
Kasmet mūsų mokykloje vyksta mokyklos mokinių prezidento rinkimai, ir šie metai nebuvo išimtis. 

Šįkart rinkimuose dalyvavo dvi 8 a klasės mokinės 

Ernesta Jurkevičiūtė ir Vaineta Parnarauskaitė. 

Ernestos tikslai: 

1. Atstovauti mokinių bei 
mokytojų interesams. 

2. Informuoti mokinius apie 
vykstančius renginius ir naujienas. 

3. L a b i a u  s u p a ž i n d i n t i 
mokinius su mokykloje vykstančia 
veikla. 

4. P a d ė t i  s i l p n i a u 
besimokantiems mokiniams,kad jie 
gau t ų  p aga l bą  i š  ge r i au 
besimokančiųjų. 

Tad „Dvylikos laiptelių“ redakcija sveikina prezidentę ir linki sėkmės vykdant 
savo naująsias pareigas. 

Vainetos tikslai: 

1. Išradingiau panaudoti 
įvairias mokyklos erdves. 

2. Organizuoti įdomius 
mokymus visiems mokiniams. 

3. Dažniau panaudoti 
diskusijų metodą sprendžiant 
problemas mokykloje. 

  4.,,Sušildyti,,mokytojų ir 
mokinių tarpusavio santykius.  

 

Abi kandidatės lanko MK (mokinių komitetą) bei yra aktyvios mokykloje vykstančių renginių dalyvės, tad 
nuspręsti, kas laimės, nebuvo lengva. 

Visgi po dviejų rinkimų turų, naująja mokyklos prezidente tapo Vaineta Parnarauskaitė.  
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    Ir čia mokausi jau nuo pat pirmos klasės, taigi jau 
aštunti metai aš esu mokyklos bendruomenės dalis, o jei aiškiau, 
tai jau tiek metų jūs priversti su manim prasilenkti mokyklos 
koridoriuose. 

  Jau pradinėse klasėse buvau aktyvistė, kuri norėjo kažką veikti ir 
būti pasižymėjusi. Savo poreikius man padėjo išpildyti pradinių 
klasių mokytoja Inesa, kuri leido į įvairius konkursus ir renginius, 
taip pat pas ją lankiau literatų būrelį. 

  Šeštoje klasėje prasidėjo didžioji mano veikla – direktoriaus 
pavaduotoja L. Šakelytė pakvietė mane į GMK, ir ten buvo 
nulemtas mano likimas. Nuo to laiko didžiąją laisvalaikio dalį 
skiriu mokyklai, GMK, MK, ir tikrai galiu pasakyti, jog 
direktoriaus pavaduotoja Lina yra man beveik kaip antroji mama.  

  Dėl tokio užimtumo sunku rasti laiko mokslams, tačiau 
tenka.. Na, ir mano vidurkis yra maždaug 9.7… Nemanau, jog 
esu „moksliukė“ ar „knygų žiurkė“, nes didelę savo laiko dalį 
skiriu laisvalaikiui su draugais ( jų turiu gana daug!)  

   Taip pat daug laiko atiduodu muzikai – ji padeda man 
atsipalaiduoti, lengviau išreikšti ir perteikti savo emocijas. Na, 
kartais ir pašoku savo malonumui (formą palaikyti reikia ) 

  Mokyklos prezidente tapau tam, kad galėčiau įgyvendinti 
savo užsibrėžtus tikslus, keičiant kažką mokykloje kartu su 
visais mokyklos mokiniais, kad išbandyčiau save ir turėčiau, 
ką prisiminti iš mokyklos laikų. 

Vaineta Parnarauskaitė 
8 a klasė 

Trumpa mokyklos prezidentės Vainetos biografija 
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Aš, Vaineta Parnarauskaitė, pasaulį išvydau 1994 metais rugsėjo 8 dieną. 
Nuo to laiko pradėjo augti mano pasaulėlis galvoje… Ketverių metu 
bandžiau eiti į darželį, tačiau, jau tada buvau asmenybė su savo nuomone, 
todėl tėvams nepavyko taip išsisukti. Taigi užaugau namie su auklyte. Dar 
labiau formuoti savo pažiūras pradėjau 5 metų, kai mama nutempė mane į 
šokių kolektyvą. Tada aš pirmą kartą susipažinau su būsimomis savo 
aistromis – šokiais, ritmu, muzika…  

Na, ir tik per šokius aš atėjau į šią mokyklą - šokių partnerio mama 
rekomendavo mokytoją Inesą, taigi taip ir atkeliavau čia mokytis. 

 2008 metų pavasarį mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Lietuvos 
europarlamentaro Justo Vinco Paleckio organizuotame konkurse “Europos 
Sąjunga, Lietuva ir aš - po dvidešimties metų”. Už aktyvų dalyvavimą buvome 
paskatinti kelione į Europos parlamentą Briuselyje. Paleckis yra Lietuvos 
delegacijos Europos Parlamento Socialistų grupėje vadovas. Jis taip pat yra 
aplinkosaugos komiteto bei Europos Parlamento laikinojo klimato kaitos 
komiteto pavaduojantis narys. 

   Šiemet europarlamentaro iniciatyva vyksta aplinkosauginė akcija 
“Padėkime žemei - padėkime sau”. Jos tikslas - dalintis mintimis ir idėjomis, kaip 

taupyti vis labiau brangstančią energiją ir padėti sau per ekonominį sunkmetį. Tokiu būdu laimėtų visi - ir žmonės, ir gamta. 
J.V.Paleckis, remiamas aplinkosaugos organizacijas ir žinomų Lietuvos žmonių, platina “Žaliąjį kodeksą” - gyvenimo principų 
rinkinį, kuriame siūlomi energijos taupymo būdai. Šis kodeksas, išleistas atskira knygele, buvo padalintas ir mūsų mokyklos 
mokiniams europarlamentaro viešnagės mokykloje metu vasario 20 dieną. 
   Svečias papasakojo apie savo veiklą, improvizavo su mokiniais du referendumus: ar vertėtų priimti Turkiją į Europos 
Sąjungą, uždaryti ar ne Ignalinos atominę elektrinę. Be abejo, nuomonių buvo įvairių. J.V.Paleckis konstatavo, jog susitikimo 
dalyvių balsais balsavimas panašus į Europos Parlamento nuomonę. 
   Svečias pabrėžė, kad pasaulyje egzistuoja daug grėsmių, tačiau pati didžiausia iš jų - klimato kaita, ir tik mes visi kartu 
galime sustabdyti šį procesą. 
   Naujoji aplinkosauginė akcija “Padėkime žemei - padėkime sau” skatina ieškoti įvairiausių būdų, kaip sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ištakas. Savo idėjas gali siūlyti visi, kam svarbi pasaulio ateitis. 
   Mokiniai aktyviai domėjosi akcijos sąlygomis. Susitikimo pabaigoje parlamentaras pasidžiaugė įžvalgiais mokinių 
klausimais, skatino mokykloje įgyti kuo daugiau žinių, mokytis užsienio kalbų. Tai atvers kelius į tikrąją sėkmę. 
   Tikimės, jog aktyvi diskusija mokiniams tapo impulsu plačiau domėtis Lietuvos, Europos, Pasaulio išlikimo problemomis, 
suvokti, kad ir nedideli darbai gali būti labai prasmingi. 

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 
Rita Sarapinienė 

Susitikimas su europarlamentaru 
J.V.Paleckiu 



Aš mokausi Kauno 
Kovo 11-osios vidurinėje 
mokykloje. Ji buvo įkurta 
1966 m. spalio 22 dieną ir 
vadinosi Kauno 25-oji 
vidurinė mokykla. 1999 
lapkričio 16 dieną jai buvo 
suteiktas Kauno Kovo 11-
osios vardas. Labai smagu, 
kai mokykloje kiekvienais 
metais vis gražiau ir gražiau. 
Man čia patinka- graži 
aplinka, atnaujintas mokyklos 
vidus. Kiekvieną dieną 
valytojos valo kiemą ir 
kabinetus. Kartais ir vaikai su 
mokytojomis eina tvarkyti 
aplink mokyklą esančią 
teritoriją.  Kieme nėra 
šiukšlių, nes kiti žmonės ir 

me s  p a t ys  s t e ng i amės 
nešiukšlinti.  

Mokykloje irgi švaru, 
pro langus (dauguma langų 
nauji) galima matyti, kas 
vyksta mokyklos kieme ir dar 
truputį toliau. Mokykloje visur 
pakeisti šviestuvai. Kadangi už 
lango dažnai būna tamsu, 

naujos lempos tarsi mažytės 
saulutės rodo, kas dedasi 
aplinkui, ir padeda mums 
mokytis negadinant akių.  

 Sargas mokykloje 
padeda palaikyti tvarką. Jis 
prižiūri, kad niekas 
nešiukšlintų, nesimuštų ir 
nebėgtų iš pamokų. 
Kiekvienais metais vasarą 
organizuojamos vaikų 
vasaros poilsio stovyklos.  
 Čia yra krepšinio, 
rankinio būreliai,.veikia 
dramos būrelis „ 
AITVARAS“ ir šokio teatras 
„TŪTA“. Ši mokykla puiki.!  

Tomas-Ričardas 
 Jokubauskis  

Kai kas nors iš mokinių neatlieka savo namų 
darbo, tada būna labai nepatenkinta. 

 Ji mus daug ko išmoko. Mokykloje yra 
vienintelė geografijos mokytoja. Geografijos 
mokytoja sirgo du mėnesius. Mūsų klasė jos 
labai pasiilgo ir džiaugėsi jai vėl sugrįžus. Į 
matematikos šalį mus veda dar viena mokytoja. 
Ši mokytoja mėgsta pajuokauti. Mūsų auklėtoja 
dėsto gamtą. Ji yra ir mūsų klasės auklėtoja.  

Mums dėsto daug gerų mokytojų. 
Jie visą laiką mums padeda ir moko su 
džiaugsmu ir liūdesiu. Jie džiaugiasi, 
kai mes jų klausomės ir mokomės ausis 
ištempę. Jie liūdi, kai mes rėkaujame, 
neklausome, nesimokome, neruošiame 
namų darbų... Jiems nepatinka rašyti 
blogus pažymius, smagu, kai mes 
mokomės ir pasiekiame gerų rezultatų. 

Pirmoji mano mokytoja buvo Rasa 
Skaisgirytė. Ji buvo tarsi mama mokslo 
šaly, ji padėjo žengti pirmuosius žinių 
žingsnius. Man ji buvo labai gera ir 
draugiška. Antroji mokytoja buvo Rasa 
Miliuvienė, su ja aš mokiausi 
trumpiausiai, tik vienerius metus. Ir ji 
buvo gera. Šiuo metu mus moko daug 
mokytojų. Lietuvių kalbos mokytoja 
mus daug ko išmoko. Bet aš noriu 
daugiau išmokti. Man lietuvių nesiseka, 
nes aš tingiu mokytis. Kai mes blogai 
mokomės, mokytoja būna nepatenkinta. 
Darbų mokytoja bando išmokyti mus 
pasirūpinti savimi. Per pamokas 
mokomės gaminti maistą ir siūti 
drabužius.  

Ji mums rengia visokias ekskursijas, 
staigmenas... Mokykloje dėstomos 
anglų ir rusų kalbos. Istorijos mokytoja 
mus supažindina su praeities įvykiais.  

Iš informatikos mokytojos išmokau, 
kaip elgtis su kompiuteriu. Kad visai 
neužsisėdėtume prie knygų, mus 
išjudina kūno kultūros mokytoja. 

Visi šie mokytojai atiduoda daug 
žinių ir pastangų savo mokiniams, o 
kiek mes pasieksime, priklauso nuo 
mūsų pačių. 

Tomas-Ričardas Jokubauskis  
6 b klasė  

Mano mokytojai 

Mano mokykla 
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Mokyklėlė mokykla, 

Čia tingėti nėr kada, 

Reikia mokytis gerai, 

Kad nebartų mūs tėvai! 

 

Šviečia saulė, kaip gražu! 

Bet krūva namų darbų. 

Stovi draugas už langų, 

Kviečia šokti ratuku. 

 

Atsakyti negali, 

Tu pas draugą jau skubi. 

Bėga laikas, kaip smagu, 

Nors kiemely jau tamsu. 

 

Patalėliai paruošti, 

Tu pavargęs ten krenti, 

Tik prisimeni staiga, 

Ryt kontrolinis! O ne! 

Emilija Senovaitytė 

7a klasė 



Aš matau šioj žemėj 

Tiktai tris spalvas: 

Juodą kaip bedugnė, 

Baltą kaip bures. 

Ir galiausiai pilką, 

Kaip manas mintis. 

Tokią kaip kadaise 

Prarasta viltis. 

 

Slenka tyliai dienos 

Verkia vis dangus. 

Gal išauš toks rytas, 

Kai vargai pražus. 

Aš norėčiau rasti 

Gerą tarp blogų, 

Gal tuomet nebūtų 

Šitiek daug bėdų? 

Giedrė Marozaitė 

7a klasė 

Džiaugiamės geromis 

mokinių žiniomis, 

sveikiname laimėtojus, 

kviečiame aktyviau dalyvauti 

ir kituose lietuvių kalbos 

mokytojų organizuojamuose 

Mūsų mokykloje kasmet 
organizuojama lietuvių kal-
bos savaitė. Vyksta įvairūs 
renginiai,  kurių metu 
mokiniai gali atskleisti savo 
literatūrinius sugebėjimus, 
pademonstruoti gimtosios 
kalbos žinias.  

Jau iš anksto lietuvių 
kalbos kabinetai buvo 
papuošti mokinių kūrybiniais 
darbais, plakatais, rašytojų 
portretais. 

Pirmasis rimtas darbas-
Nacionalinis lietuvių kalbos 
diktantas. Jį rašė 7-12 klasių 
mokiniai. Smagu buvo 
žiūrėti, kaip atidžiai vaikai 
klausėsi diktorės skaitomo 
t e k s t o  -  V y t a u t o 
V.Lansbergio ,,Partizanas‘‘. 
Geriausiai  parašiusiej i 
d i k t a n t ą  į v e r t i n t i 
dešimtukais. 

Vasario 19 dieną 
surengtas meninio skaitymo 
konkursas „Širdis tiktai 
viena, kaip ir viena 
Tėvynė“, skirtas Lietuvos 
vardo  tūks tantmečiui 
p a m i n ė t i .  J a u k i o j e 
informacinio centro salėje 
susirinkę poetinio žodžio 
g e r b ė j a i  k l a u s ė s i 
bendraamžių skai tovų 
prozos ir poezijos kūrinių. 
Laimėtojai – 6a klasės 
mokinys Ignas Žurumskas, 
p ad ek l amavę s  s avo s 
kūrybos eilėraštį ir 11a 
klasės mokinė Agnė 
Karmazinaitė dalyvavo 
miesto meninio skaitymo 
konkurse. 

Vasario 23 dieną 5-12 
klasių mokiniai susirinko į 
lietuvių kalbos olimpiadą. 
Ge r i aus i a i  mokan t ys 
lietuvių kalbą – 5a klasės 
m o k i n ė  N e m i r a 

Karaliūnaitė, 8a klasės mokinė 
Vaineta Parnarauskaitė, 10a 
k l a s ė s  m o k i n ė  E g l ė 

Zubavičiūtė ir 12a klasės 
mokinė Viktorija Marcinkutė 
atstovaus mokyklai miesto 
lietuvių kalbos olimpiadoje. 

Vasario 26 dieną vyko  
penktų klasių viktorina ,,Moki 
žodį- žinai kelią“, kurią vedė 
vienuoliktokai, vadovaujami 
lietuvių kalbosmokytojos 
Rūtos Satkauskienės. Dalyviai 
iš anksto buvo parengę namų 
darbus, rungėsi tarpusavyje, 
kas greičiau, taisyklingiau, 

Poetiniu žodžiu, šokiu 
kompozicijos atlikėjai: 9a 
k l .  m o k i n i a i  I e v a 
Maleckaitė, Tadas Smilgys, 
Ieva Švažaitė, 11 kl. 
m o k i n i a i  A g n ė 
Karmazinaitė  ir Justas 
Laužinskas, 12 kl. mokiniai 
Eglė Lokytė, Neringa 
Kir i jenka i tė ,  Edvinas 
Marcinkevičius, Edvinas 
Dobrovolskis papasakojo 

Vasario 27 d. Kovo 11 – 
osios vidurinės mokyklos 9 
– 12 kl. moksleiviai 
dalyvavo J.Jablonskio 
gimnazijoje vykusioje 
poezijos šventėje „Gimtasis 
žodis – amžina vertybė“ ir 
p r i s t a t ė  l i t e r a t ū r i n ę 
kompoziciją „Kol dega 
krūtinėj šventa ugnis toji“, 
skirtą V.Kudirkos 150 – 
osioms gimimo metinėms. 

apie V.Kurdirkos gyvenimą 
ir kūrybą. Kompozicijos 
sumanytojos - lietuvių 
kalbos mokytojos Rūta 
Satkauskienė ir Jolanta 
Lastauskienė pasidžiaugė, 
kad mūsų mokyklos 
mokiniai buvo šiltai sutikti 
publikos i r  įver t int i 
remginio komisijos.  

Agnė Karmazinaitė 
11a klasė 

Lietuvių kalbos savaitė 

Gimtasis žodis—amžina vertybė 
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Lietuvių kalbos 
vyresnioji mokytoja 
Rita Sarapinienė 



 Šių metų vasario 24 dieną vyko žiemos išvarymo šventė – Užgavėnės. 

 Užgavėnių nuotaiką pajutome vos įėję į mokyklą. Prie mokyklos durų 
stovėjo būrys persirengėlių ir dainavo linksmas dainas. Mokytojos gavo vaikų 
pagamintus saldainių karolius. Per pamoką septintokai atėjo į klasę ir 
p a d a i n a v o Užgavėnių dainų.  

               Ilgosios pertraukos metu mokytojai  vaišinosi 

 skaniais valgiais, fotografavosi su gražiu 
jaunikaičiu, linksmai šurmuliavo. 

             Dvyliktą valandą išėjome į mokyklos 
kiemą deginti Morę. Prieš Morės deginimą 
buvo kova tarp Kanapinio ir Lašininio. Mes 
šokome ratu ir linksmai dainavome. Morė 

sudegė greitai, bet skirstytis nenorėjome.  

 

Užgavėnės 

Dvylika laiptelių 5 

Metų laikai 

Žiema vėl pasibeldė į duris, 

Ir kas šį kartą jas atidarys? 

Gal rudenį ji į pagalbą 

pasikvies? 

Bet tas ruduo toks pasipūtęs ! 

Nepadės... 

 

Ruduo dar pats norėjo žemėje 

pabūti, 

Bet vis rečiau išlįsdavo saulutė, 

Ir pūsdavo dažniau tik šiaurės 

vėjas, 

Tas sniego karalienės 

niekadėjas. 

 

Žiūrėk ! Įlipo vėl į ąžuolą 

pavasaris, 

Bet man ne šilta, o dar šalta vis, 

Ir tučtuojau pavasaris 

neprašomas 

Nusėjo žalią pievą auksinėm 

gėlėmis. 

 

Dabar jau visas miestas kvepia 

Žibuoklėm, tulpėm, skleidžias 

naujomis. 

Padūkėlė linksmuolė vasara 

Lig pat rudens sūpuoklėmis 

skraidys... 

 

Reda Stundžytė 7a klasė  

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.lt 

Šį laikraštį kūrė: 
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Rita Sarapinienė 

Informacinių technologijų  
vyresnioji mokytoja Jūratė Šukelienė 

7a klasės mokinės 
Reda Stundžytė ir Emilija Senovaitytė 

Justė Vaičiulionytė 
Ieva Sudeikaitė 

4 b klasė 

Užga
vėnės

 buvo
 puik

ios! 


