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         SAUSIO 13-OJI MŪSŲ MOKYKLOJE 

 
   Mokykloje minėjome Sausio 13-ąją. Pamokos vyko kitokios 

nei visada. Pirmąją pamoką visi pagerbėme dieną uždegę žvakes 

ir būdami tyloje. Mokytojos pasakojo savo prisiminimus apie šią 

tragišką dieną, rodė įvairius filmus. Mokyklos 2 aukšto foje 

buvo papuošta plakatais, žuvusiųjų nuotraukomis. Pamokų gale 

visi susirinkome į aktų salę dar kartą visiems kartu prisiminti 

kraupią dieną. Renginį pradėjo mokyklos direktorė Juzė 

Grigalienė pasakodama apie kraupios dienos įvykius. 

Projektoriaus ekrane buvo galima išvysti šiurpius kadrus iš 

baisios dienos, žmones, kurie žuvo kovodami už savo tėvynės 

laisvę. 5-8 klasių mokiniai pristatė šią dieną paminėdami 

svarbiausius žmones, įvykius ir įvertindami turimą laisvę. 

Renginio pabaigoje visi sudainavome daina „Oi neverk, 

motušėle“.  

 

Gustė Liubinaitė 7a klasės mokinė 

 

      DAUGIAU APIE EUROPOS SĄJUNGĄ 

 
Gegužės 13d. į mūsų mokyklą pagal  Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų 

ministerijos 

vykdomą 
projektą  „Atgal į 

mokyklą“ atvyko 

diplomatė Jurgita 

Germanavičienė. 

Ji mums 

papasakojo apie 

Europos Sąjungą, 

išaiškino, kuo 

naudinga 

Lietuvos narystė 

Europos Sąjungai ir mums. Tokie susitikimai padeda mums ne 

tik sužinoti naujos informacijos, bet ir pagilinti savo žinias.  
 

Patricija Krasnadomskytė 7a klasės mokinė 

  

       MYLĖKIME ŽMOGŲ IR GIMTINĘ 
 

     Vasario 14-ąją mūsų mokykloje vyko renginys „Mylėkime 

žmogų ir 

gimtinę“, skirtas 

Šv. Valentino ir 

Vasario 16-osios 
dienai paminėti. 

Renginyje 

dalyvavo 5-8 

klasių mokiniai. 

Kiekviena klasė 

paruošė po 

pasirodymą, 

pirmieji pasirodė 

5b klasės 

mokiniai, kurie papasakojo apie laiškų svarbą ir sušoko 

nuostabų šokį. O 5a padainavo dainą „Meilės sparnai“. Na, o 
6b klasė suvaidino meilę senovės Graikijoje, šis pasirodymas 

su meilės istorija, su žiupsneliu humoro, sužavėjo visus. 

Vyriausieji 8a klasės mokiniai su literatūrine kompozicija 

„Žodžiai į sielą-meilės vardu“ sugraudino ne vieną širdį. 7a 

klasė atliko pasirodymą su daina „Yesterday“. Vaidinimas 

„Slaptoji mokykla“ (apie meilę lietuvių kalbai), kurį suvaidino 

6c,  

parodė, 

kokia 

svarbi yra 

lietuvių 

kalba. 
Dainą 

„Mano 

kraštas“ 

pagrojo ir 

atliko 7c 

klasė. 

Išgirdome 

7b klasės 

skanduotę 

„Lietuvos istorijos mandala“. Na ir paskutinieji pasirodė 6a 

klasės mokiniai su kompozicija „Pasveikinkim vieni kitus“, 
išgirdome ne tik 

visiems žinomą 

dainą, bet ir 

pamatėme, kokia 

energija ir 

harmonija jie 

trykšta. Už 

puikiai praleistą 

laiką dėkojame 

renginio 

organizatoriams 
– 7a klasės 

mokiniams, mokinių tarybai, klasių auklėtojams ir, žinoma, 

visiems dalyvavusiems. 

Džiaugiamės, kad mūsų mokykloje mokosi tiek daug talentingų 

mokinių! 

 

Karolina Stankevičiūtė 8a klasės mokinė 
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        KURŠIŲ GENTIES VARTUS PRAVĖRUS 

Gegužės 7d. mūsų mokykloje vyko edukacinė 

programa, kurioje buvo pristatyta senovės kuršių genties istorinė 

rekonstrukcija. Edukacijos metu galėjome paliesti atkurtą 
kostiumo detalę, išbandėme ginkluotę: matavomės šalmus, 

šarvus, mėtėme akstį į taikinį, mojavome kalaviju ir ietimi, 

apžiūrėjome X-XII amžiaus juvelyriką, buities reikmenis, 

sužinojome apie kuršių genties gyvenseną. Buvo tikrai įdomu 

nukeliauti į mūsų praeitį.  

Patricija Krasnadomskytė 7a klasės mokinė 

              KNYGA MŪSŲ PASAULYJE 

Vasario 28-ąją į mūsų mokyklą susirinko gražus būrys knygos 

mylėtojų. Vyko tradicinė Kauno miesto mokytojų ir 7 klasės 

mokinių skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų 

pasaulyje: skaitymas – emocija – kultūra“, skirta Tarptautinei 

Gimtosios kalbos dienai. Joje dalyvavo 90 septintokų iš 13 

Kauno mokyklų. Nuo 2003-ųjų mūsų mokyklos lietuvių kalbos 

mokytojų organizuojamas renginys rodo, kad  

 

 
knyga išlieka populiari tarp Kauno paauglių. Pirmoje 

konferencijos dalyje su vaikais bendravo rašytoja Vaiva 

Rykštaitė. Rašytoja pristatė savo knygas, pasidalino mintimis 

apie skaitymo patirtis, 

gyvenimą Havajuose. Mokinių susidomėjimą rodė gausūs 

klausimai knygų autorei. 

Antroje konferencijos dalyje visi susibūrė į pasirinktas 

kūrybines dirbtuves „Kaip žodis virsta eilėraščiu“, „Kaip 
eilėraštis virsta muzika“, „Kaip žodis virsta vaizdu“, „Kaip 

gimsta knyga“, „Dalijamės skaitymo patirtimis“. Kūrybinių 

dirbtuvių rezultatai išties nustebino: buvo iliustruota Vaivos 
Rykštaitės knyga „Ugnikalnio deivė ir Džonas Havajų“, pagal 

mokinių tekstus sukurtas išraiškingas muzikinis numeris, 

sukurti akrostichai bei iš žurnalų iškarpų sudėlioti modernūs 

tekstai, pademonstruota video medžiaga apie knygas, 

pristatytos mokinių pagamintos knygelės. Visi išsiskirstė dar 

labiau susidomėję knyga. Juk vaikas ir knyga – tai derinys, dėl 

kurio verta eikvoti energiją (D.Čepauskaitė). 

 

Lietuvių kalbos mokytoja Aldona Adomaitytė 

 

              KĄ AŠ ŽINAU APIE LIETUVĄ? 

 
Kovo 19 dieną mokyklos aktų salėje vyko 5-8 klasių protmūšis 

„Ką žinau apie Lietuvą?“. Jis buvo skirtas paminėti tris 

šventes: Kovo 11–ąją, Pasaulinę vandens dieną ir Knygnešių 

dieną. Dauguma klausimų buvo įdomūs ir verčiantys 

pagalvoti. Tokie kaip: Kada mirė Maironis? Kelintais metais 

išleistas laikraštis „Aušra“? Kokio rašytojo pravardė buvo 

Vytė 

Nemunėlis? 

Iš 

fotografijos 
atspėti 

mokyklą. 

Protmūšį iš 

viso sudarė 

net trys turai. 

Komisija 

suskaičiavo 

taškus ir 

paskelbė, 

kad daugiausiai taškų surinko 8a klasė. 2 – ąją vietą užėmė  6c 

klasė. Na, o trečiąja dalijosi net dvi klasės: 7b ir 7c klasės. 
Sveikiname! Kitiems linkime nenusivilti ir sugrįžti kitais 

metais! 

 

Gustė Liubinaitė 7a klasės mokinė 
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                                  KAZIUKO MUGĖ 

 
                 Kovo 4 dieną mūsų mokykloje šurmuliavo Kaziuko 

mugė. Jos metu prekeiviais tapo padinių klasių mokiniai, pas juos  

 

buvo galima įsigyti labai daug įvairiausių kepinių ir dirbinių: nuo  

smaližius viliojančių saldžių gardumynų iki įspūdingų rankų darbo  

 
gaminių. Tarp viso prekių margumyno originalumu išsiskyrė 

Emilijos (1c kl.)  pagamintos sagės „Balerinos“, Gusto (2c kl.) 

žaismingi skirtukai knygoms, Dovydo (1a kl.) sveikuoliški 

saldainiai, pagardinti medumi, imbieru ir pipirmėte, Justo (3c kl.)  

 

daugybė malonių smulkmenų: rankų darbo muiliukai, žvakutės, 
gardūs saldainiai ir kvapniosios vonios „bombos“. Mugėje tvyravo 

pakili nuotaika, persidavė tikra Kaziuko mugės dvasia. Kviečiame 

kitais metais visus gausiai dalyvauti mokyklos renginyje. Iki kito 

„Kaziuko“ !  

 

Rugilė Alkovikaitė 7a klasės mokinė 

                  SUSITIKIMAS SU KOTRYNA ZYLE 
 

   Šių metų balandžio 9d. mūsų mokykloje, aktų salėje, 5-8 kl. 

mokiniams įvyko susitikimas su knygų autore Kotryna Zyle. 

Rašytoja susitikimo metu pasakojo apie savo kūrybą, naujas 

idėjas bei pristatė naują, neseniai išleistą knygą-romaną 

paaugliams „Sukeistas“. Autorė taip pat atsakinėjo į beveik visus 

moksleivių užduotus klausimus. Štai keli įdomesni klausimai ir 

atsakymai į juos: 

 

Kodėl rašote apie mitologiją? 

 

Nes tai yra mūsų tautosakos dalis. Lietuvių mitologija yra unikali, 

kuri išskiria mus iš kitų tautų. Todėl yra labai svarbu ją išsaugoti. 

 

Ar Jūs šiuo metu planuojate rašyti kokią nors naują knygą? 

 

Pirmiausia, pažiūrėsiu kaip seksis mano naujai išleistai  knygai, 

todėl  dabar  mano artimiausiuose planuose nėra naujos  knygos 

kūrimo. 

 

Iš ko semiatės įkvėpimo? Kas įkvepia jus rašyti? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būtent šiai knygai įkvėpimo sėmiausi iš jūsų „kavinių sėdėtojų“ 
bei savo pačios vaikystės. Knygas mane įkvepia rašyti toks gilus 

noras manyje ir kitos geros perskaitytos knygos. 

 

Kaip gimė  Jūsų naujos knygos siužetas? 

Pati mintis atėjo gana netikėtai, ji atrodė labai įdomi, tačiau  

knygos siužetą galvojau bei dėliojau apie 2 mėnesius. 

Šis susitikimas su jaunąja autore buvo labai įdomus. Linkime 

autorei daug naujų idėjų ir niekados nenustoti kurti. 

 

Rugilė Alkovikaitė 7a klasės mokinė 
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1. ... Danilevičius, aktorius, baigęs mūsų mokyklą? 

2. Koks būna mėnuo,  kai švenčiame Mokytojų dieną? 

3. Kiek pavaduotojų dirba mūsų mokykloje? 

4. Kiek šiais metais yra  aštuntų klasių  mūsų mokykloje? 

5. Lietuvos krepšinio rinktinės gydytojas ... Vytenis, kuris 

baigė mūsų mokyklą? 

6. Kiek klasių galima baigti mūsų mokykloje? 

7. Kokiame gyvenamajame rajone yra mūsų mokykla? 

8. Koks yra krepšininko vardas, kuris baigė mūsų mokyklą?            

( ... Praškevičius) 
9. Koks yra mūsų mokyklos direktorės vardas? 

 

Kryžiažodį sudarė 7a klasės mokinė 

 

Lukrecija Lodaitė 

 

Atsakymų lauksime mokyklos bibliotekoje. Burtų 

keliu bus išrinktas ir apdovanotas laimėtojas. 

 

2018m. 45 numerio kryžiažodžio nugalėtoju tapo 6a 

klasės mokinys Benas Valiulis. 

 

Sveikiname! 

 

                  

 

  NUOTYKIAI VARŠUVOJE 
 

2019 balandžio 18 dieną, 5b ir 7ac klasių  

mokiniai su mokytojomis išvykome į Lenkijos sostinę Varšuvą. 

Atvykę  aplankėme įspūdingąjį Koperniko mokslo centrą, 

susipažinome su įvairiais gamtos reiškiniais ir jų veikimo 

pobūdžiu, atlikome įvairius bandymus, savo kailiu patyrėme 

žemės drebėjimo baisybes ir atsakėme į daugybę klausimų – kas, 

kodėl, kaip. Centre praleidome apie keturias valandas ir pilni 
įvairių įspūdžių keliavome į Varšuvos senamiestį. Ekskursijos 

metu 

apžiūrėjome 

Turgaus aikštę, 

supamą turtingų 

miestelėnų ir 

pirklių namų; 

Karalių pilį, 

gotikinę Šv. 

Jono katedrą. 

Keliavome 

Karališkuoju 
keliu praminta 

gatve, 

grožėjomės buvusių turtuolių namais bei rūmais, šio kelio 

puošmena – Šv. Onos bažnyčia. Greta Šv. Onos bažnyčios išlikę 

kadaise buvusio Bernardinų vienuolyno griuvėsiai. Mums 

pasisekė pamatyti, kaip buvo filmuojamas filmas apie žmonių 

gyvenimą Varšuvoje II pasaulinio karo metu. Po to visi vykome  į 

viešbutį, jame  pailsėjome ir pabendravome su draugais.  

Kitą dieną  papusryčiavę išvykome iš viešbučio, 

užsukome į 

prekybos 
centrą ir 

važiavome į 

Mikolaikų 

vandens 

parką. Čia 

maudėmės 

sūkurinėse 

voniose, 

plaukiojome 

baseine, 

atsišaldėme 

ledo pirtyje. 
Visi laimingi ir išmirkę vandenyje susiruošėme į ilgą kelionę 

namo, ir balandžio 19-tą  apie pusę dvyliktos nakties jau buvome 

Kaune.  

Esame dėkingi mokytojoms: Elenai 

Antanavičienei, Vitalijai Savickienei, Romualdai Saveiskytei ir 

Irenai Kaklauskienei, kurios nepagailėjo savo jėgų ir nervų ir 

suorganizavo mums tokią įdomią ir turiningą kelionę.  

 

Augustė Samuolytė 7a klasės mokinė 
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