
Dvylika laiptelių 
Penktas laiptelis 

Kauno Kovo 11-osios gimnazija 

 

 

 

 Sveiki, Mielieji ,,Dvylikos laiptelių” skaitytojai. Baigiasi dar vieni-
neeiliniai mokslo metai. Kažkodėl jie primena kopimą į kalną: sunku buvo 
kopti, bet užkopėme ir atsivėrė kelias, kurį įveikėme. Įveikėme visi kartu, 
vienas kitam pagelbėdami, pasitardami, ieškodami geriausių sprendimų 
nelengvose situacijose. 

 Vyriausieji gimnazistai jau greitai rankose laikys brandos atestatus. 
Tikimės, jog prisimins gimnaziją ir jos ilgėsis. Už kelių metų atestatus gaus ir 
penktokėliai, kurie atkaliai dirbo, kartu su mokytojais, tėveliais kopė į savo 
kalną. Į šį gimnazijos laikraščio numerį sudėjome jų darbelius: paskaitykite, 
apie ką jie svajoja, kaip supranta laimę, ko linki sau ir kitiems. 

      O mūsų laikraščio redakcija linki visai 
gimnazijos bendruomenei puikių atostogų! 

 Pasimatysime rugsėjį ! 

Birželis 



Kuo svajoja būti penktokai? 

Mano svajonių profesija 

   Šiandien aš papasakosiu apie savo 
svajonių profesiją. Iš tikrųjų profesijas, 
nes jų yra maždaug trys. 
   Kai buvau mažesnė, visada 
galvodavau, kad būsiu gydytoja. Net 
žaisdavau ligoninę, gydydavau savo 
žaislus, bet dabar manau, kad nebūsiu. 
Aš labai bijau kraujo. Man ligoninėse 
darosi silpna. Po svajonės tapti gydytoja 
atėjo svajonė tapti kirpėja. Kai ėjau į 
antrą klasę norėjau tapti darželio 
auklėtoja arba aukle. Šita svajonė turbūt 
laikėsi ilgiausiai. Ketvirtoje klasėse 
sugalvojau, kad noriu būti 
advokatė. 

  Dabar aš nusprendžiau, kad gal 
galėčiau būti rašytoja. Man patinka kurti 
visokias istorijas. Mano mėgstamiausia 
veikla yra skaityti knygas.  Dar viena 
profesija, kuri man patinka, tai aktorystė. 
Šitoje profesijoje aš save mažiausiai 
įsivaizduoju. Man patinka ir  laidų 
vedėjos darbas. Dabar pagalvojus visai 
būtų linksma vesti televizijos laidą. 
   Mano svajonių profesijos, aišku, 
pasikeis iki dvyliktos klasės. Šiuo 
metu visai save įsivaizduoju rašytoja ir 
laidų vedėja. 

Evelina Banevičiūtė 5b kl. 

Svajonių profesija 
   Aš neturiu svajonių profesijos, kol kas 
apie darbą dar nelabai susimąstau, dar 
yra daug laiko atrasti, kas man sekasi ir 
ką noriu daryti ateityje.  
   Tačiau jei apsispręsti reiktų čia ir 
dabar, turbūt pasirinkčiau būti aktore, bet 
karjeros siekčiau ne Lietuvoje. Mano 
manymu, užsienyje yra daugiau 
potencialo, nors ten yra sunkiau siekti 
savo svajonių. Aktore norėčiau būti ne 
vien todėl, kad išgarsėčiau, o todėl, kad  
tai labai smagus ir tuo pačiu atsakingas 
darbas. Smagus todėl, kad igauni 
patirties, susipažįsti su nuostabiais 
žmonėmis, keliauji filmuotis į įvairias 
šalis. O ką gali žinoti, gal filmas, 
kuriame filmavaisi, bus pats 
žiūrimiausias ilgą laiką, pavyzdžiui, 
kaip ,,Titanikas”. Kiek metų šį filmą 
žiūri visi žmonės ? Atsakingas šis darbas 
tuo, kad ne visi turi talentą būti aktoriais 
ir kartais tiesiog nepasiseka gauti 
vaidmens filme ar seriale, kuriame 
tikėjaisi, todėl reikia dar ir valios, kad 
pasiektum tokį lygį, jog tave norėtų 
pasamdyti dauguma režisierių. O kas 
žino, gal vieną dieną pati tapsiu režisiere. 
    Bet tai tik mano požiūris ir nuomonė 
apie aktorystę. Ir daug šansų, kad kai 
paaugsiu, mano nuomonė pasikeis.  

Saulė Rauckytė 5b kl.  



Kas yra laimė? 
Kas yra laimė 

   Laimė - tai labai svarbus dalykas 
gyvenime, be kurio neapsieitų joks 
žmogus. 
Laimė yra visiems skirtinga. Tarkim, 

Jonas laimėjo automobilį ir jis jaučiasi 

laimingas. Arba Kristinai nupirko 

„Lego“ ir ji jaučiasi laiminga. Laimė 

yra teigiama, gera emocija. Visi 

žmonės gyvenime jautė laimės jausmą. 

Ar tu būtum mažas kūdikis, ar tu būtum 

karo veteranas, tu vis tiek esi pajautęs 

laimę.  

   Bet ar laimė visada jaučiama įsigyjant 

naujus daiktus? Ne, tikrai ne. Daug 

gerų emocijų suteikia ir nematerialūs 

dalykai: atvažiuoja anūkai, iškeliauji su 

šeima į iškylą, leidi laiką su draugais ir 

t.t.. Laimė nelydės tavęs visą gyvenimą 

ir reikia ja mėgautis ir džiaugtis. 

Kartais laimė slypi paprastuose ir 

mažuose dalykuose, tereikia juos 

pastebėti. Visgi manau, kad laimę 

reikia branginti ir džiaugtis tyliai. 

Nereikia garsiai rėkti, koks aš esu 

laimingas. Reikia šiuo jausmu mėgautis 

ir vertinti jį. 

   Laimė – toks paslaptingas žodis. 

Kiekvienam iš mūsų ji yra visiškai 

skirtinga, tačiau visi norime  ir 

siekiame būti laimingi. 

                                                                      

Gintautas Garuckas 5b kl. 

 

Kas daro žmogų laimingą 

 Laimė visada priklauso nuo paties  
žmogaus. Nei vieno žmogaus laimė nėra 
tokiapati.   
 Vienam žmogui laimė būti su 

draugais. Kitam žmogui laimė gelbėti ir 
globoti gyvūnus. Dar kitam žmogui 
laimė skristi į gražias šalis ir pasidomėti, 
ką tame krašte valgo, veikia, kokie ten  
papročiai, pamatyti įdomias vietas, 

ieškoti nuotykių. Kitiems žmonėms 
laimė yra pinigai. Bet ne visada pinigai 
suteikia laimę. Jei išleisime pinigus 
įsigyti bilietams į teatrą, kiną, 
pasidovanoti vakarienę restorane, per 

atostogas nukeliauti į išsvajotą šalį, tai 
teisingai išleisime pinigus ir būsime 
laimingi. Tie žmonės, kurie naudoja 
pinigus neteisingai, nevertina to, apie ką 
kiti tik svajoja. 

 Man laimė yra, kai aš  susitinku su 
draugais ir mes galime laisvai žaisti arba 
pasivaikščioti. Dar būnu laiminga, kai 
padedu kažkam. 

Karina Klimaitė 5b kl. 



Kas daro žmogų laimingą 
   Žmogui laimės suteikti gali labai daug 
įvairių dalykų , bet manau, kad visiems 
laimė yra, kai gali daryti, ką nori, kada 
nori. Bet, žinoma, žmonėms laimę 
suteikia ne tik laisvė. 
   Žmonėms laimė yra šeima, artimi 
žmonės ir draugai, nes su jais gali labai 
gerai ir smagiai praleisti laiką 
žaisdamas įvairius žaidimus , o dar dar 
kai kuriems žmonėms gali patikti geras 
oras, skanus maistas ir malonus darbas, 
bet žinau, kad daugeliui žmonių laimės 
suteikia gyvūnai, sportas, gražūs 
dalykai, kompiuteriniai žaidimai, knygų 
skaitymas, važinėjimasis dviračiu, 
išvykos į gamtą, savo rankomis sukurti 
darbai, muzikos klausymasis, įvairūs 
būreliai, žvejyba, siuvimas, mokslai. 
   Man daugiausia laimės suteikia 
šeima , artimi žmonės, kompiuteriniai 
žaidimai, gyvūnai ir draugai, o mano 
močiute sako, kad ji laiminga, kai gera 
jos sveikata. 

                                                 

Jokūbas Speičys 5b kl. 

Kas sukelia laimę 

Kada būname laimingi 
    Kai kuriems žmonėms, norint būti 
laimingiems, reikia labai  stengtis, kai 
kuriuos laimingus daro paprasti dalykai, 
tokie kaip geras žodis, gražus oras, geras 
maistas.  Tačiau visi mes skirtingi, taip pat 
mūsų nuomonė ir suvokimas apie laimę 
yra skirtingas.  
     Aš suvokiu laimę visaip, kartais 
laimę reikia suteikti ir kitiems, kurie 
galbūt negali to padaryti. Manau, kad yra 
tokių žmonių, kurie dabar nejaučia laimės, 
bet tikisi vieną dieną ją surasti. Aš 
suprantu tai kaip tikslą, kurio siekdamas 
taip pat gali būti laimingas. Vien tik norėti 
būti laimingam neužtenka, reikia bandyti 
surasti dalykus, kurie tave daro 
laimingą,tai nelengva. Man laimę teikia 
dauguma dalykų, pavyzdžiui, gauti gerą 
pažymį, padėti kitam žmogui, nuvykti su 
šeima į parką arba tiesiog išeiti 
pasivaikščioti. Yra žmonių, kurie turi 
viską:  šeimą, draugus, gerą darbą, 
sveikatą,  galiausiai namus ir nėra 
laimingi.  
     Kartais reikia susimąstyti ne vien tik 
apie savo laimę ir ko dar neturi, visad 
reikia būti dėkingam už tai, ką turi. Yra  
pasaulyje vaikų, kurie apie daug ką gali tik  
pasvajoti. Tad kai kuriems norėčiau 
palinkėti laimę rasti paprastesniuose 
dalykuose.   

Saulė Rauckytė 5b kl. 

Kada žmogus jaučiasi laimingas 
   Kas yra laimė? Dažniausiai ją suprantame 
skirtingai. Aš žurnale skaičiau apie 
A.Maslow svarbiausių žmogaus poreikių 
piramidę. Manau, kad ši teorija   yra labai 
teisinga. 
   Straipsnyje buvo išvardinti penki 
svarbiausi žmogaus poreikiai, o jie yra 
tokie: fiziologiniai, saugumo, socialiniai, 
savigarbos ir pagarbos,  ir dar vienas – 
savirealizacijos.  
   Išanalizavusi šias A.Maslow piramidės 
dalis, padariau išvadą: karantinas ir su juo 
susiję sprendimai atėmė vieną iš svarbiausių 
žmogaus poreikių: socialinį. Žmogus buvo, 
yra ir bus sociali būtybė! Manau, kad jeigu 
išvardinti itin svarbūs poreikiai yra 
patenkinami, žmogus yra laimingas! 

Saulė Baipšytė 5b kl. 



Kada žmogus yra laimingas 

Kada žmogus yra laimingas 
 
   Laimė- kai turi mamą, tėtį, kitus 
giminaičius. Džiaugiesi, kad jie sveiki ir 
laimingi. Laimę galima ir kitaip 
apibūdinti: turi darbą, draugų, turi gerų 
pasiekimų moksle. 
   Aš džiaugiuosi, kad turiu mamą, tėtį, 
senelius, mylimą katytę. Nežinau, kodėl 
yra nelaimingų žmonių. Jei žmogus nori 
būti laimingas, jam reikia stengtis, kad 
to pasiektų. Būna, kad žmogui reikia 
visai nedaug, kartais užtenka jį tik 
apkabinti, kartais laimės suteikia net 
saulės spindulėlis. Bet yra žmonių, 
kuriems reikia turtų, tada jie laimingi. 
   Aš manau, kad jokie turtai ar 
automobiliai laimės nesuteikia. Mano 
nuomone, laimė yra turėti sveikus tėvus, 
gerą darbą ir draugų. Džiaugtis 
gyvenimu, kad turi ką apkabinti, su kuo 
pasikalbėti ir pažaisti. 

Gabrielė Grigaliūnaitė 5b kl. 

Kada žmogus yra laimingas 
   Kai  žmogus laimingas, jis džiaugiasi 
gyvenimu, dalinasi džiaugsmu su kitais. 
Daug žmonių turi savo svajonių, siekia 
kažkokio tikslo. Bet nėra taip lengva, kaip 
norėtųsi. Vieni žmonės turi viską: pinigų, 
pinigų, rūbų, brangius namus, mašiną. O  
kitiems reikia visą gyvenimą dirbti, padėti 
savo tėvams, taupyti. Aš manau, kad jeigu 
tu padėsi kitam žmogui, kitą kartą, kai 
reikės, jis padės tau. Laimės negali 
nusipirkti, jos gali gauti, kai padarysi kažką 
gero. 
   Mamos džiaugiasi, kad sveiki jų vaikai , 
mokiniai džiaugiasi, kai gauna gerą pažymį, 
sportininkai džiaugiasi, kai laimi. Kai 
žmogus neturi tikslo, jis tuščiai leidžia 
laiką, kol pagaliau supranta, koks jo 
gyvenimas liūdnas. Tada jis tampa 
nepatenkintas, visus kritikuoja, būna 
liūdnas. 
   Man atrodo, kad žmogus yra savo laimės 
kalvis. Jis pats kuria aplinką, renkasi 
draugus. Jei gyvenime yra kažkas netaip, 
kaip norisi, nereikia nuleisti rankų, reikia 
kovoti už savo laimę. 

Ignas Riestys 5b kl. 



Svajonių atostogos 

Mano svajonių atostogos 
Artėja mokslų metų pabaiga. Negaliu 
pamiršti, kad visą pasaulį apėmusi 
pandemija, tačiau vis tiek norisi pasvajoti 
apie savo  ilgai lauktas vasaros atostogas. 
   Pirmiausia, ką norėčiau padaryti prasidėjus 
atostogoms,tai nuvažiuoti pas močiutę ir 
senelį į Molėtų rajoną. Ten labai graži gamta, 
daugybė ežerų, laukia skaniausi pasaulyje 
močiutės blynai! Nekantrauju susitikti su  
savo pusbroliais, žaisti įvairius žaidimus, 
pasikalbėti  be suaugusių ‘‘ vaikų ‚‚ 
namelyje, padėti  močiutei tvarkytis ūkyje ir 
globoti babytę.  
   Labai norėčiau nukeliauti su šeima į 
Norvegiją ir aplankyti ten dirbantį ir 
gyvenantį  tėvelį. Norėčiau palaipioti po 
uolėtus kalnus, pažvejoti , pasimaudyti  
jūroje,  pasidairyti po egzotišką norvegišką 
mišką. Pasiilgau pasivaikčiojimų po vakarinį 
Oslą. Ten tiek grožio , kvapų ir šviesų!  
   Suprantu, kad norint sulaukti tokių gražių 
atostogų, man reikia labai labai pasistengti. 
Dėl svajonių verta padirbėti! 

Simas Jakubauskas 5b kl.  

Mano svajonių atostogos 
   Mano svajonė - nuskristi į Dubajų, nes 
ten visą laiką šilta. Aš svajoju ten 
atostogauti. Domiuosi ir renku 
informaciją, ką nuskridusi galėčiau 
aplankyti. 
   Aš žinau, kad Dubajus yra didžiausias 
Jungtinių Arabų Emiratų miestas. Jis yra 
labai prabangus ir modernus. Čia yra pats 
aukščiausias pasaulio dangoraižis, kuris 
siekia net 828 metrus. Dar labai norėčiau 
aplankyti Palmių salas. Man jos labai 
gražios nuotraukose. Norėčiau jas 
pamatyti realiai: ar iš tikrųjų tokios 
įdomios ir gražios. 
   Į Dubajų noriu nuskristi dar ir ir dėl to, 
kad ten lankosi įžymūs užsienio žmonės. 
Aš juos internete stebiu ir tai žinau. 
Įdomu, ar bent vieną įžymų žmogų man 
pavyktų sutikti būtent Dubajuje. 
   Aš tikiuosi, kad kada nors ten nuskrisiu 
ir atostogausiu su šeima. Pamatysiu daug 
dangoraižių ir Palmių salas. 

Gabrielė Grigaliūnaitė 5b kl. 



Apie ką aš svajoju 

   Šiuo metu mano didžiausia svajonė yra 
įsikurti pas močiutę antro aukšto 
kambaryje. 
   Nors  kambarys ir nedidelis, bet tai man 
netrukdo įsikurti. Šį mėnesį aš planuoju 
nudažyti savo kambario sienas rausva 
spalva, aišku, man padės ir tėvai. Kai bus 
sienos jau nudažytos, planuosiu nusipirkti 
pūkuotą rausvą arba baltą kilimą, kuris 
turės būti per visą kambarį. Šalia lovos 
turės būti ir naktinis staliukas, kuriame 
galėčiau susidėti kokius nors daiktus. 
Planuoju nusipirkti ir ledines lemputes ar 
girliandas. Gražias dekoracijas, 
papuošimus ar drobes taip pat planuoju 
įtraukti į savo pirkinių sąrašą. Nepamiršiu 
ir visokių augaliukų. Mano vaizduotėje šis 
kambarys jaukus, šviesių spalvų. 
   Tikiuosi, kad realybėje viskas  atrodys 
taip, kaip aš  įsivaizduoju. Mano svajonė 
jau po truputį pildosi. 

Ieva Dovydaitytė 5b kl. 
Mano svajonių atostogos 

   Apie atostogas svajoja visi skirtingai. 
Mano svajonių atostogos – kai turi daug 
laiko ir daug galimybių keliauti.  
   Norėčiau kiekvieną savaitę nukeliauti vis 
į kitą šalį ir ten linksmai leisti laiką. Jeigu 
tai būtų šalis, kur labai karšta, norėčiau 
kaitintis prieš saulę pliaže, maudytis jūroje, 
o vakarais vaikščioti po miestą. Jeigu 
nuvykčiau ten, kur labai šalta, norėčiau 
slidinėti slidėmis. Per atostogas ilgai 
miegočiau, susitikčiau su draugais, 
valgytume daug ledų ir žaistume įvairius 
žaidimus.  
   Taip pat norėčiau nuvykti į sporto 
stovyklą. Ten susirasčiau naujų draugų, 
treneriai sugalvotų įvairių žaidimų, 
estafečių, vakare sukurtume laužą... 
   Atostogos – geras dalykas. Jos padeda 
atsilaipalaiduoti, pailsėti. Jos man labai 
patinka ir tokios, kokios yra. 

Ignas Riestys 5b kl. 

Svajonės 
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