
 
Taip greitai bėga laikas... Atrodo visai neseniai susirinkome į rugsėjo pirmosios šventę, o 

jau atskubėjo Kalėdos. Ir jau ilgiau nei mėnuo esu gimnazijos mokinių prezidentė… 

Iš šalies atrodo, kad prezidento darbas lengvas, bet iš tikrųjų yra ką veikti…Dažnai tenka 

susitikti su mūsų gimnazijos moderatoriais iš LMS, atstovauti gimnazijai LMS delegatų 

susirinkimuose, organizuoti ir dalyvauti MK ar atskirų komitetų susirinkimuose, kuriems 

turi pasiruošti. Nemaniau, kad mokinių prezidentui tenka tiek daug atsakomybės: turi 

galvoti ne tik apie save, bet ir apie visą gimnaziją – mokinius, mokytojus, tėvus, 

valytojas… Galvoje nuolat sukasi klausimas – ką galėtum padaryti gimnazijai tokio, kas 

tiktų visiems, kas padarytų ją dar patrauklesnę.  Ir ne taip jau lengva įgyvendinti tai, ką 

nori. Turi rasti, kas palaikys tavo idėją ir kas padės ją įgyvendinti.  

 

Bet kandidatuodama į prezidentus žinojau, kur einu ir kad tikrai nebus lengva. Ėjau 

tikėdamasi išbandyti save, nugalėti savo baimes. Tikriausiai subrendau iššūkiams, kurių 

nemažai teks priimti baigus gimnaziją. Džiaugiuosi, kad gimnazija suteikia tokią 

galimybę mokiniams – pabūti kažkuo daugiau nei mokiniu. Už tai turiu dėkoti visiems, 

kurie patikėjote manimi. Pasistengsiu nenuvilti jūsų pasitikėjimo. Artėjančių švenčių 

proga noriu palinkėti šiltų ir įsimintinų akimirkų su savo artimaisiais  ne tik per pačias 

gražiausias metų šventes, bet ir kiekvieną dieną. 

Gimnazijos mokinių prezidentė Dovilė Spūdytė  

2017 lapkritis-gruodis 

Dvylika laiptelių 

        Kalėdų rytą 

Kalėdų rytą tylų 

Snaigės mažos krinta, 

Eglučių šakos svyra, 

O aš tavęs dar laukiu. 

 

Matau pro langą mišką, 

Baltam sniege jis skęsta, 

O lauke tik vėjas kyla 

Ir užpusto pėdas tavo. 

 

Nežinau, kada tu grįši. 

 Ar greitai tave matysiu? 

Gal atneši man žvaigždę, 

Kurią ant eglės pakabinsiu. 

           

      Skaistė Butėnaitė 7b 

Iki Kalėdų liko kelios dienos...O mieste siaučia pirkimo karštligė. Visur minios žmonių: parduotuvėse, 

gatvėse, autobusuose... Gatvėse pilna automobilių  nuo ryto iki vakaro. Aplink skuba žmonės taip apsikrovę 

pirkiniais, kad atrodo, jog kai kurie ima svarstyti, ar galybė draugų ir giminaičių iš tikrųjų nusipelnė tiek daug 

dovanų... 

Ne su tokia Kalėdų dvasia kadaise augome. Advento vakarais močiutė išvirdavo kakavos, ištraukdavo 

kūčiukų ir megzdama šiltas kojines pasakodavo įvairias istorijas – tikras ir išgalvotas. Laukdavau tų stebuklingų 

žiemos vakarų prie šiltos krosnies. Būdavo taip ramu ir gera. Gyvendavome stebuklingu laukimu. Aš laukdavau 

ne tik kakavos ir istorijų, laukdavau dienos, kai kepdavome sausainius eglutės puošimui, kai puošdavome eglutę 

saldainiais, iškeptais sausainiais ir naminiais rausvais obuoliukais... Namai pakvipdavo egle ir obuoliais. Žinoma, 

laukdavau ir Kalėdų senio (tuo metu vadinome Seniu Šalčiu). Visi gyvenom kitokiu ritmu, gyvenom stebuklo 

laukimu... O dabar? Nebeliko laiko laukimui, ramiam pabuvimui su artimiausiais žmonėmis, nuoširdžiam 

bendravimui. 

Kažkuriame Blog`e perskaičiau Beverli M. Bartlet iš San Francisko istoriją apie Kalėdų karštinę, kai 

visi skuba, lekia, perka viską iš eilės, apie berniuką sausakimšame tramvajuje pavargusioms ir pilnus krepšius 

laikančioms moterims siūlantį prisėsti į laisvas vietas. Toks mažo berniuko nuoširdus ir nesavanaudiškas poelgis 

priverčia visus keleivius nusišypsoti, pastebėti šalia esantį, tiesiog mėgautis buvimu... Tereikėjo tokio paprasto 

gero poelgio ir visus palietė Kalėdinis stebuklas.  

Linkiu tame siautulingame bėgime atrasti laiko LAUKIMUI, BENDRAVIMUI, PAMĄSTYMUI... 

Atminkite, kad turite gyventi ČIA ir DABAR, nes rytoj viskas gali pasikeisti, galite nebespėti padėkoti, pasakyti 

gero žodžio, išgelbėti draugo... Nereikia jokių materialių dalykų, kad priverstum kitą šypsotis, pasijusti svarbu. 

Prasmingo laukimo ir gražių švenčių su artimiausiais žmonėmis. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šakelytė 



Gimnazijoje kelios mokytojos pasiūlė man apsilankyti ,,Girstučio‘‘ rūmuose, nes ten vyko 

nemokami spektakliai. Ir aš šiuo pasiūlymu susidomėjau. Pirmasis spektaklis, kuriame 

apsilankiau, buvo ,,Škac, mirtie, visados škac‘‘. Tai vienos dalies vaidinimas pagal S.Šaltenio 

apysaką ,,Riešutų duona‘‘. Andriaus Šato vaidinime pasakyti žodžiai ( ,,Gal todėl aš kartoju 

išeidamas: škac, sakau, pykčiui, škac, mūsų vienatvei , škac, mūsų melui ir neapykantai, ir 

tau, senatve, škac, sakau ,ir tau, mirtie, škac, nuo mano ir jūsų gimtųjų namų. Škac, mirtie, 

visados škac!‘‘) skatina susitaikyti su draugais, kaimynais, nesipykti dėl mažmožių, mylėti ir 

vertinti gyvenimą. 

          Antrasis spektaklis buvo ,, Amerika pirtyje‘‘. Jo pagrindas yra paprastas buitinis 

nuotykis, kuriame apsukrus siuvėjas Vincas apgauna juo pasitikėjusius žmones ir pavogęs jų 

pinigus pabėga į Ameriką. ,,Amerika  pirtyje‘‘ yra pirmasis Lietuvoje viešai lietuvių kalba 

suvaidintas spektaklis. Jis taip pat yra tituluojamas kaip geriausia komedija lietuvių 

literatūroje. Vaidinimą pagal šį kūrinį į ,, Girstučio“ kultūros centrą atvyko suvaidinti 

Šakių ,,Varpo‘‘ dramos studija, kuri yra labai gausi, ją sudaro daugiau negu keturiasdešimt 

žmonių (moksleivių). Šio spektaklio personažai jau  nuo pirmų savo pasirodymo minučių 
mane pakerėjo humoru, naivumu ir gudrumu . Dažnai žiūrovus prajuokindavo vaizduojamos 

juokingosios herojų pusės, vaidinime vyravo natūralumas. Labiausiai iš visų herojų mane 

sužavėjo Faibčikas (godus žydas), kurį įkūnijusiam aktoriui teko tikrai nelengva užduotis: 

kalbėti žydišku akcentu, bet jis su šia užduotimi puikiai susidorojo, ką čia puikiai,  tiesiog 

nuostabiai. 

        Apibendrindama šiuos du vaidinimus  noriu pasakyti , kad jie abu yra verti savo vardo ir 

populiarūs  ne be reikalo, nes nuėję į šiuos spektaklius, ar bent jau  į vieną iš jų, jūs tikrai 

nepraleisite laiko beprasmiškai  ir praplėsite savo akiratį, išgirsite tam tikrų  patarimų, kurie 

gali praturtinti vidinį jūsų pasaulį  ir išmokyti nedaryti gyvenimiškų  klaidų. Man labiausiai 

patiko vaidinimas ,,Amerika pirtyje‘‘ , nes jis buvo labai juokingas ir suteikė gerą humoro 

dozės užtaisą visai  likusiai dienai .Gaila, kad į tokius nemokamus renginius eina gan mažai 

mokinių. Žmonių spektakliuose buvo daug, buvo atėję vaikų su tėvais, senjorų, darželinukų, 

režisierių draugų, vaidinančių aktorių tėvų, giminių ir artimų draugų  su gėlių puokštėmis, 

mokinių iš įvairių Kauno mokyklų, taip pat studentų - labai stilingų (bent jau man). Aš 

pastebėjau, kad teatras yra, kaip mūsų visuomenė mėgsta vadinti, ,,kitokių‘‘ žmonių 

susibūrimo vieta, žmonių su kitokiu apsirengimo stiliumi, pasaulėžiūra, plaukų spalva, kurie 

yra ne pilkos pelės, o norinčios išsiskirti ir dar bręstančios asmenybės. Norėčiau, kad tokių 

nemokamų renginių būtų dar daugiau, nesvarbu, kad iš mano klasės eis gal tik  pora žmonių, 

bet užtat aš eisiu, nes noriu gerai ir turiningai praleisti savo laisvalaikį, o tie, kurie neis, bus 

patys kalti, kad praleido tokią puikią progą. 

                                                                                                           Kristina Vaineikytė IIIb kl. 

Einam į teatrą? 

Lapkričio mėnesį ,,Girstučio “  rūmuose vyko respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis ,,Vivo 

avanscena “ . Savo spektaklius rodė bendrojo lavinimo mokyklų, jaunimo teatro studijų, laisvalaikio 

centrų teatrų grupės. Visi pasirodymai buvo nemokami. 

Spektakliuose lankytis tenka nedažnai, bet pasitaikius progai nueiti į tokį renginį nemokamai neatsisakau. 

Apsilankiau viename iš festivalio spektaklių ir nesigailiu, nes atlikėjų dėka pasijutau atsidūrusi tikrame 

kaimo gyvenime, kuriame verda tiek daug dramų ir emocijų. Buvo nuostabu stebėti  pasišventusius savo 

darbui aktorius, jų pastangas perteikti žiūrovui įvairius niuansus. Norėčiau visiems palinkėti naudotis 

progomis apsilankyti teatre ir skleisti šią citatą, kurią parsinešiau būtent iš ten: ,,Škac, pykčiui, škac, 

vienatvei, škac, melui ir neapykantai, ir tau ,senatve, ir tau ,mirtie, škac, nuo mano namų ir jūsų namų “ .  

                                                                                     Gabija Valauskytė  IIIa kl. 

Linkiu šiltų ir sausų batų, 

Švelnios ir minkštos kepurės, 

 Garuojančių arbatų kvapnių, 

 Daug saldumynų ant stalo. 

 

Visi-maži ir dideli- laukia 

Kalėdų, dovanų, 

Žiemiškai baltos pūgos. 

Kad nesušaltume, prireiks 

Jau antklodės  pūkų šiltos. 

 

Visur aplinkui balta, balta, 

Bet širdyje visai nešalta. 

Džiugesio namai pilni, 

 Sveikinimai visiems skirti. 



Kasmet mūsų gimnazijoje renkamas prezidentas ar prezidentė. Šie metai ypatingi, nes turėjome tik 

vieną kandidatę - Dovilę Spūdytę. Prieš rinkimus lapkričio 7 dieną vyko spaudos konferencija, 

kurioje dalyvavo laikraščio „Dvylika  laiptelių“  jaunosios žurnalistės. Mergaitės klausinėjo Dovilę, 

siekdamos daugiau sužinoti apie būsimą mokyklos prezidentę.  

Dovilė teigė, jog  nusprendė kandidatuoti, nes  norėjo išnaudoti tokią puikią galimybę, juk ne 

kasdien gali gauti tokį pasiūlymą. 

Mes klausėme Dovilės, ką ji galvoja apie mūsų šalies vadovę D.Grybauskaitę. Kandidate atsakė štai 

ką : 

-Manau, jog D.Grybauskaitė yra moteris su charakteriu  ir tvirta nuomone bei ją moka apginti. 

Vienai iš žurnalisčių kilo klausimas, kokios savybės būtinos prezidentui. 

Dovilė mano, jog prezidentas turi būti bendraujantis, aktyvus, drąsus. Mūsų pokalbiui įpusėjus, 

paklausėme, kokia bus kandidatės komanda. Dovilė pasakė: 

- Mokyklos prezidentas vadovauja MK, tad jos tikriausia ir geriausia komanda yra MK nariai. 

Pokalbio pabaigoje užsiminėme apie motyvaciją. 

Būsimoji prezidente teigė, jog geriausią motyvaciją suteikia žmonių palaikymas ir  paties 

kandidatuojančio asmens pasiekimai, o pirmasis darbas, nuo kurio ji norėtų pradėti veiklą, būtų tas, 

jog  mokykloje reikėtų sukurti idėjų banką ir išrinkti keletą geriausių veiklos pasiūlymų. 

Po kelių minučių mes padėkojome gal būt būsimajai prezidentei už atsakymus ir paklausėme štai ko: 

-Koks tavo gyvenimo kredo? 

Dovilė atsakė: 

-Visada eik i priekį ir niekada nesustok. 

Po šio motyvuojančio pasakymo mes palinkėjome kandidatei sėkmės rinkimuose ir pasisekimo 

tolimesnėje veikloje. 

 

                                                                   Saulė Aliulytė 7b kl. 

Kaip mes rinkome prezidentę 

Lapkričio 14 dieną  aktų salėje po keturių pamokų įvyko naujosios Mokinių prezidentės 

inauguracija. 

Renginį pradėjo Vytautė Varnaitė, ji pasakė, jog šie metai ypatingi, nes turėjome tik vieną 

kandidatę - Dovilę Spūdytę. 

Vytautė pateikė rinkimų rezultatus: 240 balsavo  už Dovilę ir 50 buvo prieš jos prezidentavimą. 

Po plojimų Dovilei buvusi  prezidentė Emilija Zelenkauskaitė pradėjo savo kalbą: 

- Aš pažadėjau padaryti keturis dalykus, ir man pavyko štai kas: 

1.Poilsio zona. Nusprendėme, jog sofutės bus patogiau negu suoliukai , todėl dabar trečiame 

mokyklos aukšte puikuojasi dvi raudonos sofutės. 

2.Filmų vakarai. Šią idėją pasisekė įgyvendinti geriausiai. Dėl to labai džiaugiuosi. 

3.Pastatėme teniso stalą netoli sporto salės. 

4.Vienas svarbesnių mano pasiekimų per šį laikotarpį - rimtas darbas su savimi. 

   

Buvusi prezidentė pasakė dar du svarbius dalykus: 

Nebijokite sunkumų, visus kviečiu dalyvauti kitais metais prezidento rinkimuose. Labai 

norėčiau padėkoti  direktoriaus pavaduotojai L.Šakelytei ir savo ištikimiausiai  MK 

komandai . 

 

 Ceremonijos pabaigoje direktorius pasveikinio naująją prezidentę ir pasakė: 

Buvo labai smagu bendrauti su Emilija, tikiuosi, taip pat sutarsime ir su Dovile.  Ir žinokite - 

nebūtina laimėti, svarbu dalyvauti. 

 

Direktoriaus pavaduotoja  Lina Šakelytė taip pat tarė porą žodžių: 

Labai liūdna, kad tie, kurie norėjo kandidatuoti, tam nesiryžo. 

Visus labai kviečiu būti drąsius ir padėti Dovilei. ,,Dvylikos laiptelių“  žurnalistės pasveikino 

naująją Mokinių prezidentę ir palinkėjo jai sėkmės siekiant savo tikslų. 

Saulė Aliulytė 7b 

Prezidentės inauguracija 



 

 

 

 

 

Gerbkime ir mylėkime vienas kitą 

Visi mes esame skirtingi, bet visi norime būti gerbiami mylimi, 

vertinami. Norime, kad mus suprastų, mums atleistų. Apie tai skatina 

pagalvoti kasmet minima Tolerancijos diena. Mūsų gimnazijoje 

moksleiviai rašė, kaip jie supranta toleranciją.  MK atstovai paskatino 

parašyti savo mintis ir iš surinktų užrašų fojė suformavo gaublį.                               

. 

Mes turime draugauti su visais: priešais, 

nemėgstamais žmonėmis, mes turime gerbti 

vienas kitą, taip pat ir mylėti šeimą, gimines. 

Mylėti gamtą taip pat. 

 

Rugilė 5a 

Tolerancija- tai dalykas, kai turi palaikyti 

ir gerbti žmogų, koks jis bebūtų. 
Marija 5b 

Šiandien labai graži diena, nes tolerancijos 

diena tokia, kada visi turi būti geri. Neturi 

būti blogio tarp žmonių. 

 

Arlanas 5a 

Tolerancijos diena- tai diena, kai visi 

būna mandagūs. 

 

Kristupas 5a 

Tolerancija yra pagarba kitam žmogui. 

 

Eimantas 5a 

Tolerancija yra tada, kai gerbi žmogų 

luošą ar vargšą. 

 

Nojus 5a 

Tolerancija- tai gebėjimas suprasti 

kito žmogaus mintis. 

 

Skirmantė 5a Tolerancija yra, kai žmonės gerbia vienas 

kitą, padeda vienas kitam. 

 

Justina 5a 

Tolerancija reikalinga visiems! 

 

Urtė 5a 



Nuo 2005 metų gimnazijoje kuriamos moksleivių mokomosios bendrovės ( MMB) .  

Ekonomikos pamokose modulio “ MMB kūrimas ir veikla ”  metu įsisaviname verslo kūrimo teorinius 

pagrindus. Mokomės kurti verslo idėjas, jas vertinti, atrinkti, susipažįstame su įmonės finansiniais 

dokumentais, dirbančiųjų bendrovėje pareigybėmis, personalo atrankos metodais, išnagrinėjame 

verslo plano sudedamąsias dalis. „ Verslo klubo “  veikloje patys kuriame savo verslo idėjas ir jas 

realizuojame praktiškai. Šiais mokslo metais gimnazijoje susikūrė dvi bendrovės.  

MMB „ Second touch “  kilo mintis panaudoti padėvėtus odos gaminius bei odos 

atraižas naujų dirbinių gamybai. Žmonės paprastai išmeta nereikalingas atliekas. Mums kilo mintis 

jas panaudoti: prikelti odą antram gyvenimui. Ateityje vien oda neapsiribosime. Pradėjome gaminti 

sėdimus ratus iš padangų. Turime daugybę idėjų, kaip prisidėti prie ekologijos problemų sprendimo. 

Kitas mūsų tikslas –  toliau padėti mūsų gimnazijos vaikams su negalia socializuotis, įtraukti juos į 

gamybos procesą, išmokyti atlikti tam tikrus darbus, padėti įgyti reikiamų gebėjimų, užsidirbti, o tuo 

pačiu ir lavinti jų rankų smulkiąją motoriką. Konkurse „ S tartuolių mugė –  tavo sėkmės startas

“  pelnėme socialiai atsakingiausios įmonės nominaciją, o kalėdinėje mugėje LR Vyriausybėje 

pavyko laimėti II-ąją TOP vietą.  

Jaunųjų verslininkų pasiekimai 

Moksleivių mokomųjų bendrovių veikloje dalyvauja įvairių gebėjimų mokiniai. Visi jie dirba 

kartu, bet kiekvienas bendrovės narys atranda sau veiklos, kuri tinka ir patinka būtent jam, kurioje jis gali 

realizuoti savo gebėjimus, polinkius ir turi sąlygas tobulėti. 

 

Vytautė Varnaitė 

MMB „Second Touch“ narė 

Kita gimnazijos bendrovė MMB “Tegu – Degu“ pagal asmeninius kliento pageidavimus 

gamina ekologiškas LED lempučių girliandas, nes jos gali būti naudojamos su alternatyviais energijos 

šaltiniais. Nacionaliniame startuolio konkurse gimnazistai pelnė Lietuvos Junior Achievement įsteigtą 

simpatiškiausios bendrovės nominaciją.  



Stebuklai 

Vieną rytą pabudęs, 

Pro langą pažvelgęs, 

Tu pamatysi, kaip 

Kadaise žaliavusi žolė 

Pasidengė baltom  

Sniego klostėm. 

 

Tu pagalvosi ir 

Suprasi, kad tas rytas 

Stebuklingas.  

Sniegas tau rodys 

Tolesnį, 

Šviesų gyvenimo 

Kelią 

Ir tu apsidžiaugęs 

Žengsi tolyn. 

 

Tu pamatysi, kad 

Stebuklų vedamas 

Gali nueiti ten, 

Kur tik širdis geidžia. 

      Saulė Aliulytė 7b 

Adresas: Kovo 11-osios g. 50, 

Kaunas 51289  

Internetinis puslapis: https://

kovo11.kaunas.lm.lt/  

Telefono numeris: (8-37) 451418  

 Kauno Kovo 11– osios gimnazija 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 

   Kiekvienais metais rengiama Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, kasmet ji vis kitokia. Šių 

metų tema- Šiaurės salos.. Šiaurės šalyse yra nesuskaičiuojama gausybė salų, todėl 

salos yra populiarus motyvas Šiaurės šalių dailėje, folklore, literatūroje. Šiemet minimos ir 

Suomijos 100-osios nepriklausomybės metinės. Šia proga Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 

išskirtinį dėmesį šiemet skyrė suomių literatūrai. Šioje skaitymo šventėje dalyvauja ir 

Lietuvos bibliotekos, mokyklos, vaikų darželiai.  

    Mūsų gimnazijoje taip pat vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitė! Ji vyko kelias dienas. 

Ketvirtadienį jaunosios žurnalistės apsilankė viename iš renginių . Taigi viskas prasidejo 

taip: gimnazistė Emilija Zelenkauskaitė pradėjo renginį, papasakojo, kuo šis projektas 

svarbus ir priminė, kad tema yra ,,Šiaurės salos ” . Salėje buvo daug vaikučių iš   

kaimynystėje esančio vaikų darželio, mūsų gimnazijos pradinukų.  Emilija klausinejo vaikų, 

ar jie žino, kas yra sala. Vėliau vaikai ir Emilija bei jos padėjėja Paulina priėjo prie 

žemėlapio, ten vaikai spėliojo ir pasakojo, kokias žino salas. Jie sužinojo, kad Grenlandija 

yra didžiausia sala.Vaikų klausė,  ar Lietuva turi salų, kai kurie pasakė, jog turi. Emilija su 

Paulina pasakė kelias Lietuvos salas: tai Nemuno sala, Briedžio sala ir kitos. Po to vaikai 

pasakojo apie savo nupieštas salas, piešinius  padėjo ant žemėlapio, kur norėtų, kad jų 

salos būtų.  

   Vėliau mūsų gimnazijos pradinukai skaitė ištraukas iš Astridos Lindgren knygos  “ M es 

Varnų saloje ” .  

   Po skaitymų vaikams buvo pristatyta viešnia –  kalytė Arytė. Tikras jos vardas yra Ari-

zona. Arytei yra vienuolika metų, todėl šeimininkė pavadino ją garbingo amžiaus močiute. 

Arytę vaikai vaišino skanėstais, linksmai žaidė.  

  Renginys baigėsi taip, kad vaikai atgavo savo gražius salų piešinus ir dar gavo dovanų.  

Prieš darželinukams išeinant Emilija paklausė:,,Kas pas mus ateis i pirmą klasę?“ ,  ir dau-

guma vaikų atsakė, kad nori ateiti mokytis  į mūsų gimnaziją. Renginys buvo smagus! 

Mums labai patiko!!  

                                              Agnė Misevičiūtė 7b kl. 

                                                Saulė Aliulytė 7b kl. 
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