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PASIŽYMĖKITE  ŠIAS DATAS…
2009

rugsėjo 19d.
    mokyklos pirma diena
    9 -10 val. kavutė ir registracija
     10-1 val. mokykla

rugsėjo 20d.
San Diego Lietuvių Bendruomenės
Gegužinė

rugsėjo 26d.
     mokykla: 9 -1 val.

spalio 3-4 d.d.
   nėra mokyklos
     Lietuvių dienų festivalis, Los Angeles

spalio 10d.
     mokykla: 9 -1 val.

spalio 17d.
     mokykla: 9 -1 val.

spalio 24d.
     nėra mokyklos

spalio 31d.
     mokykla: 9 -1 val.

lapkričio  25d.
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 60 
metų jubiliejus

gruodžio  6d.
San Diego Lietuvių Bendruomenės
Šv. Kūčios

mokslo metų kalendorius
rugsėjo 19,26

spalio 10, 17, 31
lapkričio (dar nenustatyta)
gruodžio (dar nenustatyta)

San Diego Bernardo Brazdžionio lietuviškos
MMMOOOKKKYYYKKKLLLOOOSSS ŽŽŽIIINNNIIIOOOSSS

2009m., rugsėjo 9d.

Mokslo metai jau čia…
Šį rudenį pradedame mūsų devintuosius
mokslo metus…valio! Kviečiame visus
San Diego lietuvius aktyviai dalyvauti
mokyklos programoje leidžiant savo vaikus
lankyti, mokytojaudami ir prisidėdami
prie jaunimo lietuviško auklėjimo.

Sveikiname visus naujai atvykusius iš Lietuvos ir kviečiame leisti
vaikučius į Mokyklą. Jums pirmieji metai nemokami. Iš patirties matome 
kaip vaikai greitai išmoksta anglų kalbą, bet dar greičiau pamiršta lietuvių
kalbą. Tad nepagailėkite šeštadienio ryto, atvažuokite ir
pabendraukite su mumis lietuviškoje aplinkoje.

Nauja mokytoja - Ieva Mickutė
Esame labai laimingi suradę naują mokytoją – Ievą Mickutę
Gegužės mėn., Ieva Mickutė baigė Cal State San Marcos - “multiple
suject (su muzika) teaching credential”. Atliko 'student teaching'
pareigas antroje klasėje Monterey Ridge Elementary, Poway mieste ir
ketvirtoje klasėje Midland Elementary, taip pat Poway mieste. Toliau
seka trumpa Ievos “bio”:

Soundfest Chamber Music Festival, California State University Fullerton, 
Pepperdine University, and San Francisco Conservatory of Music. Ieva has 

also performed in a music video in Los Angeles. Ms. Mickute's teaching 
experience includes Soundfest Chamber Music Festival, Our Lady of Malibu 

Elementary School, Webster Elementary School, Yamaha Music School, 
Children's Music Workshop, and Woodlowe Music School. Ieva Mickute is 
currently teaching strings and piano in an after school program at a private 

school in the San Diego area. 

Tėvų komitetas
Tėvų komiteto dėka mokytojos gali rūpintis vien mokymo reikalais. Tėvų
komitetas padeda registracijos reikalais, surenka ir paskirsto lėšas, padeda
ruoštis įvairioms šventėms ir konkursams. Tėvai pasirenka kaip nori prisidėti
prie mokyklos veiklos prisirašydami prie bent vieno mokslo metų eigoje
vykstančio renginio: Kalėdų eglutė, Vasario 16/Kovo 11, Motinos diena,
Mokyklos užbaigimas, Pirmos Komunijos Sakramento paruošimas,
Metraštis.

Labai prašome visų tevelių pagalvoti, pasimelsti ir jeigu gyvenimo sąlygos 
leidžia, padėti mokyklos veikloje – mums reikia jūsų idėjų, laiko ir talentų.

LIETUVIŲ٠BENDRUOMENĖS٠MOKYKLA

We operate under the tax exempt non-profit organization 
status of the Lithuanian Education Council

 of the USA, Inc. Tax ID # 36-2985877

Ieva has been playing violin for over 20 years. Ms. Mickute 
studied music at San Francisco Conservatory of Music and 
graduated from Pepperdine University with a B.A. in Liberal 

Arts and Music. At the age of seventeen, Ieva received a 
first place in the Southwestern Youth Music Festival 

competition and was awarded the prize to perform a violin 
solo with the Baroque Chamber Orchestra. Ms. Mickute's 

orchestra and chamber music experience includes the 
Young Musicians Foundation Debut Orchestra,
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“ Visos kalbos, svarbios, visos 
kalbos lygios.  Mums svarbu gerai 

mokėti savąją kalbą ir saugoti ir 
puoselėti mūsų lobynui.  Mums 

svarbu mokėti kitas kalbas. 

 Jos yra tautų ir valsybių 
bendravimo pagrindas,  kitokios 

kultūros pradžiamokslis,  
tolerancijos,

 ir draugystės garantas..”

Algirdas Monkevičius, buvęs Lietuvos 
Respublikos

 Švietimo ir mokslo ministras
(sveikinimo žodžiai 2005 Europos kalbų 

dienos progai)

Budėjimo / Darbo sąrašas
Visos mokytojos daug laiko ir darbo paskiria pamokų pasiruošimui, lietuviškam 
švietimui. Prašome visų tėvų pagalbos palaikant mokyklos tvarka: būdėti 
pertraukos metu, palaikyti mokykloje švarą
sutvarkant kambarius po pamokų. 

Kviečiame visus tėvelius suderinus savo laisvą dieną prisirašyti prie “Darbo 
sąrašo”. Darbo sąrašas bus iškabintas kiekvieną šeštadienį pagrindiniame 
koridoriuje.

Sveikiname Viskantų šeimą…
Visi mokyklos tėvai, mokiniai ir mokytojai sveikina Tomą , Rimgailę,
Kaziuką ir Elenutę bei senelius sulaukus naujojo šeimos nario – MARTYNO,  
kuris gimė rugpjūčio 24- ąją dieną.

pasidžiaugti nauja Dievo dovana.

Nekantriai lauksime naujo mokinuko!

Apie artėjančią IX Dainų Šventę…
...kuri įvyks 2010 M. LIEPOS 2-4 D.D. TORONTE, KANADOJE.
                   Laiškas iš IX Dainos Šventės Ruošos Komiteto:

Maloniai kviečiame jūsų mokyklos mokinius sudaryti chorą ir prisijungti prie  šventės savo 
dalyvavimu.

Repetuaras ypač skiria vaikams linksmas dainas ir judesius kad vaikams būtų smagu dainuoti ir 
dalyvauti.

Dainų įrašai bus randami svetainėje kurie palengvins mokytojom išmokinti dainas.  Daugelis 
chorų organizuojasi ir jau pradeda ruoštis, bet dar labai trūksta vaikų.    Junkitės bendrai dainai, 
mokykitės repertuarą, dainuokite ir su melodinga nuotaika atvykite į mūsų visų šventę.

Registruotis galite iki rugsėjo 28 d.
Registracijos mokestį reikia susimokėti iki spalio 31 d.
Bilietai į Dainų šventės renginius bus parduodami nuo lapkričio 1 d.

Plačiau šventės žinias sekite internetinėje svetainėje, www.dainusvente.org

SSAANN DDIIEEGGOO
BBEERRNNAARRDDOO BBRRAAZZDDŽŽIIOONNIIOO

LLIIEETTUUVVIIŠŠKKOOSS MMOOKKYYKKLLOOSS VVAALLDDYYBBAA

MMOOKKYYTTOOJJOOSS::  
FRANCESCA WILLIAMS, GAILĖ RASIENĖ,

IEVA MICKUTĖ, DALYTĖ LOVETT 
PADEJĖJA: GABIJA MEŠKAUSKAITĖ

TTĖĖVVŲŲ KKOOMMIITTEETTAASS::
PIRMININKAS – SAULIUS UMBRASAS
IŽDININKĖ – JURGITA JANOVSKIENĖ

SEKRETORĖ – GAILĖ RASIENĖ

VVEEDDĖĖJJAA:: DALYTE LOVETT
(760) 715-6436

dalitalovett@yahoo.com

MŪSŲ KLASĖS

Meškiukų klasė (nuo 3-5 metų).
lietuviško raidyno pažinimas · skaitymas · 
rašmas · žodyno platinimas · tikyba · tautiniai 
šokiai · dainavimas · tautodailė

Vaikų darželis/1 - 2 klasės 
lietuviško raidyno pažinimas · skaitymas · 
rašymas · žodyno platinimas · tėvynės 
pažinimas  ·Pirmos Komunijos paruošimas · 
tautiniai šokiai · dainavimas · tautodailė

3-klasė, 4-klasė, 5-klasė
skaitymas · rašymas · žodyno platinimas · 
lietuvių kalba · tėvynės pažinimas  · tikyba · 
tautiniai šokiai · dainavimas · tautodailė

Vaikų besimokančių grupė
(nuo 6-11 metų)

lietuviško raidyno pažinimas · 
skaitymas · rašymas · žodyno 
platinimas · lietuvių kalba  · tėvynės 
pažinimas  · tikyba · tautiniai šokiai · 
dainavimas · tautodailė

Džiaugiamės su jumis ir linkime – pirmiausiai – išsimiegoti, ir toliau
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