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Jeigu paklaustume mokyklos mokinių, kada 
įkurta mūsų mokykla, jie atsidusę pasakytų,jog labai 
laba-a-i seniai, o jei sužinotų, kaip mokėsi to meto 
mokiniai, gal šiandieninė mokykla pasirodytų visai 
miela. Taigi... 

Kauno 25 vidurinė mokykla įkurta  1966 m. sausio 22 d.  

Tuo metu joje mokėsi 1725 mokiniai. 

Mokykla dirbo dviem pamainomis. Mokiniai mokėsi iš 
ryto ir po pietų. Pamokos vyko nuo 8val. iki 20 val. 

Pamokos vykdavo ir šeštadieniais. 

1999 metais lapkričio  16 d.  mokyklai suteiktas Kovo 
11 –osios vardas. 

Oficiali vardo suteikimo šventė įvyko  2000 03 10 d. 
Buvo atidarytas mokyklos muziejus ir informacinis 
centras, įvyko labai graži šventė, kurioje dalyvavo Kovo 
11 –osios  akto signatarė L. Andrikienė. 

2000-aisiais metais buvo sukurtas mokyklos himnas: 

  mokytoja D. Čaikauskienė  parašė žodžius, o mokytoja 
L. Navikaukienė sukūrė muziką. 

2000-aisiais metais sukurta mokyklos vėliava ir 
emblema.  Vėliavos  projekto autorė mokytoja A. 
Unikauskienė. 
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  Lietuva šiemet mini  poetės lyrikės 
Salomėjos Nėries 110-ąsias gimimo 
metines. Rugsėjo 24-oji  mokykloje 
buvo nepamokinė diena, visa veikla 
buvo skirta šiai datai 
paminėti.Kiekviena klasė iliustravo 
pasirinktą poetės eilėraštį, informa-
ciniame centre vyko poezijos mara-
tonas ,,Mūsų dienos kaip šventė”. Į 
renginį susirinko daug  moksleivių, 
kiekvienas buvo pasirinkęs mėgstamą 
poetės eilėraštį. 

   Renginio pradžioje nuskambėjo 
daina pagal S.Nėries 
eilėraštį ,,Jaunystė“, lietuvių kalbos 
mokytoja Rita Sarapinienė 
padeklamavo  ,,Mūsų dienos kaip 
šventė“ ir pakvietė kitus dalyvius 
neprisistatant deklamuoti eiles. 
Eilėraščiai buvo patys įvairiausi: ir iš 

Nepamokinė diena 

  Trečiadienį vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo įdomioje ek-

skursijoje. Jie vyko į Petrašiūnų kapinių panteoną, kur palaidoti 

žymūs Lietuvos žmonės, tarp jų ir poetė Salomėja Nėris. Ekskursi-

ja prasidėjo prie kunigo, poeto Ričardo Mikutavičiaus kapo, netoli  

palaidota ir poetė. Mokiniai padėjo gėlių prie jos paminklo ir ek-

skursija tęsėsi. Buvo aplankytas kompozitorių kalnelis, pamatėme, 

kur ilsisi garsūs Lietuvos dailininkai A.Žmuidzinavičius, 

K.Šimonis. Po to ekskursijos vadovas pasuko prie Antrojo pasau-

linio karo genocido aukų memorialo: čia palaidoti žuvusieji ir buvę 

tremtiniai.  Aplankėme ir kelis garsių praeityje sportininkų kapus. 

Ekskursija paliko didelį ispūdį, paskatino susimąstyti apie gyven-

imo prasmę. 

„Mūsų dienos kaip šventė...“ 

2014 m. rugsėjis-spalis 

ankstyvosios, ir iš karo metų lyrikos. 
Visi skaitovai nuoširdžiai stengėsi 
atskleisti pasirinktų posmų nuotaiką. 

    Vienas iš gražiausių, labiausiai 

mėgstamų ir žinomų eilėraščių 

yra ,,Mūsų dienos kaip šventė“, pagal 

šio eilėraščio žodžius yra sukurta 

populiari daina, būtent ši daina, 

atliekama Vytauto Kernagio, 

skambėjo renginio pabaigoje, o 

dalyviai dainavo kartu ir šypsojosi. 

Renginys buvo labai nuoširdus, 

šiltas, visi išsiskirstė gerai nusiteikę. 
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4 b klasės mokiniams labai patiko vykti traukiniu į Palemoną, aplankyti Salomėjos Nėries 
muziejų, pasiklausyti pasakojimo apie ją, žvelgiant pro langą matyti nuostabų Kauno marių vaizdą 
ir poetės sodas, esantis prie namo. 

 

DIENA SU SALOMĖJA NĖRIMI 

Paliko labai didelį įspūdį 
apsilankymas Salomėjos Nėries muziejuje. 
O ypač patiko skaityti „Eglė žalčių 
karalienė“. 
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 Man atrodo, kad tokioje 
aplinkoje, kokioje gyveno 

Salomėja Nėris labai gera kurti...sėdi 
terasoje ir rašai... 

        Matas Dubnikovas   3 b klasė 

Man labai patiko Salomėjos Nėries 
sukurtos pasakos. 

 Neda Balčiūnaitė 3 b klasė 

Džiaugiuosi, kad galėjau paskaityti poetės kūrybą. 
Labai gražūs eilėraščiai. 

Ula Babojava 3 b klasė 



Mokytojos profesija yra sunki ir jeigu kas sako, kad ši profesija yra lengva – tai tik šmaikščiai juokauja. 
Juk kiek reikia atiduoti savęs, kad nors didesnė klasės dalis tai, ką tu aiškinai, suprastų? Dalelės savęs, ma-
nau, tikrai neužtektų, reikėtų visos dalies... Noras išklausyti, suprasti, padėti, motyvuoti, pažinti ir dalintis 
savo žiniomis su kitais. Manau, šie norai turėtų būti kiekvienos mokytojos atmintinėje. 

Kauno Kovo 11 – osios vidurinėje mokykloje dirba daug įdomių, daug pasiekusių ir vis dar tobulėjančių 
mokytojų. Visos šios mokytojos geba sudominti mokinį savo įdomiais pasakojimas, istorijomis, pavyzdžiais. 
Jos taip pat yra pasiruošusios kartoti temą, taisykles tiek, kiek reikia, kad ir ... - oliktą kartą. Taip pat kie-
kviena mokytoja stengiasi, kad jos kabinetas būtų jaukus, kad vaikai noriai žengtų į klasę ir kad nejaustų jokio 
nerimo, jaudulio... 

Kiekvienam žmogui, turinčiam mokytojo  specialybę, linkiu niekada nenustoti domėtis naujovėmis, būti 
optimistams ir savo optimizmą skleisti į visas puses, džiaugtis kiekviena gyvenimo spalva, akimirka, pamatyti 
ir įvertinti net ir paprastus, buitiškus dalykus. Ir,žinoma, mylėti savo mokinius, nes kaipgi mes be Jūsų, 
Mylimieji Mūsų Mokytojai. 

 
                                                              Karolina Čiulkovaitė 8a 

 Taigi, mielieji dvyliktokai, ar jaučiate, kad jūsų laikas mokykloje juda su pagreičiu ? Dar keli mėnesiai ir 
teks atsisveikinti su mokytojais, klasės draugais. Tarp mokyklos sienų praleidote daug dienų, kas labiausiai 
jums įsiminė per tuos vienuolika metų? 
 
Labiausiai man įsiminė, kai 10-oje klasėje per ,,langą” sugebėjome šešių žmonių grupę sujungti į kelias 
pamokas vienu metu. Sėdėjome fizikos kabinete ir bijojome, kad  mokytojos  nesusitiktų. Žodžiu, per 45 
minutes,, pasidarėme” 3 pamokas. 
P.S. nekartokite to, nes auklėtoja sužinojo ir  nubaudė. 
 

Per vienuolika metų šioje mokykloje man labiausiai įsiminė geografijos mokytoja: jos gerumas, 
rūpestingumas, linksmos pamokos ir mokytojos pasakojamos istorijos.                                                                                                                                                

Viktorija Saunoriūtė 
  
Man labiausiai įsiminė auklėtoja Irena Gedminienė. Tokios nuoširdžios auklėtojos palinkėčiau kiekvienam. 
 
Man įsiminė pamokų galo laukimas, penktadieniai, pirmas jaudulys bėgant iš pamokų, auklėtojos kabinetas 
bei pertraukos, tas keistas jausmas būnant dvyliktoje klasėje. 
 
 Mokykloje man labiausiai įsiminė nuostabi auklėtoja. 
 

 Labiausiai įsiminė pirmoji mokytoja, jos nuoširdumas, švelnumas, mokėjimas visiems suteikti gerą nuo-
taiką, šilumą.                                                                                                                                                      

Rasa Plytnikaitė 
 
Niekada nepamiršiu pradinės klasės, dar kai nesupratau, kad tai geriausi ir lengviausi metai. Tas pradinių 
klasių juokas ir išdaigos. 
 

Prisimenu rugsėjį , kai atėjau į pirmą klasę, net nepajaučiau, kaip greitai prabėgo vienuolika metų, per tą 
laiką sutikau daugybę gerų draugų, kurių niekada nepamiršiu.                                                                                                                                    

Tomas-Ričardas Jokubauskis 
 
Įsimintiniausia akimirka  buvo, kai turėjau pasirinkti dalykus, kuriuos turėsiu mokytis 11-oje ir 12-oje 
klasėse. 
 

Įsiminė tai, kad aš, gera mergaitė, pradinėje klasėje (dabar neatsimenu dėl ko), stovėjau kampe. Dar 
pamenu tai, kad buvo labai gėda. Ir manau po to karto tikrai daugiau nebedariau nieko blogo, kad nepa-

jausčiau tos  gėdos kampe.                                                                                                                                                  
Karolina Leskauskaitė 

 
Turbūt geriausi įspūdžiai likę nuo pirmos klasės, kaip tėveliai vedė į mokyklą Rugsėjo 1-ąją, kaip 

susipažinome su savo pirmąja mokytoja, kuri paliko didelį įspūdį, ir klasės draugai, kurie visada liks artimi.                                                                                                                                           
Evelina Montvidaitė 

 
Net ir baigęs mokyklą, niekada nepamiršiu kiekvienos pertraukos, praleistos savo klasės kabinete, su savo 
klasiokais ir auklėtoja, ten visi bendraudavome, laidydavom juokelius, viską aptarinėdavome, tiesiog 
būdavome viena didelė šeima. Tos pertraukos buvo tai, kas man padėjo iškęsti visus mokslo metus. 

 
Atsimenu, kai pirmoje klasėje labai bijojau nusipirkti bandelių valgykloje, nes bijojau pardavėjų. Dar atsi-

menu, kai turbūt šeštoje klasėje pirmą kartą pabėgau iš pamokos, atsimenu, kaip ,,sukilo adrenalinas” ir 
slapsčiausi nuo mokytojų.                                                                                                                                                     

Lukas Slatkevičius 
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***** 
Atėjome lapų geltonų takais, 
Atėjome  su gražiausiais žiedais. 
Atėjom maži ir dar naivūs visai, 
Atėjom ir tapome Jūsų vaikais. 

Jūs mokėt ir mokot mus skaičių, raidžių, 
Mums padedate susirasti draugų. 
Išmokėt klausyti, išmokėt išgirsti, 
Išmokėte savąją šalį pamilti. 

Dėkojam  už šypsenas, 
Dėkojam  už meilę, 
Dėkojam už pastabas, 
Kurių nusipelnėme. 

Dėkojam už šilumą, 
Už patarimus, 
Dėkojam už klasę, 
Kurioj gera būt. 

Dėkojam už Jūsų  
Žodžius teisingus, 
Kurie mums padėjo 
Tapti protingiems. 

Paulina Juškevičiūtė 7a 

KAS MES BE TAVĘS, MOKYTOJAU? 
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 Gal ir keista, bet mūsų mielosios mokytojos ir mielieji mokytojai taip 
pat buvo mokiniai. Nuo to laiko daug kas pasikeitė. Mūsų žurnalistės Karolina 
Čiulkovaitė ir Emilija Krivaitytė pakalbino kai kurias mokytojas ir gerbiamą 
direktorių apie tai, kokia muzika pakelia nuotaiką, kas labiausiai patiko 
mokykloje ir ar teko nors kartą pabėgti iš pamokų.  
 
Inesa Matižonkienė  muzikos klausosi pagal nuotaiką. Norėtų mokytis šiais 
laikais, nes yra šiuolaikinės technologijos, kurios gali sutaupyti laiko. Bet šių tech-
nologijų yra ir pliusai, ir minusai. Pliusai- taupai laiką eidamas į elektronines skai-
tyklas, minusai-prarandi šansą susipažinti su naujais žmonėmis. 
Skaistė Pečkienė muzikos klausosi pagal nuotaiką. Pritaria savo kolegei Inesai 
Matižonkienei. 
Dangutei Koronkevičienei  labiausiai patinka šios dainos: Donato Montvydo – 
,,Love is blind”, Madonnos, Stingo, Kylie Minogue. Nenorėtų mokytis šiais laikais, 
nes nepatinka per didelis vaikų triukšmas. 
Aksinijai  Andrijankinai  labiausiai patinka romansai. Mylimiausia dainininkė- 
Anna German. Mėgstamiausia pamoka mokykloje- kūno kultūra. Iš pamokų 
bėgdavo labai retai. Nenorėtų mokytis šiais laikais, nes anais laikais (kai mokėsi) 
buvo daug paprasčiau. 
Rasai Loretai Miliuvienei  patinka muzikos grupė,, Hiperbolė”. –Ar norėtumėte 

INTERVIU SU MOKYTOJAIS 

mokytis šiais laikais? – Aš ir dabar mokausi. 
Direktoriaus pavaduotoja Lina Šakelytė  dažniausiai klausosi grupės  ,,Fojė”. 
Patinkantis dalykas mokykloje- matematika ir geometrija. –Ar norėtumėte mokytis 
šiais laikais? – Taip, nes vaikams yra daugiau laisvės. . –Ar bėgdavote iš pamokų? – 
Taip, pasitaikydavo. 
Jolitai Radvilavičienei patinka klasikinė muzika. Norėtų mokytis šiais laikais, nes 
dabar yra įvairios multimedijos, kurios leidžia pamatyti daugiau. 
Laimai Krūminienei  taip pat patinka klasikinė muzika. Patinkantis dainininkas- 
Bočelis. Norėtų mokytis šiais laikais, nes yra įdomiau, turbūt todėl, kad yra 
šiuolaikinės technologijos. 
Aušrelei Baltrušaitienei  patinka estradinė muzika. Patinkanti daina-,, Juoda 
orchidėja”. Nenorėtų mokytis šiais laikais, nes nepatinka dabartinė mokymosi sistema 
ir taip pat,jos nuomone, yra per daug pateikiama informacijos vaikams. 
Raimonda Stašaitienė dažniausiai klausosi džiazo, Arinos dainų. –Ar norėtumėte 
mokytis šiais laikais? – Taip, aš ir dabar mokausi, nes būtų nuobodu nesimokyti. 
Direktoriui Stanislovui  Milašiui patinka  romansai. Mokykloje patiko kūno 
kultūra, nes buvo labai lengva. – Ar bėgdavote iš pamokų? – Taip, pasitaikydavo.Bet 
pabėgimas iš pamokų anais laikais buvo didelė nuodėmė. 
Ritai Sarapinienei patinka grupė ,,The Beatles “.Mokykloje patiko lietuvių kalba ir 

užsienio kalbos. Iš pamokų yra pabėgusi vieną kartą, bet mama sužinojusi nubaudė. 
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O štai kitų mokytojų atsakymai į klau-
simus, kokia  muzika patinka ir kokios 
pamokos mokykloje buvo įdomiausios.   
 
Lina Petraitienė 
Pamoka - muzika 
Muzika - ,,Mango” ,,Kalėdos” 
Rima Jankauskienė 
Pamoka - visos labai sekėsi 
Muzika -Kostas Smoriginas 
Rūta Satkauskienė 
Pamoka - lietuvių k. ir istorija 
Muzika - Džo Kokeris 
Gražina Stonienė 
Pamoka - istorija, fizika, matematika 
Muzika - ,,Abba” 
Irma Kisielienė 
Pamoka - vokiečių k., matematika 
Muzika - ,,Qeen”, ,,Jazzu 
Regina Baltušienė 
Pamoka - visos kalbų pamokos 
Muzika - instrumentinė 
Antanas Andriuškevičius 
Pamoka - matematika 
Muzika – S.Povilaitis 
Vita Dužinienė 
Pamoka - chemija 
Muzika - Gytis Paškevičius  
Rita Stagniūnaitė 
Pamoka-kūno kultūra 
Muzika-K.Kerbedis 
Jolanta Lastauskienė 
Pamoka—lietuvių kalba 
Muzika—romansai ir 
dainos su prasmingais 
žodžiais 

Kelios mokytojos  sutiko pasidalinti prisiminimais iš mokyklos laikų.Tai dabar jos visos tokios 
teigiamos, bet  mokykloje visko būdavo. 

Ar esate kada bėgusi iš pamokų? 

Taip, - pasakė nusijuokdama mokytoja J. Ramanauskienė,- su panelių būreliu bėgome iš 
direktoriaus dėstomos fizikos pamokos. Mums jų būdavo penkis  kartus per savaitę ir kiekvieną 
dieną būdavo po atsiskaitymą. Labai didelis krūvis. Norėjom tą dieną pailsėt ir nusprendėm bėgti. 
Kol jis per vieną laiptinę atėjo, mes per kitą bėgom. Na, bet jis buvo geras žmogus ir labai ne-
baudė už pabėgimą,tik davė dirbti dvigubai kitą pamoką. Šį įvykį prisimename linksmai, daugiau 
iš pamokų nebėgome. O per išleistuves buvo parašyta daina apie direktorių ir mūsų pabėgimą. 
Dar ir dabar tai kelia šypseną. 

Mokytoja J. Lastauskienė nemėgo kūno kultūros ir kartą pabėgo su kitais iš pamokos. Kitą  
dieną pabėgėliai bėgo dešimt ratų aplink stadioną ir darė po trisdešimt pritūpimų. Po tokios 
bausmės nežmoniškai skaudėjo raumenis. 

Direktoriaus pavaduotoja L.Šakelytė šeštoje klasėje pabėgo iš istorijos, kitą dieną mokytojas 
liepė perrašyti  visą istorijos vadovėlį. 

Bibliotekos vedėjai  I.Jurevičiūtei  ir jos klasės draugėms labai nepatiko automobilizmo pamoka
(anais laikais ir tokių pamokų būdavo).O pamokos būdavo iš karto dvi.Taigi merginos pabėgdavo, 
pasivaikščiodavo po netoliese esantį turgelį ir antrai pamokai besibaigiant sugrįždavo, 
atsiprašydavo už pavėlavimą. Automobilizmą dėstė studentas, neturintis pedagoginės patirties, 
todėl merginoms atleisdavo. Bibliotekos vedėja dabar gailisi, kad nežino, kur automobilyje yra 
karbiuratorius ir duslintuvas. 

Kovo 11-osio g. 50,Kaunas 
Telef.: 8-37) 45 14 18 

E-pašto adresas: 
kovo11vm@kovo11.kaunas.lm.lt 

Šį laikraštį ir kitus leidinius galite rasti 

mokyklos internetiniame tinklapyje adresu: 
www.kovo11.kaunas.lm.lt 

Šį laikraštį kūrė: 
Lietuvių kalbos vyresniosios mokytojos Rita Sarapinienė ir 

Lina Šakelytė 
8a klasės mokinės 

Karolina Čiulkovaitė, Vytautė Varnaitė, Nijolė Petronytė, 
Emilija Zelenkauskaitė, Miglė Čirvinskaitė, Diana Juškevičiūtė, 

Gabija Valauskytė 

Europos Tarybos, įsikūrusios Strasbūre, iniciatyva, Europos kalbų diena švenčiama kasmet 
rugsėjo 26 dieną nuo 2001 metų. Šiai dienai paminėti vyksta daug įdomių renginių.  
Šiais metais mūsų mokyklos 6b klasės  mokiniai Erika Kniūkštaitė ir Ervinas Jacevičius bei 11-
12 klasių komanda Paulina Chlostauskaitė, Edvinas Kilčiauskas, Julius Kaulinis bei Marius 
Papirtis garbingai ir užtikrintai atstovavo savo, Kovo 11-osios vidurinei mokyklai, tiek Kauno  
miesto, tiek Respublikiniuose Europos kalbų dienos 2014 (EKD 2014) renginiuose. 
Erika ir Ervinas asmeninius  pakvietimus atvykti ir dainuoti vokiškai dainą „Reine Nebensache“ 
Vilniaus mokytojų namų kiemelyje, EKD 2014 gavo dar birželio mėnesį.  
Gerai nusiteikęs mūsų mokyklos duetas rudeniškai šiltą  rugsėjo 26 d. rytą išskubėjo į Vilnių. 
Čia, Vilniaus mokytojų namų kiemelyje mus svetingai ir šiltai pasitiko vokiečių k. kursų ir 
egzaminų koordinatorė Regina Mačiuitienė iš  Goethe Institut Vilnius. Vaikams buvo įteiktos  
Vokietijos ambasados bei Goethe Institut Vilnius asmeninės atminimo dovanėlės. Ponia R. 
Mačiuitienė Erikai netgi padovanojo savo violetinės spalvos šaliką  (jis geriau mergaitei derėjo 
prie jos sceninės aprangos) su Goethe Institut emblema . Tokiu pat šaliku, tik mėlynu, (pastarasis 
idealiai tiko prie Ervino sceninių rūbų) pasidabino ir Ervinas. Koncertinę programą, kurią vedė 
Rolandas Vilkončius, pradėjo prancūzų kalbos atstovai. Įspūdingai atliktos prancūziškos dainos 
nenustelbė mūsų mokyklos dainininkų. Duetui puikiai atlikus savo dainą, Rolandas Vilkončius 
palinkėjo jauniesiems talentams  Erikai ir Ervinui sėkmės. Dainorėliams nulipus nuo scenos, prie 
jų ėjo nepažįstami šventės dalyviai, juos gyrė, sveikino, jiems šypsojosi... Sužavėti liko ir 
Valstybės institucijų kalbų centro , ir Goethe Institut Vinius darbuotojai. Tiesiog buvo labai gera 
išgirsti respublikiniame renginyje Kauno Kovo 11-osios vidurinės mokyklos vardą .Iš Kauno 
miesto dalyvavo tik mūsų mokykla. 
Su padėkos raštais iš konkurso „Europos kalbos- geografijos labirintuose“, kuris vyko Kauno 
m. S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijoje, grįžo ir mūsų mokyklos 11-12 klasių komanda: Paulina 
Chlostauskaitė, Edvinas Kilčiauskas, Julius Kaulinis bei Marius Papirtis. 
Mokiniai EKD 2014  renginiams ruošėsi drauge su mokytojomis Jolita Ramanauskiene, Regina 
Baltušiene, Lina Navikauskiene bei Dalia Kulviečiuviene. 

Anglų-vokiečių kalbų mokytoja Dalia Kulviečiuvienė 
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