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Mielieji Mokytojai, Jūsų akys suteikia drąsos ir pasitikėjimo, o švelnus balsas
priverčia nusiraminti. Kuo daugiau dalinate kitiems, tuo labiau praturtėjate patys.
Nuoširdžiai sveikinu Jus su Tarptautine mokytojų diena. Dėkoju už Jūsų pastangas ir
kantrybę dirbant su kiekvienu vaiku, reikalaujančiu vis
daugiau dėmesio, nes čia kiekvienas gali atrasti save.
Dėkoju mokytojams, pavaduotojoms, mokiniams,
aptarnaujančiam personalui, visiems, kam svarbus
kiekvienas vaikas. Mūsų mokykla nuėjo ilgą kelią ir šiemet
ypatinga šventė ilgame mokyklos kelyje. Čia dirbančių
mokytojų kasdieninio triūso ir pasišventimo dėka prasidėjo
naujas mokyklos istorijos etapas. Mes esame OLWEUS
gimnazija, ES parlamento ambasadoriai ir UNESCO
Asocijuotųjų mokyklų tinklo nariai. Džiaugiuosi, kad prie
šių prasmingų idėjų įgyvendinimo prisidėjo visa gimnazijos
bendruomenė.
Gimnazijos direktorius Stanislovas Milašius

Miela Mokytoja,
Visada bus smagu Jus matyti
Einančią mokykloje pro šalį
Sveiką ir laimingą.
Visada bus gera prieiti ir paklausti Jūsų,
Kaip atlikti užduotį, jei jos niekaip nesupranti.
Visada bus malonu Jus apkabinti, netgi kai bus
Šalta ir mano rankos bus ledinės, tačiau Jūsų
glėbyje
Visada galėsiu sušilti ir jaustis kaip vasaros
vidury.
Ačiū Jums, kad dar vis esate su mumis ir mūsų
neatsisakėte.
Urtė Vinogradovaitė 6a kl.

Kai už lango rūkas tvyro,
Pailsėję, atsigavę
Susitinkam mes mokykloj
Mokslams galvas atidavę.
Mokykla - tuščia vieta,
Jeigu Jūsų ten nėra.
Mokiniai ten tiesiog žmonės.
O su Jumis - milžinai.
Ačiū Jums, kad esate kartu,
Kad palaikot, kai sunku.
Ačiū už tas suteiktas žinias
Ir už laiką, už jėgas.
Paulina Mikėnaitė IVb kl.

Kovo 11—osios gimnazijaUNESCO Asocijuotųjų mokyklų projekto tinklo narė
Mokykla kiekvienam iš mūsų turi tapti vieta, kurioje būtume priimti
tokie, kokie esame. Tai nėra vien patalpa, į kurią einame, nes būtina įgyti
išsilavinimą. Tai yra dvylika metų savęs ieškojimo, tobulėjimo ir per šiuos
metus kiekvienas turime suprasti, kad esame labai skirtingi.
Ir būtent Kovo 11-osios gimnazija siekia sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui mokytis geriausiai jo
poreikius atitinkančioje aplinkoje.
Nors dabar daugelis mokymosi įstaigų koncentruojasi į akademinius pasiekimus, mes esame drąsūs ir galime didžiuotis tuo, kad siekiame sukurti kiekvienam vaikui priimtiną mokymosi aplinką ir
neatstumti nė vieno, kuris galbūt nebūtų gavęs šanso kitoje gimnazijoje. Pas mus yra mokinių įvairovė, kurios nesutiksi jokioje kitoje Lietuvos mokykloje ir už tai buvome įvertinti - tapome UNESCO
Asocijuotųjų mokyklų projekto tinklo nare. Ir tai reiškia, kad dabar galėsime dalyvauti bendruose
švietimo projektuose ir dalytis patirtimi su kolegomis iš viso pasaulio, o tai yra stiprus motyvacijos ir
įkvėpimo šaltinis mokytojams. Taip pat tai bus puikus pavyzdys, kokia turi būti tikroji šiuolaikinė,
prestižinė gimnazija ir galbūt mūsų įvertinimas taps tuo postūmiu, kurio reikia, kad keistųsi požiūris
visoje Lietuvos švietimo sistemoje. Tikimės, kad artimoje ateityje įtraukiųjų mokyklų skaičius tik
didės, o mes galime didžiuotis tuo, kad žmonių, kurie prisidėjo prie ypatingos gimnazijos tobulėjimo,
pastangos buvo šitaip aukštai įvertintos.
1953 metais sukurtas UNESCO Asocijuotųjų mokyklų projekto tinklas vienija daugiau nei
aštuonis tūkstančius mokyklų ir kitų švietimo institucijų 175 šalyse.
Emilija Zelenkauskaitė IVa kl.

MŪSŲ NAUJOKAI
Ar jums įdomu sužinoti gimnazijos naujienas? Šiais naujais
mokslo metais į mūsų gimnaziją atėjo daug naujų mokytojų,

Pirmasis mūsų pašnekovas yra
istorijos mokytojas Ignas.

1) Ar patinka dėstyti mūsų gimnazijoje?
-Taip, patinka, - sako mūsų pašnekovas.
2) Ką veikiate laisvalaikiu?
-Knygos, sportas, šuo.
Koks šuns vardas?
Mokytojas su džiaugsmu akyse sako: "Šuns vardas Bagira"
3) Jeigu gyventumėte dar kartą, ar rinktumetės mokytojo profesiją?
Istorijos mokytojas ilgai nemąstęs atsako:
-Taip. Nes tikiu švietimu... Švietimas man yra prasmingas, per švietimą galima pasiekti daugiau, negu
per bet ką kita. - Šitaip įdomiai mokytojas pateikia savo nuomonę.
4) Kas paskatino rinktis mokytojo profesiją?
-Taip susidėliojo. Matant trūkumus švietimo sistemoje, kyla noras padėti. Tai, manau, yra svarbiausios priežastys.
5)Jeigu jūsų neįžeisime, norime paklausti, kodėl jūsų batai skirtingų spalvų? - Juokiasi.
-Man patinka erzinti protą,-sako mokytojas.- Mes visi esame skirtingi ,turime savo nevienodus pasaulius...Nežinodami tam tikrų dalykų, mes smerkiame žmones. Čia yra mano pozicija prieš tokius asmenis.
Kita įdomi asmenybė yra geografijos mokytoja Loreta.
1)Kas paskatino rinktis mokytojo profesiją?
-Negalvojau būti mokytoja. Tačiau norėjau kažko naujo... Iš pradžių dirbau mokslinį darbą, tačiau
pabodo "bendrauti tik su medžiais ir krūmais", norėjau kažko gyvo. Kaip tik tuo metu man pasiūlė
pabandyti mokykloje. Pasakė, kad reikės mokyti geografijos. Tačiau aš nelabai gerai ją mokėjau. Tai
tuo pačiu metu mokykloje dėsčiau geografiją ir mokiausi papildomai,- juokiasi mokytoja.
2)Ar patinka dėstyti šitoje gimanzijoje?
-Labai patinka!!! - su šypsena veide atsako geografijos mokytoja.

3)Kokią svajonę turėjote vaikystėje?
Svajonių turėjau daug, kaip ir visi normalūs žmones. Tačiau labiausiai
įstrigusi buvo ledų pardavėja.
Kodėl būtent ledų pardavėja?
-Kaip aš sakau, "caro bado laikais" ledų kaime nebuvo. Tik didesniuose miestuose. Tad kai nuvažiuodavome į miestą, man visada nupirkdavo porciją ledų. Ir aš galvodavau, kaip smagu būti ledų pardavėja. Gali
valgyti, kiek nori..., - prisiminusi senus laikus juokiasi mokytoja Loreta.
4)Kokia žmogaus savybė jums labiausiai patinka?
-Jų yra daug, bet pagrindinė - kada žmogus nežemina kitų. " Nežemink, nesityčiok, neskriausk,
jei gali- padėk", tai yra geriausia, ką vienas žmogus gali padaryti kitam, - teigia geografijos
mokytoja.
Čia dar ne pabaiga, gimnazijos koridoriuje
pavijau skubančią Matematikos mokytoją!!!
1)Kas paskatino rinktis mokytojo profesiją?
-Auklėtojo pavyzdys,-atsako mokytoja.
2)Kaip sekėsi mokytis vidurinėje mokykloje?
-Labai gerai, - trumpai, bet tvirtai teigia mokytoja.
3)Ar švenčiate Mokytojų dieną?
-Švęsiu.... Sveikina vyras ir mano brolienė!
4)Ką veikiate laisvalaikiu?
-Mezgu, skaitau knygas, leidžiu laiką su šeima.
Nenuobodžiauju,- juokiasi mokytoja.
Gabija Litkauskaitė Ib kl.
Karščiausios žinios apie kelionę į Europos Parlamentą
Viskas prasidėjo laišku į elektroninį paštą, kuriame europarlamentarė Laima Andrikienė
pakvietė mus atvykti į Europos Parlamentą, susitikti su ja ir pakeliauti.
Neilgai trukus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šakelytė
pakvietė mane ir Dovilę Spūdytę keliauti kartu su ja ir atstovauti
gimnazijai. Na ir dabar kelioniniu režimu gyvename jau penkta diena,
nors kelionė jau eina į pabaigą, negalime savo džiaugsmo išmatuoti ir
tikriausiai tik grįžę į gimtinę suprasime, kokią patirtį gavome.
Ankstyvą šeštadienio rytą pradėjome kelionę ir keliavome per
Lenkiją, Čekiją, Vokietiją, pamatėme ir aplankėme daug nuostabių
vietų, gyvenome skirtinguose viešbučiuose, bendravome su daugybe
žmonių, o ketvirtą dieną jau pasiekėme kelionės tikslą - Strasbūrą. Kai
nuvykome, mums pristatė Europos Sąjungą, jos funkcijas ir tuomet
susitikome su Laima Adrikiene, su kuria aptarėme Europos ateitį, rinkimus bei kitus klausimus,
kurie mus domino. Taip pat dalyvavome posėdyje, kurio metu klausėmės Juodkalnijos prezidento
kalbos, matėme balsavimą ir tikrus Parlamento užkulisius. Įvykdę dienos darbus plaukėme laivu
ir pamatėme gražųjį Strasbūrą, o vakare susėdome prie bendro stalo su L.Andrikiene, jos
padėjėjais ir pasikalbėjome nuoširdžiau, dainavome lietuviškas dainas ir supratome, kad jie tokie
patys paprasti žmonės kaip mes visi. Šiuo metu jau judame Lenkijos link, o ketvirtadienio vėlų
vakarą jau būsime Lietuvoje, kur pasidalinsime savo įspūdžiais su gimnazijos bendruomene.
Emilija Zelenkauskaitė IVa

Pasaka
Vieną kartą gyveno moteriškė. Ji buvo labai protinga, daugelis klausdavo jos patarimų ir visada protingoji moteris padėdavo. Kartą ji sutiko berniuką, kuris neturėjo vardo. Moteriškė jo paklausė:
-Kur tavo namai? Koks tavo vardas? Ką tu moki?
O berniukas ir atsako:
-Nei namų neturiu, nei vardo, nieko nemoku.
-Tai eime su manimi!-nudžiugusi pasakė berniukui moteris.-Aš galiu tau padėti!
-Gerai!-atsakė džiūgaudamas berniukas ir nuėjo kartu. Moteris sugalvojo berniukui gražų vardą, pradėjo
mokyti skaityti, skaičiuoti, piešti, rašyti.
Pamatė aplinkiniai, koks protingas vaikas atsirado, užsinorėjo, kad ir jų vaikai tokie protingi būtų, sukvietė juos pas moteriškę ir sako:,,Būk mūsų vaikų Mokytoja”.
Taip jie nežinodami pavadino moterį Mokytoja, šis vardas tapo labai gerbiamas, visi aplinkui gerbė Mokytoją, nes matė, kokie jų vaikai tapo protingi. Atsirado daugiau žmonių, kurie panoro mokyti vaikus, taip
ir atsirado Mokytojai ir Mokykla. O vaikai užaugę neįsivaizdavo gyvenimo be Mokyklos, todėl visi
pradėjo mokyti vaikus Mokyklose.
Skirmantė Palšauskaitė 6a kl.

Miela Mokytoja Inesa,
Aš taip Jūsų pasiilgstu. O žinot, ko
labiausiai? Tai Jūsų puikių idėjų, kurios buvo
Miela Mokytoja,
įgyvendintos. Man labai patikdavo, kai būdavo
Rašau šį laišką Jums, kad ne vien tik pas- šventės. Mes darydavome nuostabius darbelius, o
veikinčiau su Mokytojų diena, bet ir pasakyčiau daug mūsų tėveliai labai džiaugdavosi. Kai prisimenu,
svarbių dalykų. Man Jūs labai patinkate kaip mokykaip Jūs pykdavote ant mūsų, tai darosi net
toja, kuri išmoko daugelio dalykų. Jūs mokate pajuo- juokinga. Aš dažnai prisimenu pradinėse klasėse
kauti, bet mokate būti ir rimta. Mokytoja turi būti ir
patirtus nuotykius, linksmybes ir pykčius. Kai Jus
linksma, ir griežta. Ir Jūs tikrai tokia esate. Visada
pamatau, man visi prisiminimai atgyja ir jaučiuosi
prisiminkite, kad nors Jūsų kartais neklausome,
kaip pradinukė. Kartais, kai pasižiūriu nuotraukas,
nepasiduokite, mes tiesiog nemokame klausyti.
aš pagalvoju, ar Jūs mūsų pasiilgote? Aš negalvoju,
Manau, kad be jūsų, Mokytoja, ir kitų Mokytojų ne- kad nėra kitų gerų mokytojų, turiu nuostabią
būtų mūsų jokios ateities. Jūs mus daug ko išmokote, auklėtoją, kuri visada padeda ir sako, kad mes
toks Jūsų darbas. Tad noriu palinkėti daug stiprybės, esame vienas kumštis. Gal ir tiesa, kad mokytojos
sėkmės, kad viskas Jums sektųsi. Džiaugsmo, kad
kartais mus panervina, bet aš jas labai gerbiu. Kaip
būtumėt linksma, nes reikia karts nuo karto pasidžiJums sekasi? Noriu Jus pasveikinti su Mokytojų
augti kartu, pasijuokti. Meilės, kad Jus mylėtų ir Jūs diena. Nuoširdžiai sveikinu visas mokytojas, būkite
mylėtumėte. Sveikatos, nes ji yra brangiausia. Ir kad
gražios ir laimingos.
liktumėte tokia gera, graži Mokytoja, kokia esate.
Justina Doftartaitė 6a kl.
Justina Tauškėlaitė 6a kl.
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