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Kauno miesto tarybos 2015 m. liepos 21 d. 
Sprendimu Nr. T-445 pakeisti mokyklos nuostatai į 
gimnazijos nuostatus. Mokykla tapo Kauno Kovo 11-
osios gimnazija. Tai ypatinga šventė ilgame mokyklos 
kelyje. Čia dirbančių mokytojų kasdieninio triūso ir 
pasišventimo dėka prasideda naujas mokyklos 
istorijos etapas. 

Džiaugiuosi, kad prie šios prasmingos idėjos 
įgyvendinimo prisidėjo ir Kauno miesto politikai. 

Mūsų mokykla nuėjo ilgą kelią. Jeigu matuosime 
baigusių mokyklą mokinių prirašytais,o mokytojų 

ištaisytais sąsiuviniais, jų svajonėmis, nuveiktais darbais – tai susidarys 
ilgas ir gražus kelias. Džiaugiamės, kad jis tęsis gimnazijoje. 

Nuoširdžiai noriu padėkoti visiems mokiniams, mokytojams, 
aptarnaujančiam personalui, kuriems svarbus kiekvienas vaikas. Pagaliau 
buvo įprasmintas mūsų kredo, kad „Čia kiekvienas gali atrasti save“. Tapę 
gimnazija turime puikią galimybę tęsti šios idėjos įgyvendinimą. 

Šią rugsėjo 1-ąją linkiu, kad gimnazijoje praleistas laikas būtų prasmingas 
tiek mokiniams, tiek mokytojams, tiek tėvams. 

Direktorius Stanislovas Milašius 
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2 Kovo 11 — osios gimnazija   

Sveiki visi! 

 Aš jumis visais be galo didžiuojuosi ir noriu padėkoti. Ačiū 
už tai, jog mano mylima mokykla išlieka tokia pati, kokia aš 
džiaugiausi dvylika metų. Ačiū visam kolektyvui už didžiulį darbą, 
kantrybę ir sutelktas jėgas. Tai, ko siekėte, pavyko įgyvendinti. 
Dėkoju visiems mokiniams, kurie liko mūsų mokykloje, buvo 
kartu ir palaikė vienas kitą. Sveikinu visus su neeiline Rugsėjo 1-
ąja. Šie metai jau įrašyti į mūsų sėkmės istoriją, kuri pasipildo vis 
naujais pasiekimais. Gražios šventės jums ir tegul visi su šypsena 
praveria Kauno Kovo 11-osios Gimnazijos duris. 

Pagarbiai 

Karolis Kirijenko, 45 laidos abiturientas 

 Kovo 11 - osios mokykla - vieta, kurią visada gera 
prisiminti. Čia praleistos gražiausios gyvenimo akimirkos: 
iškrėstos didžiausios kvailystės, praleisti nuostabūs vakarai, 
išlietos džiaugsmo bei liūdesio ašaros. Kiekvienas kampelis 
savas ir turi savo istoriją. Būtent čia išmokau ne tik ma-
tematikos, fizikos, lietuvių kalbos... Bet ir gyvenimo. 
Nežinau, kokiu keliu būčiau pasukusi, jei ne begalinė 
mokytojų kantrybė ir palaikymas bei tikėjimas. Linkiu, kad 
mokykla (kaip man) būtų kiekvienam mokiniui antrieji 
namai, kuriuose šis atrastų save, o po to ir vietą gyvenime. 
Linkiu daug kantrybės ir kūrybingumo mokytojams auklėjant 

mūsų sudėtingą šiuolaikinį jaunimą,  na, ir ,žinoma, link-
iu, kad mokyklos, dabar jau gimnazijos vardas daug daug 
metų garsiai skambėtų, kad galėčiau su pasididžiavimu apie 

ją pasakoti savo vaikams ir anūkams!  
 

Roberta Diglytė, 45 laidos abiturientė 

 Bene kiekvienas iš mūsų nusišypsotų, 

paklaustas  apie praleistą laiką mokykloje. 

Nerūpestingos dienos, juokas iki ašarų per 

pamokas, džiaugsmas po atostogų pamačius 

pažįstamus veidus ir pačios kvailiausios idėjos, 

kurioms kažkodėl pritaria visa klasė... Galėčiau 

vardinti ir vardinti, kas man labiausiai įstrigo iš 

tų dvylikos metų, praleistų mokykloje, bet labiau-

siai esu dėkinga už jaukią aplinką. Už tai, kad 

mokyklos sienos mielos, o žmonės... Visi savi, 

visi pažįstami, tarytum didelė šeima. Didžiuojuo-

si, kad mano mokykla gavo gimnazijos vardą ir 

noriu jai palinkėti užauginti dar daug kūrybingų 

ir išradingų žmonių, kurie mokykloje sugalvoja 

sutuokti klasiokus, kuriems negėda į pamokas 

ateiti apsijuosus vien rankšluosčiais ir kurie taip 

ilgai kuria planą pabėgti iš muzikos pamokos, bet 

vis tiek nepavyksta... Taigi, būkite kūrybingi, 

būkite drąsūs, džiaukitės kiekviena diena, kad 

turėtumėte ką papasakoti ateinančioms kartoms. 

Reda Stundžytė, 47 laidos abiturientė 

Buvusių mokinių sveikinimai 

 Pirmojoje mokykloje aš išmokau 
daug daugiau negu skaityti ir rašyti – čia aš suti-
kau puikius mokytojus, kurie tapo draugais ir 
kolegomis, žmones, kurie mane lydės dar daug 
metų po paskutinio skambučio. Pirmoji mokykla 
buvo naujų patyrimų, savęs išbandymo ir idėjų 
gimimo vieta. Visuomet prisiminsiu savo 
mokyklą – ne dėl to, kad ji pirma, o dėl to, jog 
čia grįžusi visuomet  jausiuosi kaip namuose. 
Linkiu savo pirmajai mokyklai tapus gimnazija 
būti  dar daugelio šaunių jaunų žmonių gyven-
imo pradžios dalimi.  
 
Neringa Kirijenkaitė, laidos abiturientė 

 Linkiu visiems: mokytojams, mokiniams, 
mokyklos valdžiai, jog jie ir toliau taip sėkmingai 
siektų užsibrėžtų tikslų, toliau spauda mirgėtų 
nuo gerų, įspūdingų darbų, jog būtumėte viena ir 
nepakartojama Kauno miesto gimnazija, nes tik 
Jūs esate šios mokyklos šviesios ateities kūrėjai. 
Be abejo, pirmam ir nepakartojamam mokyklos 
laikraščiui linkiu gyvuoti ir augti tais mažais 
laiptukais aukštyn kartu su mokykla. 

Su ilgesiu ir pagarba Klaidas Jankaitis,  
46 laidos abiturientas 

Linkiu, kad mokykla būtų ta vieta, kurioje 

 įgytumėte žinių, bet ir nuolatos tobulėtumėte 

visapusiškai. Tebūnie tai ta vieta, į kurią visada 

norėtumėte sugrįžti lydimi gražių prisiminimų. 

 

Ieva Maleckaitė, 45 laidos abiturientė 
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Mokytojų  sveikinimai ir palikėjimai 

Linkiu, kad visa mūsų 

bendruomenė būtų 

laiminga ir vieninga daug 

metų. 

Lina Petraitienė 

Linkiu gerų, motyvuotų 

mokinių, sveikatos visam 

kolektyvui ir visiems 

gyventi draugiškai. 

Aušrelė Baltrušaitienė 

Rugsėjo 1-oji iš naujo atveria duris 

kelionei į mokslo pasaulį.Tegu 

kiekviena diena būna kupina 

pažinimo džiaugsmo, prasminga ir 

kupina pasitikėjimo savo jėgomis.  

  Įveikę daugybę klūčių tapome 

gimnazija, tad nuoširdžiai 

linkiu  Kovo 11-osios gimnazijos 

kolegoms, mokiniams ir visai 

bendruomenei drąsiai pasitikti 

naujus iššūkius, įgyvendinti savo 

siekius ir svajones. Būkime 

draugiški, susitelkę, kūrybingi 

ir  laimingi. 

Gražina  Stonienė 

Linkiu visada būti 

tokiems stipriems, 

draugiškiems ir 

vieningiems, kokie 

buvome šį pavasarį. 

Rita Sarapinienė 

Skanių ir linksmų mokslo metų!!! 
 

    Džiaugiuosi pagaliau tapęs gimnazijos Karlsonu ir noriu palinkėti, kad 
nauji mokslo metai ne tik būtų darbingi, bet ir linksmi bei skanūs. 
    Nors esu iš tų, kurie mėgsta dažniau krėsti išdaigas, nei rimtai dirbti, 
siūlau mokykloje laiką leisti prasmingai. Atminkite, kad visi mokslai 
praverčia (net ir tokiam išdaigininkui kaip Aš): 
1. Chemijos ir technologijų reikia tam, kad galėtumėte išvirti tobulą 
uogienę ir iškepti patį skaniausią tortą. 
2. Be fizikos ir biologijos nesugebėsite iškrėsti sudėtingesnių išdaigų (juk 
reikia apskaičiuoti kritimo ar važiavimo greitį ir pagreitį, numatyti energijos 

iškrovos kW/h ir pan.). 
3. Matematika pravers skaičiuojant ne tik savo (dažniau ne savo) pinigus. 
4. Mokydamiesi istorijos ir lietuvių kalbos lavinsite savo gražbylystės gebėjimus. 
5. Gegografijos pamokos padės susiorientuoti, kai norėsite pabėgti .... Kūno kultūra taip pat. 
 
Taigi, gimnazijoje mokytis verta dėl daugybės priežasčių. Galite tų priežasčių susigalvoti ir pat-
ys. 
   Su naujais mokslo metais! 

Karlsonas  
 
P.S. Nepamirškite, kad galite man rašyti, jei reikia patarimo bet kokiais klausimais, ne tik 
uogienų valgymo. Mano elektroninio pašto adresas -  karlsonas.kovo11@gmail.com . 

mailto:karlsonas.kovo11@gmail.com


Laikraštį ruošė: lietuvių kalbos mokytojos R.Sarapinienė ir L.Šakelytė, Laimutė Staškevičiūtė IIIa, Edita 

Majauskaitė IIIa, Greta Ruseeckaitė IIIa. 

  Išgyvenimo Kovo 11 – osios gimnazijoje vadovas mokiniams 
 
 Pastaba 
Šio vadovo tikslas – suteikti mokiniams gyvybiškai reikalingos informacijos apie tai, ką daryti ir kaip 
elgtis pakliuvus į įvairias situacijas. 
Pasiruošimas 
Yra kelios taisyklės, kurių laikantis galima smarkiai padidinti išgyvenimo tikimybę. 

Ką apsirengti? 
Renkantis drabužius, reikėtų savęs paklausti: ar tai yra mokyklinė uniforma, ar tai sportinis 
kostiumas? Jeigu į pirmąjį klausimą atsakėte neigiamai, o į antrąjį – teigiamai, šis drabužis 
netinkamas. 
Štai keli siūlomi daiktai, kurie turėtų jums padėti išgyventi Kovo 11 – osios gimnazijoje: 
Lengvas krepšys (kuprinė ar permetamas per petį krepšys) gali praversti susidėti reikalingus 

daiktus. Venkite didelių, masyvių, sunkių krepšių, nes jie tik sulėtins jus, jei (tiksliau, kai) teks 
bėgti. 

Mokyklinė uniforma, nes kitokie drabužiai gali patraukti (ir patrauks) nereikalingą 
mokytojų dėmesį. Jei vis dėlto nusprendėte rizikuoti, pasiruoškite nesunkų krepšį (žr. 
pirmą punktą) ir patogius bėgimo batelius. 

Kokybiški sportbačiai, jei pakliūsite į nepavydėtiną situaciją (pvz. antrame punkte) ir teks 
bėgti. 

Ką įsidėti? 
Dažna klaida į mokyklą pasiimti daug elektroninių prietaisų (mobiliųjų telefonų, nešiojamųjų 

kompiuterių ir kt.). Joks mokytojas neapsidžiaugs pamatęs pamokoje naudojamus prietaisus. Geriau 
apsiriboti keliais paprasčiausiais daiktais: 

Rašymo priemonė. Pageidautina, mėlynos spalvos rašalo. Jeigu pamiršote įsidėti, jokiu būdu 
pamokos metu neikite per klasę garsiai prašydami, kad kas nors paskolintų. Tokiu atveju 
patartina kreiptis į patikimą klasės draugą, kuris visada turi daug tušinukų. 

Maisto ir gumos. Kartais sportinių batelių gali prireikti  bėgant ne tik nuo mokytojų, bet ir nuo 
alkanų klasės draugų. Tokiomis dienomis verta turėti bent sausainių arba kramtomosios 
gumos. Tiesa, pamokų metu verčiau gumos nekramtyti, nes tai gali patraukti 
mokytojų dėmesį. 

Išvados 
Ši informacija gali padėti jums išgyventi Kovo 11 – osios gimnazijoje. Mes, žinoma, 
nesuteikiame jokių garantijų. Vis dėlto, jei nuspręsite šia informacija pasinaudoti, įgysite 
pranašumą prieš kitus mokinius. Linkime sėkmės. 

       III-iokai  

Mes ir atostogos...  
    Ir vėl ruduo... Štai vėl veriame plačias duris, miname mokyklos slenkstį kupini naujų vilčių ir 
pasižadėjimų sau, o galbūt ir kitiems. Kasmet naujų mokslo metų pradžia įkvepia mus dirbti ir su 
dar didesniu užsidegimu bei motyvacija siekti užsibrėžtų tikslų.  
Kiekvienas iš mūsų šias vasaros atostogas praleidome skirtingai. Vieni ilsėjosi prie jūros, kiti 
keliavo po svetimus miestus ar šalis, treti jas leido kur nors ramiai kaime arba namuose skaitydami 
gerą knygą, galbūt patys kurdami istoriją, piešdami, muzikuodami..., o kai kurie visai neturėjo laiko 
ilsėtis, nes dirbo. Nepaisant to, kokį atostogų būdą ar kokią veiklą  pasirinkome, vasara vis tiek 
prabėgo greitai ir lengvai lyg vėjo nešamas pūkas. 
Ir štai rudens pradžia, rugsėjis... Ryškiaspalviai rudeniniai lapai palieka medžius, o kartu su jais 

dingsta ir vasaros ryškumas bei šiluma. Nors oras  šąla, vasaros karščių prisiminimas mūsų širdyse išlieka dar ilgai. 
Jis šildo žvarbstančiais ir tamsėjančiais vakarais, suteikdamas jaukumo ir ramybės mums ir mūsų artimiesiems. 
Taigi, vasara baigėsi, atostogos taip pat, tačiau aš visiems linkiu, kad kiekviena ateinanti diena būtų tarsi pačios 
geriausios atostogos. Juk iš tiesų mūsų gyvenime taip ir yra – šioje žemėje atostogaujame, ir tik mes patys 
pasirenkame, kaip tas atostogas praleisti... 

Mokinių prezidentė 
Edita Majauskaitė 


