
 Mūsų mokyklos 
pirmame aukšte buvo 
eksponuojama paroda 
„Vandens pasaulis“, ku-
rią parengė pradinių kla-
sių mokytoja Raimonda 
Stašaitienė. Parodai bu-
vo pateikti net 102 dar-
bai. 
   Šioje parodoje dalyva-
vo Humanitarinės pradi-
nės ir mūsų mokyklos 
mokiniai, kurie labai 
jautriai ir kūrybingai 
įamžino Kauno marių vaizdus. Tai baigiamasis projektinio darbo 
renginys, nes pavasarį vyko popietė, skirta Kauno marių gyvūnijai. 

   Už dalyvavimą parodoje mokiniai gavo padėkas ir rėmelį nuotrau-
kai įrėminti. 

   Einant koridoriumi akys pačios nukrypo į spalvingas, nuotaikin-
gas nuotraukas. Galima džiaugtis, kad tiek daug vaikų pastebėjo ir 
įamžino Kauno marių vaizdus, o jais galėjo pasigėrėti visa mūsų 
mokyklos bendruomenė.  

Eglė Miliūtė 7a klasė 
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Paroda „Rudenėlio išdaigos“ 

 Šių metų spalio 14-15 dienomis mūsų mokykloje vyko kas-
metinė paroda „Rudenėlio išdaigos“. Šia parodą organizavo pradi-
nių klasių mokytoja Aušrelė Baltrušaitienė. Parodoje galėjo daly-
vauti visi norintys pradinukai. 

   Įsimintiniausias darbas buvo Rugilės Vareikaitės iš 4b klasės – 
pelėda iš arbūzo. Iš tikrųjų visi darbai buvo nuostabūs. Tikėkimės, 
ši paroda bus organizuojama dar daugelį metų.  

Ieva Sudeikaitė 4b klasė  

Dvylika laipteliųDvylika laiptelių  
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Kas tai? 

Tai klubas mūsų mokykloje, kur susirenka gabūs mokyklos moki-
niai. 

Ką jie veikia? 

 Mokykloje ir ne tik joje jie organizuoja įvairius renginius: 
ruošia vaidinimus, dainuoja, kuria įdomius projektus ir juose daly-
vauja. Vienas iš jų – „Darom“. Šį projektą finansuoja Europos ko-
misija. 

Ar tiesa, kad jie nenuobodžiauja ir vasarą? 

Taip, tai tiesa. Vasarą 
gabūs mokiniai yra kvie-
čiami į gabių mokinių 
stovyklą. Ten jų laukia 
įvairūs užsiėmimai: dis-
kotekos, naktinis žygis, 
smagios užduotys ir 
daug visokių įdomybių. 

 Pirmame aukšte gali-
te pamatyti įamžintas GMK 
narių veiklos akimirkas. Ka-
dangi šie mokiniai kūrybingi, 
įdomūs sau ir kitiems, tad ir 

paroda pateikta originaliai – ant sienų išdykėliškai „šoka“ nuotraukos, 
o iš jų žvelgia linksmi veidai.                                                  Reda 
Stundžytė 7a klasė     
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Sporto naujienos 

Gabių mokinių klubas 

 Lapkričio 25 dieną mūsų mokykloje vyko krepšinio varžybos, 
kurias surengė Dainavos policijos komisariatas. Renginys prasidėjo 
14.30val. ir baigėsi 18.10val. Žaidė iš viso šešios komandos. Renginys 
buvo įdomus. Pirmąsias tris vietas pasidalino „Varpo“ gimnazija, Ne-
muno ir Dainavos vidurinės mokyklos. Paskutiniąsias vietas pasidalino 
Kauno Kovo 11-osios, Simono Daukanto ir Urbšio vidurinės mokyk-
los. Renginį stebėjo dvi policininkės ir mūsų mokyklos mokiniai. 
Rungtynes komentavo dešimtokas Arnoldas Gulbinas. Per varžybas 
buvo traumuoti du žaidėjai. Vienam žaidėjui iš Urbšio vidurinės mo-
kyklos lūžo ranka, o Dainavos vidurinės mokyklos žaidėjui buvo pra-
skeltas antakis. Mūsų trenerė Rita Stagniūnaitė teisėjavo rungtynėms. 
Ji labai stengėsi teisėjauti, tačiau pralaimėjusiems žaidėjams jos teisė-
javimas nepatiko, ir tai visai suprantama. Ši mokytoja yra objektyvi  ir 
niekam nepataikauja. 

Rungtynių pabaigoje komandų treneriai ir žaidėjai kalbėjo, kad rungty-
nės buvo šaunios. 

Irmantas Karčiauskas 10b klasė 

Caption describing picture or graphic. 
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Kas tave moko? 

Svajok. Turėk tikslą. Veik 

tikrais kulinarais. Nakvynė bei 
visa programa buvo be priekaiš-
tų, visi buvome be galo laimin-
gi. Atlikdama įvairius pro-
jektus, testus geriau paži-
nau save. Man šis projek-
tas buvo šauniausias ir 

įsimintiniausias. 

Gabija Lokytė 5a klasė 

Baltikauskaitė Regina – Tikyba 

Baltušienė Regina – Anglų kalba 

Dužnienė Vita – Technologijos 

Gedminienė Irena – Biologija 

Kisielienė Irma – Matematika 

Klimčiauskienė Zita – Geografija 

Krasauskienė Aušra – Pilietinės visuomenės  

pagrindai 

Kulviečiuvienė Dalia – Vokiečių kalba 

Minialga Virginijus – Fizika  

Papirtienė Aušra – Etika 

Petraitienė Lina – Muzika  

Pranienė Marija – Matematika 

Jankauskienė Rima Ona – Lietuvių kalba 

Sarapinienė Rita – Lietuvių kalba 

Satkauskienė Rūta – Lietuvių kalba 

Sotkevičiūtė Alma – Matematika 

Stagniūnas Antanas – Kūno kultūra 

Stonienė Gražina – Istorija 

Unikauskienė Audronė – Dailė 

Varnienė Renata – Chemija 

Žukauskienė Vida – Anglų kalba 

Pilkauskienė Daiva – Rusų kalba 

Adriuškevičius Antanas – Technologijos 

Šukienė Nida Odeta – Kūno kultūra 

Vaškialytė Erika - Informacinės technologijos 

Šukelienė Jūratė - Informacinės technologijos 

 Man patinka įvairūs projektai, kurie 
yra įdomūs ir juose gali sužinoti kažką naujo. 
Mano  mėgs t am i a u s i a s  p r o j e k t a s 
„Svajok.Turėk tikslą. Veik“. Tai buvo 
dviejų dienų seminaras apie verslumą, 
verslų žmogų. Buvo smagu, kai atėjo 
svečių, kurie papasakojo apie savo pasi-
rinktas profesijas. Mes jiems pateikėme 
gausybę klausimų ir gavome atsaky-
mus. Bet smagiausia buvo įvai-
rios rungtys, žaidi-
mai, nakvynė mo-
kykloje. Maistą 
gaminomės pa-
tys, tai taip pat 
buvo labai 
įdomu. Visi 
pasijutome 

    Esame dešimtokai. Kartą pasidomėjome ir 

sužinojome, kad klasėje tik keli mokiniai žino 

dėstančių mokytojų vardus ir pavardes. Gėda 

nežinoti dešimtokui dėstančio mokytojo vardo 

ir pavardės!!! Pateikiame visų mokytojų 

vardus, kad mokiniams būtų lengviau 

bendrauti su mokytojais. 

   Visi mokiniai nori, kad mokytojai 
juos vadintų vardu. Nuo šiol mes 
mokytojus irgi vadinsim 
vardu. Pavyzdžiui:  

 

 

 

 

 Dvyliktokai, o jūs ar žinote dėstančių 

mokytojų vardus ir pavardes?  

Egzaminai juk nebetoli... 

Erikas Ruseckas ir Arnoldas Gulbinas  

10b klasė 

Dešimtokams dėstantys mokytojai 
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Ar kada teko glostyti arklį? O ar buvote kada nors kalvėje? O ar 
mokate paruošti Kūčių valgius? Visa tai mūsų laukė eskursijoje į 
Anykščius.Buvo labai smagu! 

Anksti ryte išvykome iš mokyklos kiemo.Mūsų klasės buvo tik 
septyni vaikai, bet tai netrukdė, kad gerai leistume laiką. Autobusas 
buvo dviaukštis, todėl visiems užteko vietų ir buvo patogu. 

Pirmiausia atvykome į Arklio muziejų. Ten mes nuėjome į trobelę 
ir pradėjome kalbėtis apie Kūčių papročius, burtus, stebuklus... Klėte-
lės šeimininkė aptarė kiekvieną senesnių laikų šventų Kūčių vakaro 
valgį: obuolius, spanguoles ar bulves su duona. Visko paragavę ir suži-
noję mums keletą stebuklingų burtų, sulaukėme Kalėdų senelio, kuris 
pakėlė visiems nuotaiką savo dainomis ir įvairiais įdomiais klausimais. 
Sušilę ir su gera nuotaika išėjome i kiemą paprašyti žiemos, kad grei-
čiau būtų sniego. Visi sustojome ratu ir pradėjome dainuoti ir šokti. 

Atsisveikinę su Kalėdų seneliu patraukėme į Arklio muziejų, bet 
prieš tai užėjome į kalvę. Žaizdre žibėjo raudonos anglys, kalvis paro-
dė,kaip nukalama pasaga. Arklio muziejuje mes pagerbėm arklius už 
tai, kaip jie sunkiai dirbo anksčiau. Kieme daug vaikų glostė arklius ir 
jiems tai patiko. Arkliai buvo prižiūrėti ir gražūs. Kita dalis vaikų su-
posi ant supynių, kur jos tikrai turėjo visiems patikti. 

Viską apžiūrėję muziejuje mes nuvažiavome prie Puntuko akmens. 
Įsitikinome, kad jis tikrai yra didžiausias akmuo Lietuvoje. Prie jo ilgai 
neužtrukome,nes buvome jau pavargę ir sušalę.  

Kelionė atgal buvo smagi. Visi juokavo ar šiaip šnekėjosi. Kaip 
mūsų mokytoja pasakė, taip ir buvo: kelionės metu susiradome daugiau 
draugų ar tiesiog susipažinome geriau vieni su kitais , patyrėme įdomių 
įspūdžių.    

                                                                Brigita Vaičiulytė 7a klasė             
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Kelionė į Anykščius 

A.Smetonos žirgas ir fajetonas 

Kalvė 



 

 

 

☺☺☺☺☺ 

-Kodėl šiemet visą rugsėjį ne-
lankei mokyklos? 

-Tai, kad po vasaros sunku... 

-O pernai pavasarį? 

-Nu, kad sunku, šilta, geras 
oras. 

-O visą gruodį kodėl praleidai 
pamokas? 

-Tai, kad Kalėdos... 

               

KKompiuterinių kalėdinių bei naujametinių atvirukų parodaompiuterinių kalėdinių bei naujametinių atvirukų paroda  

KAUNO KOVO 11-OSIOS VIDURINĖ MOKYKLA 
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.ltwww.kovo11.kaunas.lm.ltwww.kovo11.kaunas.lm.ltwww.kovo11.kaunas.lm.lt    

          Pažvelk pro langą – žemė ilsisi, laukia minkšto snaigių 

apkloto. Bet medžiai vis dar neapsivilkę balto šilko apsiaus- 

tu. Snaigių vis dar nesimato. Gal jos pasipils iš niūraus dan-

gaus per Naujuosius? O jie ne už kalnų. Ir vėl teks džiaugs 

mingai palydėti senuosius metus. Kokie jie buvo? Ar daug 

gero atnešė?Jeigu po šių klausimų teko ilgai pagalvoti ir 

galiausiai atsakyti neigiamai ... mes linkime Jums turiningų, 

šviesių, turtingų Naujųjų metų. Jei 2008–ieji Jums buvo 

geri, linkime 2009–ųjų dar geresnių. 

Linksmų šv. Kalėdų, sėkmingų Naujųjų metų! 

„DL“ redakcija 

 


