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„Įsiklausom į tylą ir girdim: 
Mes esam laisvi!“ 

Just.Marcinkevičius 
 

 
 
 
Jau du dešimtmečius gyvename laisvoje, 

nepriklausomoje valstybėje, kuri gali didžiuotis įsiliejusi į ES su 
savo kilnia istorija, seniausia išlikusia baltų kalba, savitu ir 
turtingu kultūriniu palikimu. 

 
Jau visą dešimtmetį didžiuojamės vadindamiesi Kovo 

11-osios vidurinės mokyklos bendruomene, kuri stengiasi 
pateisinti šį vardą dalyvaudami įvairiose pilietinėse akcijose, 
konkursuose, projektuose, kurdama demokratišką aplinką 
mokykloje... Manau, kad Gedimino bokšto vėliavos saugojimo 
patikėjimas mūsų mokyklai įrodo, kad esame verti Kovo 11-
osios vardo. 

 
Šiandien, tokia ypatinga proga, norėčiau palinkėti 

visiems mokyklos mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams: 
stenkimės būti tikrais piliečiais ir viską gerai daryti šiandien, 
kadangi šiandiena taps pamatu rytojui, o rytojus neužilgo 
įsilies į amžinybę ir taps istorija. 
 

 
 
 

Mokyklos direktorius Stanislovas Milašius 

Kituose  

puslapiuose 

skaitykite 

...pastogej mokyklos kasdien  

 istorijos vingius priminki... 

Neringos Vosyliūtės piešinys 
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1990 03 11 Atkurta Lietuvos Respublika 

1990 06 mėn. Prasidėjo Maskvos ekonominė blokada Lietuvai. 

1991 01 13 „Kruvinasis sekmadienis“ - sovietų okupantų ir jų  

  kolaborantų mėginimas įvykdyti valstybinį perversmą; 

  užimant LTV bokštą žuvo 13 žmonių. 

1991 02 11 Islandija pripažino LR 

1991 09 17 LR priimta į JTO (Jungtinių Tautų Organizaciją). 

1992 10 25 Referendumu priimta Lietuvos Respublikos 

  Konstitucija. 

1992 m. Laisvi rinkimai į LR seimą. 

1993 02 25 Inauguruotas ketvirtasis LR ir pirmasis 

  atkurtos LR prezidentas A.Brazauskas. 

1993 06 25  Įvestas litas. 

1993 09 31 Iš Lietuvos išvestas paskutinis Rusijos 

  karinis dalinys. 

1993 09 06 Lietuvą aplankė Romos popiežius Jonas 

  Paulius II. 

1998 02 26 Inauguruotas LR prezidentas V.Adamkus. 

2003 02 26 Inauguruotas LR prezidentas R.Paksas 

2004 03 29 Lietuva tapo NATO nare 

2004 04 06 Prezidentas R.Paksas nušalintas po apkaltos 

  proceso 

2004 05 01 Lietuva tapo Europos Sąjungos nare 

2004 07 12 Antrai kadencijai inauguruotas LR  

  prezidentas V.Adamkus 

2009 07 12  Lietuvos prezidente inauguruota Dalia 

  Grybauskaitė 

 ...Laukia tėvynės šviesi ateitis, 
Mes jos viltis ir gynėjai... 



MOKYKLOS VARDO SUTEIKIMAS 
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 Mūsų mokykla , Kauno 25-oji vidurinė, prieš Lietuvos  

nepriklausomybės atkūrimo 10 – ąsias metines pasipuošė nauja  

iškaba : “Kovo 11-osios vidurinė mokykla„. 

 Šio  garbingo vardo suteikimo proga į mokyklą susir-

inko daug svečių ,  buvusių mokyklos auklėtinių. Atvyko ir 

Seimo narė, Kovo 11-osios Akto signatarė Laima Andrikienė.  

Prieš iškilmingą naujojo vardo suteikimą  Petrašiūnų parapijos 

bažnyčioje buvo pašventinta nauja mokyklos vėliava. 

 „Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvoje vykstan-

tys pokyčiai vertė mokyklą suteikti moksleiviams žinių, kurios 

padėtų ateityje būti aktyviais bei išmintingais visuomenės 

nariais , – tokiais žodžiais į susirinkusius kreipėsi mokyklos di-

rektorius Stanislovas Milašius. –   Mūsų mokykla pradėjo kurti 

pilietiškumo ugdymo sistemą, kuri tiesiogiai susijusi su pagrindiniu tikslu – demokratiškos mokyklos sukūrimu.  Per tą 

laikotarpį įgyvendinome projektą „Pilietiškumo ugdymas mokykloje“ , dalyvavome programose  „ Žaidžiame rinkimus“,  

„ Veiksmo diena savivaldybėje“ ,  „ Moksleivių nubyrėjimo prevencija“,  įkūrėme Kovo 11-osios muziejų. Būtent ši veikla 

ir pastūmėjo mus susieti mokyklos pavadinimą su įsimintina Kovo 11-osios data“. 

 Simboliška , jog mūsų mokykla įsikūrusi Kovo 11- osios gatvėje. Mokyklos bendruomenė, Lietuvos Respublikos  

nepriklausomybės atkūrimo 10-mečio proga kreipėsi į miesto 

Švietimo ir ugdymo skyrių dėl šio vardo suteikimo, ir Miesto taryba 

priėmė sprendimą vardą suteikti.  Šio vardo suteikimas skatina mo-

kyklą keistis iš esmės, apsispręsti, kokie mes būsime ateityje. Ti-

kime , kad mūsų mokyklai nereikės blaškytis , ji galės sutelkti mintis 

pagrindiniam darbui – rengti moksleivius gyvenimui. 

 Šiltai  mokyklos bendruomenės narių  ir svečių buvo sutikta 

Seimo narė, Kovo 11-osios Akto signatarė Laima Andrikienė. „ 

Kažin ar Lietuvoje rasime daugiau mokyklų, kurioms šiomis dieno-

mis suteiktas toks garbingas vardas“, - sakė signatarė, pasidalijusi 

nepamirštamais prisiminimais , kaip prieš 10 metų buvo pasirašytas 

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas . Seimo narė palinkėjo 

mokyklos moksleiviams ir mokytojams gerbti garbingą Kovo 11-osios vardą, mokytis ir dirbti taip , kad jį pateisintų , 

jausti pilietinę atsakomybę už savo darbus ir poelgius. 

 Darnos ir susiklausymo , kuo daugiau gerų darbų atlikti vardynų proga mokyklos bendruomenei linkėjo Kauno 

apskrities Socialinių reikalų ir švietimo departamento atstovė J. Jablonskienė, Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. 

specialistas V. Mažeika, Jonučių vidurinės mokyklos atstovai. 

 Moksleiviai ir mokytojai sudainavo naująjį mokyklos himną, kuriam muziką parašė muzikos mokytoja Lina 

Navikauskienė, o žodžius sukūrė lietuvių kalbos mokytoja Danutė Čaikauskienė. Daug gražių eilėraščių posmų, nuo-

taikinga dainų ir šokių pynę  mokyklos auklėtiniai paskyrė nepriklausomybės 10-

mečiui bei savo mokyklos vardynoms. Ta proga mokykloje buvo atidarytas Kovo  

11-sios muziejus bei informacinis centras. Juostelę prie naujosios patalpos perkirpo  

signatarė Laima Andrikienė , šiam centrui dovanojusi keletą kompiuterių. 

 Kovo 11-osios muziejų kartu su moksleiviais gražiai įrengė istorijos moky-

tojos Rasa Praniulienė ir Gražina Stonienė , kurios ir supažindino svečius su su-

kaupta turtinga šalies nepriklausomybės atkūrimą menančia medžiaga , valstybės 

atributika , mokytojų bei mokyklos absolventų žymesniais pasiekimais.  

 Kovo 11-osios vidurinės mokyklos svečiai turėjo progą pasirašyti naujojo 

muziejaus garbės knygoje 
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LIETUVOS VĖLIAVOS SERGĖTOJAI 

Pirmoji naujųjų metų diena. Rytas. Šalta. Tik ne mums, grupelei mokyklos 
atstovų, pačių aktyviausių, o galbūt ištvermingiausių po smagios naujametes 
nakties susirinkusių kelionei į Vilnių. Mūsų mokyklai saugoti patikėta Lietuvos 
vėliava, visus 2009 – uosius, Lietuvos Tūkstantmečio metus, plevėsavusios 
Gedimino pilies bokšte. 
Štai 10.30 ir mes jau riedame Vilniaus link. Nuotaika puiki, matyt dėl visus 
apėmusio įspūdžio, jog esame išskirtiniai. Tačiau mes ir buvome išskirtiniai. 
Pamatę mus, vilniečiai iškart šnibždėjo: 
„Kaunas“. Pasirodo, dėl gražios 
mokyklos vėliavos, kuri mums buvo lyg 
kelrodė žvaigždė. 
Katedros aikštėje jau laukia būrys garbės 
kuopos karių. Lengvas atodūsis merginų 
lūpose. Ech, gražūs vyrai, tokie 
pasitempę, tvirti. Jų dėka vyrauja 
iškilminga dvasia (tik kyla klausimas, 
kaip jiems pavyksta stovėti su galimybe 
judinti tik akių obuolius ir nieko 
daugiau, ir dar tokiame šaltyje, brr.) 
Matyt, net aukštesnės jėgos palaimino 

mūsų žygį Gedimino pilies bokšto link – 
diena graži, ir ceremonija paliekant įspūdį. 
Daugybė žmonių. Pakili muzika. Įkvepia 
Seimo pirmininkės kalba. Kodėl? Mes 
jaučiames ne ką mažiau svarbūs, o tarę 
padėkos žodį sulaukėmė šiltų, sveikinančių 
ovacijų. Štai vėliava jau mūsų. Tad 
vieningai tariame: „Didžiuojamės mums 
suteikta garbe!” 

     
 

Agnė Karmazinaitė 12 b kl. 

Sausio 1 dieną Vilniuje vyko 
garbinga ceremonija, kurioje aš buvau 
įpareigotas atstovauti savo mokyklai. 
Mums buvo įteikta saugoti Lietuvos 
vėliava, kuri 2009 metus plevėsavo 
ant Gedimino kalno. 
Būdamas šioje ceremonijoje ir 
atstovaudamas mokyklai, jaučiausi 
pakylėtas. 
Esu mokyklos mokinių prezidentas, 
prieš naujuosius metus pradėjau savo 
kadenciją. Labai džiaugiuosi, kad 
2010 metai prasidėjo tokiu svarbiu 
mūsų mokyklai ir man įvykiu. Į šią 
ceremoniją susirinko žmonės, 

kuriems rūpi Lietuva: jos praeitis, dabartis ir ateitis. Susirinko piliečiai, kurie 
myli savo šalį, saugo vėliavos perdavimo tradiciją. 

Kauno Kovo 11-osios vid. m-klos mokinių  

prezidentas Eimantas Andriukaitis 11a kl. 



Mokykloje renginys. Švenčiame Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo 90-ąsias metines. 

Tradiciškai? Ne visai. 

Salė. Ekrane – Lietuva iš paukščio skrydžio, 

keičiasi istoriniai kadrai, 1918 metų vasario 16-osios 

įvykiai. O scenoje už apvalaus stalo iškilmingai sėdi 

abiturientai – šiandien jie signatarai. Orūs, 

susijaudinę jie skelbia: Lietuvos valstybė yra laisva. 

Viskas taip įtaigu ir prasminga. Istoriniai 

įvykiai tarsi įsiveržia į salę, ir laikas išnyksta, 

susilieja vakar, dabar, rytoj. Mažųjų pradinukų akys 

žiba: signatarai suvirpino jų širdis. Ir ne tik jų. 

Mokytojos su pasididžiavimu ir grauduliu žvelgia į 

kostiumuotus vaikinus: pavasarį jie paliks mokyklą. 

Bet tikrai visą gyvenimą prisimins, kaip 2008 metų 

vasario 16-ąją, Lietuvai švenčiant 90-ąsias 

Nepriklausomybės paskelbimo metines, jie mokyklos 

salėje paskelbė, jog Lietuva yra laisva. 

Skambutis kviečia į mokyklos kiemelį. Visų rankose 

mažos trispalvės. Kas čia bus? Direktoriaus pavaduotoja 

Laima Lukšienė kreipiasi į mokinius 

ir mokytojus. „Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimas 1918 

metų vasario 16-ąją prilygo 

stebuklui ir šis stebuklas tęsiasi,“ – 

sako ji. Mokyklos mokinių 

prezidentė Ingrida Jurkšaitė tarsi 

patvirtindama ką tik pasakytus 

žodžius, džiaugiasi galėdama laisvai reikšti savo nuomonę, 

bendrauti su viso pasaulio jaunimu, realizuoti svajones. 

„Įvertinkim tai, ką turime – Laisvę, Nepriklausomybę, 

pasidžiaukime gerais darbais, - kviečia ji. – Iš mažų, gerų, 

gražių darbų išauga geresnis rytojus. Tad šiandien kartu su 

jumis noriu pasveikinti rydieną. Būk sveika, mano šalies 

Nepriklausomybe! Būk sveika, Lietuva! Būk sveika, Vasario 

16-oji!” 

Saulė šypsojosi pro debesis, lengvai snyguriavo, o 

mes visi, linksmai šurmuliuodami, laikydami rankose po 

mažą trispalvę apjuosėme mokyklą gyvu žiedu. Tikrai žinau, 

jog šią dieną prisimins visi, kas delne laikė savo klasės 

draugo ranką. 

DIENA, KAI MES SKELBĖME NEPRIKLAUSOMYBĘ 
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Po pietų mokyklos mokiniai aplankė miesto savivaldybę, rajono seniūniją, kitas miesto įstaigas. Kaunas pasipuošė 

mažomis trispalvėmis. 

Tikrai žinau, 
jog šią dieną 
prisimins visi, 
kas delne laikė 
savo klasės 
draugo ranką. 
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MOKYKLOJE  ĮGYVENDINAMA PILIETIŠKUMO 
 UGDYMO PROGRAMA 

Projektiniai darbai — tai vienas iš veiklos būdų, padedančių mokiniams ir mokytojams nuoširdžiai 

bendradarbiauti, ugdyti kūrybiškumą, tapti savarankiškai mąstančiais, aktyviais visuomenės piliečiais. 

Paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai, mokyklos 

muziejuje.  

Minėjimas „Skelbiame Lietuvos valstybės 
atkūrimą“, skirtas Vasario 16-ajai. 

L i e t uvo s  va l s t yb ė s 
atkūrimo 90-ies metų 
jubiliejui paminėti skirta 
akc i j a  „90  la i svės 
žingsnių“.  

...Liepsnoki ir deki širdie, 
 neleisk niekada mums nurimti... 

Mokinių tapybos ir fotografijų paroda „Atgiję paminklai“ 

Pilietinio ugdymo projektas  

„Istorinė atmintis – pilietinių 

vertybių pamatas“.  Išleista 

knygelė,  atspindinti projekto eigą. 

 

 

 

 
Laisvės gynėjų dienai 

paminėti skirta pilietinė 

akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

Lietuvos  kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos 

Kauno apskrities skyrius pakvietė mūsų 

mokyklos mokinius į išvyką  „Lietuvos 

Nepriklausomybės kovų keliais“. Aplankėme 

vietas, menančias Lietuvos savanorių kovas prieš 

bolševikus, lenkus  

1919 - 1920 

metais: Deltuvą, 

U k m e r g ę , 

Š i r v i n t a s , 

Giedraičius.  
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Kovo 11-osios minėjimas. Moksleivijos eisena Kaune. 

Koncertas Kovo 11-
ajai paminėti „Aš, 
mano šeima ir 
gimtasis miestas“. 
M ū s ų  š v e n t ė j e 
da lyvavo  Šaul ių 
s ą j ungo s  na r ys , 
dabartinės Lietuvos 
kariuomenės įkūrėjas, 
buvęs par t izanas 

Stasys Dovydaitis. Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių Kauno apskrities skyriaus valdyba: Algirdas 
Morkūnas, Aušra 
J u r e v i č i ū t ė , 
A u d r o n ė 
V e l e n t i e n ė , 
atsargos majorai 
Arūnas Stašaitis ir 
Rimas Krivickas. 
Kovo 11-osios akto 
signataras Algirdas 
Patackas.  

 

...Kovo 11 - osios esam vaikai 
Naujas rytojus mus kviečia... 

9 – 12 kl. moksleiviai dalyvavo 

J.Jablonskio gimnazijoje vykusioje 

poezijos šventėje „Gimtasis žodis – 

amžina vertybė“ ir pristatė literatūrinę 

kompoziciją „Kol dega krūtinėj šventa 

ugnis toji“, skirtą V.Kudirkos 150 – 

osioms 

g imimo  me t i n ėms . 

Poetiniu žodžiu, šokiu 

kompozicijos atlikėjai 

papasakojo apie šio 

visuomenės veikėjo 

svarbiausias gyvenimo 

akimirkas.   

Gedulo ir vilties 
dienos minėjime 
m o k y k l o j e 
dalyvavo Kauno 
miesto vicemeras 
Rimantas Mikaitis, 
Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių 
sąjungos (Kauno 
s k y r i a u s ) 

pirmininkė Jūratė Marcinkevičienė, Politinių kalinių 
sąjungos pirmininkas Sigitas 
G r i g a i t i s ,  K a u n o 
bendruomenės centro „Girsta“ 
p i r m i n i n k ė  Z i n a i d a 
Streikienė, buvusi tremtinė 
T e k l ė  Č e r n i a u s k a i t ė -
Stirbienė, buvusi tremtinė, 
partizano dukra Elvita 
Morkūna i t ė -Čap l i k i e nė , 
Lietuvos la isvės kovų 
sąjūdžio gynybos pajėgų vado 
Adolfo Ramanausko -Vanago 
d u k r a  A u k s u t ė 
R a m a n a u s k a i t ė  – 
Skokauskienė. 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas kapinėse. 

Sausio 1 -ąją mokyklos delegacija dalyvavo Gedimino 

pilies bokšto trispalvės, plevėsuosiančios 2010 metais, 

iškėlimo ceremonijoje. 2009 metais plevėsavusi 

trispalvė perduota saugoti mūsų mokyklos 

bendruomenei. Didžiuojamės mums suteikta garbe 

saugoti šį laisvos šalies simbolį.  
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...Savo mokyklą mes mylim karštai, 
 Čia Lietuvos saulė šviečia... 

D a l y v a v o m e 
R e s p u b l i k i n ė j e 
socialinėje akcijoje 
“Mylėkim vaiką 
širdimi”, kurios 
tikslas - atkreipti 
visuomenės dėmesį į 
m a s i n ę  t ė v ų 
migraciją ir be 
p r i e ž i ū r o s 

paliekamus vaikus, emigracijos žalą jauno žmogaus 
dvasiniam pasauliui.  

Akcija “Dovanoju gerą 

nuotaiką” skirta paminėti 

Pasaulinei psichikos 

sveikatos dienai.  

Vienuoliktų ir 

dvyliktų klasių 

m o k i n i a i 

dalyvavo LR 

Konsti tuci jos 

ž i n i ų 

p a t i k r i n i m o 

V.A.Graičiūno 

aukštojoje vadybos mokykoje, minint spalio 25 - ąją - 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną.  

Dalyvaujame 

šalies mokinių 

pilietinio ir 

t a u t i n i o 

u g d y m o 

p r o j e k t e 

" S e n o l i ų 

godos".  

 

Dalyvavome Respublikinio 
p ro j ek to  “GIMINĖS 
M E D I S ”  p a r o d o s 
atidaryme Kauno miesto 
muziejuje. Parodoje buvo 
eksponuojami šeštokių 
kūrybiniai darbai. Dalyvaujame pamokose — 

ekskursi jose Istorinėje 

prezidentūroje. 

Diskusija ”Aplinkosaugos 

problemų sprendimas ES ir 

Lietuvoje”. 

ES parlamento rinkimų viešinimo kampanija - teatralizuotos 

eitynės.   

Pradinių klasių projekto „Mes – Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai“ darbų parodos atidarymas. 
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REIKŠMINGIAUSI MŪSŲ PASIEKIMAI 

Mokinys Deivydas Mar-

cinkevičius respublikiniam 

konkursui „Rašyk laišką 

europarlamentarams ir būk 

išgirstas“  parašė laišką ir 

2007 11 09 buvo pakviestas 

į respublikinę konferenciją. 

Jis apdovanotas diplomu 

bei kelione į Briuselį.  

2008m. konkurse ”Senolių godos” II- a vieta 

Kaune. 

8  kl. mokiniai konkurse „Aš – Lietuvos Respublikos pilietis“ užėmė 
II – ą vietą. 

Istorijos olimpiadoje Kauno mieste 12 kl. 

mokinė Aurika Škadauskaitė užėmė 25 vietą 

(iš 79),  9 kl. – Raminta Gedvilaitė -  17 – ą iš 

34 – ių, pagilino pažinimo ir mokėjimo mo-

kytis kompetencijas.  

Paruošti mokiniai respublikiniam konkursui „Lietuvos kovų už 

laisvę ir netekčių istorija“ . 

2008 m. 11 kl. mokinė Jurgita Bobinaitė - Respublikinio konkurso 
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“  laureatė. 

Dalyvavome susitikimuose su 

europarlamentaru Justu Vincu 

Paleckiu, etnologu, buvusiu 

mūsų mokyklos auklėtiniu Jonu 

Misevičiumi.  

Projekto skirto Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti parodoje 
„Tautinis atvirukas“ 2008 m. Lauretės 4 b klasės mokinės Neringa 
Vosiliūtė ir Laima Ritikytė.  

Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose organizuotoje parodoje- 

konkurse „Lietuva, Tėvynė mūsų...“ 4 b klasės mokinių Ievos 

Sudeikaitės ir Neringos Vosiliūtės darbai buvo eksponuojami 

parodoje bei apdovanoti garbės raštais.  

Tarptautinis Barbara Petchenik 

vaikų žemėlapių konkursas 

Lietuvos atrankos laimėtoja 

„Gyvename vieningame pasaulyje“ 

Laima Ritikytė apdovanota 

padėkos raštu ir asmenine dovana.  

Konkurse – viktori-

noje  Kauno mieste 

„Besikeičianti Europa 

mums“ 2007 03 23 

užimta pirmoji vieta. 

Kauno tautinės 

kultūros centro 

organizuotame 

m o k i n i ų 

grafikos darbų 

konkur se  - 

p a r o d o j e 

„ A t v ė r u s 

tūkstantmečio 

s k r y n i ą “ , 

skirtame Kovo 

1 1 - a j a i  i r 

Lietuvos vardo 

paminėjimo tūkstantmečiui. Mokinė Neringa 

Vosiliūtė apdovanota padėkos raštu.  

 ...Amžiams pradingo juodoji būtis, 
Laimės mes esam kūrėjai... 

Kartu su menų darželiu “Etiudas” organi-

zavome Gričiupio seniūnijos ikimokyklinių 

įstaigų ir mokyklų pirmų klasių mokinių 

piešimo akcija “Mano tėviškė 2010″, skirtą 

Lietuvos Nepriklausomybės dienai. 
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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 

VAIKŲ AKIMIS 

Dvylika laiptelių 

„Mano prosenelė pasakojo, kad seniau 
Lietuvoje gyventi buvo sunku, ypač per 
karą. Aš džiaugiuosi, kad dabar lengviau 
gyventi, yra ką valgyti. Gali ramiai 
gyventi savo namuose.“ Melita 1b 

„Lietuvoje aš gimiau. Lietuva 
man – mano namai. Aš norėčiau, 
kad tuose namuose nebūtų karų, 
sąmyšių ir kad visi žmonės būtų 
laimingi.“ Justinas 1b 

„Aš norėčiau, kad Lietuva išliktų ir būtų geriausia 
ir gražiausia šalis pasaulyje.“ Povilas 1b 

„Lietuva labai graži šalis. Aš niekada 
nenorėčiau iš Lietuvos išvažiuoti, nes čia 
gimiau, čia turiu daug linksmų draugų.“ 
Erika 1b 

„Lietuva labai graži šalis. Aš niekada 
nenorėčiau iš Lietuvos išvažiuoti, nes čia 
gimiau, čia turiu daug linksmų draugų.“ 
Erika 1b 

„Lietuva tvarkingesnė už Angliją. Aš ten mokiausi ir gyvenau. 
Grįžti į Angliją nenoriu, nes ten ne mano šalis. Aš ne ten 
gimiau.“ Matas 1b 

„Norėčiau, kad Lietuvoje 
nebūtų ginčų ir blogio, kad 
visi būtų laimingi ir gerai 
gyventų.“ Aivaras 2b 

„Aš svajoju kai užaugsiu pastatyti kruizinį laivą. Juo galėtų atplaukti viso pasaulio žmonės 
ir pažiūrėti kokia graži mano šalis Lietuva.“ Dominykas 1b 

Kovo 11-oji yra mūsų mokyklos šventė. 
Kovo 11-ąją buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė. Taigi mes švenčiame 
dvi šventes. 3a Neringa 

Kovo 11-oji – 
nepriklausomybės atkūrimo 
diena. 3a Andrius 

Kovo 11-oji – tai paprasta 
šventė, per kurią giedamas 
Lietuvos himnas, sakomi 
eilėraščiai, dainuojama. 3a Aušra 

Kovo 11-ąją tapome laisvi. Dabar galime 
laisvai važiuoti į užsienį, sakyti, ką galvojam. 
6b Deividas Tai nepriklausomybės 

šventė. Man sunku 
pasakyti, kas pasikeitė, nes 
aš jau gimiau laisvoje 
Lietuvoje ir nepatyriau to, 
ką išgyveno mano tėvai ir 
seneliai. 6b Gintarė 

Man laisvė – tai, kad aš 
jaunimas gali mokytis ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje, 
kad apie mūsų šalį žino ir 
kitos valstybės. 6b Ieva 


