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NEBIJOKIME SVAJOTI 

Šių metų spalio 25 d. (antradienį) per trečią pamoką į 

mūsų mokyklą buvo atvykęs rašytojas, žurnalo „Žvaigždutė“ 

įkūrėjas ir redaktorius Jeronimas Laucius. Kadangi mūsų 

mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo jo organizuotame kūrybos 

konkurse „Mano svajonė 2016“, visi jų rašiniai išspausdinti 

žurnalo 2 numeryje. Svečias skaitė įdomiausias mokinių mintis, 

gyrė juos už drąsą, pasikėjimą savimi, norą svajoti ir įgyvendinti 

savo svajones.  Taip pat papasakojo apie  save, kad gimė 1946 m. 

ir jam dabar 70 metų. Knygas pradėjo rašyti būdamas 30-ties. 

Dabar J. Laucius yra parašęs jau virš šimto knygų. Pirmoji  knyga 

-,,Vaivos nuotykiai”. Jis teigė, kad būdamas jaunu nenorėjo būti  

niekuo kitu tik žurnaliuko ‚Žvaigždutė“ redaktoriumi. 

Dažniausiai jis rašo knygas jaunimui, bet, žinoma, jas gali 

skaityti ir suaugusieji. 

Pasibaigus renginiui, mokiniai neskubėjo palikti salės – jie 

bendravo individuliai, laukė autografo ir kvietė apsilankyti kitais 

metais. 

8
A
 klasės mokinės Ugnė Jurevičiūtė ir Julija Motiejūnaitė 

KALĖDŲ BELAUKIANT... 

Gruodžio 23-ąją dieną 5-8 klasių mokiniai puikiai 

nusiteikę susirinko į kalėdinį renginį, kurį mums organizavo 

mokinių taryba, vadovaujama Linos Misiūnienės.  

Mokyklos direktorė įteikė visiems pirmūnams (jų net 42) 

padėkos raštus. O po to prasidėjo šventė - pajudėjo kalėdinis 

traukinukas. Pirmiausia jis sustojo „Džiaugsmo stotelėje“, kurioje 

6
A
 klasės mokiniai mums 

surengė puikią plojimo pamoką.  

5
B
 klasė mus nukėlė į 

susikaupimo momentą – atliko 

dainą „Leliumai“. 5
A
 klasės 

mokiniai padainavo dainą 

„Ievaro tiltas“, o 5
C
 klasės 

atstovai papasakojo apie 

Kalėdas ir jų esmę. 6
B
 klasės 

sudainavo anglišką giesmę apie Kalėdas bei dainą „Dek, ugnele“. 

8
A
 klasė savo atliekama daina išsakė, kaip jie laukia Kalėdų, 8

C
 

klasės komanda papasakojo apie Kalėdas, jų laukimą ir šventimą 

bei sudainavo dainą apie Kalėdas. 7
A
 klasės mokiniai dainavo 

apie elnią devyniaragį – Kalėdų simbolį, taip pat paruošė puikų 

skaidrių pristatymą apie Kalėdų simboliką. 8
B
 klasė visus  

pradžiugino Kalėdų senio pasirodymu bei daina, o renginį užbaigė 

7
B
 klasė, kuri nuotaikingai sušoko ir padainavo apie Kauno eglutę. 

5
A
 klasės mokinė Rugilė Alkovikaitė 

 

SVEČIAI IŠ ITALIJOS IR HAVAJŲ 

Rugsėjo 26 dieną visoje Europoje švenčiama 

Europos kalbų diena. Todėl į 

svečius pasikvietėme italų 

kalbos dėstytoją Stefano 

Bonfiti (Italija) , šiuo metu 

dėstantį italų kalbą Vytauto 

Didžiojo universitete, ir 

studentes, studijuojančias italų 

kalbą. Svečiai supažindino 

mokinius su Kaune veikiančio 

Leonardo da Vinci italų kalbos 

ir kultūros klubo veikla bei 

vedė italų klabos pamoką 

mūsų mokiniams. Pamokos metu mokiniai išmoko pasisveikinti, 

atsisveikinti, prisistatyti ir skaičiuoti nuo 1 iki 10. Mokiniams 

labiausiai patiko gestų kalba, kurią italai naudoja kaip papildomą 

bendravimo priemonę. 

O per penktą pamoką mokiniai susitiko su romanų 

„Plaštakių sindromas“, „Kostiumų drama“ ir kelionių knygos 

„Viena Indijoje“  autore Vaiva Rykštaite (Juste Vinder (Winder), 

kuri gyvena Kapitono Kuko miestelyje, Havajų saloje, su savo 

vyru amerikiečiu 

Michaelu Winderiu ir 

dukryte Žemyna Mahina. 

Ji pristatė savo pirmąją 

knygą vaikams 

„Ugnikalnio deivė ir 

Džonas iš Havajų“, 

kurioje lengvai ir 

žaismingai pasakoja 

legendas apie Havajų salų 

atsiradimą ir neįtikėtinas 

ten gyvenančių žmonių 

istorijas. Įdomu tai, kad 

Justė Vinder mūsų 

mokykloje baigė 

devynias klases.  

Smagu, kai mus aplanko tokie žmonės, jų 

pasakojimai skatina mokinius svajoti ir keliauti. 

8
A
 klasės mokinės Emilija Sadauskaitė ir Gerda Šleneva 
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MOKYTOJŲ DIENĄ MININT... 

Spalio 5-oji buvo neeilinė diena mūsų mokykloje. Įdomu 

kodėl? Mūsų mokykloje jau įprasta, kad esame apsupti mokytojų 

dėmesio ir rūpesčio. Mokytojai kiekvieną dieną aukoja savo laiką 

mums ir stengiasi kuo daugiau savo žinių perduoti mokiniams. 

Tačiau spalio 5-oji diena buvo išskirtinė. Mes, mokiniai, 

turėjome progą atlyginti nors dalelę mokytojų rūpesčio. 

Atsikėlę anksčiau negu įprastai, mokiniai nekantriai laukė 

pro duris įžengsiančių savo mylimų mokytojų. Ir laukė jie, 

žinoma, ne tuščiomis, o su pačių gražiausių gėlių puokštėmis. 

Pasveikinti ir puikiai nusiteikę mokytojai buvo palydėti atlikti 

sveikatos apžiūrą. Juk svarbu, kad tiek darbų turintys mokytojai 

saugotų savo sveikatą ir jaustųsi puikiai! Tikroviškiausi daktarai 

baltais chalatais, su reikalinga įranga apžiūrėję mokytojus įteikė 

jiems sveikatos pažymas. Svarbu paminėti tai, kad buvo 

tikrinamas ne tik mokytojų regėjimas ir širdies pulsas, tačiau ir 

fizinis pasirengimas!  

Po tokio puikaus ir energingo ryto 12 valandą visi 

mokytojai sugužėjo į mokyklos aktų salę. Joje mokytojų laukė 

išskirtinis renginys. Šventę atidarė 8
B
 klasės mokinės Gabrielė ir 

Erika. Merginos jautrų ir nuoširdų sveikinimą parengė skaidrių 

pavidalu. Gražiu žodžiu mokytojus pasveikino ir mokyklos 

direktorė Juzė Grigalienė. Toliau sekė 5
A
 klasės mokiniai 

sužavėję mokytojus savo kūrybingumu. Šiltą dainą mylimiems 

mokytojams skyrė 5
C
 klasės mokinė Emilija Šukytė. Na, o 

tuomet, stebėjome mokinių tarybos žurnalisčių parengtą 

mokytojų apklausos pristatymą. Mūsų mokyklos septintokės 

Ugnė ir Justė atliko dainą „Gintarai“. Savo nuostabiu balsu 

mokytojus pradžiugino ir 8
C
 klasės mokinė Alvita Kaminskaitė. 

Taip pat nuskambėjo ir 7
A
 klasės mergaičių muzikinis 

sveikinimas. Vienas pasirodymas tikrai išsiskyrė iš visų. Ilgai 

lindo yla iš maišo, bet galų gale paaiškėjo, ką gi mūsų brangieji 

mokytojai veikia pertraukų metu! Dar ilgai po nuotaikingo šokių 

pasirodymo visa salė leipo juokais ir gausiais aplodismentais. Na 

ir galiausiai šiltomis emocijomis renginį vainikavo mūsų mažieji, 

3
C
 klasės mokiniai. 

Taigi, mūsų brangiausi mokytojai šią dieną susilaukė 

išskirtinio mokinių dėmesio ir meilės. Net sunku išreikšti 

žodžiais, kokie mes esame dėkingi Jums, mylimi mokytojai, todėl 

pasistengėme šį dėkingumą išreikšti darbais. Apibendrindama 

noriu pridurti, jog svarbu kiekvienam gerbti ir vertinti mokytojus 

ne tik per šventes, bet ir kiekvieną dieną. 

8
A
 klasė Gabija Urbšytė 

RŪKYMUI – NE! 

Lapkričio 22d. mokykloje vyko renginys „Rūkymui – Ne“. 

Iš pradžių renginio vedėjos Erika ir Adrija  pateikė faktų apie 

rūkymą ir jo žalą. Po to 7-8 klasių komandos pristatė savo namų 

darbus.  7
A
 klasės mokiniai informavo apie  apie rūkymo žalą 

kūnui bei išvaizdai. 7
B
 klasė suvaidino situaciją apie berniuką, 

kuris buvo užkluptas rūkant mokyklos teritorijoje. Vaidinimas 

parodė, kokios gali būti pasekmės, kai rūkai. 8
A
 klasės komanda 

šūkiu pasisakė prieš rūkymą. 8
B
 klasės mokiniai padeklamavo 

eilėraštį, kuriame puikiai motyvavo nerūkyti. 8
C
 klasės komanda 

išvardijo įvairius kūno pokyčius, kurie vyksta žmogui rūkant.  

Po klasių 

pasirodymų 

vyko viktorina, 

kurioje buvo 

pateikti įvairūs 

klausimai apie 

rūkymo poveikį 

žmogui, įvairias 

nuodingas 

medžiagas ir kt. 

 Kol komisija 

skaičiavo 

viktorinos 

atsakymų taškus, visi nekantriai laukė. Bet tuo viskas nesibaigė, 

po to dar kiekvienos komandos atstovai galėjo uždirbti papildomų 

taškų mėtydami kankorėžius į krepšį. Susumavus visus taškus 

paaiškėjo, jog geriausiai apie rūkymo žalą išmano 8
B
 klasės 

komanda, antrieji buvo 7
B
 klasės mokiniai, o tretieji - 7

A
 

klasė. Visi 

dalyvavusie

ji buvo 

apdovanoti 

padėkomis 

ir prizais. 

Už tokią 

puikią 

pamoką 

turėtume 

būti 

renginio 

organizatori

ams: 

direktorės 

pavaduotojai Daliai Šickuvienei, biologijos mokytojai Elenai 

Vairienei bei socialinei pedagogei Simonai Šinskaitei. 

7
B
 klasės mokines Miglė Bernatonytė, Skaistė Rimavičiūtė ir 

Fausta Grajauskaitė 
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TYRINĖK IR ATRASI… 

Koks nuostabus pasaulis! Tiek daug norisi sužinoti, 

pamatyti, ištirti… 

Kauno Martyno Mažvydo 3
A
 ir 3

B
 klasės mokiniai jau treti 

metai dalyvauja “Tyrėjų nakties” renginyje.  Šiais metais 

mokiniai stebėjo du eksperimentus - “ Oro balionas” ir  “ Juodoji 

dykumų gyvatė”. 

Pimam bandymui reikėjo sodos, maistinio acto, 

plastmasinio butelio ir baliono. Sodai reaguojant su actu vyksta 

reakcija ir išsiskiria CO2 dujos, kurios pripučia balionėlį. 

Antram bandymui naudojome smėlį, spiritą, kalcio 

gliukonato irk t. Mišinį pakaitinome. Vykstant reakcijai cukrus 

ima lydytis, kol suanglėja. Išsiskyręs CO2 pakelia iš smėlio 

suanglėjusį reakcijos mišinį, kurios atrodo kaip juoda gyvatė. 

Mokiniai liko sužavėti. Jų akys spindėjo... Su nekantrumu 

lauksime kito rugsėjo. 

3
A
 ir 3

B
 klasės ir jų mokytojos D. Pranevičienė ir B. 

Simonavičiūtė. 

Rugsėjo 27d. 8
A
 klasės mokiniai kartu su klasės auklėtoja 

Irena Kaklauskiene dalyvavo užsiėmime „Įdomioji fizika“, kuris 

vyko KTU laboratorijoje moksleiviams. Užsiėmimą vedė 

chemijos fakulteto studentė Viktorija. Ji įdomiai papasakojo  ir 

pademonstravo įvairius bandymus su šviesa bei įvairiomis 

cheminėmis medžiagomis. „Man labai patiko eksperimentas 

„Dramblio skrandžio pasta“. Akivaizdžiai galėjome pamatyti, 

kaip reaguoja žmogaus skrandis į skirtingas medžiagas ir kas 

atsitinka, kai jas (pvz. alkoholį ir narkotikus) sumaišai.“(Gabija). 

„Man įstrigo eksperimentas su skystu azotu. Aš jį atlikau pati, 

buvo įdomu matyti, kaip į skystą azotą įpylus karšto vandens kyla 

šalti garai“ (Deimantė). „Man labiausiai patiko besisukanti kėdė. 

Kai ant jos atsisėdi ir sukiesi rankose laikydamas svarsčius. Buvo 

įdomu, kad sukantis ištiestomis rankomis kėdė juda lėčiau, o kai 

jas sulenki, sukasi daug greičiau“ (Vladas) 

8
A 

klasės mokinys Vladas Urbonas 

"ŽODŽIŲ MUZIKA" 

Gruodžio 6 dieną mokiniai susirinko į tradicinę Adventinių 

skaitymų popietę „Žodžių muzika“. Renginys prasidėjo skambant 

gitarų muzikai, uždegant adventinį vainiką. Grojant gitaroms 

pradinių klasių mokiniai pristatė šokio miniatiūrą. Popietės 

vedėjos Mėta ir Alvita pradėjo Adventinius skaitymus (šiais 

metais net 26 skaitovai pareiškė norą dalyvauti). Pirmosios 

pasirodė  5
A
 klasės mokinės Rugilė, Kamilė ir Gustė, jos skaitė 

eiles apie žiemą. Po jų eilėraščius mums padeklamavo 5
B
 klasės  

mokiniai Aušrinė, Karolis ir Vakarė. Neatsiliko ir 5
C
 klasės 

mokinės Emilija, Agnė ir Raminta, kurios mus nukėlė į grožio 

pasaulį. Klausėmės ir 6
A
 klasės Tado, Deivido, Nojaus, Arijaus, 

Justinos, Erikos bei Ievos eilių apie žiemos pasaulį. 6
B
 mergaitės 

Karolina, Vesta ir Marija nukėlė mus į nuostabias žiemos šventes. 

Aštuntokams - tai buvo paskutiniai Adventiniai skaitymai. Kamilė 

ir Deimantė iš 8
A
 leido mums pajusti tikras Kalėdas. Keturios 

merginos iš 8
B
 klasės padeklamavo eilėraščius apie vasarą bei 

knygas. Muzikos mokytoja Eglė su savo mokiniais pasveikino 

visus renginio dalyvius ir padainavo dainą "Leidžiasi baltos 

Kalėdos". O šiuos Adventinius skaitymus užbaigė 8
C
 klasės 

mokinė Mėta. Viso renginio metu vyko simpatiškiausio skaitovo 

rinkimai. Kol komisija skaičiavo balsus, su šventėm mus 

pasveikino mokyklos direktorė Juzė Grigalienė. Mokytojų 

simpatijų prizininke tapo Erika Bukelytė iš 8
B
 kl., o mokinių - 

Mėta Rakauskaitė iš 8
C
 kl. 

8
A
 klasės mokinės Austėja Čiutelytė ir Miglė Akelaitytė 

KORUPCIJAI – NE! 

Gruodžio 9-ąją aktų salėje vyko protmūšis, skirtas 

Tarptautinės Antikorupcijos dienai paminėti (ji mūsų mokykloje 

minima nuo 2008m.) Protmūšyje dalyvavo septynios  6-8 klasių 

komandos. 

Renginio pradžioje vedėjos Erika ir Gabrielė supažindino, 

kas yra korupcija, antikorupcija, kokios jos  formos bei kovos 

priemonės. Po to prasidėjo kova.  Komisija buvo sudaryta iš 4 

narių: Auksės Petruševičienės, Simonos Šinskaitės, Jovitos 

Tamašauskienės bei Romualdos Saveiskytės.  

Pirmasis turas buvo 

teorinis – mokiniai turėjo 

atsakyti į gana sudėtingus 

klausimus.  Antrajame - 

komandos turėjo 

pademonstruoti savo 

kūrybinius sugebėjimus, 

lakią vaizduotę bei proto 

aštrumą. Kol komisija 

skaičiavo taškus, 

direktorės pavaduotoja 

Auksė Petruševičienė informavo, kad mūsų mokykla yra 

sąžiningumo mokyklų tiklo narė ir perskaitė deklaraciją. Vaikai 

pasižadėjo puoselėti sąžiningumą, atsakomybę bei skaidrumą.  Po 

to mokiniai turėjo sugalvoti kokį kors būdą, kaip būtų galima 

mūsų mokykloje sustabdyti nesąžiningumą. Iš visų pasiūlymų 

įdomiausias buvo 6
A
 klasės – organizuoti mokykloje sąžiningumo 

dieną, kurios metu mokytojai vertintų ne mokinių žinias, o elgesį. 

Kai komisija susumavo rezultatus, paaiškėjo, jog mažiau– 
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1.Dievo pasiuntinys, panašus į žmogų su sparnais. 

2.Arkties gyventojai, kurių namai vadinami iglu. 

3.Kur tik atsisukčiau, visos kryptys ves į pietus. Pro langą matau 

poliarinę mešką. Kur aš gyvenu ? 

4.Vienas iš Kalėdų simbolių, kuriuos pajudinus pradeda skambėti. 

5.Tradicinis Kūčių patiekalas. 

6.Kokia vieta skirta Kalėdų seneliui įlįsti į namus ? 

7.Kur Kalėdų senelis deda dovanas ? 

8.Laikotarpis, kuris tęsiasi keturias savaites iki Kalėdų. 

9.Mėnuo, kai  švenčiame Kalėdas. 

10.Kieno gimimą švenčiame per Kūčias ? 

Kryžiažodį sudarė 8
A
 klasės mokinys Titas Povilaitis 

Atsakymų lauksime mokyklos bibliotekoje. Burtų keliu bus 

išrinktas ir apdovanotas laimėtojas. 

40 numerio kryžiažodžio nugalėtoju tapo Vilius Kudirka 3
C
. 

Sveikiname! 

siai korumpuoti mūsų mokykloje yra  8
B
 klasės mokiniai, jie 

surinko net 38 taškus, antrają vietą užėmė 8
A
 klasė (33 taškai), o 

tretieji liko 7
B
 klasės mokiniai. Visos komandos buvo 

apdovanotos padėkos raštais ir prizais. 

8
A
 klasės mokinys Tadas Trumbeckas 

KELIONĖ Į LENKIJĄ 

Spalio 27-28 dienomis mūsų mokyklos 7
A
,
B
 ir 8

A
,
C
 klasių 

mokiniai lydimi lietuvių kalbos ir tikybos mokytojų vyko į 

Šiaurės Lenkijos Pamario kraštą, kur gavo nepamirštamas 

istorijos pamokas. Mokiniai aplankė Griunvaldą - Žalgirio mūšio 

vietą, kur 1410 metais liepos 15 dieną Vytauto ir Jogailos 

vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė vokiečių 

ordino kariuomenę. Dalyvavo ekskursijoje po istorinę Gdansko 

dalį: pamatė senąją prieplauką ir Trimiesčio metropolijos simbolį 

– senąjį uosto kraną, miesto rotušę ir arsenalą, Neptūno fontaną ir 

Artuso rūmus. Vyko į Štuthofo koncentracijos stovyklos muziejų, 

kur 1939-1945 m. veikė viena iš griežčiausių nacistinių 

koncentracijos 

stovyklų. 

Autentiškoje nacių 

kino salėje žiūrėjo 

pusvalandžio trukmės 

dokumentinį filmą 

apie lagerio aukas, 

liekanas atsitraukus 

vokiečiams, išlikusius 

dokumentus, 

liudijančius apie 

nežmoniškas gyvenimo sąlygas, bandymus, kurie buvo atliekami 

su žmonėmis. Prisiminė ir žvakelę uždegė ne tik čia kalėjusiam 

rašytojui Baliui Sruogai, bet ir visiems koncentracijos stovykloje 

kentėjusiems lietuviams. Ši išvyka mokiniams buvo puiki 

galimybė gyvai susipažinti su Lenkijos krašto istorija, geografija 

bei atkreipti dėmesį į lietuvių ir lenkų kalbų ryšius. 

Lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Savickienė 

Redaktorė – Urbšytė Gabija 

Maketuotojas – Hofšteteris Jonas 
 

Korespondentai: Akelaitytė Miglė, Povilaitis 

Titas, Čiutelytė Austėja, Sadauskaitė Emilija, 

Motiejūnaitė Julija, Alkovikaitė Rugilė, 

Šleneva Gerda, Trumbeckas Tadas, 

Jurevičiūtė Ugnė. 

Mokinius konsultavo „Mažvydietis” 

autorė ir koordinatorė  lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

Kaklauskienė Irena 


