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KELIAUJAME PO VILNIAUS 

SENAMIESTĮ... 
Artėjant gražiausioms metų šventėms visus pasitinka jauki 

ir linksma nuotaika. Todėl šia nuotaika taip pat norėjo pasidalinti 

nuostabi gidė Lina, kuri gruodžio 10d. 5-8 klasių aktyviausius ir 

geriausiai besimokančius mokinius supažindino su seniausio ir 

didžiausio Vilniaus Universiteto paslaptimis.  

 
 

Keliaudami Universiteto kiemais ir koridoriais mokiniai 

sužinojo apie universiteto atsiradimą, Šv. Jonų bažnyčią ir jos 

vaizdingą varpinę, įžymių žmonių istorijas, apžiūrėjo vieną iš 

seniausių astronomijos observatorijų ir pasigrožėjo neapsakomo 

grožio raižiniais  bei statulomis. Po  stulbinančios informacijos 

visi suskubo pasivaikščioti gyvomis Vilniaus gatvelėmis, kur  

atradome nykštukinių tunelių, paslaptingai dekoruotų pastatų ir 

Kalėdų senelio bažnyčią. 

 
 

Susipažinome su senaisiais Kalėdų papročiais, išgirdome apie 

eglučių ir Senio Šalčio atsiradimą. Taip pat sužinojome, kur ir 

kada švenčiama Chanuka - žydų šventė, ir patys pažaidėme  

tradicišką žaidimą ,,Dreidelį". Burtų traukimu visi po mažu 

atsisveikinome su stebuklingu Vilniaus senamiesčiu ir su dideliu 

įspūdžiu palikome Kalėdomis dvelkiantį Vilnių. 

 

Emilė Ėėpikaitė 8b klasės mokinė 

 

ŽODŽIAI IŠ ŠIRDIES 

 
Gruodžio 14 dieną, jaukų antradienį, jau 8 kartą vyko 

adventiniai skaitymai, per kuriuos 5-8 klasių mokiniai 

deklamavo savo mėgstamiausius kūrinius žiemos tema. Renginį 

pradėjome adventinio vainiko uždegimu ir adventine meditacija, 

o pajusti žiemos nuotaiką mums padėjo choreografijos 

mokytojos paruošta pradinių klasių mokinių kompozicija 

,,Žiemos fantazija”.  

 
 

Po pradinukių pasirodymo skaitovai deklamavo eilėraščius. 

Trumpose pertraukėlėse tarp mokinių deklamavimų skambėjo 

šventinę nuotaiką keliančios dainos, kurias atliko gerai žinomas 

mokyklos vokalinis ansamblis ,,Vėjo dukros”, taip pat buvo 

grojami gitaros ir saksofono kūriniai, kuriuos atliko Milda 

Sadauskaitė ir Emilis Čeplikas.  

 
 

Renginio pabaigoje buvo balsuojama už labiausiai patikusį 

skaitovą ir renkami laimėtojai. Laimėtojais tapo: 6a klasės 

mokinys Tomas Bendoraitis ir 8b klasės mokinė Patricija 

Juknevičiūtė. 

 

 

Augustė Tauraitė 8b klasės mokinė 
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DISLEKSIJOS SUPRATINGUMO SAVAITĖ 
 

Spalio 4-8 d. progimnazijoje minėjome disleksijos 

supratingumo savaitę. Visą savaitę mokiniai ir mokytojai 

išreikšdami savo palaikymą rengėsi raudonais rūbais arba nešiojo 

raudoną akcentą savo aprangoje.  

 

 
 

1-5 klasių mokiniai piešė piešinius parodai „Raidė kaip 

išraiška“, o vyresnių klasių mokiniai žiūrėjo filmą „Mical“, kurio 

metu padedami specialiosios pedagogės bandė suprasti vaiko, 

turinčio disleksijos sutrikimus sunkumus ir stiprybes. 

 

Spec.pedagogė Indrė Rimkė 

 

 
EUROPOS KALBŲ DIENA MŪSŲ 

MOKYKLOJE 

 
800 milijonų europiečių iš 47 Europos Tarybos 

valstybių narių yra skatinami išmokti daugiau kalbų būdami bet 

kokio amžiaus, mokydamiesi mokykloje ar ne. Tikėdama, kad 

kalbų mokėjimas yra įrankis siekiant tarpkultūrinio 

bendradarbiavimo ir supratimo apie mūsų žemyno kultūrinį 

paveldą, Europos Taryba skatina daugiakalbystę visoje Europoje. 

Todėl Europos Tarybos iniciatyva Europos kalbų diena- kartu su 

Europos komisija-nuo 2001-ųjų metų rugsėjo 26-osios dienos 

švenčiama kasmet. Šiais metais ji buvo minima 20 kartą. Šios 

dienos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, 

akcijos, konkursai. 

Kalbų dienos jubiliejaus proga mūsų mokykla 

prisijungė prie akcijos „EKD marškinėlių konkursas“, kurioje 

reikėjo nupiešti marškinėlius su logotipu. Visais nupieštais 

marškinėliais buvo galima pasigrožėti antro aukšto fojė. Šioje 

akcijoje dalyvavo visos 5-8 klasės.  

                                                                                                                                               

Gerda Monginaitė 8b klasės mokinė 

MIŠKO SEKLIAI 

 
Šiltas ir saulėtas ruduo spalio 8d. sukvietė visus Kauno 

Martyno Mažvydo progimnazijos pradinukus į šventę “Miško 

sekliai”, kuri vyko Kleboniškio miške. Dalinamės smagiomis 

akimirkomis. 

 
 

Pradinių klasių mokytoja Dalia Butvilienė 

 

HELOVYNAS 
 

Spalio 29d., penktadienį, į mokyklą vaikai rinkosi 

vienas už kitą baisiau išdažytais veidais, kaukėmis, 

šiurpinančiais kostiumais.  Mokykla tiesiog alsavo Helovyno ir 

artėjančių atostogų dvasia. Prisiminkime…. 
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PASIVAIKŠČIOKIME PO KALĖDINĮ ROJAUS 

SODĄ 
 

Džiaugiamės, kad Šv. Kalėdų laukiame puošdami ne tik širdis, 

bet ir savo antruosius namus – mokyklą. 

 
 Gruodžio mėnesį Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje 

buvo skelbiamas kalėdinio klasių puošimo konkursas. Vaikai turėjo 

kūrybiškai papuošti savo klases tema „Kalėdinis rojaus sodas“.  

 
 

Nuoširdžiai dėkojame vaikams, auklėtojams ir tėveliams, 

kurie stengėsi ir prisidėjo prie to, kad mokykloje būtų juntama 

šventinė nuotaika. Klasės vienos už kitas gražesnės. Kartu sukūrėme 

tikrą Kalėdų pasaką .  

Kviečiame pasigrožėti. 

 
 

 

 

SOLIDARUMO BĖGIMAS 

 
2021 m. rugsėjo 13 d. Kauno Martyno Mažvydo 

progimnazijoje vyko tradicinis ,,Solidarumo bėgimas” – tai 

organizacijos ,,Gelbėkit vakus“ socialinė iniciatyva, prie kurios 

prisidėjo ir mūsų mokykla. Šio bėgimo misija – susivienijus 

bendrai sportinei veiklai ir renkt lėšas padėti Lietuvos ir Ukrainos 

vaikams, kuriems labai reikia mūsų paramos. Akcijoje dalyvavo 

1-8 klasių mokiniai, kurie visi dosniai aukojo lėšas ir užsiiminėjo 

fizine veikla. 291,30 eurų surinkta ir paaukota.  

 

 
 

          Kalbinu vieną iš sutiktų dalyvių, 8b klasės mokinę: 

- Ar pirmą kartą dalyvauji ,,Solidarumo bėgime“? Jei taip, kokie 

tavo pirmieji įspūdžiai? 

- Taip, dalyvauju pirmą kartą. Man labai patiko ši 

geranoriška idėja ir nuoširdžiai skatinu kiek įmanoma daugiau 

Lietuvos ugdymo įstaigų prisidėti prie šios akcijos. 

- Ar daug fizinių jėgų prireikė bėgant? 

- Na taip, po vieno rato darėsi ir sunkiau kvėpuoti, ir 

šoną paskaudo, bet mane labai motyvavo mintis, kad bėgdama 

suteikiu pagalbą tiems, kuriems jos reikia labiausiai. 

- Jeigu bus galimybė, ar dalyvausi šioje akcijoje ir kitais metais? 

- Būtinai dalyvausiu, skatinsiu ir kitus!  

 

Viltė Petrokaitė 8b klasės mokinė 

 

STATOME TOLERANCIJOS MIESTĄ 

Tolerancija – tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas 

žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę 

būti kitoks nei mes.  

 
 

Mūsų mokykla minėdama tarptautinę Tolerancijos dieną 

kartu su mokiniais pastatė nuostabų Tolerancijos miestelį. Jį kūrė 

pirmų - aštuntų klasių mokiniai. Šis miestas puikiai parodo, kad ir 

kokie skirtingi mes būtume, tai mums netrukdo būti drauge. 

 

Vytautė Vilkaitė 8b klasės mokinė 
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         KELIAUJAME PO MAŽĄJĄ LIETUVĄ 
 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija kasmet dalyvauja 

tarptautiniame projekte ,,Tyrėjų naktis". Taigi rugsėjo 24 d. 6b, 7a 

ir 8b klasių mokiniai su auklėtojomis nutarė aplankyti ir patyrinėti 

Mažosios Lietuvos grožį. 

Ankstyvą rytą  susėdome į autobusą ir pradėjome savo 

kelionę. 11.40 val. atvažiavome į Dreverną– seną žvejų kaimą, 

įsikūrusį  prie Kuršių marių ir Drevernos upės. 

 Šis žvejams skirtas miestelis buvo įsteigtas 1540 m. Jį dar galite 

žinoti kaip Lietuvos Veneciją, kadangi vienintelės gatvės yra 

kanalai. Daugelį šimtmečių  Minijos kaimo gyventojų 

pagrindinis verslas buvo žvejyba, jie žvejojo pačiuose 

žuvingiausiuose Kuršių marių plotuose. 

 
 
Po to sulipome į laivą ir išplaukėme į Kuršių marias. Į pačias 

marias neplaukėme, kadangi buvo labai didelis vėjas, tad į jas 

įplaukti būtų buvę labai pavojinga. Plaukdami klausėmės kapitono 

pasakojimo, stebėjome gamtos vaizdus ir paukščius. 

 

 
Grįžę atgal į krantą, apsilankėme žvejo muziejuje,  kur vietinis 

mums papasakojo apie šio miestelio istoriją bei aprodė žvejų 

muziejų. 

Po to  išvažiavome iš Minijos ir atvykome į Priekulę, kurioje 

aplankėme Ievos Simonaitytės memorialinį muziejų (vasarnamį).  

 
Rašytoja sugalvojo savo vasarnamį pasistatyti Priekulėje, kadangi 

norėjo ramybės. Vasarnamis buvo pastatytas 1960 m.. Kiekvieną 

vasarą ji tenai gyvendavo ir rašė. Sulaukus 60 m. - gavo 

Nepriklausomybės Rašytojo Premiją. Ant jos kūrinių dažnai 

būdavo užrašytas vardas ,,Evikė‘‘. Vieni sprendžia, kad jos 

tikrasis vardas  yra Evikė, o ne Ieva, nes tame krašte kalbėjo 

lietuvininkų kalba. 

 
Vėliau atvykome į Klaipėdos senamiestį, kuriame gavome laisvo 

laiko. Ir vėlų vakarą jau buvome namuose. Kelionėje smagiai ir 

naudingai praleidome laiką.  

 

Arnas Plačinskas 8b klasės mokinys 

 
Redaktorė – Viltė Petrokaitė 

Maketuotojas –Vilius Kudirka 
 

Korespondentai: Arnas Plačinskas, Viltė 

Petrokaitė, Augustė Tauraitė, Emilė 

Ėėpikaitė, Gerda Monginaitė, Vytautė 

Vilkaitė  

Mokinius konsultavo „Mažvydietis” 

autorė ir koordinatorė  lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

Kaklauskienė Irena 


