
Kiekvienais metais, artėjant Mokytojų die-
nos šventei, susimąstau, ko palinkėti savo 
mokytojams... Kantrybės, ramybės, susi-
kaupimo, išminties.... Taip lėkšta ir banalu  
kiekvienais metais linkėti to paties. Jūs ir 
taip jau esate kantrūs ir pakantūs, kūrybingi 
ir išradingi, nes dirbate mokykloje, dirbate 

su vaikais. 
Taigi, ko palinkėti, kad būtų nuoširdu ir šilta, kad 

būtų tikra??? 
Šiuo metu švietimo srityje vyksta įvairios 
pertvarkos, reformos, leidžiami nauji įstaty-
mai, įstatymų pataisymai... O kur žmogus? 
Kur žmonės toje mokykloje? Ne tik mokiniai, 
bet ir mokytojai? Ar apie juos kas nors pagal-
voja? Juk Mokytojas mokykloje praleidžia 
beveik visą dieną. Kokia Jam ta mokykla turėtų 
būti?... Mokytojas – tai kūrėjas. O kūrėjui reikia 
kūrybiškos aplinkos. Apie kokį kūrybiškumą gali 
kalbėti, kai turi galvoti, kaip išlikti... Bet gal čia ir 
slypi mūsų stiprybė, kad nesileidžiame 
įspraudžiami į rėmus, kad ieškome 
savo išskirtinumo, kad patys susikuri-
ame tą aplinką, kurioje malonu ir gera 
kurti. 

Taigi palinkėti norėčiau J.H.Millerio žodžiais: 
„Jūsų gyvenimas priklauso ne tiek nuo to, ką jis jums 
suteikia, kiek nuo to, ką jūs jam duodate; 
ne nuo to, kas su jumis atsitinka, kiek nuo to, kaip jūs tai 
įvertinsite. 
Žinoma, aplinkybės ir įvykiai nuspalvina gyvenimą, bet 
tam jums ir duotas protas, kad pasirinktumėte spalvas.“ 

 
Stanislovas Milašius 
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Ateitis – mokyklos 
mokytojo rankose.  

V. Hugo  

Kas geba remdamasis 
sena atrasti nauja, 
vertas būti mokytoju. 

Konfucijus  

M o k o m ė s  n e 
m o k y k l a i ,  o 
gyvenimui.  

Seneka  

Mokykla neturi būti 
p a s i r e n g i m a s 
gyvenimui. Mokykla 
turi būti gyvenimas. 

E.G. Chabardas  

Kad mokymas būtų 
sėkmingas jis turi ne 
i n f o rmuo t i ,  b e t 
įkvėpti.  

T. Š. Nolsonas  
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KAUNO KOVO 11-OSIOS VIDURINĖ MOKYKLA 

Ryškaus ir spalvingo rudens 

Mokytojas – tai 

žmogus, kuris 

i šugdo  dv i 

mintis ten, kur 

anksčiau buvo 

viena.  

Elbertas Grimas 
Chabardas  



Artėjant mokytojų dienai, dauguma 
prabilo apie mokytojus. Apie tuos, ku-
riuos matome kiekvieną dieną, apie tuos, 
kurie dėstė prieš kelis metus, ar šiaip iš 
matymo žinomus pedagogus. Jie ap-
tarinėja mokytojus, jų dėstymo metodus, 
charakterius, lygina juos tarpusavyje. 
Mūsų mokykloje dažniausiai girdimas ir 
vaikų lūpomis dažniausiai kartojamas mo-
kytojos Irenos Gedminienės vardas. Tai 
gražiausiais žodžiais minimas žmogus, 
mūsų miela biologijos mokytoja. Tai mo-
kytoja, kuri suteikia ne tik dalykinių žinių, 
bet moko žmogiškumo, tobulumo, suprat-
ingumo. Tai mylimiausia bei geriausia, 
vaikų manymu,  Kovo 11 – osios vidur-
inės mokyklos mokytoja. Ši mokytoja 

visada ateina į mokyklą su šypsena, 
niekada „neatsineša“ asmeninių prob-
lemų, žmogus, kuris be gailesčio išdalina 
save kitiems, nė trupučio negailėdamas 
savęs, savo brangaus laiko. Ji aukoja ir 
atiduoda visą save mums – mokiniams. 
Mokytojos akyse visada galima įžvelgti 
atsidavimą savo darbui, savo profesijai 
bei, žinoma, mokiniams. Į mus ji visada 
žiūri su meile, su noru padėti, perteikti 
savo žinias. 
Miela mokytoja, Jūsų stebuklingos akys 
suteikia drąsos, pasitikėjimo savimi, 
ryžto, užsispyrimo ir užsidegimo mo-
kytis. Mes norime padėkoti Jums už 
suteiktas žinias, šilumą, rūpestį, ir šiltą 
šypseną, kuri puošia jus kiekvieną dieną. 

Jūsų mokiniai. 

Mūsų mieloji mokytoja 
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Mokytojas, 

sugebantis įkvėpti 

mokinius nors 

vienam geram 

poelgiui, nors 

vienam puikiam 

eilėraščiui, padaro 

daugiau nei tas, 

kuris mūsų atmintį 

užpildo daugybe 

pagal pavadinimą 

ir formą 

suklasifikuotų 

dalykų.  

Johanas Volfgangas 

Gėtė  

Mylimiausia mokytoja 

Kas daugiau galėtų būti mūsų mylimiausia, jei ne mate-
matikos mokytoja ir mūsų auklėtoja Irma Kisielienė? 
Manau, ji tikrai nusipelno Mylimiausios mokytojos 
titulo. Ji rimtai žiūri pro savo stačiakampio formos 
akinius, aiškindama temą, tačiau dažnai pasako ir juo-
kelį, priverčiantį kikenimo bangą nusiristi per visą 
klasę. Tema visada būna išaiškinta, o vietoje to, kad ji 
prisėstų už savojo suolo, mokytoja bene visą pamoką 
vaikšto tarp suolų pas tuos, kurie prašo padėti. Kaip 
auklėtoja ji taip pat puiki. Iškilus problemai I. 
Kisielienė pradeda ją spręsti pirmiausia išsiaiškindama, 
dėl ko ji atsirado. Mokytoja visuomet bando kalbėtis su 
mokiniais ir kantriai juos išklauso. Manau, žmogus turi 
turėti daug kantrybės ir būti labai supratingas, jog 
galėtų spręsti mūsų klasės problemas. Taigi, mokytoja 
I. Kisieliene, jūs mūsų mylimiausia!  

Auklėtiniai 

„Dvylika metų mokai ir mokai, o vis tiek neklauso“ - tai žodžiai, dažnai 
besikartojantys iš matematikos mokytojo lūpų. Į juos sutelpa ne tik „sausos“ 
matematikos teorijos dėstymas, bet ir praktinis žinių pritaikymas (o galbūt ir 
visapusiškas mokymas gyventi?). S. Milašiui tikrai netrūksta charizmos ir humoro 
jausmo. Ar galite įsivaizduoti? Turbūt nėra tokio uždavinio, kuriam jis nesugalvotų 
anekdoto ar šiaip kokios šmaikščios istorijos. Dažnai tenka ir žaisti žaidimus 
pamokų metu (žinoma, tik matematinius):  „Sužaiskim su šitų dviejų panašių 
trikampių kampais“ - liepia Direktorius.:)) Ir kaip tokios pamokos gali būti 
nuobodžios:) Negana to, savo mokiniams negaili ir patarimų iš medicinos srities: 
„Šitaip sėdėdami, mano metų jūs nebepaeisit“, - sako direktorius ir bemat visų 
nugaros tampa tiesios:). Taigi mes galime didžiuotis, kad turime ne tik puikų 
mokyklos vadovą, bet ir išradingą matematiko mokytoją. 

Dvyliktokai 

Alma Sotkevičiūtė yra mūsų 
aklėtoja. Ji griežta, bet teis-
inga. Visada turi savo nuo-
monę ir laikosi duoto 
žodžio. Padeda suprasti ir 
išmokti matematikos paslap-
tis. Mokytoja Alma visada 
stengiasi, kad gautume gerus 
pažymius. Ji šmaikščios 
sielos žmogus. Jai patinka 
gėlės. Taip pat yra Smaližė. 
Jos klasėje visada šilta ir 
jauku. Mūsų auklėtoja mus, 
savo auklėtinius, myli ir glo-
boja! Todėl mums ji yra pati 
geriausia mokytoja. 

Auklėtiniai.  

Geriausia mokytoja 

Charizmatiškas žmogus ir mokytojas 



Sveika, mano geroji 

mokytoja, 

Puslapis 3 

Greitai prabėgo va-
sarėlė ir atėjo auksas-
palvis rudenėlis. Visi 
susirinkome į klases 
ir panirsime į žinių 
pasaulį. Man patinka 
mokykloje. Čia aš 
išmokstu vis ko nors 
naujo ir įdomaus. O 
per pertraukas ben-
drauju su draugais. 

Jūsų mokinė  
Rugilė Gudavičiūtė 

 

Miela mokytoja, 

Atrodo visai neseniai 
įžengiau į Jūsų klasę, o 
dabar aš jau trečiokė. 
Net nepajutau, kaip 
greitai prabėgo metai su 
Jumis. Jūs išmokėte 
mus skaityti, rašyti, 
skaičiuoti. Ir dar daug 
įvairiausių dalykų… Jūs 
esate nuostabi Mokytoja 
- tarsi angelas, saugantis 
ir vedantis mus į mok-
slo ir žinių pasaulį.  

Jūsų mokinė  
Gabija Parnarauskaitė 

Mokytoja, 

Jūsų dėka aš noriu eiti į mo-
kyklą, nes Jūs mus mokote 
pačių nuostabiausių dalykų. 
Kiekvieną dieną mes moko-
mės skaityti, rašyti, piešti, 
įvairiausius darbelius atlikti. 
Jūsų dėka mes užaugsime 
protingi, gabūs ir kuo 
daugiau gyvenime pasiek-
sime, tuo mums bus leng-
viau. Sveikinu Jus, mano 
miela Mokytoja, su Moky-
tojo diena ir tariu Jums ačiū 
už viską. 

Jūsų mokinė  
Rūta - Marija Remeikaitė 

Mūsų mylimiausia mokytoja   

Mūsų klasės mylimiausia mo-
kytoja yra rusų kalbą dėstanti 
Daiva Pilkauskienė. Mokytoja 
pe r  pamo kas  s t eng i a s i 
išaiškinti, padeda suprasti rusų 
literatūros grožį ir platų kalbos 
panaudojimą. Nors būna per 
pamokas gana griežta, bet klasė 
nuo to tik išlošia, daugiau dirba, 
mažiau plepa. 
Mokytoja taip pat yra mūsų 
klasės auklėtoja jau šeštus me-
tus. Todėl ji mums labai artima. 
Visada padeda, išklauso, kartu 
rengiame įvairius renginius, ir 
nors mes jau užaugome, ji 
mums kaip antra mama, kuri 
vis dar mus moko būti dorais ir 
gerais žmonėmis. 

Auklėtiniai 

Mylimiausia mokytoja 

Mūsų mokytoja Alma Voskienė dirba 
mokykloje jau keturiolika metų. 
Daugelis ją pažįsta kaip fizikos moky-
toją, bet aš ją pažįstu kaip mielą, gerą 
auklėtoja, kuri visada nori padėti. Jos 
pamokos yra griežtos,bet visada galima 
pajuokauti. Su ja galima linksmai leisti 
laiką bei išspręst didžiausias proble-
mas. Su šia mokytoja lengva bendrauti  
ir draugauti.Ši mokytoja yra nepaprasta 
tuo,kad ji stengiasi padėti visada 
visada. Jai yra tik 39 metai, bet atrodo 
kaip 20-ies. Ji mano mylimiausia mo-
kytoja! 

5a klasė 
Nijolė Petronytė 

Mūsų mėgstamiausia mokytoja 

Mus moko daug šaunių mokytojų, bet 
pasirinkome aprašyti mūsų auklėtoją 
Jolantą Lastauskienę. Ji mums visada 
suorganizuoja įdomias ir linksmas 
išvykas ir keliones.  
Laikas Nidoje mūsų klasei buvo tikrai 
puikus ir mes turime dėkoti tik mūsų 
šauniajai mokytojai, kuri viską 
suorganizavo. Mokytoja yra labai 
rūpestinga, ištverminga ir kantri… Ji 
moka mus sutvardyti ir pralinksminti. 
Mes esame labai laimingi turėdami 
tokią auklėtoją ir ji mums pati 
geriausia. 
 

6a klasės mokiniai 

Mūsų auklėtojos neįmanoma apibūdinti 
vienu žodžiu, nes neįmanoma apsakyt, 
kokia Ji mylinti, patikima, reikli, 
rūpestinga, visuomet graži ir nuoširdžiai 
besišypsanti. 
Ji visada stengiasi padėti, nepalieka 
bėdoje. Ji taip pat nuostabi anglų kalbos 
mokytoja, kurios pamokos įdomios, 
tikslios, darbingos. Už tai, kad puikiai 
mokame anglų kalbą, turėtume dėkoti 
Auklėtojai, kuri vis paskatina siekti 
geresnių rezultatų. 

Kažkada, per klasės valandėlę, įstrigo 
vieni labai prasmingi ir svarbūs 
auklėtojos žodžiai: 
„Jau dabar turite rinktis, ką veikti, 
siekti tikslo, nes dabar yra daugybė 
labirintų, tarp kurių galite pasiklysti 
ateityje, jei dabar apie ją negalvosite“. 
Visi nuoširdžiai džiaugiamės turėdami 
tokią nepakartojamą Auklėtoją, tad 
ačiū Jai už visą rūpestį, meilę ir 
šilumą. 

Auklėtiniai 

Mūsų auklėtoja Regina Baltušienė 

I š a u k l ė t i 

k u l t ū r i n g ą 

žmogų padeda 

dvi jėgos: 

menas i r 

mokslas. Abi 

šios jėgos 

s u s i j u n g i a 

knygose. 

  

M. Gorkis  



Mokytoja, 

Mano pasaulyje yra trys saulės. Viena saulė 
šviečia danguje, antra yra mano mama, o tre-
čia - mokytoja. Mokytoja išmokė pirmą raidę, 
sudėti, dauginti ir dalinti. Piešti klevo lapą, 
žaisti kvadratą. Mokytoja yra mūsų patarėja ir 
guodėja. Ji visada apkabina verkiantį vaiką, 
paguodžia nuliūdusį. Blogiausia, kai mokytoja 
suserga. Būna liūdna ir neramu. Net į mokyklą 
eiti nesinori. Bet kai mokytoja pasveiksta – vėl 
viskas būna gerai. 

Jūsų mokinė  
Rugilė Vasaitytė 

Miela mokytoja, 

Mokytoja, aš Jus sapnavau. Kai buvau maža, labai norėjau 
eiti į mokyklą. O atėjusi pamačiau Jus. Buvote graži, o akys 
pilnos gerumo. Man - kaip pasakų fėja.  

Supratau, kad viskas 
bus gerai. Kai 
prasideda pamoka, 
Jūs lentoje rašote 
žodžius, aš stebiu ir 
mokausi. Suprantu, 
kad man čia smagu ir 
gera.  

Jūsų mokinė 
Gerda Valtytė 

Miela mokytoja, 

Kasdieną Jūsų žodis man šventas. Jūsų šiluma man kaip 
mamos. Jūsų akys kaip angelo. Mane Jūs mokote 
skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Kiekvieną rytą keliuosi 
geros nuotaikos, nes žinau, kad Jus vėl pamatysiu. Jūsų 
dėka sužinau daug naujų dalykų. Kiekvieną pamoką 
sėdžiu išsižiojusi, nes man įdomu. Gerai pamenu pirmą 
klasę, kaip man nedrąsu buvo. Bet Jūsų balsas mane 
nuramino. Savaitgalį  aš laukiu pirmadienio, nes noriu į 
mokyklą. Sveikinu Jus su artėjančia Mokytojo diena. 
Linkiu daug laimės, sveikatos. 

Jūsų mokinė  
Lėja Jašinaitė 

Kovo 11-osio g. 50, Kaunas 
Telef.: 8-37) 45 14 18 
E-pašto adresas: kovo11vm@kovo11.kaunas.lm.lt 
  

Laikraštį parengė: 
 

“Dvylika laiptelių” redakcija 

 

 

Mano mylimiausia mokytoja 

Tai mano auklėtoja Rita Sarapinienė.Ji mūsų 6b klasės išdykėliams dėsto lietuvių kalbą. 
Rita yra jaunatviška, miela mokytoja. Mes kartu praleidžiame daug laiko. Su savo auklėtoja 
mes bendraujame ne tik pamokų metu, bet ir per klasės valandėles,vykstame į ekskursijas. 
Rita Sarapinienė turi puikų humoro jausmą. Ji kartais bara mokinius, bet yra gera mokytoja ir 
dažnai juokauja. Mes žinome,kad ji mus myli. Todėl jai stengiamės atsidėkoti tuo pačiu. 
Nepamirštami klasės žiburėliai su mieląja klasės auklėtoja.Buvo labai linksma. Juokdavomės 
ne tik mes, bet ir mokytoja. 
Mūsų klasės aukletoja Rita tikrai daug energijos atiduoda mokiniams. Ji yra labai gera moky-
toja ir puikus žmogus. 
Aš ir mano klasės draugai linkime Ritai Sarapinienei išlikti tokiai mielai ir visada būti mūsų 
klasės auklėtoja. 

Neringa Šniraitė 


