad didžiausią Retų spaudinių fondo dalį sudaro
knygos (virš 78 tūkst.). Biblioteka saugo 14 inkunabulų
(ankstyviausiojo spaudos laikotarpio knygos, išspausdintos iki
1501 m.) lotynų kalba. Vienas iš jų – seniausia Kauno mieste
esanti knyga – Senovės Romos poeto Caius Valerius Catullus
(Kajaus Valerijaus Katulo) „Carmina…“ („Eilėraščiai…“),
išleista Milane 1475 metais. Įrašas Bibliotekos inventoriaus
knygoje
rodo,
kad
anksčiau ji priklausė
Raudondvario
grafams
Tyszkewicziams
(Tiškevičiams).
Įdomiausia buvo, kad
šiuos leidinius galėjome
vartyti. Pamatėme ir
lietėme
lietuviškus
laikraščius
„Varpas“,
„Aušra“.
Sužinojome,
kaip
biblioteka buvo
įkurta ir kad jos rūsiuose
buvo vokiečių ligoninė.
Pamatėme,
kaip
restauruojamos knygos.
Taip pat papildėme savo
žinias apie J.Basanavičių,
A.Smetoną
ir
kitus
įžymius žmones.
Gustė Liubinaitė 6a klasės mokinė

PROTĄ LAVINAME PROTO MŪŠYJE
2018m. vasario 21 dieną mokykloje vyko proto
mūšis, kuriame dalyvavo 5-8 klasių mokinių komandos.
Protmūšis buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui,
knygnešio dienai ( kovo 16d.), Pasaulinei vandens dienai (kovo
22d.), poezijos dienai (03 21d.) paminėti. Buvo pateikti klausimai
apie Lietuvą, jos istoriją bei mūsų mokyklą.
Tradiciškai apdovanojome trijų klasių komandas, kurios surinko
daugiausiai taškų. III-ąją vietą užėmė 5a klasė, II- ąją -8a, o I-ąją
-8b. Šios klasės pasirodė nuostabiai, pademonstravo savo žinias
bei aktyviai dalyvavo. Praplėtėme akiratį aktualiomis temomis ir
smagiai praleidome laiką. Už puikų renginį dėkojame mokinių
savivaldos nariams
Laura Bikulčytė 8b klasės mokinė

KAZIUKO MUGĖ
Kovo 5 dieną
mūsų mokykloje vyko tradicinė
„Kaziuko mugė“.
Joje dalyvavo 1-4 klasių mokiniai,
kurie prekiavo savo rankdarbiais,
kepiniais. Buvo labai daug įdomių,
skanių,
skirtingų,
gražių ir
originalių darbų. 4B klasės
mokinys Arnas su mama gamino

velykinius
atributus:
paukščiukus
iš
siūlų,
medinius kiškius, lankstė
įvairiausius gyvūnus. Viską
pagaminti užtruko apie dvi
savaites.
Andrėja iš 3B klasės taip pat
su mama gamino odines apyrankes, kurios buvo dekoruotos
odinėmis
gėlytėmis,
lapais,
mėnuliais. Mergaitei ir jos mamai
kilo idėja tuomet, kai mama
darbovietėje turėjo odos. 2C klasės
mokytojai Vilmai Kaziuko mugė
asocijuojasi su pavasariu, atgimimu.
Vilmai su savo klasės mokiniais
ruoštis mugei nebuvo sunku, nes
vaikai turi daugybę idėjų.Džiugu,
kad mokyklinėje mugėje atsiranda
vis naujesnių bei įdomesnių darbų, o
mokiniai vis tobulėja.
Karolina Stankevičiūtė 7b klasės mokinė

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA VAIVA
RYKŠTAITE
2018 03 19d. 7a ir 7b klasių mokiniai susitiko su
rašytoja Vaiva Rykštaite. Rašytoja Havajuose gyvena jau 4 metus,
ten susipažino su savo vyru.
Susitikimo metu
Vaiva
domėjosi, kokias knygas
skaito septintokai, kokius
rašinius rašo. Taip pat
pasiūlė
kelias
knygas,
kurios tiktų paaugliams:
„Heroinas“
ir
„Mados
raktelis“. Rašytojos pirmoji
knyga
„Plaštakių
sindromas“, ją Vaiva išleido būdama 22 metų, „būna rašau sakinį,
nepatinka ir turiu ištrinti, keisti. Knygą parašau per metus, pusę
metų galvoju, apie ką ji bus, susidėlioju mintis ir tik tada imuosi
darbo.“ Pati rašytoja domisi senovės lietuvių, politikos, mados ir
negrožinės literatūros knygomis. Vaiva pasakojo, kas ją įkvepia
rašyti knygas „gyvenimas, keliavimas po kitas šalis, kartais rašau
iš savo patirties, kai atsirado vaikai, pradėjau rašyti vaikiškas
knygeles.“ Rašytoja su septintokais maloniai bendravo ir linksmai
praleido laiką.
Paulina Jodkauskaitė 7b klasės mokinė
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ĮSPŪDŽIAI IŠ LATVIJOS

KLAUSIMAI:
1. Ką karštą vasaros dieną reikia gerti?
2. Nuo kurios eilutės rašomas smuiko raktas?
3. Kauno vieta, kur susijungia Neris ir Nemunas?
4. Didžiausia Europos valstybė?
5. Lietuvos žymus kompozitorius ir dailininkas?
6. Laikinoji Lietuvos sostinė?
7. Kur vyko 2018m. Eurovizija?
8. Kada prijungė Vydūno mokyklą prie Mažvydo
mokyklos (metai)?
9. Seniausias medis?
10. Kas sukūrė Europos himną?
.
Kryžiažodį sudarė 8B klasės mokinys
Dominykas Semionovas
Atsakymų lauksime mokyklos bibliotekoje. Burtų
keliu bus išrinktas ir apdovanotas laimėtojas.

Balandžio 12-13 dienomis 5-8 klasių mokiniai bei
mokytojai vyko į Latviją. Pirma atvažiavome į Gaujos nacionalinį
parką.
Ant
vienos iš kalvų
šalia upės stovi
Turaidos
viduramžių
pilis– tvirtovė,
menanti karus,
politines
bei
ekonomines
permainas
ir
liūdną istoriją
apie
dviejų
jaunuolių
meilę...
Pasivaikščiojome po pilies muziejus, griuvėsius ir po dainų slėnį,
pilną įvairių statulų, skirtų žymaus latvių folklorininko K. Barono
atminimui. Vėliau aplankėme Gutmanio olą. Pasakojama, kad
čia XVII a. pradžioje buvo nužudyta nepaprasto grožio mergina
Maja.
Apžiūrėję
olą
iš
vidaus,
pamatėme įvairių
šalių
herbus,
įspaustus į olą.
Po
to lynu kėlėmės
virš
medžių
viršūnių ir matėme
nuostabius vaizdus
iš
aukštai.
Atvažiavę
į
Jūrmalą įsikūrėme viešbutyje. Vėliau vieni mokiniai važiavo į
vandens parką „Livu Akvaparks“, o kiti ėjo prie jūros.
Kitą dieną vykome į Rygos senamiestį,
mėgavomės
senovine
aura siaurose gatvelėse.
Apžiūrėjome
Rygos
katedrą, gotikinę Šv.
Petro bažnyčią, Šv.
Jokūbo katedrą, kurioje
yra Romos katalikų
bažnyčios
kardinolo
rezidencija, Šv. Juro
bažnyčią,
vadintą
Baltąja akmenine pilimi,
gražiąją Senosios Rygos sinagogą, Šv. Dvasios konvento kiemą,
Danenšterno namą ir t.t.
Smagu, kad mūsų mokyklos mokytojos randa
laiko ir noro mums parodyti ne tik Lietuvą, bet ir mūsų kaimynę
Latviją. Ačiū Jums.

2017m. 43 numerio kryžiažodžio nugalėtoja tapo 4b
klasės mokinė Gerda Monginaitė.
Sveikiname!
Redaktorė – Miglė Bernatonytė
Maketuotojas –Šarūnas Butnevičius

Korespondentai: Karolina Stankevičiūtė,
Paulina Jodkauskaitė, Gustė Liubinaitė,
Fausta Grajauskaitė, Laura Bikulčytė,
Dominykas Semionovas

Karolina Stankevičiūtė 7b klasės mokinė

Mokinius konsultavo „Mažvydietis”
autorė ir koordinatorė lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė
Kaklauskienė Irena

