
Su Šventėmis ! 

Štai ir vėl atėjo žiema, 

 

O su ja- švenčių dvasia. 

 

Tegu šis laukimas būna stebuklingas! 

 

Tegu sninga džiaugsmas ir laimė ant 

Tavęs. 

 

Tegu šviečia ryškiai Kalėdų žiburys, 

 

Tegu Kalėdų Senis būna Tau dosnus. 

 

Tegu ramybė užpildo Jūsų namus. 

 

O širdyje įsižiebia Meilė ir Viltis. 

       Mielieji mokiniai ir mokytojai,    

Noriu Jus pasveikinti su gražiausiomis metų šventėmis. Neskubėkite laukti atostogų, 

pasidžiaukite kiekviena adventinio laikotarpio akimirka, nes juk jos prabėgs taip greitai, kad 

net nepastebėsite. Skirkite laiko ne tik darbams atlikti, bet ir sau, kad neištirptumėte 

varginančioje rutinoje. Praleiskite kuo daugiau laiko su šeima ir su tais žmonėmis, su kuriais 

jaučiatės laimingi.  Nenuvertinkite savęs ir savo galimybių, nes tai trukdys Jūsų tobulėjimui. 

Tad linkiu gyvenime atrasti aukso viduriuką. Linkiu    visiems jaukių, šiltų ir džiaugsmingų      

švenčių! 

                                                  

                                                                   Gimnazijos mokinių prezidentė Kamilė Berinkevičiūtė 

Mielieji gimnazijos  

mokytojai ir moksleiviai, 

 

Kalėdų metas pripildytas gerumo, 

švelnumo, maloningumo, jautrumo, 

tikros meilės, spinduliuojančios 

šviesos, vidinio tvirtumo, vilties ir 

tikėjimo žmogaus gerumu ir 

geresniu pasauliu. 

Linkime, kad net šalčiausią žiemos 

dieną širdyje karaliautų šiluma, 

snigtų tik laime, o Kalėdinis 

stebuklas niekada nesibaigtų! 

                    

    Mokinių komitetas 

Kažkas yra pasakęs, kad pats žmogus yra šviesa. Taigi linkiu visai Kovo 11-osios gimnazijos 

bendruomenei ne tik per didžiąsias šventes būti tais šviesuliais, bet visus metus būti tais, kurie 

neša šviesą (meilę, rūpestį, džiaugsmą, idėjas, gerumą...) ne tik kitiems, bet nušviečia kelią sau. 

Džiugių ir jaukių švenčių bei prasmingų ir kūrybingų naujų metų. 

 

Gimnazijos direktorius Stanislovas Milašius  

Dvylika laiptelių 



 

1918 metų vasario 16 dieną 

buvo paskelbtas  Lietuvos 

Nepriklausomybės Aktas, o 

tų pačių metų lapkričio 23- 

iąją sukurta Lietuvos 

kariuomenė, išleistas 

pirmas įsakymas kurti 

Lietuvos ginkluotąsias 

Lapkričio 23-ioji –Lietuvos kariuomenės diena  

Šį svarbu įvykį prisiminėme,  

jį paminėjome ir  mūsų 

gimnazijoje. Trumpą renginį 

vedė IIb klasės mokiniai 

Gabija Litkauskaitė ir Nedas 

Vedeckas. Renginys vyko 

antro aukšto foje per trečią 

pertrauką. Vedėjai 

supažindino gimnazistus su 

šia data, taip pat parodė, kaip 

dabar treniruojasi kariai ir ką 

jiems tenka iškęsti  tėvynės 

saugumo vardan. Pačioje 

renginio pabaigoje prasmingai 

skambėjo Ievos Narkutės 

kūrinys „Raudoni vakarai”.  

Gimnazijos vaikai nuo mažiausių 

iki didžiausių susidomėję stebėjo 

renginį, sužinojo naujų dalykų, 

klausėsi jautraus muzikinio 

kūrinio. 

 

Gabija Litkauskaitė IIb  

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė  

Kasmet ( jau 23-ąjį kartą ) 

mūsų gimnazijoje buvo 

surengta Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitės šventė. Į 

renginį atvyko  vaikų darželio 

„Vaidilutė“ ir  „Malūnėlis“ 

vaikai bei jų auklėtojos. 

Pristatymą parengė ir jį vedė 

IIb klasės gimnazistė Gerda 

Valtytė.  

Po pristatymo  gimnazijos 

dramos būrelis su vadove Ilona 

Papečkyte suvaidino ištrauką 

iš A.Lindgren knygos  “Pepė 

Ilgakojinė”. Vėliau su mūsų 

gimnazijos mokinėmis Saule 

Gaudešiūte ir Marta Puronaite 

iš 6b klasės vaikai mokėsi 

pažinti Šiaurės šalių vėliavas 

ir rasti šias šalis Europos 

žemėlapyje. .  



    Skaitykime vertingas ir įdomias knygas 

Po trumpos pamokėlės ir klausimų 

vaikams buvo parengta staigmena: jie 

turėjo užsiėmimą su šuniukais 

 Mūsų gimnazijos mokiniai šios 

šventės svečiams padovanojo 

skirtukus su Šiaurės šalių bei 

gimnazijos simbolika. Vaikai  išvyko 

gerai nusiteikę. Tikimės visų sulaukti 

ir kitais metais.  

                                                                                                                                               

Gerda Valtytė IIb 

Lapkričio pabaigoje mūsų  gimnazijos 6-8 klasių mokiniams vyko paskaita 

apie įvairias paaugliams skirtas knygas. Pasirodo, jas skaito ne tik 

paaugliai, bet ir suaugusieji.  

Pirmoji knyga  - ,,Verksnių klubas’’. Ją parašė Ilona Ežerinytė 

Antroji knyga – „Milžinas Mažylis’’ 

Trečioji knyga – „Eglė žalčių karalienė’’ 

Ketvirtoji knyga Audronės Meškauskaitės - „Istorijos  skanėstai”. 

Penktoji knyga– rašytojo Balio Sruogos romanas „Dievų miškas”. 

Justina Tauškėlaitė 7a  

Moksleiviai sužinojo daug naujų dalykų, apie knygas galės 

papasakoti savo šeimos nariams, kartu jas skaityti.  



 

Šventos Kalėdos yra didelio džiaugsmo šventė, juo 

dalijamės, sveikindami vieni kitus. Tai širdies įvykis, 

vilčių išsipildymo šventė, liudijanti, kad pasaulis- tai 

planeta, kurioje įsikūnijo Meilė.  

Ši šventė visai arti, tai pajunta ir mokyklos mokiniai. 

Gruodis- tai kalėdinių darbų ir dalijimosi metas. Šiais 

metais visą mėnesį kalbame apie tradicinį kūčių stalo 

patiekalą- kūčiukus. Ia ir Ib gimnazinių klasių mokiniai 

per technologijų pamoką kepė gardžius kūčiukus pagal 

senovinį receptą. Anglų kalbos pamokų metu rengė 

prezentacijas apie kūčiukus anglų kalba. Tai ne viskas, ką 

jie nuveikė per gruodį, be visų darbų ir renginių, mokiniai 

per lietuvių kalbos pamokas turėjo sukurti akrostichą iš 

žodžių „Kūčiukas“ arba „ Kūčiukai“. Eiliuoti ir snieguoti 

akrostichai jau paruošti ir suklijuoti ant vienos ,,pusnies“, 

kad visi pasidžiaugti galėtų.  

Daugelis klasių ruošė ir kitą projektą- pamokų metu 

pristatė Kūčių, Kalėdų ir Naujųjų metų papročius. 

Susiskirstę į grupes mokiniai pasakojo, kaip švenčiamos 

šios šventės ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, 

išradingais koliažais stebino klasės draugus. 

Visur jaučiama šventinė nuotaika. Devintokai linki 

visiems gražių, sėkmingų ir šiltų švenčių, ramybės širdyje 

ir šeimoje bei daug daug sniego. 

                                            Jus sveikina Saulė Aliulytė ir 

visa 9b klasė  

Mūsų gimnazija-UNESCO projekto 

dalyvė 

Mūsų gimnazija dalyvauja UNESCO 

nematerialaus kultūros paveldo pilotiniame 

projekte. Istorijos mokytojas Ignas ir 

gimnazistas Dovydas Tamašiūnas vyko į Vieną 

susipažinti su projektu. Jame dalyvauja dešimt 

Europos mokyklų, kurios sprendžia, kokią temą 

galėtų geriausiai atskleisti su savo mokiniais.  

Stebuklinga Kalėdų nuotaika 



Mūsų gimnazistų verslo bendrovės 

Esame IIIb klasės mokinių bendrovė "Lithuania's 

eSports". Patys būdami entuziastai ir akylai sekdami 

pasaulines tendencijas, užsibrėžėme tikslą – suburti 

Lietuvoje esporto bendruomenę. Turime oficialų 

iniciatyvos partnerį – VDU ekonomikos ir vadybos 

fakultetą, kuris turi eSporto laboratoriją bei suteikia 

mums prieigą prie įvairių išteklių. Planuojame rengti 

įvairiausius turnyrus. Juose moksleiviai ir studentai ne 

tik konkuruos tarpusavyje, bet lavės įvairiais eSporto 

kaip ateities sporto klausimais. Taip siekiame Lietuvoje 

kurti ir puoselėti eSporto kultūrą, įrodyti, kad 

varžymasis virtualioje aplinkoje reikalauja ne mažiau 

disciplinos, atsakomybės, sąmoningumo ir pastangų nei 

tradicinis sportas. 

Lithuania’s eSports 

        ,,Dar būnant Vienoje, kilo idėja, kas geriausiai tiktų mūsų gimnazijos 

mokiniams, kaip geriausiai pristatyti Lietuvą šiame projekte“- kalbėjo grįžęs 

mokytojas Ignas pristatydamas sumanymą mokyklos bendromenei. Buvo 

nuspręsta, jog plačiausiai prie projekto veiklos prisidės pirmų gimnazinių klasių 

mokiniai. Šios veiklos esmė- puoselėti namaterialų mūsų šalies kultūros paveldą 

įvairiais aspektais. Ką tai reiškia? Pasirinkta tema-visiems nuo senų laikų gerai 

žinomi  kūčiukai. Įvairių dalykų pamokose ši tema ir atskleidžiama. Lietuvių 

kalbos pamokose mokiniai kūrė akrostichus apie kūčiukus, anglų kalbos 

pamokose taip pat buvo kuriami tekstai apie juos. Per istoriją buvo aptariamos 

lietuvių senosios kūčių ir kalėdų tradicijos, per matematiką buvo skaičiuojama, 

kiek ir kokių produktų reikia norint išsikepti kūčiukų. Paskutinis etapas- 

kūčiukų kepimas per technologijų pamokas. 

         Moksleiviai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose, o mokytojas Ignas vasario 

mėnesį vyks į Olandiją ir ten pristatys jau įgyvendintą projektą.   

                                                                                                                             

,,DL“ redakcija 



 

My Toy 

Jungtinė Kovo 11-osios gimnazijos ir Simono Daukanto 

progimnazijos 3 klasės pradinukų jaunoji bendrovė „My 

Toy“ prekiauja mamų nertais vienetiniais rankų darbo 

žaislais – herojais. Žaislai kuriami pagal pačių vaikų 

parašytas ir iliustruotas istorijas, padedančias jiems 

spręsti patyčių bei kitas socialines problemas. 

Mažiesiems talkina vyresnieji jų broliai ir sesės bei 

mokytojos Dalia ir Agnė. Bendrovė laimėjo pirmą vietą 

tarp jaunesniųjų klasių Kalėdinėje Vilniaus Expo, o 

Kauno Startuolių mugėje buvo nominuota kaip 

startuoliškiausia komanda. 

Esame Kauno Kovo 11-osios gimnazijos IIb 

klasės mokiniai - jaunimo bendrovės 

„Paauglystė be streso“ įkūrėjai. Mūsų idėja 

yra padėti paaugliams valdyti bei 

sumažinti stresą. Kuriame tinklapį, 

kuriame paaugliai galės anonimiškai 

bendrauti, klausti specialistų ir gauti 

atsakymus.Kadangi patys esame paaugliai 

ir dažnai stresuojame, mums kilo idėja 

padėti ne tik sau, bet ir kitiems suvaldyti 

stresą.  

Paauglystė be streso 



,,Let‘s talk“ – IIa klasės gimnazistų 

jaunoji bendrovė, organizuojanti 

pokalbius su įdomiais žmonėmis. 

Jų dėka jau turėjome galimybę 

artimiau susipažinti su gimnazijos 

istorijos mokytoju Ignu. 

Jaunoji bendrovė „Eco Quality“ -  jungtinė 8 – I 

klasių merginų komanda. Mūsų gaminiai - tai 

ekologiški, natūralūs bei gamtai draugiški 

produktai. Viskas yra gaminama vadovaujantis 

atsakingo naudojimo požiūriu, - tai reiškia, kad 

gamybos metu stengiamasi sukurti kuo mažiau 

išmetamų atliekų bei galutinis produktas yra 

natūralus. Mes siūlome: 

natūralius lūpų balzamus; 

daugkartinio naudojimo makiažo valymo padelius; 

rankų muilus; 

dovanų rinkinius. 

Dėl užsakymų kreipkite el.paštu ecoquality.jb@gmail.com arba telefonu 

+370 67221168 

Prisijunkite prie mūsų Instagram @_eco_quality_ir Facebook EcoQuality 

Let‘s Talk 

Eco Equality 

mailto:ecoquality.jb@gmail.com


                Mielas Kalėdų Seneli, 
Kaip tau sekasi ruošti dovanas? Kokia tavo sveikata? 

Rašau tau šį laišką, nes noriu tavęs šio bei to paprašyti. 
Per kiekvienas Kalėdas turėdavau sąrašą daiktų, 

kuriuos norėdavau gauti. Tačiau laikui bėgant suprantu, kad 

tie daiktai nebeteikia man tiek džiaugsmo, nes juos galiu 

įsigyti nepriklausomai nuo metų laiko ar šventės. Taip pat 

suprantu, kad materialinės dovanos niekada neprilygs 

meilei, šilumai ir artimųjų dėmesiui. Todėl norėčiau, kad 

šiais metais man padovanotum laiką, per kurį galėčiau 

pabūti su šeima. Tai neįprasta dovana ir nežinau, ar tau 

pavyks ją man padovanoti, nes tai tikriausiai priklausys tik 

nuo mano pastangų, bet vis tiek drįstu tavęs to prašyti. Dar 

norėčiau paprašyti, kad suteiktum sveikatos man ir mano 

šeimai, nes tai neįkainojama dovana. 
Tikiuosi, kad perskaitysi mano laišką ir atsižvelgsi į 

mano neįprastus, bet nuoširdžius prašymus. Su 

Laiškas Kalėdų Seneliui 

Laikraštį rengė mokytojos Rita Sarapinienė, Renata Varnienė,Jūratė 

Šukelienė;  Justina Tauškėlaitė 7a, Saulė Aliulytė Ib, Skaistė Butėnaitė Ib, 

Dovydas  Tamašiūnas IIa  Kamilė Berinkevičiūtė IIa, Gabija Litkauskaitė IIb, 

Gerda Valtytė IIb  


