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  Kauno šv. Pranciškaus mokyklos laikraštis Nr 13, 2014 

Pasodintas 64-osios abiturientų laidos ąžuoliukas... 

      Ąžuolas – stiprybės, ilgaamžiškumo simbolis. Žengiančių į savarankiško gy-
venimo kelią dvyliktokų tradicija – ąžuoliuko sodinimas. Balandžio 25 dieną 
mūsų mokyklos 64-osios laidos abiturientai ir jų auklėtojai pratęsė šią prasmingą 
tradiciją – pasodino medelį ir, prisimindami Just. Marcinkevičiaus poetinės dra-
mos „Mažvydas“ žodžius, linkėjo šaknims prigyti, nes „Kokia prasmė! Ir medis, ir 
žmogus/ Šaknim – į pragarą,/ šakom – į dangų.“ 
    Sodinant ąžuoliuką dalyvavo ir penktų klasių atstovai, kurie pasižadėjo me-
deliu rūpintis, kol 12-okai kada nors susirinks į klasės susitikimą ar atvyks ap-
lankyti mokyklos mokytojų. 

Mokyklos administracija ir mokytojai vieningai pritarė 12-okės G. Kutkutės  

palinkėjimui: tegu ir abiturientai, ir pasodintas ąžuolas savo šakomis ir darbais 

stiebiasi į saulę. 
 

Neringa Gališanskytė 

Šiandien paskutinis skambutis skamba 64-osios abiturientų laidos  
moksleiviams... 
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64-osios laidos abiturientai 

Armalaitė Indrė 
Auželis Andrius  
Bagdonas Osvaldas  
Balčiūnaitė Akvilė  
Bubinas Simonas  
Budrys Domantas  
Čičiškinas Lukas  
Dabrila Aivaras 
Dambrauskas Egidijus   
Dautartaitė Ieva  
Drūtys Mantas  
Furmanavičius Justas  
Furmanavičiūtė Agnė  
Gervė Vykintas  
Gudauskas Lukas  
Jakovlevas Aleksandras  
Jankevičius Vaidas  
Jurkevičius Justas  
Kairiūnas Matas  
Kapustavičiūtė Laura 
Karvelis Kastytis  
Kutkutė Gabrielė  
Kazakevičius Donatas  
Kostanja Marius  
Kveselytė Aistė  
Lavickas Justas  
Mačiulytė Monika  
Majauskas Dovydas  
Margelevičius Povilas  
Martinėlis Dovydas  
Migauskas Rokas 
 

Mikalauskytė Gabrielė  
Mikalauskas Nerijus 
Mozūraitytė Rita  
Nižinskaitė Agnė  
Paršeliūnas Deividas  
Povilaitytė Laura 
Puskunigis Giedrius  
Radauskas Justinas  
Radzevičius Erikas  
Rakutytė Karolina 
Ratkelis Algimantas   
Reutas Laurynas  
Reutas Žilvinas  
Sankauskas Simas 
Savičius Karolis  
Serbentaitė Monika  
Sodaitis Lukas  
Tamulynas Regimantas  
Tomkvaitis Mindaugas  
Tautkus Aidas  
Vaitulevičiūtė Indrė  
Valatkevičius Tomas  
Vilpišauskas Vytautas  
Žiūkas Dovydas 
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12 –okai paliks ir mokykloje, 
ir  draugų širdyse  daug   

gražių prisiminimų... 



     
 

 
 

Spalio 4 dieną  mūsų mokykloje staiga padvigubėjo mokytojų... 
Pasirodo, priežastis paprasta – Tarptautinės mokytojo dienos  proga mū-

sų 12-okai suskubo pavaduoti „kolegas“. Abiturientai su mokiniais dirbo rimtai: 
per lietuvių kalbos pamoką mokiniai kūrė rašinius apie svajonių mokyklą ar mylimiau-

sią mokytoją, per dailės pamoką  - tapė mokytojų portretus arba kūrė projektus, kokia 
turėtų atrodyti mokykla ateityje. Naujieji mokytojai visus darbus įvertino puikiai ir pa-
žadėjo juos išspausdinti knygoje, kad ši diena išliktų ilgam prisiminimui.   

Po pamokų  abiturientai mokytojus pakvietė į netradicinę pamoką aktų 
salėje. Čia mokytojai ne tik mankštinosi, mokėsi naujų šokių, bet ir pamatė savo 
„tikruosius“ veidus – salėje buvo pilna 12-okus mokančių mokytojų „dvynių“.  Tačiau ir 
12-okai neišvengė progos pamatyti save iš šalies: šauni mokytojų artisčių trupė labai 
šmaikščiai ir taikliai pavaizdavo kai kurių abiturientų nuotaikas „ruošiantis“ egzami-
nams.  

Ačiū, abiturientai, už nuotaikingą programą, se-
niai taip besijuokėme: vitamino C atsargų žiemai 
tikrai pakaks. 
 

     Amanda Kiukytė,  
Leta Kmieliauskaitė 
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   M

okytojų diena’13 



      Kaip ir kiekvienais metais žiemos pabaigoje abitu-
rientai laiką pradeda skaičiuoti ypatingai  –   tai riba, 
kai iki brandos egzaminų lieka 100 dienų. 
       Vasario 14 dieną  dvyliktokai ir jų auklėtojai parengė nuostabią  šventę, kurią 
dar ilgai prisimins  „Šimtadienio“  šventėje dalyvavę mokiniai, mokytojai , tėveliai.  
Tikimės, kad renginys malonių įspūdžių paliko ir Kauno m. merui Andriui Kupčins-
kui bei LR Seimo nariui Rytui Kupčinskui, kurie tą svarbią abiturientams dieną at-
vyko į mūsų mokyklą ir linkėjo mūsų dvyliktokams geros kloties artėjančioje egzami-
nų sesijoje. Abiturientų parengtoje programoje iš tikrųjų netrūko humoro, išmonės, 
nuoširdžių sveikinimų, staigmenų.  
         Po šventės nutarėme paklausinėti abiturientų, kaip jie jaučiasi, kokios mintys 

aplanko. Pateikėme tris klausimus: 
1. Kaip jaučiatės žinodami, kad 
liko  mažiau nei  100 dienų iki eg-
zaminų ir mokyklinis gyvenimas 
baigsis? 
2. Kas labiausiai įsiminė iš 
„Šimtadienio“ šventės? 

3.Ko palinkėtumėte patys sau? 

Dvyliktokų atsakymai buvo rimto-

ki, bet, žinoma, atsirado ir šmaikš-

tuolių. 

Simas: 
1.Blogai, nes  nesinori palikti mo-

kyklos. 
2.Vaidinimas, ilgas pasiruošimas, nuostabi šventė. 
   G abrielė: 
1.Liūdna, kad  baigsis, nebeteks susitikti su bendraklasiais taip 
dažnai, kaip norėtųsi. 
2.Kompanija, gražus vaidinimas, linksmybės, šokiai. 
3.Nustoti atidėlioti darbus, sėkmės, susikaupimo. 
Rokas: 
1.Iš dalies liūdna, stengiuosi apie tai negalvoti. 
2.Mokytojų reakcija, laimingi draugai. 

3.Susikaupimo. 
        
 

                  Justas: 
1. Neįtikėtinai. 
2.“Radži“ pasirodymas. 
3. Amžinos jaunystės ir nemirtingumo 
   Rita, Agnė, Karolina, Justas: 

1.Jaučiamės gerai. 
2.Visi buvo draugiški, pirmąkart pamatėme nuo-
širdžiai linksmus mokytojų veidus. 
3.Pradėti mokytis, išlaikyti egzaminus. 
Kastytis: 
1. Visada turiu viltį pasilikti dar keleriems metams. Žinoma, juokauju, gaila pa-
likti mokyklą, bet reikia kada nors ir pačiam pradėti savo gyvenimą. 
2. Oficialią dalį įgyvendinom be rūpesčių, buvo labai linksma ir smagu matyti besi-
juokiančią salę žmonių. Na, o visa kita tegu lieka tik tarp „Šimtadienyje“ buvusių 
žmonių. 
3. Prisiversti mokytis, nes dar yra labai daug kur tobulėti. 
  Ieva: 
1.Iš tiesų stengiuosi apie tai negalvoti. Reikia tą 100 dienų pirma "atarti"/"atošti" 
ir tuomet galėsiu ašaroti. 
2. Ir dalyviai, ir žiūrovai. Kaip supratau iš atsiliepimų,  „Šimtadieniu“ patenkinti, 
toks pasisekimas džiugina. Šiaip praleidom vakarą puikiai, nieko nekeisčiau. 
3. Išmokti nevėluoti. 
Vykintas: 
1. Keista, kad taip greitai prabėgo tie 12 metų mokykloje. Atrodo, ką tik buvau 
dešimtokas, vienuoliktokas. O dabar jau dvylikta klasė. Ir tai tik 100 dienų beli-
ko. Labai greitai viskas - puft, ir jau baigei mokyklą. 
2. Galingas paskutinės dainos priedainis „Svajokim, siekim, nugalėėė-ėėėkim...“ 

3. Sėkmės egzaminuose. Kad geros lietuvių kalbos ir literatūros egzamino temos 
būtų ir į matematikos egzaminą per daug sunkių užduočių nepridėtų. Aišku, kad 
anglų klausymas lengvas būtų, ir istorijos datų nesumaišyčiau. 
Štai tokie nuoširdūs visų atsakymai. 
Visiems jums linkime išlaikyti egzaminus ir toliau šauniai eiti gyvenimo keliu! 
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ŠIMTADIENIS 

Mokyklos laikraščio komanda: Neringa Gališanskytė, Amanda Kiukytė, Leta Kmieliauskaitė, Ema Bliukytė, Domas Kukauskas, Smiltė Butkytė, Simona Čujanaitė, Justė Ver-

bickaitė, , Gabrielė Vitkauskaitė, Augustė Remeikaitė, Giedrė Šešetaitė, Ieva Daunoraitė, Indrė Matulaitytė, Gabrielė Kavaliauskaitė  

Komandos koordinatorė – Renata Matulaitienė, laikraščio įvaizdžio kūrėjas– Domantas Žydaitis. 


