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  ČIA PRASIDEDA TAVO SĖKMĖS ISTORIJA! 

 

Šiandien mokylos mokytojai pakvietė tėvelius, bei 
vaikus į „Ugdymo programų mugę“. Juos pasitiko „Mobilios 
readakcijos“ žurnalistai (4-tų klasių mokiniai. Nebūtų 
žurnalistai, jei nepateiktų klausymų. Štai keliatas klausimų ir 
atsakymų. 

Ko tikitės iš šios mokyklos 

mokytojų? 
• Suprantingumo, bendradarbiavimo su 

tėvais. 

• Kad bus kūrybingi ir sudomins vaikus. 

• Gerai paruoš mokinius. 

• Išmokys gražiai ir kultūringai elgtis. Kokie vaiko pasiekimai 

džiugina? 
• Kad sutaria su mokytoja. 

• Geri mokymosi rezultatai. 

• Mokėjimas dirbti komandoj. 

• Nori eiti i mokyklą. 

• Savarankiškumas. 

Kokie vaiko pasiekimai liūdina? 
• Nenori skaityti knygų. 

• Netinkamas elgesys. 

Kodėl pasirinkote šią mokyklą? 
• Geriausia mokykla rajone. 

• Mokosi mano sūnus šioje mokykloje. 

• Jauku šioje mokykloje. 

Buvo pateikti klausimai ir vaikams. Kodėl mokaisi šioje mokykloje? 
• Kiekvienas čia gali atrasti save. 

• Ši mokykla arčiausiai namų. 

• Šioje mokykloje yra gerų draugų. 

• Nes noriu daug išmokti. 

Kokius būrelius lankai šioje 

mokykloje? 
• Keramikos, nes patinka dirbti su moliu. 

• Dramos, nes mėgstu vaidinti. 

• Literatų, nes įdomu kurti. 

• „Tūta“, nes mėgstu dainuoti. 

• Matematikos, nes mėgstu spręsti logines 

Ką norėtum palinkėti savo mokytojoms? 
• Ištvermės. 

• Kūrybiškumo. 

• Kantrybės. 

• Sveikatos. 

• Visada būti laimingiems. 



ĮDOMIAUSIOS MINTYS IŠ VAIKŲ RAŠINIŲ 
 “ JEIGU BŪČIAU PREZIDENTAS” 
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Vaikams, kurie serga sunkiomis ligomis, ligoninėse 
pagalbėčiau tinkama medicinos įranga, kuri galėtų 
juos išgydyti. Dar vaikams įrengčiau karuselių, kur 
mažyliai galėtų saugiai praleisti laisvalaikį. 

Milita 

 

 

ČIA PRASIDEDA TAVO SĖKMĖS ISTORIJA! 

Bedarbiams padėsiu susirasti darbą, kad galėtų 
nusipirtu butą arba namą. Tuo metu žmogus galėtų 
sukurti šeimą. O kai žmonės bus laimingi, tada kibsiu į 
darbą – daryti dėl geresnio gyvūnų gyvenimo. 

Artūras 

Įdarbinčiau žmones, atstatyčiau  mokyklas, 
įrengčiau jose sporto aikšteles, kad vaikai 
galėtų sportuoti, atstatyčiau bendrabučius, 
sutvarkyčiau darželius... Iš seima išvaryčiau 
blogdarius ir pasiūsčiau juos dirbti.  

Dangyras 

Jei manęs paklaustumėt, ar aš noriu būti 
prezidente, aš atsakyčiau: 

- Ne, nenoriu,nes labai sunku būti 
prezidente. Niekada negali įtikti 
visiems žmonėms. 

 

Nepalikčiau benamių šaltą žiemą sušalti į ledą, 
įsteigčiau benamių prieglaudą, ten jiems būtų šilta. 
Paskui duočiau darbą – statyti savo namus. 

 

Roberta 



RENGINIO AKIMIRKOS 
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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 

Patarlės kryžiažodyje 
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1. …… ne vilkas į mišką nenubėgs. 

2. Pikta kaip ....... . 

3. Iš ožio barzdos menka ...... . 

4. Verkia ...... tinginio valgoma. 

5. ...... draugo nelaimėj nepalieka. 

6. Juokiasi duodas, kad ....... juodas. 

....... kaip medus. 
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