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Karjeros mėnuo gimnazijoje   

2 Dvylika laiptelių 

 Visą lapkričio mėnesį gimnazijoje vyko 
susitikimai su įvairių profesijų atstovais. Informaciniame 
centre vyko paskaita apie policininko darbą. Ją vedė dvi 
Mykolo Romerio universiteto (MRU) viešojo saugumo 
trečio kurso studentės – Milda Šukytė su kurso drauge. 
Milda – buvusi mūsų mokyklos mokinė. 

Paskaitos metu studentės 
papasakojo apie 
studijavimą, policininko 
darbo perspektyvas, kaip 
įstoti į Viešojo saugumo 
fakultetą. Sužinojome 
daug įdomių dalykų apie 
policijos darbą, 

kasdienybę. Merginos pasakojo, kad labai sunku įstoti 
mokytis, tačiau tai – labai perspektyvus darbas. 

Po paskaitos studentės dalino lankstinukus su visa 
informacija apie MRU. Merginos buvo labai malonios, 
draugiškai ir įdomiai 
pasakojo apie savo būsimą 
profesiją. 

Mokykloje vyko įvairios 
paskaitos apie profesijas. 
Susitikimus organizavo 
profesinės karjeros mokytoja 
Rima Narušienė. Labai dėkojame jai už pastangas, 
paskaitos tikrai buvo įdomios ir naudingos. 

Viktorija Račaitė IIb 

Kadangi gimnazijoje vyko karjeros dienos, pas mus buvo 
atvykęs Kauno vicemeras Povilas Mačiulis. Jis pasakojo apie 
save, savo veiklą, kaip siekė politiko karjeros. 

 Svečias pasakojo, kad nuo 
pradinių klasių norėjo atstovauti 
žmonėms, kad buvo klasės seniūnas, 
vėliau - mokyklos prezidentas ir Lie-
tuvos mokinių sajungos narys. Pasa-
kodamas apie save užsiminė, kad Lie-
tuvos politinėse struktūrose yra labai 
mažai politikos profesionalų, kitais 
žodžiais tariant, žmonių, kurie studi-
javo politikos mokslus. Bet vicemeras tikisi, kad tokių spe-
cialistų daugės, ypač Kaune. Dar minėjo, kad jaunam žmogui 
reikia domėtis viskuo. Domėdamasis galėsi sukurti kažką 
naujo. Politikas pabrėžė: jei sugebate suderinti du nesuderina-
mus dalykus, tai tikrai sukursite kažką unikalaus ir naujo. 
Susitikimo pabaigoje vicemeras pabrėžė, jog eikia stengtis 
būti savo profesijos profesionalu, tada galėsi daug pasiekti. 

 Susitikimas greitai prabėgo, susirinkusiems buvo 
įdomu klausytis jauno politiko brandžių minčių, skatinančių 
atsakingai žvelgti į savo ateitį. 

Domantas Magyla  IIa 

Mokykloje vyko susitikimai su įvairių profesijų atstovais. Aš taip pat buvau 
beveik visuose susitikimuose, tačiau vienas man labiausiai patiko. Noriu apie jį 
papasakoti. 

Lapkričio 24 dieną mūsų mokykloje svečiavosi Aurelijus Zykas. Jis yra Vytauto 
Didžiojo unversiteto (VDU) Azijos studijų centro vadovas, japonologas, knygos 
„Japonijos spalvos ir skoniai“ autorius, taip pat mūsų mokyklos mokinys. 

Iš pradžių A. Zykas trumpai papasakojo apie tai, kaip jis čia mokėsi ir kada 
susidomėjo Japonija. Iš pasakojimo labiausiai įsiminiau šiuos žodžius: „...aš mieliau mokiausi geografiją ir 
istoriją, nei ėjau į fizinio lavinimo pamokas..., todėl ir nepabaigiau mokyklos su pagyrimu, nes fizinio lavinimo 
pažymys nebuvo toks geras...“. Jei teisingai pamenu, A. Zykas kalbėjo, jog nebuvo absoliutus pirmūnas. Galėtum 

pamanyti, kad, norint turėti tokią nuostabią ir įdomią profesiją, reiktų 
būti pirmūnu. Tačiau A. Zykas man įrodė, kad tereikia siekti savo 
svajonių. 

Kai A. Zykas pabaigė pasakoti apie savo mokslus, keliones ir jose 
patirtus įspūdžius, mokiniai ir mokytojai pradėjo uždavinėti 
klausimus. Aš pati uždaviau daug klausimų. Kadangi esu daug 
skaičiusi ir daug girdėjusi apie Japoniją, man labai svarbu buvo 
papildyti savo žinias, tuo labiau, kai pasakoja toks įdomus žmogus. 

Per šį susitikimą aš dar daugiau sužinojau apie Japoniją, jos kultūrą, 
papročius ir mielai dar kartą dalyvaučiau tokiame susitikime. 

Gabrielė Jakaitytė IIb 
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 IIb klasės gimnazistai gavo užduotį iš profesinės karjeros mokytojos Rimos Narušienės 
pristatyti pasirinktas profesijas jaunesniųjų klasių mokiniams. Visi susiskirstė grupėmis ir sugalvojo 
profesijas, kurios būtų įdomios mažiesiems, pagal tas profesijas ruošė skaidres ir jas pristatė 
skirtingų klasių mokiniams. Buvo įvairiausių profesijų: nuo dizainerių, gaisrininkų, policininkų iki 
astronautų. Ėjome ir pas pirmokėlius, ir pas penktokus. 

 IIb klasės mokinės Karolina, Akvilė, Gabrielė ir Viktorija apie profesijas kalbėjo su 5b 
klasės mokiniais. Merginos pasakojo apie gaisrininko gelbėtojo specialybę. Po supažindinimo 
penktokams davėme užduotį: išdalinome lapelius ir paprašėme parašyti, ar patiko pristatymas ir kuo 
norėtų būti užaugę. Mokinių atsakymai nustebino. 

Emilė : užaugusi norėčiau būti gydytoja arba statybininke. 

Dorotė: užaugusi norėčiau būti lakūne arba stiurdese,nes man labai patinka skraidyti lėktuvu. 

Laura: norėčiau būti programuotoja. 

Austėja: norėčiau būti atronome ir visada to sieksiu. 

Nojus nori užauges tapti gaisrininku. 

Vienas berniukas parašė, kad norėtų būti ,,Rokstar“ direktoriumi arba turėti nuosavą naftos verslą. 

Karolis norėtų būti policininku. 

Labai nustebino vaikų nuomonės, jie rašė labai protingai ir galvodami apie ateitį, nors yra dar tik penktokėliai... Manau, reikia skatinti 
tokius vaikus, kurie svajoja apie gražią ir prasmingą ateitį. Negalima leisti tokiems gabiems vaikams prarasti vilties, reikia išmokyti 
vaikus siekti savo tikslų. Manau,tokių pamokų reikia vaikams kuo daugiau,nes tai yra labai naudinga! 

Karolina Kerevičiūtė IIb 

Sveika gyva, Kalėdų viešnia! 

 Kiekvienais metais vyksta respublikinė „Žiemos puokštės“ paroda – konkursas, 
kurią organizuoja Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK). Konkursas 
skirtas moksleivių kūrybiškumo ir meninės raiškos lavinimui floristinių kompozicijų 
kūryboje. Šiais metais konkurso tema buvo „Kalėdinė stalo kompozicija“. Puokštes 

reikėjo sukurti tik iš natūralių gamtinių medžiagų. Mūsų gimnazijos 
moksleivės: Gabija Parnarauskaitė ir Rugilė Vasaitytė 5-8 klasių 
grupėje ir Miglė Čepkauskaitė 9-12 klasių grupėje pristatė savo 
sukurtas kompozicijas bendraminčiams, specialistams. Iš viso buvo 
sukurta 200 puokščių. Labai džiugu, kad Gabija Parnarauskaitė ir 
Rugilė Vasaitytė 5-8 kl.grupėje užėmė II-ąją vietą. Sveikiname ir 
džiaugiamės jų kūrybiškumu. Nugalėtojų puokštės skiriamos 
Petrašiūnų slaugos ligoninės, Rumšiškių senelių namų „Auksinis 
amžius“ gyventojams, todėl jos negrąžinamos. 

 Kasmet dalyvaujame tradiciniame kalėdiniame gimnazijos aplinkos puošimo ir puokščių 
konkurse „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ Šiais metais mūsų gimnazijos tema „Pasakos atgyja“. 
Atvykusi miesto vertinimo komisija puikiai įvertino gimnazijos papuošimą ir atrinko net šešias 
gražiausias kompozicijas į mieste vykstančią parodą: 4a klasės „Kalėdų žvaigždės“, 7b klasės 
„Gelmės nematomoji sauja“,“Kelionė į Kalėdų salą“ 8a klasės „Namelis ant vištos kojelės“ , 7a 
klasės „Šitoj šaly- Sapne- kiekvienas turi tai, kas jam reikalinga“ J.Degutytė, „IVa kl. „Pelėdžiukų 
Kalėdos“.  

 Dėkojame dailės mokytojai A Unikauskienei ir technologijų mokytojoms už konsultacijas puošiant gimnazijos 
aplinką ir ruošiant kompozicijas, taip pat visų klasių auklėtojoms už bendradarbiavimą puošiant gimnaziją. Linkime 

visiems gražių švenčių ! 

Technologijų vyresnioji mokytoja Vita Dužinienė 
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Adventinis muzikos vakaras 
 

 Gruodžio 10d. mūsų gimnazijoje vyko adventinis akustinis vakaras. 
Mintis surengti šį vakarą kilo buvusiajam mokyklos prezidentui Ignui Am-
brazui, o šią mintį visi entuziastingai palaikė ir puolė ruoštis. 
 Renginio metu grojo gyva muzika, kurią atliko mūsų gimnazijos mo-
kiniai. Kiekvienas iš jų šiek tiek jaudinosi, prieš 
pradėdamas pasirodymą. Mokiniams grojant, 
publika atlikėjus padrąsino ir palaikė plojimais, 
o jiems baigiant padėkojo gausiais aplodismen-
tais. 

Atmosfera buvo itin kalėdiška ir jauki. Ji sušildė kiekvieno ten buvusiojo širdį. 
Susirinkę dalyviai sėdėjo prie staliukų, kurie buvo papuošti kalėdinėmis žvakėmis 
ir dekoracijomis.Salė vieną vakarą virto jaukia kavine: buvo galima užsisakyti 
arbatos, kuri visus šildė šaltą žiemos vakarą, bei paskanauti pyragų ir sausainių, 
kuriuos maloniai ir mandagiai patiekė pasipuošę padavėjai. Valgius ruošė mokinių komiteto nariai, jiems padėjo 
jų tėvai. 
 Akustinio vakaro metu vyko protų mūšis, kuriame dalyviai galėjo išbandyti savo jėgas įvairiose užduo-
tyse. Susirinkusieji norėjo, jog šis vakaras užsitęstų ilgiau ir neskubėjo išeiti, nes tai buvo labai šiltas ir jaukus 
renginys, kiekvienas iš mūsų galėjo pajusti kalėdinę dvasią. 

 Tokį vakarą žadama organizuoti kasmet, norėtume, kad tai taptų 
tradicija. Džiaugiamės, jog mūsų gimnazijos mokiniai taip aktyviai dalyvauja 
mokyklos veikloje ir su pačiomis geriausiomis emocijomis laukiame tokio 

renginio kitąmet! 
Gabija Skapčiūtė IIa 

3a klasės mokinių susiti- kimas su pirmojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso 
(laureate), rašytoja ir dailininke Raminta Baltrušyte 

 
 Gera, kai kiekviena pasidalinta, išgirsta mintis pasiekia vaiko 
širdį. Daug išminties žmogus žmogui perduoda, papasakoja... Bet tam, 
kad ką nors sužinotum, reikia paklausti. 
Gruodžio 16 d. ,,Berželio“ bibliotekoje įvyko susitikimas su Raminta 
Baltrušytė. ,,Miela, maloni ir įdomi - taip apibūdino vaikai rašytoją. 
Klausimų gausa, gyvas dialogas, susitikimas su žmogumi, kurio kny-
gą ,,Kalvėnų miesto paslaptis“ buvo perskaitę visi vaikai. Jei ne labda-
ros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, kurio steigėjai yra Andrius 
Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis,  

knyga ko gero nebūtų išleista.  
  Kaip ir kodėl pradėjo kurti? Kodėl pati iliustruoja savo knygas? Kam pirmam patiki perskaityti tai, 
ką parašė? Iš ko mokėsi rašyti? Ar laukti knygos tęsinio? Besišypsodama Raminta vos spėjo atsakyti į visus 
klausimus. 
,,Man patinka fantazuoti. Kiek save pamenu, visada kūriau pasakas ir fantastines istorijas. Tad nuolat gyvenu 
tarsi kitame pasaulyje. Piešti mėgau visada. Svajojau apie tapybą, tačiau tai atrodė tolima, nepasiekiama sva-
jonė. Piešdavau savo sukurtas pasakas. Ieškojau ir vis neradau formos, į kurią galėčiau įvilkti savo fantazijas. 
Visada ką parašau, pirmiausia perskaito mano mama. O rašyti mokiausi iš Astridos Lindgren. Mano per-
sonažai išgalvoti, tai ir vardus jiems daviau išgalvotus - Ukė, Enis, Pinis. 
Bet svarbiausia, kad aiškiai suvokiau, kad svarbiausia man gyven-
ime kurti.“ 
 O vaikams didžiausias įspūdis - tai, kad susitiko su pačia 
rašytoja, kad bendravo gyvai, kad atrado tokių panašumų tie, kurie 
patys mėgsta kurti. Ir svarbiausia, kad laukia knygos tęsinio. 

Pradinių klasių mokytoja Inesa  Matižonkienė 
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Pasaka apie vargšę žiemą 

 

 Na, ką jau pasakysi apie mūsų 
žiemą. Labai jau liūdna, pikta, šalta. 
Vienu žodžiu nepasakysi apie žiemą - 
reikia ilgai galvoti. Bet aš papasakosiu 
apie vargšę Žiemą. 

 Seniai seniai čia buvo šalta. O 
žinot kodėl? Niekas nežino. Tik aš viena 
žinau. O dėl to, kad čia buvo žiemos 
kraštas. Atspėkit, kas man tai papasa-
kojo. Ogi pati žiema. Ji buvo labai gera 
ir nenorėjo šaldyti viso mūsų krašto, bet 
vieną kartą ji mane, mano draugus ir ar-
timuosius išdavė - ją privertė vyriausioji 
Žiema šaldyti visą kraštą. Jai buvo taip 
įdomu, nes tai darė pirmą kartą. Turėjo 
tokias stiprias jėgas, sušaldė visą mūsų 
kraštą.  

Ema Štrimaitytė  

3 a klasė 

Laukiu tokių Kalėdų 

 

 Vieną dieną iš dangaus pradėjo kristi sniegas. 
Pamačiusi, taip apsidžiaugiau. Ten, kur pažvelgi.... visur 
balta balta. Šakos lyg baltais dažais nudažytos. 

  O labiausiai noriu pamatyti po eglute kalną do-
vanų. Prižadinu mamą, tėtį ir visi be galo džiaugiamės. 

Kalėdos mano šeimoje 

 

Tos Kalėdos gražios gražios 

Ir eglutė nuostabi. 

Kur pažiūri visur balta 

Ir snaigelės taip arti. 

 

Baltas sniego besmegenis. 

Vėjas pūgą stiprią gena. 

O namuose taip jauku, 

Nes šeima visa kartu. 

Indrė Šaduikytė 

4a klasė 

Kalėdinės nakties draugystė 

 

 Vieną kartą gyveno vyras vardu Leonardas.Šaltą 
žiemos dieną sumanė nuvažiuoti į mišką malkų.Išlipus 
jam iš rogių, ji apspito gauja vilkų. Išsigando žmogus. 
Puolė bėgti. Krito, griuvo ir suprato, kad nuo vilkų 
nepabėgsi. Bet.....ko tik nebūna stebuklinga Kalėdų naktį. 
Vilkai ieškojo žmogaus draugystės. 

 Nuo to laiko užsimezgė Leonardo ir vilkų draugy-
stė. Dažnai atvykdavo į mišką, nes žinojo, kad naujieji 
draugai jo pasiilgę.  

 Tai buvo tyli draugystė, bet jaučiama širdimi. 

Milena Urbštytė 

4a klasė 

Pradinukai laukia kalėdų! 



Laikraštį ruošė: mokytojos Rita Sarapinienė, Inesa Matižonkienė, Vita Dužinienė; gimnazistės Laimutė 
Staškevičiūtė IIIa, Viktorija Račaitė IIb,Domantas Magyla  IIa, Gabrielė Jakaitytė Iib, Karolina Kerevičiūtė Iib, 
Gabija Skapčiūtė IIa, Emilija Zelenkauskaitė Ia,Gabrielė Vainaitė IIa 

 

Pirmosios mūsų gimnazijos Kalėdos 

 Kalėdos - tai švelnūs praeities prisiminimai. Drąsa 
priimti dabartį ir viltis sutikti ateitį. Tai noras, kad kiekviena 
mūsų diena būtų perpildyta laimės, džiaugsmo ir meilės. 
 Mūsų - Kovo 11-osios gimnazijai šios Kalėdos bus 
pirmosios, daugelį metų buvusi mokykla tapo gimnazija. Tarsi 
savaime ūgtelėjome, jau jaučiame šio žodžio reikšmę. Pasiektu 
tikslu ypatingai smagu džiaugtis per šventes. 

 Adventas - tai laukimo laikotarpis, ir per jį mes savo gimnazijos mokiniams bandome parodyti, kad jis 
neturi būti nuobodus. 

 Šaltą rytą įžengus į mokyklą pirmas dalykas, kuris krinta į  akis – 
eglutė.Tradiciškai jos puošimas kiekvienais metais atitenka vienuoliktokams. 
Eglutė gražiai papuošta kalėdiniais žaisliukais ir paįvairinta rankų darbo 
dekoratyviniais briedžiais. 
 Pirmojo aukšto koridoriuje galima pabandyti atpažinti žmones, esančius 
kalėdinių vaikystės nuotraukų mini parodoje. Krentančių snaigių apgaubtos 
fotografijos mokinių rankomis sukomponuotos ir įrėmintos. Jų beieškant 
senuose foto albumuose, užplūstantys prisiminimai ir namuose, ir mokykloje 
padeda sukurti kalėdinę nuotaiką. Mokyklos bendruomenė taip pat gali 
pasidžiaugti advento kalendoriumi, esančiu 1-o aukšto fojė: kiekvieną dieną 
atveriamas naujas lapas turi reikšmę. Kalėdų senelio 

dieną vaikus sveikino barzdotasis Kalėdų personažas; išsivalymo - ramybė ir buvimas su 
savimi. 

 Kaip puošėme gimnaziją: kiekviena klasė turėjo paruošti kalėdinę kompaziciją 
pasakų tema.Tai galėjo būti ledo karalienė, snieguolė ir septyni nykštukai, princesė ant 
žirnio, Joniuko ir Grytutės namelis ir daug kitų pasakų temų. Taip pat visos klasės 
pasigamino individualią kalėdinę kojinę ir ją pasikabino ant savo kabineto durų. Buvo 
sudarytas nedidelis planas, kada kuriai klasei reikia mesti laiškelius, pačių sukurtus. Tai 
gali būti vaizdo/ garso įrašas ar popierinis laiškas, kalėdinis ornamentas ar kitoks 
pasveikinimas. Jau gavusiems laiškus, jų išpakavimas suteikia ypatingai daug džiaugsmo. 
Kiekvieną originalų laiškelį darant, šventinė dvasia perduodama per žodžius ar 
rankdarbio šilumą. 

 Muzikos ir giesmių diena - šią dieną radistų pagalba mėgavomės puikiu garso takeliu.Vėliau vykusiame 
akustiniame vakare galėjome pasidžiaugti gyva muzika: talentingieji mūsų gimnazijos 
mokiniai pasirodė žvakių prieblandoje, žiūrovai turėjo galimybe pasinaudoti gimnazistų 
sudarytu meniu ir patiekalais, buvo surengta kalėdinė viktorina ir visi entuziastingai joje 
dalyvavo. Žmonės mėgavosi ramia bei jaukia popiete. 
 Adventas dar nesibaigė, bet tuoj, tuoj Kalėdos… 
 Šis nuostabus Kalėdų laukimo laikotarpis mūsų gimnazijoje - ramus, jaukus ir 
šiltas. Linkiu visiems gražių švenčių. Kaip būtų gera išsaugoti stebuklingą kalėdinę 
nuotaiką visus metus… 

Emilija Zelenkauskaitė Ia 


