
 

 

 

 
2014-2015 mokslo metai       Rugsėjis  

Rugsėjo 1-oji 
Tradiciškai Rugsėjo 1-osios šventė praeina 

šypsenų, gėlių ir susitikimo džiaugsmo jūroje. Smagu 

pasidairyti pagražėjusioje mokykloje, susitikti su per 

vasarą stipriai paūgėjusiais draugais. Bet labiausiai būna 

įdomu pirmokėliams. Mokslo ir žinių dienos proga jie 

gavo Švietimo ir mokslo ministerijos dovaną –jų statusą 

mokykloje patvirtinantį dokumentą - pirmoko pasą. Mokytojos paskendo gėlių jūroje. 

Visi kalbėtojai: mokyklos direktorius Dainius Žvirdauskas, Seimo narė Rasa 

Juknevičienė, Žaliakalnio seniūnas Bronius Girdauskas sveikino, kad 2014 m. rugsėjo 1d. 

ilgamečio bendradarbiavimo su Kauno technologijos universitetu dėka, mokykla 

reorganizuota į Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjų ir linkėjo gražių, 

prasmingų mokslo metų. Lai pildosi Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio 

palinkėjimas, kad mokykla būtų vieta, kurioje gera visiems kartu augti, stiebtis, tobulėti, 

mokytis, bendradarbiauti, planuoti ateitį. Tegu ji būna kūrybos ir atradimų erdvė. Tegu 

visus vienija bendras tikslas – kokybiškas išsilavinimas. 

Šventė pasibaigė, mokyklos laukia nauji iššūkiai, užsibrėžtų tikslų 

įgyvendinimas, bendras darbas, projektai ir turiningas poilsis.  

Te rugsėjo 1-osios šviesa neges akyse visus mokslo metus.  

BENDROJI INFORMACIJA... 
2014-2015 mokslo metus mokykloje pradėjo1020 mokiniai: pradinėse klasėse – 

300, vyresnėse klasėse – 720 mokinių. Mokykloje dirba 100 mokytojų, dvi socialinės 

pedagogės, logopedė, visuomenės sveikatos specialistė, karjeros planavimo specialistė, 

psichologė, bibliotekininkė.  

Pradinių klasių mokiniai gali lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus: 

Jaunučių chorą (1-5 kl.), Folkloro klubą (2-5 kl.), Origamio ,,Formų ir linijų draugystė” 

(1-2 kl.), Dailės studiją (1-4 kl.), Sveikatos ABC (1-5 kl.), Tiksliukų akademiją (1-4 kl.), 

Pramoginių šokių būrelį (3-4 kl.), Įdomiųjų technologijų būrelį (1-4 kl.), Naujųjų medijų 

būrelį (4 kl.), Tautosakos būrelį (1-2 kl.), Šachmatų būrelį (1-5 kl.), Anglų kalbos ABC 

(1-4 kl.), Bioinžinerijos būrelį (1-4 kl.).    

 Mokyklos administracija 

NAUJI VEIDAI 
Pro rudenio vartus vėl sugrįžome į šalį, kur 

krykštauja vaikystė ir nerimsta paauglystė, kur džiaugiasi 

jaunystė, kur svajonių upės pradžią gauna. Kiekvieną 

rugsėjį mokykla pasipuošia naujais veidais, kartais 

mokinių, kartais mokytojų ar kitų darbuotojų. Norisi 

žinoti, kodėl jie čia, kaip jiems sekasi, kaip jie jaučiasi. 



Į mūsų 4-tas klases atėjo 6 naujokai. Ar įdomu klasėje turėti naujokų? Dar ir 

kaip įdomu. Kai kurie 4c klasės mokiniai Augustą pažįsta. Mums pavyko gauti iš jų 

interviu. Buvo pateikti 5 klausimai visiems. 

4a klasės mokiniai Otilija Adomkutė ir Nedas Šimkus: „Šią mokyklą parinko 

tėveliai. Klasiokai gana draugiškai priėmė. Mums mokytojos labai malonios, geros. 

Mokytojos nustebino supratingumu, maloniu bendravimu. Net nesinorėtų ką nors 

pakeisti. Esame aktyvūs, patinka krepšinis. Nustebino biblioteka“. 

4b klasės mokiniai Joris Serva ir Kipras Kisielius: „Mokytojai nustebino 

supratingumu, maloniu bendravimu. Klasėje mus priėmė labai draugiškai. Šioje 

mokykloje tikimės daug išmokti ir gerai baigti 10 klasių. Mus čia stebina klasiokai: vieni 

laimingi, kiti padykę. Čia viskas gerai, tačiau mums norėtųsi kasdien kūno kultūros 

pamokos“. 

4c klasė. mokiniai Lukas Šturma ir Augustas Stankevičius: „Mokomės šioje 

mokykloje todėl, jog ji labai gera ir populiari. Klasė priėmė gerai, nepriešiškai. Mokytojai 

čia geri, per daug griežtų nėra, draugiški. Labiausiai mėgstame matematikos pamokas. 

Mus nustebino mokyklos jaukumas, būrelių gausa. Ruošiamės čia baigti 12 klasių“. 

Ernestas

AKCIJA „GILĖ 2014“ 
Šiemet akcijoje dalyvavo tik keletas 

vaikų, nes buvo labai mažai giliukų. 

Rinkėjai pasakojo, kad sunku buvo rasti 

giliukų ir Ąžuolyne, ir parkuose. Bet 

noras padėti Zoologijos sodo 

gyventojams nugalėjo. 4b ir 4c klasės 

mokiniai nuvežė daugiau kaip 67 kg. 

Daugiausiai pririnko Dominyka su 

mama Rita, Gabija su mama Liudmila. 

Dalyviai turėjo galimybę apsilankyti 

Zoologijos sode. 

                Dominyka

VIEŠNAGĖ  KAUNO KOLEGIJOS 

TECHNOLOGIJŲ 

FAKULTETE 
Rugsėjo 26 d. 4c 

klasės mokiniai lankėsi 

Kauno kolegijos 

Technologijų fakultete.  

Mokiniai susipažino su pagrindiniais 

robotų kūrybos proceso etapais ir 

principais, stebėjo demonstruojamus 

studentų sukonstruotus robotus, po to 

patys bandė atlikti tam tikras užduotis. 

Benjaminas 

PAMINĖTA EUROPOS KALBŲ DIENA 
Europos kalbų diena oficialiai švenčiama nuo 2001 m. Šios 

šventės metu Europos valstybėse organizuojami renginiai, 

skatinantys kalbų mokymosi įvairovę, pagarbą visoms Europos 

kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. Europa turi tikrą 

kalbų lobyną – 23 oficialiąsias kalbas ir per 60 vietos gyventojų 

bendruomenių, kalbančių regioninėmis ar mažumų kalbomis.  

Rugsėjo 27-oji – tai puiki proga prisiminti šią dieną, kurią jau kelinti metai 

pamini ir mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai. Šiais metais susirinkome į varžytuves, 

kurias suorganizavo anglų kalbos mokytojos Vilma Simokaitienė ir Nina Olševskienė. 

Varžytuvėse buvo du etapai: pirmajame reikėjo atspėti, iš kokių šalių kilę įvairūs maisto 

produktai. Antrajame etape mokiniai rinkosi 10 klausimų iš 52 pateiktų. Kaip visada, 

laimėtojų laukė saldus prizas. Labai patiko pagamintos pačių įvairių šalių vėliavėlės. 

Šventėje skambėjo daug linksmo ir nuoširdaus vaikiško juoko. Aurimas



2014-2015 mokslo metai    Spalis  

MOKYTOJŲ DIENA 

Mokykla tuo ir nepaprasta, kad joje pamokų rimtį ir pertraukų šurmulį nuolat puošia 

mokinių ir mokytojų kūrybiškumo žiedai. Penktadienis, spalio 3-ioji – netradicinio ugdymo 

diena licėjuje. Visi mokiniai, o ypač Mokinių taryba bei vyriausieji 10-12 klasių moksleiviai 

rytą su jauduliu laukė savo mokytojų ir surengė jiems gražią šventę Mokytojų dienos proga. 

Kasmet ši šventė patiems vyriausiems mokiniams tampa rimtu išbandymu: jie labai noriai ir 

atsakingai imasi pavaduoti mokytojus. Tai nepaprasta patirtis – reikia ,,pereiti į kitą barikadų 

pusę“, pasiruošti ir pabandyti vesti pamokas. 

Mokykla nušvito rudens spalvomis: įvairiose erdvėse sužydo jurginų puokštės, 

sugulė gražiausi rudens lapai, o ypač visus sužavėjo padovanotas licėjaus darbuotojo 

pažymėjimas bei rašiklis su logotipu. 

Renginio metu mokiniai savo mokytojams skyrė dainas, jautrius žodžius, šypsenas 

ir gėles. Kiekvienas mokytojas kabinete ar prie kabineto rado  lapelius (darbelius) su 

gražiausiais padėkos žodžiais ir linkėjimais. Labai norisi padėkoti visiems mokinių 

tėveliams, kurie pagerbdami mokytojus, į savo vaikų rankeles įdavė jiems skirtas gėlių 

puokštes. Savo mokytojoms Rasai Brundzaitei, Rasai Belickienei ir Loretai Paulauskienei 

skirėme R. Rimšelienės žodžius:  

Metus skaičiuojat nuo rugsėjo lig rugsėjo. 
Dalinate save  nuo abėcėlės lig brandos. 
Kiek daug likimų  astromis žydėjo, 
Kiek daug sidabro smilkiniuos...  
Nauja ugnim vėl tavo akys šviečia, 
Skambučio aidu virpant širdyje...  
Tu privalai juk  būti Prometėjum 
Su kiekviena  ateinančia diena. 
Galbūt todėl  nesensta Jūsų Laikas, 
O Jūsų žodžiuose  Tėvynė  ir Taika... 
O juk visiems visiems tų žodžių reikia, 
Kuriais prasideda pirmoji pamoka. 

HOROSKOPAI MOKYTOJAMS... 
Lietuvių kalbos mokytojoms: Šie mokslo metai prabėgs lengvai. Tereikia įvertinti mokinių 

darbą, kad ir nelabai pavykusį, bet pasistenkite negailėti pagyrimų! Kantrybės gali prireikti 

su 5 klasės mokiniais, o džiaugsitės savo auklėtinių darbu pamokose. 

Užsienio kalbų mokytojoms: Atsakomybę ir kantrybę teks demonstruoti visus metus. Bet 

mokslo metų pabaigoje žvaigždės žada malonią staigmeną nuo auklėtinių arba kolegų bei 

atostogas užsienyje. Jūsų pastangos bus su kaupu atlygintos! 

Matematikos mokytojui: Darbinė veikla aktyvi. Sunkumų gali kilti dėl nevisiškai 

pažįstamų 5 klasės mokinių, todėl būkite budrūs. Pavyks kontroliuoti mokinius, bet 

nepamirškite, jog per didelė kontrolė gali juos ne juokais supykdyti. 

Geografijos mokytojai: Kaip šauksi, taip atsilieps. Bus svarbu išlaikyti vidinę harmoniją. 

Jus tiesiog stebins mokinių darbštumas. Kartais gali pasirodyti, kad jie žino tiek pat, kiek ir 

jūs. 



Fizikos mokytojams prognozė labai paprasta ir aiški – kokia bus Mokytojų diena, tokie ir 

visi metai. 

Chemijos ir biologijos: Prieš akis nelengvi, bet be galo įdomūs metai. Bus sunku pasirinkti 

ką nors konkretaus iš karto, nes naujovės keis viena kitą be perstojo. Turėtut nebijoti 

užsibrėžti didelių tikslų, tačiau veikti reikės greitai ir tiksliai. Didelę pagalbą galės suteikti 5 

kl. mokiniai ir jų tėveliai, nes santykiai antroje mokslo metų pusėje dar labiau pagerės. 

Kūno kultūros mokytojui: „Būdingos dažnos nuotaikų kaitos, visai kaip paauglystėje. 

Prireiks kantrybės, nes mokiniai nerodys didelio entuziazmo sportuojant. Bet širdį džiugins 

gausi 5 klasė, kurios nepaprastas sportiškumas išgarsins Jus visos Lietuvos mastu. 

Istorijos mokytojai: Nieko naujo nereikia ieškoti. Tik reikia susirasti gerą darbą, gyventi šia 

diena, gerti kavą ir šypsotis. Panašu, kad Jūsų geros emocijos „užkrės“ aplinkinius ir šie 

mokslo metai bus vieni iš geriausių. 

Muzikos mokytojai: Niekada nepamirškit: niekas nemato tokio pat dangaus kaip jūs, ir 

niekas visko nežinos, ką jūs žinot!“ Šiais žodžiais ir reikėtų vadovautis. Nors mokslo metų 

pradžioje kamuos įtampa, negalite prarasti pasitikėjimo savimi. 

Tikybos mokytojai: Tai bus gerų permainų metas, kai apima įkvėpimas ir kyla išskirtinių 

sumanymų. 

Dailės ir technologijų mokytojai: Galite atrasti naują savo talentą, kuris apvers visą 

kasdienybę. 

Pradinių klasių mokytojoms: Geros mintys, šaunūs sumanymai kils toms, kurios ieškos 

įkvėpimo praeityje. Galbūt tai susiję su vyresniųjų klasių mokiniais, kuriuos Jūs kažkada 

mokėte. 

Socialinei pedagogei, logopedei, psichologei, bibliotekininkei: Imkitės to, kas anksčiau 

nepavyko, ieškokite naujų būdų senoms problemoms spręsti. Ypač seksis dirbti su 

jaunesnėmis klasėmis. 

Parengė 4c redakcija 

4a KLASĖS MOKINIAI LANKĖSI KAUNO IX FORTO MUZIEJUJE, 

POGRINDŽIO SPAUSTUVĖJE 
Spalio 6 d 4a klasės mokiniai ir mokytoja R. Brundzaitė. lankėsi Kauno IX forto 

muziejuje. Edukacinės pamokos metu mokiniai ieškojo lobio požemių labirintuose, pagal 

schemą ieškodami išslapstytų nuorodų, vedančių link lobio slėptuvės. 

Šio išvykos metu aplankyta naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus pogrindžio 

spaustuvė „AB“ Kauno rajone. Mokiniai apžiūrėjo veikiančią ekspoziciją. Spaustuvėje-

muziejuje mokiniai turėjo galimybę pamatyti iškiliosios spaudos įrangą, antinacinės ir 

antisovietinės kovos dokumentų kopijas, pogrindinės spaudos leidinius, rezistencinės kovos 

dalyvių nuotraukas. 

4c KLASĖS MOKINIAI APLANKĖ KARINIŲ ISTORINIŲ 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKSPOZICIJĄ 
Spalio 8 d. 4c klasės mokiniai aplankė karinių istorinių 

transporto priemonių ekspoziciją Kauno mieste, Aleksote, 

S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje. Mokiniai buvo supažindinti su 

istorinėmis transporto priemonėmis, jų kūrimo bei naudojimo 

istorija. Vaikai turėjo galimybę pasivažinėti kariniu džipu po oro 

uosto apylinkes.     Augustas 



GYVŪNŲ DIENA 
 

Spalio 6-ąją dieną 

vyko gyvūnų dienos 

renginys. Taip, kaip ėjome į 

II aukšto koridorių pas kitus 

pradinukus. Gyvūnų buvo 

daug ir labai mielų. Labai 

mielas buvo kačiukas, kurį 

norėjo kam nors padovanoti. 

Kačiukas buvo rusvas ir 

gražus. Daug dėmesio teko 

džiungariniams žiurkėnams. 

Šunų buvo daug mažiau, nei 

pernai.  

Daugelis mokinių 

augina gyvūnėlius, bet jų 

nesinešė, o tik pristatė juos 

ar pakabino jų nuotraukas. 

Gyvūnų diena praėjo 

įspūdingai.      Ignas, Gustas 

SVEIKATINGUMO 

PERTRAUKŲ 

SAVAITĖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 9 diena buvo 

skirta sveikatingumo temai. 

Sveikatos priežiūros 

specialistė Jolita Pukelienė 

pakvietė visus pradinukus 

ilgosios pertraukos metu 

dalyvauti Burbulų pūtimo 

šventėje. Kai pakilo 

daugybė burbulų, vaikai 

šaukė: „Rojus, tikras 

rojus!“. Visiems labai 

patiko ir nutarėme pakartoti 

šią akciją pavasarį. Matas S. 

KUPRINIŲ 

SVĖRIMO AKCIJA 
Viena iš priežasčių vaikų 

laikysenos defektams 

formuotis – netaisyklingas 

kuprinės pasirinkimas, per 

sunkus jos svoris. Norėdami 

atkreipti dėmesį į kuprinės 

tipą ir jos svorį, mokykloje 

vyko kuprinių svėrimo 

akcija „Kas kuprinėje 

gyvena?“. Šios akcijos 

tikslas: išsiaiškinti kuprinės 

svorį ir jo sąsają su kūno 

svoriu. Akcijos metu buvo 

sveriamos 1-4 klasių 

mokinių kuprinės. 

 Rezultatai 

parodė, jog 

daugiau kaip 

pusės mokinių 

kuprinės svėrė 

ne daugiau 

10 %. jų kūno svorio. Tik 

dviejų mokinių kuprinių 

svoriai viršijo nustatytas 

rekomendacijas.      Lukas 

2014-2015 mokslo metai Lapkritis  

PAŽINTINĖ KELIONĖ 
Gražią antradienio dieną (lapkričio 6 dieną) 4c klasės 

mokiniai išsiruošė į pažintinę kelionę. Kartu keliavo  mokytoja 

L.  Paulauskienė bei Emilio mama Raimonda.  

Pirmiausia apsilankėme Megoje. Mus pasitiko malonus 

vadovas ir žuvų gausa. Akvariumo eksponatai mus supažindino su 

gamtos turtais, fauna ir flora. Muziejuje įrengta mokomoji klasė, 

kurioje yra žuvų gydykla. Siūlome visiems apsilankyti ir patirti 

tuos įspūdžius, kurie mums dar ilgai išliks atmintyje.       Modestas, Emilis 

            RESPUBLIKINIO IT TKONKURSO „BEBRAS 2014“ APŽVALGA 
       Lapkričio 10-14 dienomis vyko Respublikinis informatikos ir 

informacinių technologijų konkursas „Bebras 2014“. Šiais mokslo metais jame 

dalyvavo 163 mūsų mokyklos mokiniai. Jie varžėsi atskirose klasių grupėse. 

Mažylių grupėje (3-4 klasės) šalyje varžėsi 2410 mokinių tarp jų 30 licėjaus 

mažylių. Didžiuojamės, kad turime šio konkurso laureatų. (žiūrėti Sveikiname). 
Gaudrimas 

 



PROJEKTO „LEIDINIO INŽINERINIAI SPRENDIMAI“ KETVIRTOSE 

KLASĖSE VYKDYMAS 
KTU Inžinerijos licėjaus ketvirtų klasių 

mokiniai nuo rudens vykdo projektą, kurio metu 

dirba grupėse, atlieka įvairius praktinius darbus: 

spausdino mašinėle, kūrė spaudus iš bulvių. 2014 

lapkričio 11d. dalyvavo edukacinėje pamokoje, 

kuri vyko AB „Grigiškės“. Pamokos tikslas – 

stebėti popieriaus gamybos iš antrinių žaliavų 

procesą, domėtis inžinieriaus darbo specifika. 

Klasėje mokiniai bandė gaminti popierių rankiniu 

būdu. Iš gautos produkcijos kursime leidinį.  

  Matas P., Kajus 

2014-2015 mokslo metai Gruodis  

KALĖDOMS ARTĖJANT.. 
Ketvirtos klasės mokiniai atsiliepė į kvietimą 

dalyvauti Kauno miesto pradinių klasių mokinių, jų 

šeimos narių ir mokytojų kūrybinių darbų virtualiame 

konkurse-parodoje „Piešiame kompiuteriu“ (gruodžio 12 

dieną). Konkursas skirtas skatinti pradinių klasių 

mokinių, mokytojų ir tėvų tarpusavio bendradarbiavimą, 

sudaryti sąlygas vaikams kūrybiškai perteikti savo požiūrį į Kalėdinį stebuklą. 

Savo piešinėlius išsiuntė ir ketvirtokai. Dėkojame jiems už nuoširdų dalyvavimą 

konkurse.         Gabija 

TALENTAI 

Pirmo gruodžio penktadienio laukėme nekantriai, 

nes vyko 3-4 klasių  mokinių Talentų šou. Pasirodyme 

dalyvavo 16 mokinių, kurie šoko, piešė, dainavo, grojo, rodė 

lankomos sporto šakos elementus. Apdovanoti buvo visi 

dalyviai.     Paulina 

 

SŪRI PAMOKA 
Gruodžio 17 dieną 4b klasės mokiniai vyko į Druskininkus, dalyvavo druskos 

edukacijoje „Sūri pamoka“. Sodybos šeimininkai  Aušra ir Tauras mokė kaip pasigaminti 

kalėdinius žaisliukus iš sūrios tešlos, kaip pasipuošti erdvę 

neesant sniego, parodė ką palieka išgaravęs mineralinių 

šaltinių vanduo. Vaikai taip pat lankėsi skulptoriaus Tauro 

dirbtuvėje, susipažino su skulptoriaus įrankiais, mokėsi 

skaptuoti iš druskos ir patyrė daug druskingų įspūdžių. Ir 

dar... pasirodo skulptorius Tauras – išradėjas. Darbui 

palengvinti sukūrė štampavimo mašiną, kieme stovi 

didžiulė riedanti ožka, vienoje iš patalpų – velomobilis, kurį 

judėti priverčia elektriniai grąžtai.  
  



Pažintinė programa 

 „Jaunųjų mokslininkų laboratorija. Žiemos stebuklų kūrėjai“ 
     Gruodžio 18 d. pagaliau įvyko ilgai laukta išvyka. 

Jos metu 4c klasės mokiniai ir mokytoja Loreta 

Paulauskienė bei 4a klasės mokiniai ir mokytoja 

Rasa Brundzaitė susipažino su spalvų 

chromatografija, pamatė fejerverkus, kuriuos galima 

iššauti ir patalpoje. Pasigamino žaislus eglutei. 

     Sinoptikai nepranašauja sniego? Kodėl gi 

nepasigaminus jo patiems?! Laboratorijos vadovės 

jaunuosius mokslininkus supažindino su dvejais dirbtinio sniego pagaminimo būdais, 

išmokino, kaip namie pasidaryti kristalizuotų snaigių ir išdavė karšto ledo paslaptis. 

     Taip pat, pasikausčius naujomis žiniomis, mokiniai buvo pakviesti į žvitraus proto ir 

puikių orientavimosi gabumų reikalaujančią užduotį – surasti po VII forto teritoriją 

išsimėčiusį spynos kodą, kurį suradus galėjo sužinoti, kas slepiasi vienoje iš senųjų forto 

mokslininkų paliktų skrynių – Kalėdų Senelio dovanos.  
       Tėja, Rimvydas  

INTEGRUOTA VEIKLA 

NETRADICINĖJE ERDVĖJE 
Artėjantis Advento laikotarpis visus 

kviečia susimąstyti, peržvelgti nuveiktus 

darbus. Tad neatsitiktinai 3-4 klasių 

mokiniai kartu su tikybos mokytoja 

Veronika Višimerskaite paruošė dvi giesmes 

Kalėdiniame koncertui mokyklos salėje. 

Visiems labai patiko ir atlikėjai sulaukė 

garsių plojimų!                           Neda 

          KONCERTAS DARŽELYJE 

 

Gruodžio 19 d. 4b klasės atstovai 

ėjo į netoli mokyklos esančius darželius. Jie 

ten šoko ir dainavo. Visiems darželinukams 

patiko koncertas. Po koncerto įteikėme 

darželinukams paruoštus didelius saldainius 

iš saldainių. 

KVEPIA ATOSTOGOMIS … 
Švenčių dvasia visą gruodį sklando mūsų mokykloje. Puošėme klases, išpuošėme 

koridorius, o ypač kūrybiškai dekoravo langai vyresnių klasių mokiniai vadovaujami dailės 

mokytojos Rasos Ušinskaitės. 

Gruodžio 18-19 dienomis visų klasių mokiniai susirinko nusiteikę šventiškai – 

klasėse vaišinosi, žaidė, keitėsi dovanėlėmis, vaidino, demonstravo skaidres, skirstė 

užduotis, organizavo žaidimus ir linkėjo vieni kitiems džiaugsmingų švenčių. Ugnė 

 
KALĖDOS – svajonių išsipildymo metas. Kiekvieno širdyje yra pačių įvairiausių norų... 
Nuo šilto mamos apkabinimo iki modernaus mobiliojo telefono. Visi tikisi, jog Kalėdų 
Senelis išpildys troškimus... Esame jauni ir nepatyrę, galbūt dar neatradę tikrųjų tiesų. 
KALĖDOS – pats tinkamiausias metas apmąstymams, savęs atradimui. 
„Pertvarkykime“ savo mintis! Išmeskime nereikalingus, savanaudiškus norus, pamirškime 
senas nuoskaudas, užgesinkime pykčio žiburius, o nepasitenkinimo raukšlę savo veide 
pakeiskime šypsena. Lai šios Kalėdos atveria duris į naują džiaugsmo ir optimizmo kupiną 
pasaulį! Kam laukti stebuklų, kai galime patys juos kurti! Viskas įmanoma, reikia tik 
noro... 



KALĖDOS – tai giedrų akimirkų vitražas, sudėliotas iš minučių, praleistų su šeima ir 
draugais. Tai metas, kai vidinė šiluma sutrupina neišsakytų žodžių sienas ir ištirpdo 
jausmų ledus. Tai metas, kai laimė atveria duris ir pražysta šypsenomis... 

Su šventėmis! Būkite laimingi! 

DIDŽIUOJAMĖS IR SVEIKINAME 

Sveikiname Moniką Paleckytę, 4a klasės mokinę,  Kauno miesto 

ankstyvojo anglų kalbos mokymo(si)  IV klasių mokinių virtualaus 

konkurso „Sveikinimas mokytojui“ I vietos nugalėtoją (rugsėjo 29 diena). 

Sveikiname Matą Petkų, 4c klasės mokinį (mokytoja L Paulauskienė), 

Respublikiniame IT konkurse „Bebras 2014“ IV vietos šalyje ir 4 vietos Kauno mieste  

laimėtoją. Puikiai pasirodė ir Mato klasės draugai: Augustas Stankevičius 8 vieta Kaune, 26 

vieta šalyje, Ignas Misevičius 30 vieta Kaune. (lapkričio 27 diena). 

Sveikiname Akvilę Liekytę, 4b klasės mokinę, Lietuvos moksleivių plaukimo su 

pelekais pirmenybėse užėmusią II vietą (lapkričio 28 d). 

Sveikiname 4 klasių mokinių komandą: Jogirdą Naverauską, 4a klasė, Aidą 
Ivanauską, 4b klasė, ir Matą Petkų, 4c klasė, Kauno miesto ketvirtokų pasaulio pažinimo 

popietėje „Aš ir pasaulis“ užėmusią III vietą. 

Sveikiname 4b klasės mokines: Liepą Kurševičiūtę, Ievą Gruodytę, Ugnę 
Buckiūnaitę, Justiną Štulaitę, Beatą Bučelytę Kauno miesto mokinių sukurtų aprangos 

kolekcijų konkurse „Ekomada“ užėmusias II vietą. (gruodžio 5 d.) 

GABIAUSIEMS KAUNO MOKSLEIVIAMS MERAS ĮTEIKĖ APDOVANOJIMUS 
 

Ketvirtadienį į šventiškai papuoštą rotušę rinkosi 

gabiausi Kauno miesto mokyklų moksleiviai. Itin 

gerai besimokantys, tarptautinėse olimpiadose ir 

įvairiuose konkursuose puikiai pasirodę moksleiviai 

bei jų mokytojai 

„Sveikinu jus artėjančių švenčių proga ir džiaugiuosi jūsų laimėjimais. Objektyviausi 

reitingai – jūsų pasiekimai. Talentingus mokinius išugdo mokytojai ir tėvai. Žinau, kaip 

sunku tėvams paskatinti vaikus stengtis siekti gerų rezultatų, nešvaistyti įgimtų gabumų. 

Dėkoju mokytojams ir mokiniams už tai, kad garsinate Lietuvos ir Kauno vardą. Linkiu jums 

ateityje savo žinias ir talentą panaudoti darbams, skirtiems savo Tėvynei“, - kalbėjo meras 

A. Kupčinskas. 

Meras apdovanojo 53 mokytojus, 60 mokinių ir dvi mokinių komandas. Daugiausiai 

laimėjimų į Kauną parvežė KTU ir Jėzuitų gimnazijų auklėtiniai. 

Miesto meras apdovanojo Gaudrimą Burčą, 4c klasės mokinį, laimėjusį III vietą 

tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, mokytoja Loreta Paulauskienė ir 

buvusią licėjaus mokinę Agnę Noreikaitę (šiuo metu ji mokosi KTU gimnazijoje), mokytoja 

Lina Boguševičienė, Respublikiniame IT konkurse „Bebras 2013“ laimėjusią I vietą (2014 

m. gruodžio 18 diena). 

Kauno KTU Inžinerijos licėjaus leidinys  

2014 m.rugsėjis–2015 m. sausis 
 

Laikraščio leidybinė grupė: 4c klasės mokiniai ir mokytoja Loreta Paulauskienė; 

konsultavo L. Boguševičienė 



  


