
Pirmoji ir pati svarbiausia – nepamirškit 

juoktis! Juokas širdžiai suteikia 

gyvybingumo, daro ją atsparią 

negandoms, gerai nuteikia aplinkinius. 

Antroji taisyklė primena, kad reikia 

būti atlaidiems: pirmiausia sau, o 

po to ir visiems kitiems. 

Trečioji – pamatykite gerąsias žmonių 

savybes, net ir tada, kai jie patys 

stengiasi tai nuslėpti. 

Ketvirtoji – padėkite kiekvienam, 

kuriam tik prireiks Jūsų pagalbos, nes 

gal tik to iki pilnos laimės jiems ir 

trūksta. 

Penktoji – nepamirškite visiems atleisti. 

Tai leidžia eiti pirmyn ne tik Jums, bet ir 

tam, kuriam atleidote. 

Šeštoji – atsimerkite plačiai ir 

pamatykite tai, ko negalima matyti plika 

akimi – plevenantį švelnumą, gėrį, 

meilę, atlaidumą, gerumą – visa, kas 

vadinama Klėdine dvasia. 

Septintoji – patikėkite dar kartą Kalėdų 

seneliu ir pasidžiaukite sutikę jį gatvėje 

(visai nesvarbu, kad tai persirengėlis). 

Aštuntoji – dalinkite meilę tarsi gėlės 

žiedus aplinkiniams ir per šventes patys 

turėsite tos meilės visą puokštę. 

Devintoji – daugiau laiko praleiskite su 

savo artimaisiais, pasikalbėkite su jais. 

Dešimtoji – ir dar kartą nusijuokite, kad 

Jūsų mažasis princas (ir ne tik jis), 

žiūrėdamas į žvaigždes, girdėtų šiltą 

juoką... 

 

Su artėjančiomis šventėmis!!! 

 

Administracija 

 

Šv. Kalėdų išvakarėse norėtume pasiūlyti  
10 šventinių taisyklių!  

Turinys: 

Kalėdiniai eilėraščiai 2 

Jaunųjų žurnalistų darbai 3 

Kalėdos mokykloje 4 

Kalėdos 5 

Kalėdinių zuikučių pasaka 5 

Mus subūrė Kalėdos 5 

Širdis į širdį 4 

Praėjo dar vieni metai, geri jie ar sudėtingi, kiekvienam jie skirtingi, nes 
kiekvienas mes skirtingas, kiekvienas skleidžiame gyvenime savo šviesą — 
ryškią ar blankią, tačiau ypatingą.  

Teko išgirsti, kad mūsų protas negyvena dabartimi, jis arba ateityje, arba 
praeityje, nors dabartis yra gražiausia mūsų gyvenime. Smagu, kad visi 
buvome ir esame kartu visus šiuos metus. 

Sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2011 
metais. 

Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. 

Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai. 

Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas—Jūsų namus, o sėkmė Mūsų darbą. 

 

 

Mokyklos direktorius Stanislovas Milašius 

 

 

 

 

 
“Dyvlikos laiptelių” redakcija 
sveikina mokyklos bendruomenę 
su nuostabia švente. Tegul 
pasakiška Kalėdų dvasia lydi Jus 
ne tik per šventes, bet ir kasdieny-
bėje. Mylėkite ir būkite mylimi. 
Būkite sveiki, linksmi, turtingi, dar-
bingi. Svajokite ir teišsipildo Jūsų 
svajonės!  

Gruodis 2010 m. DVYLIKA LAIPTELDVYLIKA LAIPTELIŲIŲ 
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla 



Įvairaus amžiaus paaugliai trokšta būti nepriklausomi, patys kontroliuoti savo 
gyvenimą. Tačiau tai dar ne paauglystės bruožas – jis pasireiškia tuo, kaip paaugliai 
bando įrodyti savo artimiesiems, kad jie geba tai daryti. Ir čia visada kyla problemų. 
Alkoholis, rūkumas, bėgimas iš namų, bendravimas su netinkamiais žmonemis - 
visa tai eilinio paauglio šūksnis pasauliui, kuris dar nenori patiketi, kad vaikas 
suaugo. O kodėl turėtų? Lengva būti maištingam, kai už tai vis tiek nereiks atsakyti. 

Mano nuomone, žmonės per daug neigiamai vertina žodį priklausymas. Na ir kas 
čia tokio blogo priklausyti nuo tėvų? Juk tai reiškia neturėti problemų, kurių dar 
nesame pejėgūs spręsti. Tai reiškia turėti tvirtą užnugarį, saugų preiglobstį, kad ir 
kas atsitiktų. Ir galiausiai tai reiškia būti apsuptam globos ir beribės meilės. 
Neatrodo labiau jau baisu, a? 

Savo gyvenimą,kuo toliau, tuo labiau, lemiu pati. Tai parklauso nuo smulkmenų, 
tokių kaip, ką šiandien rengtis, iki didesnių dalykų: kaip, su kuo praleisti vasarą. 
Prie jūros su tėvais, sode su seneliais ar kieme su draugais. Ir būtent dėl to, kad šie 
pokyčiai vyksta pamažu, neskubant, vis labiau stiprėja svarbiausias bruožas, 
skiriantis suaugusįjį nuo paauglio: atsakomybė. Ir mano mama tai mato. Būtent 
todėl ji manimi ir pasitiki; kai sakau, kad einu į VDU mokytis ispanų kalbos, ji 
nereikalauja atnešti iš ten lankstinuko, kad tai įrodyčiau. Kai gaunu prastesnį 
pažymį mokykloje, ji neskiria namų arešto, nes žino, kad tai įvyko ne dėl tinginystės, 
o dėl to, kad pamiršau ar išmokau ne tą temą. Kai dirbu su internetu, netikrina 
kiekvieno puslapio – neduok Dieve, ten prisisemsiu nereikalingų žinių ir naujais 
keiksmažodžiais praturtinsiu žodyna.  

Manau, turiu kiek daugiau laisvės, nei kai kurie kiti mano bendraamžiai, ir tai tik dėl 
to, kad niekada nesistengiau įrodyti, kad jau suaugau ir kad jau žinau viską. Dėl 
šių priežasčių savo gyvenimą kontoliuoju labiau, o tai puikiai mane ruošia 
tolesniam gyvenimui.  

Sėkmės visiems kelyje į save! 
Giedrė Marozaitė 9a   

Svajonė Svajonė Svajonė Svajonė     

Svajonė - tai skrydis virš debesų, 

Kur paukštis nedrįsta pakilti, 

Tartum bijodamas nežinomybės, 

Kuri slypi ten, kur žmogus išdrįsta nuskristi. 
 

Svajonė – tai pasaka, 

Kurioje mes gyvename saldžiai 

Tartum gėlės dvelksmas 

Papūtus šiltam vėjui. 
 

Svajonė – tai gyvenimas, 

Su ja pasaulis atrodo kaip mažas rutuliukas 

Su švelniom spalvom, 

Tartum akvarėle išteptas teptukas 

Braukiamas per bespalvį popieriaus lapą. 
 

Svajonė-tai mažas vaikas, 

Kuris gyvena mumyse 

Laukdamas tinkamos progos 

Pasirodyti, kad  jis vis dar čia. 

Sapnas, kuriame buvo gera Sapnas, kuriame buvo gera Sapnas, kuriame buvo gera Sapnas, kuriame buvo gera     

Sapnavau pasaulį,  

Kuriame nebuvo pykčio,   

Kurį iš įpročio skleidžia žmonės  

Tartum nepastebėdami to, ką daro.  
 

Ten namačiau noro kerštauti kitam:  

Dėl menkniekio,  

Kuris yra bergždžias – nuo jo niekas nepasikeičia,  

Tik įsižiebia pykčio ugnis,  

Kurią sunku suvadyti.  
 

Nemačiau skurdo,  

Negirdėjau keiksmų,  

Kurie yra tapę kasdienybe.  

Gal ir gerai,  

Kad esu nepripratusi jų girdėti.  
 

Ten buvo gera,  

Dėja, tai yra tik sapnas,  

Kuris taip niekada ir neišsipildys,   

Nors ir kaip to norėčiau giliai širdyje.  

Eglė Miliūtė 9a  

Puslapis 2 Gruodis 2010 m. 

Kai pamatysi daug vaikų vėlų vakarą su rogutėm 
besileidžiančių nuo kalnų, kai parduotuvių vitrinos 
pasipuoš spalvotom lemputėm, kai tyliose gatvėse 
brausis žmonės, kai lauke eglutės pasipuoš 
tūkstančiu snaigių, kai vaikų darželiouse vakščios 
snieguolės ir nykštukai, o mokyklose vaikai keisis 
dovanom, kai susitaikysi su draugais dėl juokingo 
ginčo, kai mamos triūs virtuvėj, tėčiai puoš namus, 
o broliai ir sesės rašys Kalėdų Seneliui laiškus... 
Tada suprasi, kad artėja Kalėdos.  

Reda Stundžytė 9a  



Jau Kalėdos atkeliavo 

Senis Šaltis atvažiavo. 

Su storu maišu 

Ir besmegeniu. 

 

Jei buvai tu vaikas geras 

Elniai ras pas tave kelią 

Dovanėlę po egle 

Rasi tu anksti ryte 
 

              Arūnas Griškus 2 kl. 

Kalėdų pasaka 
 Atėjo žiema. Snaigės krenta iš dangaus. Man patinka ta žiemelė! Žaidžiam sniego 
karą. 

Statom sniego senius, darom sniego angelus, švenčiame Kalėdas!  

 Baltieji lokiai mėgsta žiemą. 

 Atsikėliau aš ryte, žiūriu - balta balta. Sniegas baltas, namai balti. Daug kas balta. Žiūriu - 
Kalėdų Senis skrenda. Toliau žiūriu – jis lipa pro kaminą. Jau Senelis krausto dovanas. 
Priėjau prie jo - nemato. Aš juokiuosi. 

Gal aš dvasia? Brolis atsikelia, prieina, irgi manęs nemato.  Aš tikrai dvasia!  

Bet po kiek laiko aš pabudau iš miego. Viskas buvo tik sapnas… 

Ignas Eismantas 2 kl.  

Puslapis3 

Lapkričio pabaigoje žemelė pavirto baltąja snaige. Apdengė egles ji savo skara. 
Apdengė medžius ji savo sukne. Bėgo kiškučiai prie eglės skarotos. Bėgo 
meškučiai prie gražiojo spygliuočio. Šoko, dainavo, džiaugės Kalėdom. Šėlo visi jie 
visą dieną. Valgė saldainius ir šokoladą. Nemigo visi visą naktį. Bet kai baigėsi 
stebuklinga Kalėdų naktis, tarsi ir žiema greitai išėjo. 

Ji ir buvo ta baltoji snaigė. 

Miglė Stančikaitė 2 kl. 

Gruodis 2010 m. 

Jaunųjų žurnalistų 

darbai 

Atėjo žiema žiemužė. Pabėrė baltą 
sniegą po visus laukus, apdengė 
ežerus ir upes krištoliniu ledu. 

Meškos užmigo žiemos miegu.  
Visur buvo tamsu, tik vienoje 
troboje degė šviesa.  Viename 

Kambaryje ramiai miegojo dvi 
mergaitės.  Bet staiga viena 
mergaitė pabudo išgirdusi 
kaškokį plumtelėjimą.  
Pažiūrėjusi pro durų plyšį 

po egle pamatė raudoną maišą 
dovanų.   

Kalėdos! - sušuko mergaitė. 
 

Gabija Parnarauskaitė 2 kl. 



Dvylika laiptelių Puslapis 4 

Kalėdų laukimas – ne tik dovanų laukimas, šventinė nuotaika, bet ir ypatingo gerumo, nuoširdumo 
metas. Tą pajutome iš karto įžengę į  Kauno bendruomenės centro „Girsta“ patalpas, kur jau laukė gerai 
nusiteikusios močiutės ir svetingai pasitiko pati pirmininkė Zinaida. 

Pajutome dar didesnę atsakomybę už Adventinį renginį, kuriam ruošėmės. Laukdami renginio pradžios 
visi jaudinomės, kartojomės žodžius, šokėjai irgi nerimavo, kartojo šokio judesius. O kai viskas prasidėjo, 
pasijutome tokie drąsūs, savi, nes iš aplinkinių sklido tokia šiluma ir nuoširdumas, kad kitaip ir 
negalėjome jaustis. 

Pabaigoje buvome apdovanoti visi ne tik gausiais plojimais, bet ir dovanomis, kurias įteikė pati 
bendruomenės pirmininkė Zinaida. 

Pasijutome tokie svarbūs ir reikalingi. Manau, kad atlikome vieną iš gerų kalėdinių darbų. 

Vaiva Labanauskaitė, 7b 

Širdis į širdįŠirdis į širdįŠirdis į širdįŠirdis į širdį    

Linkim meilės, nuoširdumo,  

Namuose – ramaus jaukumo,  

Darbuose – kūrybingumo,  

Įkvėpimo ir gerumo.  

Kalėdos – džiaugsmo, šiltų pasisėdėjimų prie bendro stalo, dovanų metas. Jų laukia ir 
vaikai, ir suaugusieji. Mokytojai taip pat. Kasmet mokiniai serengia mokyojams 
Kalėdinę popietę. Šiemet šventę organizavo devintokai, jų tėveliai ir šauniosios 
auklėtojos: Aušra Papirtienė ir Daiva Pilkauskienė. Popietės tema – „Mano vaikystės 
Kalėdos“. Įdomu buvo žiūrėti į mokytojų vaikiškas nuotraukas ir spėlioti: kas čia tokia 
mažytė garbanė prie tokios didelės eglės, kieno čia tokios ilgos kasos ir didžiuliai 
kaspinai. 

Kokios Kalėdos be Kalėdų Senelio? Jis atvyko su gausia palyda: snieguole, snaigėmis ir 
nykštukais. Norite dovanėlių – parodykit, ką mokat. Ir mokytojai dinavo, šoko, 
deklamavo. Žinoma, ir dovanėlių gavo. 

Šiltai mokyklos bendruomenę pasveikino į svečius atvykęs vienuolis, džiaugtis 
dabarties akimirkomis linkėjo mokyklos direktorius Stanislovas Milašius. 

Šventę vainikavo Kūčių vaišės. Darbščiosios devintokų mamytės prigamino įvairių 
skanėstų, kurie privalo būti ant Kūčių stalo.  

Ir aš ten buvau, viską mačiau, kartu su visais džiaugiauosi ir ką mačiau, tą ir užrašiau. 

Linksmų švenčių! 

Mokytoja Rita Sarapinienė 

Te mokykloj visada  

Būna nuotaika gera –  

Nuo darbštumo priklausys,  

Koks bus jūsų pažymys  

Štai jau šventė prasidėjo – 

Daug linksmų žmonių suėjo – 

Išradingų, nuoširdžių –  

Laukia dovanų, saldžių.  

Kad kelių neužpustytų , 

Šventės mus kad aplankytų, 

Kad atneštų dovanų, 

Ir linkėjimų gerų. 

Ilgai lauktos, išsvajotos 

Šventės slepiasi už šluotos,  

Imsim šluotą į rankas - 

Šluosim kiemus ir gatves. 

Kalėdos mokykloje 

Neškit džiaugsmą į namus 
–  

Bus gyvenimas ramus.  

Meile krikštytas žmogus  

Tik gerais darbais gražus.  

Kalėdos – džiaugsmo, šiltų pasisėdėjimų prie bendro stalo, dovanų metas. Jų laukia ir 
vaikai, ir suaugusieji. Mokytojai taip pat. Kasmet mokiniai serengia mokyojams 
Kalėdinę popietę. Šiemet šventę organizavo devintokai, jų tėveliai ir šauniosios 
auklėtojos: Aušra Papirtienė ir Daiva Pilkauskienė. Popietės tema – „Mano vaikystės 
Kalėdos“. Įdomu buvo žiūrėti į mokytojų vaikiškas nuotraukas ir spėlioti: kas čia tokia 
mažytė garbanė prie tokios didelės eglės, kieno čia tokios ilgos kasos ir didžiuliai 
kaspinai. 

Kokios Kalėdos be Kalėdų Senelio? Jis atvyko su gausia palyda: snieguole, snaigėmis ir 
nykštukais. Norite dovanėlių – parodykit, ką mokat. Ir mokytojai dinavo, šoko, 
deklamavo. Žinoma, ir dovanėlių gavo. 

Šiltai mokyklos bendruomenę pasveikino į svečius atvykęs vienuolis, džiaugtis 
dabarties akimirkomis linkėjo mokyklos direktorius Stanislovas Milašius. 

Šventę vainikavo Kūčių vaišės. Darbščiosios devintokų mamytės prigamino įvairių 
skanėstų, kurie privalo būti ant Kūčių stalo.  

Ir aš ten buvau, viską mačiau, kartu su visais džiaugiauosi ir ką mačiau, tą ir užrašiau. 

Linksmų švenčių! 

Mokytoja Rita Sarapinienė 



Mane visada stebino Kalėdų kontrastas – tokia 
šilta šventė tokį šaltą metą. Ji skirta dalintis 
tuo vidiniu gerumu, kuris užplūsta širdį šią 
magišką dieną. Ir tai nėra tik pigi eilutė iš at-
viruko—per Kalėdas tikrai vyksta kažkas ste-
buklingo. 

O kas paverčia šią šventę tokia? 

Galbūt žmonių įsitikinimas, kad diena bus 
nuostabi. Žinojimas, kad visa šeima susirinks į 
vieną būrį. Sniegas, nugalintis nakties tamsą. 
Gal tai ikėjimas Kalėdų Seneliu arba Jėzaus 
Kristaus gimimo laukimas. Kad ir kokia būtų 
priežastis, ji įkvepia mus nors tą vieną dieną 
pamiršti visas smulkmenas, pabusti pakilios 
nuotaikos ir pasisemti tos teigiamos energijos, 
kuri tvyro ore, kad ir kur eitum. Argi nepažįs-
tamas jausmas atsikėlus galvoti:“štai ir dar 
viena diena, kuri galėtų greičiau baigtis“? Kalė-
dos yra stebuklingos dar ir tuo, jog tu nori, kad 
jos nesibaigtų niekada. 

Giedrė Morozaite 9a klasė  

Kalėdos 

Puslapis 5 

Mus subūrė KalėdosMus subūrė KalėdosMus subūrė KalėdosMus subūrė Kalėdos    
Per mokyklą nuvilnijo Kalėdinis šurmulys. Vaikai puošė klases, surengė nuostabią Kalėdinių zuikučių parodą. 
Po  pamokų vyko atskirų klasių renginiai: vaikai vaidino, šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius.  

Gruodžio 20-21dienomis vyko 5a ir 5b klasių Kalėdinės vakaronės. Penktokai surengė tėveliams šventę: 
scenoje abu vakarus karaliavo “Grybų karo” personažai: Poemos scenarijų parašė ir muziką spektakliui 
parinko aukėtojos Jolanta Lastauskienė ir Rita Sarapinienė. Jos, žinoma, “šlifavo” ir penktokų vaidybos 
įgūdžius. Abiejų klasiu mokiniams puikiai pavyko perteikti miško gyvenimo ypatumus.  

Po vaidinimo tėveliai klausėsi penktokų paruoštų žinių, dalyvavo viktorinoje, buvo apdovanoti prizais.  

Ši jauki šventė subūtė vaikus ir tėvelius, šilta atmosfera leido pajusti stebuklingą Kalėdu dvasią. Tokie ren-
giniai stiprina mokyklos bendruomemę ir teikia visiems daug džiaugsmo.  

 

Roberta Diglytė 11a kl.   

Gruodis 2010 m. 

Kalėdinių zuikučių pasaka 

Kalėdinis sveikinimas  
Atėjo Klėdos žiemos takeliu  

Atbego elniukas riestu snukučiu.  

Elniukas mažiukas, nosytė raudona,  

Jis bėgo pasveikinti poną senjorą.  

 

O ponas senjoras Kalėdu Senelis  

Elniukui liepė nubėgt pas tėvelį.  

Paklausti, ar rogės paruoštos,  

Ar maišas iš tinkamo pluošto?  

 

Elniukas paklausė nubėgęs,  

Tėvelis atsakė per miegą.  

Senelio pakilo rogutės,  

Gražios, raudonos, mažutės…  

 

Ir atskrido Senelis pasveikinti Jūsų…  

Marija Lydekaitytė 5a kl. 



Tai  socialinis, pelno 
nesiekiantis projektas. 
Organizuojamas 10-12 
klasių moksleiviams. Tai 
du renginai, sausio 14 bei 
21 dienomis, trunkantys 
po 4 valandas. Renginių 
metu bus vedamos 
kompetetingų, lektorių 
paska i to s  j aun imu i 
aktualiomis temomis. 
Moksleiviai turės proga ne 
tik išgirsti vertingas 
paskaitas, bet ir jų metu 
išgirstas žinias pritaikyti 
praktikoje, susipažinti su 
n a u j a i s  žm o n ėm i s 
padiskutuoti įvairiomis 
temomis, praleisti jaukų, 
v a k a r ą  K a u n o 
savivaldybėje ir patirti 
neišdildomų įspūdžių. 

Renginys - 
nemokamas. 

Š. m. gruodžio 21 d. įvyko 
moksleivių boulingo turnyro 
finalas, kuriame dalyvavo mūsų 
mokyklos moksleiviai: Tomas 
Daukša, Vilius Perevičius ir  
Marius Šilas. Finale dalyvavo 
šešios komandos, nors buvo 
didelė konkurencija, tačiau 
vaikinai visus įveikė ir laimėjo 
pirmąją vietąpirmąją vietąpirmąją vietąpirmąją vietą. Sveikiname! 

A. Česnavičiūtė 12 kl. 

Kovo 11-osios vidurinė mokykla 

Šį laikraštį ir kitus leidinius galite rasti 

Internete adres www.kovo11.kaunas.lm.lt 


