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Muzika — neatsiejama gyvenimo dalis
Skardžiabalsis mokyklos talentas Laura Škarnulytė, aktyviai koncertavusi visuose mokyklos renginiuose, peržengė mokyklos ribas ir jau pasirodo rajoniniuose renginiuose. Laura itin džiaugiasi savo dalyvavimu projekte “Dainų
dainelė“, jai pavyko pasiekti filmavimų etapą, o projekte ji išmoko dar daugiau dainavimo subtilybių. Mergina jau neįsivaizduoja savo gyvenimo be muzikos, visą laisvalaikį skiria grojimui ir dainavimui. “Savo ateitį aš siesiu su
muzika“ – pasakojo Laura.
Patarimas: būtinai siekite savo svajonių.

Kristupas ir Dominykas Stučkos - geriausi mokyklos gitaristai. Broliai koncertų metu visuomet pasirodo duetu. Grojimas Kalėdiniuose renginiuose, rajono,
mokyklos šventėse, pristatinėjant meno kūrinius, jau tapo įprastu dalyku. Neatsiejama jų gyvenimo dalimi tapusios gitaros, vaikinams mokytis netrukdo. “
Mokslus su muzika suderinti nesunku, jeigu netingi. “ – teigia broliai.
Patarimas: mokytis ir groti kuo daugiau, nes tai sunkus darbas.

Mokyklos mokytojų atrastas talentas Vasarė Pakutkaitė savo gyvenimo neįsivaizduoja be muzikos
– geba ir puikiai dainuoti ir šokti. Mergina mėgsta dainuoti įvairias dainas, ji laisvai traukia tiek
senąsias liaudines dainas, tiek atlieka naujai sukurtus hitus. Vasarė jau dalyvavo projekte “Dainų
dainelė“, puikiai pasirodė Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse
“Tramtatulis“ bei savo ateitį sieja tik su muzika.
Patarimas: nebijokite ir būkite drąsūs, siekite visų savo tikslų.

Vasarė Pakutkaitė
Laura Škarnulytė
Kristupas ir Dominykas Stučkos
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Visa Lietuva Šventežeryje?
Spalio 20-21 dienomis vyko
projekto "Ateik ir pakviesk
draugus" antrojo etapo veiklos. Veiklose dalyvavo Valančiukai iš visos Lietuvos:
Marijampolės, Alytaus, Šiaulių r. Naisių, Skuodo r. Mosėdžio, Kretingos r. Kūlupėnų, Lazdijų r. Stebulių ir
Šventežerio mokyklų. Spalio 20 d. , penktadienį renginys prasidėjo Šv. Mišiomis
Šv. ark. Mykolo bazilikoje.
Po mišių vyko pažintinė
ekskursija po Marijampolę.
Po pietų visi vykome į Lagūnę, palaimintojo J. Matulaičio tėviškę, kur pasodinome
Lietuvos 100-mečio ąžuoliuką. Taip pat lankėmės Paežerių dvare, V. Kudir-

kos tėviškėje. po ekskursijų bei pažinties su
Sūduvos šviesuoliais, dalyviai parvyko į Šventežerį. Šventežeriečiai svečius sutiko su dzūkų šokiais, dainomis, pristatė Dzūkijos regioną, Šventežerio miestelį bei lankytinus objektus. Po pasveikinimo visi dalyviai linksminosi
diskotekoje ir išvyko į Metelių parapijos salę
nakvynei.

Ąžuoliukas skirtas Lietuvos 100-mečiui

„Jei norite atkreipti
skaitytojo dėmesį,
čia įrašykite įdomų
straipsnio sakinį
arba citatą.“

Projekto dalyviai Šv. Ark.. Mykolo bazilikoje

Demokratinės mokyklos link
Lapkričio 2-3d. Šiaulių r. Kurtuvėnuose, susitiko
Demokratinių mokyklų klubo mokinių tarybos
atstovai, kurie mokėsi kaip kurti demokratiją
mokyklose. Mokiniai įgavo neįkainojamos patirties, sėmėsi idėjų iš kitų klubo mokyklų. Mokyklos tarpusavyje dalinosi patirtimi, patarimais ir
pasiektais rezultatais nuo pirmojo susitikimo.
Komiksų pagalba jaunimas turėjo galimybę išsakyti savo požiūrį į demokratinę mokyklą.
Šventežerio mokyklos atstovai Kurtuvėnuose
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Kryžiažodis
1. Medis, kuris neturi lapų?
2. Laikotarpis, per kurį Žemė apsisuka aplink savo ašį.
3. Kokios spalvos yra baltojo lokio oda?
4. Eilėraščio „Laukų Našlaitės“ autorė?
5. Kiek yra gamtos karalysčių?
6. Geriausios Lietuvos plaukikės vardas?
7. Iš ko ankščiau ausdavo rūbus?
8. Pirmosios lietuviškos knygos autorius?
9. Koks yra Šventežerio mokyklos laikraščio pavadinimas?
10. Svarbiausias žmonijos išradimas?

„Jei norite atkreipti
skaitytojo dėmesį,
čia įrašykite įdomų
straipsnio sakinį
arba citatą.“

