
 

Rugsėjo pirmoji... 
Rugsėjo pirmoji kiekvienam žmogui sukelia skirtingas emocijas. Vieniems tai 

dvylikos metų kelio pradžia, susitikimas su klasės draugais, vasaros ir atostogų 

finišas ar tiesiog eilinė diena. Šįmet, kaip ir kiekvienais metais, mokymo įstaigų 

mokiniai sugrįžo į kasdienes vėžes ir pradėjo dar vieną etapą keliaudami ir 

pasaulio pažinimo link. Matydama tiek naujų, gražių žmonių, pirmą kartą 

žengiančių per Kovo 11-osios gimnazijos slenkstį, džiaugiuosi ir noriu ne tik 

naujokams, bet ir visiems kitiems palinkėti mokykloje atrasti save ir nuoširdžiai 

priimti žinias, kurias mums suteikia tiek širdies, darbo ir savos patirties 

atiduodančios mokytojos. O kiekvienais metais suolus, knygas ir pėdsaką 

gimnazijos istorijoje paliekantys dvyliktokai išsineša ne tik akademines žinias, 

jie susikaupia didelį džiugių atsiminimų bagažą, kurį linkiu kupinai pripildyti 

kiekvienam.  

 

      Gerų pažymių, naujų draugų ir galybės nuotykių linki gimnazijos 

mokinių prezidentė Emilija Zelenkauskaitė. 

Kuriame ir mokomės visi kartu 
 

XXI a. mokykla turi atliepti XXI a. moksleivio poreikius. Jei 

mokyklos misija išugdyti ateities kūrėjus, ji turi neatsilikti nuo besikeičiančio 

pasaulio. Kovo 11-osios gimnazija to ir siekia – išugdyti kartą, kuri nebijos 

kurti naujo, progresyvaus, inovatyvaus, bet vis tik paremto 

bendražmogiškosiomis vertybėmis pasaulio. Todėl mokytojai niekada 

nenustoja mokytis, kad galėtų ugdymo turinį pateikti kuo artimesne naujajai 

kartai forma. Administracija stengiasi kuo efektyviau pritaikyti edukacines 

aplinkas. Per šiuos metus gimnazijoje įrengta sporto aikštelė, pakeista 

treniruoklių aikštelė, rūbinėje ir penkiose kabinetuose pakeista grindų danga, 

renovuojama gimnazijos fojė ir įėjimas į gimnaziją. Turime naują garso 

aparatūrą renginiams, kurią padovonojo 50-toji ir 51-oji abiturientų laidos.  

Šiandieninėje sparčių pokyčių visuomenėje mokyklos siekia, kad 

mokiniai taptų dalyvaujančiais ir kuriančiais bendruomenės nariais, būtų 

aktyvūs savo mokymosi ir gyvenimiškų pasiekimų įsivertinimo dalyviais, 

galėtų plėtoti savo asmeninius gebėjimus ir interesus pagal savo poreikius, 

projektuotų savo akademinę, socialinę ir profesinę karjerą. Gimnazijoje nuo 

rugsėjo 1 dienos įrengta išmanioji klasė, kurioje moksleiviai gali mokytis 

naudodamiesi naujausiomis technologijomis. Lapkričio mėnesį bus gautos 

naujausios mokymo priemonės gamtos mokslų kabinetuose, kurias 

panaudodami moksleiviai gales atlikti sudėtingesnius tyrimus. 

Tereikia neprarasti noro mokytis ir pasinaudoti visomis teikiamomis 

paslaugomis. To labiausiai linkiu visai mokyklos bendruomenei. 

 

                                                                    Gimnazijos direktorius 

Stanislovas Milašius 

DVYLIKA LAIPTELIŲ 

Kauno Kovo 11-osios gimnazija 

2017 Rugsėjis - Spalis 



 

Laiškas švietimo ministerijai 

 

Gerb. Ministre,  jei Jums negaila mokinių, pagailėkite savo  vaikų ar anūkų, kurie mokosi 

mokykloje. 

Programos  mokyklose yra labai sunkios ir vaikams yra skiriamas per didelis krūvis.Mes po 

pamokų grįžę  į namus pavalgome ir krentame miegoti.O apie namų darbus net pagalvoti baisu. 

Todėl  prašome: palankykite mokyklą porą mėnesių ir suprasite, apie  ką  kalbame. 

                                                                             Pagarbiai mokiniai 

   ***   

Ministro atsakymas 

 

Perskaičiau  Jūsų skundą  ir, jei taip norite, aš nusprendžiau, jog mokytojos neturės teisės  rašyti 

mažesnio pažymio negu aštuoni. Per savaitę į mokyklą eisite tiktai antradieniais ir 

penktadieniais. Nebus  jokių kontrolinių ir standartizuotų testų. Atostogausite penkis mėnesius iš  

devynių mokymosi mėnesių. Bet yra  vienas minusas: sėdėsite klibančiuose suoluose,  nes stalius 

neišmoko priveržti tinkamai varžtų. Mokysitės iš tragiškų vadovėlių, nes juos rašė  beraščiai ir 

nieko neišmanantys žmonės, gersite iš purvinų stiklinių, nes valytojos plauna tik tada, kada jos to 

nori . Bus taip todėl, kad šie darbuotojai mokėsi jūsų prašomom sąlygom. Jei viskas tinka, tai 

puiku. Sėkmės. 

 

  P.s  Mes už Jūsų ateitį, kai jūs mokotės tokiomis salygomis, neatsakome.Ir dar, atsiprašau, jei 

kitas mano laiškas bus su didelėmis gramatinėmis klaidomis. Žinokit, dirbs naujas žmogus,  ir jis 

taip pat mokėsi taip, kaip jūs norit. Nes aš išvažiuoju iš šalies, kurioje niekas nenori mokytis.  

                                                                                    Pagarbiai Ministras 

 

                                                       Korespondenciją pateikė Saulė Aliulytė 7b kl. 

                                        Rudens nuotaikos 
 

Ruduo… Tai jis nutiesia mums spalvotą kelią, tai jis išpuošia medžius geltonai, 

tai jis atpučia šiaurės vėją, tai jis užpučia lapais visą žolę. 

Ir visiems: vaikams ir suaugusiesiems jis patinka, nes žiema juk netoli. 

 Paryčiais saulė apšviečia vaikų veidus, bet tik iš tolo. Jau nuvyto vasaros 

gėlės ir nebeskleidžia  skanių kvapų.Tik kaštonai į žemę byrą gąsdindami 

mažas pelytes. 

Ruduo- gražus, nepaprastas gamtos sukūrimas, juo reikia džiaugtis.                   

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                        Vygantė Navikaitė 7b kl. 



Rudenėlio šventė.. 

Šokti yra smagu... 

                                 

    Kiekviena gimnazija turi žmonių, kurie stengiasi ją garsinti. Kovo 11-osios gimnazijoje tokių mokinių yra labai 

daug, o dalis jų taip pat yra aktyviausių  gimnazijos mokleivių branduolyje – Mokinių komitete. 

     Ši grupė yra iniciatyvių ir motyvuotų mokinių komanda, kuri stengiasi padaryti gimnazijos aplinką jaukesnę ir 

šiltesnę. Komiteto nariai kiekvienais metais organizuoja įvairius renginius, leidžia laiką kartu ir vykdo pagrindinį 

savo tikslą – atstovauja mokinių interesams.  Komanda  turi tris grupes: vidaus reikalų, renginių organizavimo, 

informavimo ir viešųjų ryšių komitetus. Kiekvienas turime savas pareigas: vieni sprendžia kilusias problemas ir 

gerina mikroklimatą gimnazijoje, kiti sprendžia, ką galima pateikti vis naujesnio ir įdomesnio moksleiviams bei 

mokytojams. Treti atsakingi už informacijos ir muzikos teikimą, ji skamba ilgųjų pertraukų metu koridoriuose.  

      Į mokinių komitetą gali ateiti tie žmonės, kurie nori atrasti save, susirasti daug draugų bei tapti atsakingesni,  

taip pat tie, kurie nebijo pasidarbuoti mokyklos labui. Kiekvienais metais sulaukiame daug naujų narių, kurie 

papildo mūsų gretas. Juos pasitinkame labai draugiškai, nes yra smagu pasidžiaugti aktyviais mokiniais. O dabar 

mes jau kibsime į darbus, toliau organizuosime veiklą ir džiaugsimės tuo, kad gimnazija mums yra kaip antri 

namai.  

                                                                 Dovilė Spūdytė IIb kl. 

 

  Aš jau seniai žavėjausi gatvės šokiais, labai norėjau išmokti juos šokti. Kartu su mama peržiūrėjome 

daugybę skelbimų apie įvairias šokių studijas ir radome vieną, man tinkančią. Ji vadinasi ,,UP”. Nusprendžiau 

pabandyti, ar man ten patiks. Pirmoji treniruotė buvo labai įdomi: mokėmės šokti įvairius judesius. Pripratau 

ten greitai,  papasakojau apie savo naują pomėgį klasės draugams ir atsirado susidomėjusių. Jau į kitą 

treniruotę atėjo Justina, jai taip pat patiko studijoje.Čia graži aplinka, daug vietos, erdvės, dideli veidrodžiai, 

lentynėlės, ant kurių labai daug prizinių taurių ir medalių. Labai maloni trenerė, jos vardas Justina, kaip ir 

mano klasės draugės. 

   Trenerė pasakojo, jog bus daug varžybų, manau, bus įdomu. Neseniai į studiją atėjo ir Ema iš mūsų klasės, 

ji iš karto pasakė, kad lankys užsiėmimus. Turėtų ateiti ir berniukų,  Marijus jau buvo apsilankęs ir jam čia 

patiko. Dar žada ateiti Nojus, manau, kad patiks ir jam. 

    Visi mes turime įvairių pomėgių.Tiems, kurie mėgsta šokti, nesvarbu, kaip, siūlyčiau atskleisti savo talentą 

šokių studijoje ,,UP”. 

                                                                                                                     Urtė Vinogradovaitė 5a kl. 

Pirmą rugsėjo savaitę pas mus atėjo muzikos mokytoja ir pakvietė dalyvauti ,,Rudenėlio 

šventėje”. Chorą lankiusios mergaitės susitiko po pamokų ir pertraukų metu su muzikos 

ir šokių mokytojomis  kasdien repetavo dainą ,,Saulele, kūmužėle”. Nusprendėme, kokius 

šoksime šokius, visas iki šventės likusias dienas repetavome. 

   Saulėtą ir šiltą rugsėjo aštuntosios dieną mokykliniu autobusiuku vykome į Laisvės 

alėją, ten vyko šventė, joje dalyvavo ir ,,Girstos” bendruomenės pirmininkė. Mes 

jaudinomės, žiūrėjome, kaip šoka ir dainuoja kitų mokyklų ir darželių vaikai. Atėjo laikas 

mūsų pasirodymui. Kai pradėjome dainuoti, jaudulys išgaravo. Šokome šokius ,,Jurgeli, 

meistreli” ir ,,Katins juods”. Nuotaika buvo šauni. 

   Mes labai džiaugiamės, kad  galėjome dalyvauti tokioje šventėje. Norėtume dalyvauti ir 

kitąmet. 

                                                                               Justina Doftartaitė  5a kl. 

                                                             Ema Štrimaitytė  5a kl. 

Mes mylime savo gimnaziją 



Mielieji, brangieji mokytojai,  

  dėkojame Jums 

už žinias, įdomias pamokas, supratingumą, rūpestingumą,už šmaikščius posakius, humoro jausmą, kantrybę, už griežtumą, gerumą, už 

aiškius reikalavimus, už įdomias istorijas, meniškumą, kūrybingumą,už gailestingumą, pagalbą, energingumą, atlaidumą, už atsidavimą 

savo darbui, už komplimentus, mielą šypseną, už pagyrimus, paskatinimą, gerą energetiką, už įkvepiančias mintis, už ,,protingą” namų 

darbų krūvį, už geras naujienas, už taisyklių laikymąsi, už tai, kad elgiatės su mumis, ne kaip su mažiukais, o kaip su sau lygiais, už 

stilingumą, už įdomias išvykas, už įdomią veiklą po pamokų, už įdomius bandymus, linksmas estafetes, už viską, ko išmokstame ir dar 

išmoksime kartu su jumis. 

                                                                                                 Jūsų mokiniai 

Mokykla tai šventykla, o mokytojai tai 
žyniai.  

Mokytojas tai sensėjus.  
Mokykla-tai pataisų namai: taisom ir taisom namų darbus.  

Mokytojas tai geras žmogus.  

Mokytoja tai saulė,kuri šviečia žinių spinduliais.  
Mokytojas tai lyderis.  

Mokytojas tai mokinių draugas.  

Mokytojas tai pasaulio kūrėjas  

Mokytojas tai žmogus, kuris gauna pinigus už tai, kad ieško mokinių klaidų.  

Mokytoja tai ekstrasensė: mato viską, kas buvo, ir žino, kaip viskas 

baigsis.  

Mokytoja kaip mama: viską žino ir turi akis 

nugaroje.  

Mokytojas tai žmogus, kuris suteikia antrą šansą, trečią šansą ir paskutinį 

šansą.  



Vienuoliktokai renkasi profesiją 

Nuo pat rugsėjo mėnesio vienuoliktokai pradėjo domėtis būsima profesija. Jie dalyvavo mokslo festivalio 

„Erdvėlaivis žemė“ renginiuose: KTU susipažino su mikro ir nanotechnologijomis, Kauno kolegijos Vienožinskio menų fakulteto dailės 

studijoje gamino papuošalus iš odos, kadangi mokinių mokomųjų bendrovių veikloje planuoja panaudoti natūralios odos atraižas kaip 

antrinę žaliavą, o Kauno kolegijos technologijų fakultete mokėsi  restauravimo ir konservavimo technikos. 

Rugsėjo 29 dieną vyko mokslinio projekto  „Tyrėjų naktis“ renginiai. Vienuoliktokai apsilankė LSMU genetikos 

laboratorijoje, kurioje tyrinėjo erkės DNR. 

Vienuoliktokams nenusileido ir 5 – 6 klasių mokiniai. Jie dalyvavo integruotoje pamokoje „Įdomieji maisto 

bandymai“, kuri vyko Kauno kolegijos technologijų fakultete. 

                                                                                   Chemijos mokytoja Renata Varnienė 

Laikraštį kūrė: 

Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Rita Sarapinienė,  

chemijos mokytoja metodininkė Renata Varnienė, IIIa 

klasės mokinė Emilija Zelenkauskaitė,  gimnazijos 

direktorius Stanislovas Milašius,  5a klasės mokinės 

Justina Doftartaitė, Ema Štrimaitytė ir Urtė 

Vinagradovaitė, IIB klasės mokinė  Dovilė Spūdytė,  

Vygantė Navikaitė 7b, Saulė Aliulytė 7b, Meda 

Žutautaitė 7b.  

       Košmariškas sapnas        

mokykloje 

Ant stalo atversta knyga...                                                                                                   

Kiek čia raidžių,o, kiek raidžių!                                                                                                     

Ar tik atrodo taip, ar yra iš tiesų:                                                                                                   

Šios raidės juda pamažu                                                                                                                   

Lyg didelis būrys juodų avių. 

Galva man sukasi ratu,                                                                                                   

Nesuprantu, kur aš esu.                                                                                                                

Ar dar sapnuoju, ar nebe ?                                                                                                                        

Artėja mokytoja palengva . 

Nebežinau, ką aš darau.                                                                                                                  

Pagriebiu knygą ir  skaitau.                                                                                                                          

Nesuprantu, kas parašyta,                                                                                                              

Todėl pasilenkiu arčiau.                                                                                                                               

Ir suprantu, kad skaičių nematau.                                                                                                                                   

Jie liejasi lyg rūko apsemti  

Ir sukasi lyg šokio sūkury.                                                                                                                                                                                                            

Nebežinau, ką aš darau,                                                                                                         

Visai iš baimės   apsvaigau.                                                                                  

Aš pakeliu aukštyn akis: 

Artėja mokytoja palengva, 

Veide jos šypsena šilta... 

Kovo 11– osios g. 50, Kaunas 

tel.: 8-37) 45 14 18 

El. pašto adresas: 
kovo11vm@kovo11.kaunas.lm.lt 

Šį ir kitus gimnazijos leidinius galite rasti 
adresu: https://kovo11.kaunas.lm.lt/ 

 


