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PRAĖJO VASARA.
ATOSTOGOS PASIBAIGĖ .
RUGSĖJIS GRĮŽO IR SUKVIETĖ MUS Į KLASES.
Ak, tos atostogos!
Kaip greitai jos
prabėga...
Kokia buvo Jūsų
vasara?
Mano vasaralietuviškos
gamtos apsuptyje. Jaučiu
malonumą aplankyti Lietuvos
pajūrį,
šiemet
trumpai
teko
pabūti
Jauodkrantėje. Be to aplankėmė kelias puikias
sodybas prie ežero, norėjosi ramybės. Buvo daug
saulėtų dienų, bet ir lietingų netrūko, tik
vasaros taip mažai.
O kaip atostogavo Jūsų vaikai?
Dukra atostogavo prie ežerų. Sūnus
rūpinosi stojimo rezultatais, bet ir jam
pavyko pabūti prie lietuviškos jūros.
Džiaugiamės pagražėjusia
mokykla. Kas joje pasikeitė per du
vasaros mėnesius?
Tapo saugesnė, jaukesnė.

INTERVIU SU
MOKYKLOS
DIREKTORIUMI
Kokios naujovės mūsų laukia šiais
mokslo metais – kokia mūsų
mokyklos vizija?
Savo mokyklą matome svarbesnę, su daug
daug besidžiaugiančių ja mokinių.
Mokslo metai tik prasidėjo. Ko
norėtumėte palinkėti mokiniams,
mokytojams, tėveliams – visai
mokyklos bendruomenei?
Vilties, tegul kiekvienas šioje mokykloje
atranda save!
Mokytojai- kuo daugiau
išdaliname kitiems, tuo labiau praturtėjame
patys, būkite turtingi
Direktorių kalbino

Gabija Lokytė
6a

Skaitykite kituose
puslapiuose

VASARA
Saulutė ritinėjasi padange, o debesys
plaukia. Plaukia nesustodami. Dangus
žydras – lyg iš paveikslėlio. Žolė žalia. Ne,
ne tokia, kokia būna kiekvieną dieną,
šiandien ji kitokia. Šiandien ji ryškiai
ryškiai žiba! O ant žolės spindi daug rasos
lašelių! Jie atrodo lyg deimantai, nusėti ant
pievos, ant kurios didelėm ryškiom raidėm
vinguriuoja žodis VASARA!
Danguje ir paukščiai skrenda V raidės
forma! Žiogai svirpauja, tikriausiai vėl
repetuoja vasaros melodiją. Drugeliai
nutūpę ant gėlių žaidžia. Skrenda tai ant
vienos, tai ant kitos gėlės. Šiandien vėjas
šiltas. Jis velia man plaukus, o aš šiandien
nepykstu, juk šiandien vasara! Diena
baigiasi per greit, bet naktis atneša savąją
stebuklo dalelę! Naktyje viskas kitaip.
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Gėlės suskleidžia savo žiedelius ir užmiega.
O dangus! Danguje žiba tūkstančiai
žvaigždučių, o su jomis ir tūkstančiai norų...
Ir taip bėga kiekviena vasaros diena.
Savaip panašios arba labai skirtingos: kai
kada įdomios, kai kada linksmos, paprastos
arba kuo nors išskirtinės vasaros dienos
visada palieka neišdildomus įspūdžius ir
nepakartojamus prisiminimus. Taip ir man
bėgo vasara. Bėgo neatsisukdama atgal.
Todėl dabar aš jai galiu pamoti ranka, nes
jos jau nebeliko, liko tik prisiminimai.
Ruduo kaip ir kasmet pasiemė į rankas
teptuką, todėl medžių lapai jau šiek tiek
rausvi ir geltoni. O vasara jau praeity...
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... SUGRĮŽOM MES Į KLASES
PASIILGĘ SENŲ DRAUGŲ
IR PASIRYŽĘ SUSIRASTI DAUG NAUJŲ.

KĄ PAVADINČIAU TIKRU DRAUGU
Kai kurie žmonės sako, kad vienas
žmogus gali nuversti kalnus. Aš taip
nemanau. Pasaulyje viskas pagrįsta
žmonių,
tautų,
įmonių
bendradarbiavimu, tad labai svarbu yra
mokėti
bendrauti.
Pagarba,
kompromisai,
klausymasis
ir
kalbėjimas - štai kas sudaro painų
žmonių bendravimą. Labai dažnai
aplinkybės „supažindina“ žmones. Mes
turime kartu dirbti, mokytis. Mes
lankome vieną būrelį. Mes leidžiame
laiką vienoje stovykloje. Tokiose vietose
susipažįstame su daugeliu skirtingų
žmonių - vienų tiesiog negalime pakęsti,
su kitais norime būti kuo ilgiau.
Ilgainiui tampame draugais arba
draugėmis. Randame panašių interesų,
kartais
pasipykstame,
tada
susitaikome, „įsiveliame“ į bendrą

veiklą, padedame vienas kitam.
Atrodo, viskas taip paprasta... Bet
kodėl kartais draugystės - net ir pačios
stipriausios - tiesiog ima ir nutrūksta?
O gal mes net nebuvome draugais, o
paprasčiausiais bičiuliais? Juk ne be
reikalo sakome: tikrų draugų rasti be
galo sunku... Man atrodo, kad kartais
žmonės nesupranta, kas yra tikrieji
draugai ir kurie iš jų nėra tikri. Tikri
draugai nuo netikrų skiriasi kaip tikri
deimantai nuo padirbtų - atrodo
panašūs, o jų vertė tokia skirtinga!!?
Netikri draugai yra tie, kurie su tavimi
bendrauja tol, kol jiems tai patogu,
naudinga. Bet vos tik pakliūvi į bėdą,
jie tiesiog išgaruoja, lyg jų nė nebūtų
buvę. Bet visgi tai dar nereiškia, kad
tokie žmonės yra veidmainiai. Galbūt
jie yra puikūs, tačiau paprasčiausiai tu

jiems nesi svarbus. Juk ir tau ne visi
žmonės pakankamai svarbūs. Tuo tarpu
tikrieji draugai yra tie, kurie viską apie
tave žino, bet vis tiek tave mėgsta. Jie
tokie kaip tu, tad puikiai tave supranta.
Jie mąsto panašiai, tad kartais jiems net
nereikia žodžių. Jie nesmerkia, tad su
jais gali būti toks,koks iš tikrųjų esi. Jie
nuoširdžiai kritikuoja, nes tu jiems rūpi.
Jie turi savų keistenybių, tad nesišaipo
iš tavęs, su jais paprasčiausiai smagu
leisti laiką. Nereikia tos netikros
šypsenos, nuo kurios net skruostus
paskausta.
Nereikia
meluoti,
apsimetinėti ar visą laiką bandyti
prisitaikyti. Tikri draugai yra kaip
deimantas. Tik daug kartų brangesnis.
Giedrė Marozaitė 8a

MRK

K

VIEČIAME VISUS MOKYKLOS
MOKINIUS

AKTYVIAI DALYVAUTI
MOKYKLOS VEIKLOJE.
KVIEČIAME Į MOKYKLOJE VEIKIANČIUS
KLUBUS IR BŪRELIUS,
SENUS IR NAUJAI SUSIKŪRUSIUS.
ATRASKIT KIEKVIENAS SAVO POMĖGIUS,
TOBULĖKIT PATYS,
DALINKITĖS SAVO PATIRTIM SU
DRAUGAIS,
SMAGIAI PRALEISKIT LAIKĄ

!

MRK išvertus – Mokyklos Radijo Klubas. Jam vadovauja
direktoriaus pavaduotoja Lina Šakelytė. Šis klubas įkurtas mokyklos
palėpėje. Būtent iš ten jus ir pasiekia pertraukų metu koridoriuose
girdima muzika.
Šiam klubui priklauso ir pasiskirstę groja penki asmenys: Marius
Šilas, Šarūnas Docius, Lukas Ambrazas su broliu Ignu, kurio klasės
draugas Lukas taip pat priklauso MRK.
Mokyklos radijo klubo tikslas yra leisti muziką pertraukų metu,
mūsų mokykloje vykstančių renginių metu bei suteikti mokiniams
reikalingą informacija.
Šiuo metu mokyklos antro aukšto foje ant sienos kabo
„MRK pageidavimų dėžutė“. Taigi jums, mieli mokiniai,
tik reikia ant lapuko užrašyti norimo girdėti kūrinio
pavadinimą, jo atlikėją ir įmesti pageidavimą į urną. Ir
galbūt jau artimiausiu metu per kurią nors pertrauką
sav mėgstamą dainą išgirsite skambant mūsų mokyklos
koridoriuose.
Šarūnas Docius 10a

Mokykloje veikiančių būrelių sąrašas:
Daugiau informacijos gausite pas būrelius vedančias mokytojas - KREIPKITĖS
Dramos teatras "Aitvaras" (1-4 kl.)
Dainos ir šokio teatras "Tūta" (jaunučiai)
Dainos ir šokio teatras "Tūta" (jauniai)
Šiuolaikiniai šokiai (5-8 kl.)
"Pieštuko burtininko klubas" (1 - 4 kl.)
Dailė (5-9 kl.)
Krepšinis ( 10 kl.)
Krepšinis (11 -12 kl.)
Krepšinis ( 5-8 kl.)
Literatų klubas (2-4 kl.)
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Įdomioji matematika (1-4 kl.)
Jaunieji žurnalistai (5-9 kl.)
Verslo klubas (9 kl.)
Kompiuterinė leidyba (5-12 kl.)
Informatikos būrelis „LOGO" (5-10 kl.)
Gyvenimo įgūdžių ugdymas (5-7 spec. kl.)
Kalbinės raiškos (anglų) (3 kl.)
Kalbinės raiškos (anglų) (4 kl.)
Kalbinės raiškos (anglų) (3 kl.)
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NEPAMOKINĖ DIENA
Šių metų rugsėjo dvidešimt trečią dieną visos mūsų
mokyklos klasės lankė muziejus. Kai kurios klasės ėjo į
Anatomijos, kai kurios - į Zoologijos muziejų. Mes, 6a klasė,
vykome į Vytauto Didžiojo karo muziejų.
Tą dieną mus palepino gražus ir šiltas rudens oras. Visų
veiduose žaidė šypsenos, nes kaip nesidžiaugsi, kad eini ne į
pamokas, o papramogauti.
Tik nuėjus į muziejų mus pasitiko gidė ir
liepė pakilti į trečiąjį aukštą. Pirmoji salė
skirta
”Lituanikai”.
Pirmiausia
pažiūrėjome filmą apie “Lituanikos”
skrydį, o paskui klausėmės pasakojimo
apie lakūnų Dariaus ir Girėno gyvenimą,
apžiūrėjom jų išlikusius asmeninius
daiktus.

Berniukams labai patiko salė, kurioje
puikavosi begalė šautuvų bei senesni ir
naujesni šalmai iš įvairiausių pasaulio
šalių. Įdomu buvo paklausyti apie
didžiuosius Lietuvos karvedžius ir jų
pelnytus apdovanojimus.
Visame muziejuje buvo daug gražių
maketų ir paveikslų, apie kuriuos mums
daug ir įdomiai pasakojo gidė.
Išėję į muziejaus kiemą apžiūrėjome tanką ir Laisvės
statulą,
pastovėjome
prie
amžinosios
ugnies,
nusifotografavome prie liūtų.
Mūsų nepamokinė diena praėjo įspūdingai, nes
pamatėme daug įdomių dalykų ir pabuvome drauge.
Nemira Karaliūnaitė 6a

IŠVYKA Į PEDAGOGIKOS MUZIEJŲ
Vieną dieną auklėtoja įėjo į klasę ir pasakė,
kad trečiadienį bus nepamokinė diena ir kad tą
dieną mes važiuosime į muziejų. Ir ne į bet
kokį, o Pedagogikos muziejų. Labai laukiau tos
dienos. Antradienio vakarą galvojau, kad kuo
greičiau ateitų rytas, nes nujaučiau, kad tą
dieną sužinosiu daug naujų ir įdomių dalykų.
Trečiadienio rytą visa klasė susirinkome
prie mokyklos ir nuvykome į muziejų. Ten
mūsų jau laukė gidė. Užlipome į antrą aukštą.
O ten tiek daug įdomių dalykų buvo! Gidė
pradėjo pasakoti apie senovės mokyklas,
aprangą, bausmes, apie lenteles, ant kurių
rašydavo
vaikai, mokyklinius suolus.
Sužinojome, kaip mokėsi mūsų tėvai, seneliai,
proseneliai. Jie vaikščiojo su uniformomis, jų
vadovėliai buvo kitokie. Labai sudomino faktas,
kad jie per savaitę net penkias pamokas rašė
dailyraštį. Aš labai stebėjausi. Kiek daug jie
rašė! Tikriausiai jų raštas buvo labai gražus.
Labiausiai tai išsigandau sužinojusi, kaip mūsų
prosenelius bausdavo. Mokytojai galėdavo
pasiimti reples ir už liežuvio patraukti. Arba
turėdavai nešioti gėdos lentelę. Su tavimi

niekas negalėjo šnekėtis, kitaip tariant, nekreipė į
tave dėmesio. Mes dar sužinojome, kad pirmoji
Lietuvoje mokykla pastatyta maždaug prieš šešis
šimtus metų. Darėme visokių įdomių senoviškų
dalykų, rašėme ant grifelinės lentelės, tikrinome
savo regėjimą.
Išklausę visus pasakojimus, patraukėme į
mažą kambarėlį, kuriame buvo daug krėslų.
Susėdome. Gidė paskirstė mus į dvi grupes ir
padavė lapelius su užduotimis. O užduotis buvo
tokia: lapelyje buvo kryžiažodis apie senovės
mokyklą. Gavę užduotį, pasileidome po visą
Pedagogikos muziejų. Po ilgų ieškojimų gidė
sukvietė mus i tą patį kambarėlį. Kai visi
susirinkome, ji paėmė lapelius ir pažiūrėjo, ar
mes atsakėme teisingai. Laimėjo „Žvirblių“
komanda tik pusės taško persvara. Nors laimėjo
jie maža persvara, tačiau čia virė tikros aistros.
Vieni džiaugėsi laimėję ir gavę prizą, kiti pavydėjo
ir šaipėsi iš tokios pergalės.
Grįždami namo visi buvome pilni gerų
įspūdžių, įdomių pasakojimų. Pedagoginis
muziejus tikrai įdomus ir jį verta aplankyti!
Asta Pacaitytė ir Neringa Vosiliūtė 5b

Rugsėjo 25 dieną trylika mokinių
kartu su chemijos – ekonomikos
moktytoja R.Varniene vyko į LŽŪU
(Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas)
pasiūlytą ekskursiją.
Važiavome mikroautobusu. Kelionė
neprailgo, nes joje netrūko nei juoko,
nei ašarų, kurias taip pat kėlė juokas.
Nuvažiavus mus pasitiko kelios dar
vadinamos „Žemkės“ studentės, kurios
mus užregistravo ir vėliau „patapo“
mūsų linksmosios kompanijos gidėmis.
Ekskursijos
pradžioje
turėjome
progą stebėti atidarymo ceremoniją,
kurios metu „Fėjos“ mums čiulpinukų
taip ir nedavė. Tačiau per daug
nenusivylę tęsėme ekskursiją.
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KELIONĖ Į LŽŪU
Buvome nuvesti į labaratoriją,
kurioje sužinojome vandens rūšis
ir kitus su šiuo gyvybės šaltiniu
susijusius dalykus. Po neilgos
paskaitos apie visa tai turėjome
progos patys patikrinti vandens
kietumą ir laidumą labaratorijoje
esančia įranga.
Pasijutę tikrais mokslininkais
buvome nuvesti pasižiūrėti mums
žadėtosios bei taip moksleivių
lauktos „Sprogimo imitacijos“. Kad
ir kaip ironiškai tai atrodo, bet
mums taip jos ir neparodė.

Tačiau visa tai atpirko pabaigoje gautas
pieštukas, puodelis naminės giros ir be
galo skanus sausainis.
Pasivaikščiojus su likusia grupe po
studentų miestelį, pabaigoje mūsų
mokyklai buvo įteiktas padėkos raštas už
dalyvavimą ekskursijoje bei buvome
pakviesti atvykti ir kitais metais.
Ekskursijai duočiau 8 balus iš 10
galimų. Ji visai patiko, bet buvo tikėtasi
daugiau
galimų
patiems
atlikti
eksperimentų bei „sprogimo imitacijos“.
Tačiau nemažai patyrėm ir sužinojom
plius su labai linksma kompanija.
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KELIONĖ Į ZOOLOGIJOS MUZIEJŲ
Lietuvos ir kitų užsienio šalių
įvairiaspalvius drugelius. Gaila, kad
drugeliai gyvena tik vieną dieną.

Muziejų dieną vykome į Tado
Ivanausko valdas.
Visi nekantriai laukėme išvysti
muziejaus eksponatus ir viską apie juos
sužinoti. Ekskursija prasidėjo nuo
trečiojo aukšto- medžioklės eksponatų.
Išvydome įspūdingo dydžio briedžių
ragus, nuo kurių net pakraupome. Buvo
gaila klausytis, kad žvėris taip žiauriai
medžioja. Gidė mums papasakojo, kaip
vertinami ragai pagal jų dydį, formą.
Išvydome įspūdingas Lietuvos
Raudonąsias knygas, kurios kas metai
vis didėjo.
Išėję iš medžioklės eksponatų salės
įžengėme į paukščių ir įvairių
gyventojų, augalų teritoriją. Ten
visiems į akis krito erelio iškamša, kuri
buvo pavaizduota begriebianti
grobį.Visi nubėgo prie jo fotografuotis,
bet gidė mus pakvietė pasiklausyti apie

Toliau mes išvydome kirmėles,
kurios pagal gidės pasakojimus gali
atsirasti kiekviename iš mūsų.
Daugelis nuėjo, kadangi jiems pasidarė
nemalonu klausytis.
Po tokio nemalonaus reginio mes
g a lė j o m e p as i g ro žė t i d i d ž iu li u
akvariumu, kuriame yra koralų ir
netrukus apsigyvens naujos žuvyčių
iškamšos.
Kiek vėliau nusileidome į antrajį
aukštą. Prieš akis išvydome didžiulį
gaublį. Jautėmės, lyg visas pasaulis
būtų tame muziejuje. Bet šį jausmą
nutraukė Gintarės riksmas : „ Einam
žiūrėti gyvačių!„. Ir visi nubėgo prie
gyvačių. Tik vienintelė Eglė bijojo šių

šliužų. Bet ją visos nuraminome ir
nusivedėme prie pingvinų ir kitų
paukščių. Gidė pasakojo, iš kur jie kilę.
Buvo labai įdomu, bet turėjome sekti
gidei iš paskos į pirmajį aukštą,
kuriame eksponuojami didžiuliai
žinduoliai. Kai kurie iš jų buvo labai
juokingi. Bet mus nuramino griežtas
auklėtojos balsas. Kai nusiraminome,
gidė toliau tęsė savo pasakojimą.
Ji pasakojo apie begemotus, žirafas,
lokius, beždžiones. Iš viso muziejuje
buvo šimtas septyniasdešimt tūkstančių
eksponatų. Kai kurie iš jų buvo baisūs
ir grėsmingi, kiti gražūs ir mieli.
Bežiūrint į juos laikas greitai prabėgo ir
teko atsisveikinti su muziejumi.
Muziejuje mums labai patiko!
Simona, Brigita, Eglė K.,
Eglė M., Augustė, Gintarė 8a

PAŽINTINĖ KELIONĖ Į MOLĖTUS

Vieną darganotą trečiadienio rytą
gabūs mokiniai susaule širdyje ir
šypsena veide, susirinko prie
autobuso kelionei į Molėtus.
Nepaisant to, kad autobusas buvo
įtartinos būklės, mūsų linksma
kompanija pasiekė kelionės tikslą. Ir
štai žengus pirmuosius žingsnius
Molėtų žeme, mus pasitinka saulės
spinduliai ir žynys su ilga bei
grėsminga lazda rankoje – žengiame
į etnokultūros muziejus. Čia
išklausome stulbinančiai įdomų ir
vaizdingą paakojimą apie senovės
lietuvių gyvenimą, kuris, žinoma,
neatsiejamas nuo saulės ir
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žvaigždžių. Taip pat žynys išduoda
paslaptį, koks gyvūnas slypi kiekvieno
mūsų viduje. Šio apsilankymo
kulminacija – įmantrus Saulės šokis.
Praturtinę savo sielas senovės
išmintimi, kelionę tęsėme po planetų
gausybę – etnokosmologijos muziejų.
Pastarasis, neatpažįstamai
atsinaujinęs, pateikia mums begalę
naujos, įdomios bei intriguojančios
informacijos apie beribę visatą. Taip
pat teko garbė paliesti tikrą žvaigždės
skeveldrą meteoritą, žinoma jau
nukritusį ir užgesusį. Galiausiai,
grožėjomės nepakartojamu Molėtų
gamtos peizažu, pro milžiniškus

stiklinius langus, kuriuos, kaip pats
gidas tvirtino, valo speciali alpinistų
komanda.
Kupini naujų įspūdžių su savo
maisto atsargomis kopėme į Kulionių
piliakalnį iškylauti. Čia, be jokios
abejonės, neišvengėme nuotykiu. Vienas
iš mūsų sumanė patikrinti vandens
temperatūrą ir, žinoma, iš balos nekėlė
sausas. Tai nepamirštamos kelionės
akimirkos.
Taigi, šią žvarbią rudens dieną,
kupini šilumos, įspūžių ir tauriausių
jausmų, kad ir kaip to nenorėjome,
grįžome namo.
Roberta Diglytė, Ieva Maleckaitė 10a
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MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
MUZIEJUJE
Spalvingą ir šiek tiek šaltoką rugsėjo
23-osios rytą dvyliktokai nusprendė praturtinti savo dvasią. Susirinkome Karo
muziejaus sodelyje prie Amžinosios
ugnies ir pasukome Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejaus link. Buvome
svetingai sutikti administratorės ir
mūsų jau laukiančio gido
Vos tik prasidėjus ekskursijai buvome maloniai nustebinti, nes turėjome
unikalią progą pamatyti rečiausiai
eksponuojamus M.K Čiurlionio
paveikslus. Visi kaip vienas klausėmės
įdomių pasakojimų.
Mus jaukiai supo įvairiausios gėlių
kompozicijos, juk išvakarėse buvo minimas 134 -osios M.K Čiurlionio gimimo
metinės.

Tarsi ančiukai paskui mamą sekiojome
gidą ir įtempę ausis klausėmės kiekvieno
paveikslo istorijos. Bet labiausiai man
patiko paveikslai „Karaliai“. Ten vaizduojamas karalius ir karalienė gūdžiame
miške, delnuose laikantys trapų lietuviško
kaimo maketą. Šis paveikslas paliko man
didelį įspūdį.
Vėliau paklausėme M.K Čiurlionio
kūrinių „Miškas“ ir „Jūra“. Tai tikrai didinga muzika, priverčianti nurimti ir susimąstyti, kas esi šiame pasaulyje.
Manau, kiekvienas iš mūsų turime
domėtis Lietuvos menu, pažinti iškiliausias
savo tautos asmenybes.
Irma Matulaitė 12b kl.

EUROPOS KALBŲ DIENA

Nuo 2001 m. rugsėjo 26-oji tapo
Europos kalbų diena. Europa turi tikrą
kalbų lobyną – 23 oficialiąsias kalbas ir
per 60 vietos gyventojų bendruomenių,
kalbančių regioninėmis ar mažumų
kalbomis, o kur dar savo kalbomis
kalbantys atvykėliai iš kitų kraštų ir
žemynų !
Kalbų metai tapo įvykiu milijonams
žmonių visose 45 šalyse dalyvėse.
Šimtuose visoje Europoje vykusių
renginių buvo džiaugiamasi mūsų klabų
įvairove ir skatinama jų mokytis. Kad
viskas tuo ir nesibaigtų, taip todėl, kad
kalbos – tai rišamoji Europos statinio
medžiaga, iš šios iniciatyvos gimė
Europos kalbų dienos idėja. Šios
dienos
paskirtis
trejopa:
šviesti
visuomenę Europos daugiakalbystės
klausimais, puoselėti kultūrų ir kalbų
įvairovę ir skatinti visus mokytis kalbų
mokyklose, universitetuose ir vėliau,
juos baigus.

Mūsų mokykloje ši diena buvo
paminėta rugsėjo 25 dieną, penktadienį.
MRK, ilgosios pertraukos metu iš savo
radijo taško skelbė su šia švente
susijusius
faktus
bei
pasakojo
ypatingosios dienos istoriją. Dar šia proga
mokyklos antro aukšto esančioje foje buvo
surengta paroda „Pakeliaukime po
Europos
valstybes“.
Traukinukai,
atvažiavę iš Rusijos, Anglijos, Vokietijos
bei kitų valstybių lankomiausios vietos ir
surašyti pasisveikinimai jų kalba, dar
ilgai kvies mokytis užsienio kalbų.
Rugsėjo 26-oji – tai puiki proga švęsti.
Kasmet kalbų dieną vyksta šimtai
renginių: spektaklių, žaidimų vaikams,
muzikinių žaidimų, kalbų kursų, radijo ir
televizijos laidų, konferencijų – galimybės
tiesiog neišsiamiamos!
Šarūnas Docius 10a

Šį laikraštį kūrė:
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Rita Sarapinienė
Informacinių technologijų
vyresnioji mokytoja Jūratė Šukelienė
8a klasės mokinės
Reda Stundžytė, Giedrė Marozaitė, Šarūnas Docius 10a

Dvylika laiptelių

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
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Mokytojo širdis.
Kuo daugiau išdalina kitiems,
Tuo labiau praturtėja pati.
Skleidžia šilumą savo visiems,
Neša žiburį šviesų kely.

Mokytojo širdis.
Kviečia augti dvasia ir protu,
Moko būti pačiu savimi,
Ji vis žadina laisvę žmonių,
Ji vis ten, kur vaikystė žavi.

Mokytojo širdis.
Jai vis lemta sutikti mažus,
Prisirišti prie jų ir pamilt,
Užauginti jaunystės sparnus
Ir paspaudus rankas išsiskirt.

Mokytojo širdis - Jūsų

Jūsų mokiniai

Dvylika laiptelių
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