DVYLIKA LAIPTELIŲ
KAUNO KOVO 11-OSIOS VIDURINĖ MOKYKLA 2008 m. Spalis
Sveiki, mielieji!
Saulė vėl apsuko ratą ir sukvietė mus į
mokyklą. Vėl skubame, šurmuliuojame,
dūzgiame, sprendžiame, rašome. Oi, kiek daug
darbelių įvairiausių dirbame! Nespėjome
atsitokėti, žiūrėk, jau ir spalis.
O jame – gražiausia, prasmingiausia šventė
- Tarptautinė Mokytojo diena. Kiekvienas iš
mūsų esame mokinys, mokomės juk visą
gyvenimą. Ir kaip gerai, kai šalia būna
žmogus, kurį galime vadinti Mokytoju.
Nesvarbu, ar būtum pirmokas, ar
abiturientas, ar prisiminimuose tik
grįžtantis į mokyklą mokinys.
Šį „DL“ numerį skiriame Jums, mielieji,
brangieji, šaunieji mūsų Mokytojai. Čia tik
pluoštelis mokinių nuoširdžių sveikinimų ir
linkėjimų.
Tegul visi šie gražūs žodžiai pasiekia Jūsų
širdis, o linkėjimai būtinai išsipildo.
Tebūnie!

„DL“redakcija

Vieną kartą taip nutiko:
Mokytojai susipyko.
Rodėsi, labai protingi,
Viens prieš kitą – išmintingi.
Vienas rašo be klaidų
Ir visai jokių bėdų.
O kiti gerai skaičiuoja,
Maivos, kad gerai sportuoja!
Bet kadangi jie protingi,
Sugalvojo išmintingai.
Suskirstė jie dalykus,
Nuo tada nebesipyko.

Man per pamoką patinka, kai
mokytoja šneka, pasakoja ką nors iš
savo patirties, o ne iš knygų. Man
svarbu, kad mokytoja įdomiai vestų
pmoką, tada viską daug greičiau ir
geriau suprantu, todel norėčiau
mokytojoms palinkėti, kad jos
daugiau keliautų, o ne vien skaitytų
kygas. Nors apsiskaičiusias
mokytojas aš taip pat labai mėgstu,
nes jos sugeba papasakot daug
įdomiau.
Paulė Baltrušaitytė 7a

Ir nuo šiol tarp jų taika!
Jokių ginčų nebėra!
Kad taip būtų visada
Linki septintoji „a“ .
Reda Stundžytė 7a

Linkiu visoms
Mokytojoms, kantrybės,
ištvermės, geros
nuotaikos ir gerų
mokinių šiais mokslo
metais!
Ir linksmos Mokytojų
dienos!
Indrė Jakutytė 11a

Mokykla – antroji šeima.
Joje kasdien atrandam ką nors nauja.
Ugdom valią „aštrinam protą“.
Čia nukrinta kartais ašara,
Kai mūsų viltys nesutampa su realybe.
Visus mūsų džiaugsmus ir rūpesčius
mato mokytojai.
Jie nuoširdžiai pataria, kaip elgtis sunkią
minutę,
Kaip saugotis pavojų ,
Nors ne visada įvertiname nuoširdžius
žodžius.
Ačiū tariame Jums visiems
Už meilę, už šilumą ir
Begalinį norą padėti, apsaugoti.
Raminta Kuzerytė 10b

Kas rytą pabudus, pirmoji mano mintis būna: ,,Štai, išaušo dar viena nuostabi
diena‘‘. Dažnai būnu geros nuotaikos, bet ne bėda, jei ir ne ta koja iš lovos išlipu.
Mokykloje draugai ir mokytojai vienaip ar kitaip nudžiugina. Mano prasta nuotaika
kaipmat išgaruoja vos išėjus iš namų ir žengus keletą žingsnelių mokyklos link. Kaskart
eidama į pamokas susitinku su draugais, kurie tuo pačiu keliu su manimi vaikšto jau
vienuoliktus metus. Kiekvieną rytą vienas kitą pasitinkame linksmi, nes žinome, kad tik
taip galime turėti puikią dieną.
Įžengusi į mokyklą, mokytojus sveikinu šypsena, o šypsena, kaip tikriausiai visi jau
žino, yra geros nuotaikos raktas. Būnu linksma, nes mokykloje jaučiuosi gerai.
Nepatinkančių pamokų ar mokytojų nėra.
Mažesnėse klases nemėgdavau mokytojų, kurios rašo blogus pažymius, bet juk
dabar suprantu, kad pažymiai parodo mokinio žinių lygi. Apie nei viena mokytoją
negalėčiau pasakyti blogo žodžio, nes jos visos nori ir stengiasi dėl vieno-kad mokiniai
išmoktų.
Mano klasė, o ko gero ir visi besimokantys fiziką, nuliūdo, kai iš mokytojų gretų
keleriems metais pasitraukė Alma Voskienė. Ji nepaprasta mokytoja, sugeba įrodyti
vaikams, kaip svarbu yra mokytis, o taip pat ir kaip žmogus – šilta ir turinti subtilų
humoro jausmą.
Dar viena iš mano mylimiausių mokytojų sąrašo viršaus yra biologijos mokytoja
Irena Gedminienė. Ji taip pat visada visus pasitinka su šypsena, ir noras ateiti į
biologijos pamoką nepradingsta net sėdint joje.
Visada smagu mokytis, kai mokinys ir mokytojas supranta vienas kitą, žino, ko
reikia, kad abiems būtų gerai. Mokytojas visada nori išmokyti, mokiniai-išmokti, ir kai
rezultatai pastebimi plika akimi, visi būna jais patenkinti. Mums čia gera, nes mūsų
mokykloje supratimo ir gautų gerų rezultatų niekad netrūksta.
Linkiu visiems mūsų mokyklos mokytojams kuo geriausios kloties!
Rima Obelevičiūtė 11b

Miela mokytoja
Rinalda,
Jūs mokėt mus nuo
septynerių metų.
Padėjot išmokti pirmąsias
raides, skaičius.
Padėjot pažinti pasaulį
Todėl dėkosime ilgai
Už Jūsų šilumą ir meilę
Eglė Kazlauskaitė 7a

Rusų mokomės mes
sparčiai ,
Raidės naujos, sunkiai
skaitom,
Bet išmoksim jas visas,
Ir mums dešimt greit išves.
Linkėjimai rusų kalbos
mokytojai, linkiu Jums
gerų mokinių ir smagių
pamokų.
Aurimas Kandrotas 9b

Mielos mokytojos,
Skamba skambutis,
Kviečia į mokyklą,
Vėl grįžtame į senus suolus,
Pas mokytojus ir draugus.
Kiek daug šiltų prisiminimų
Ir gerų draugų.
Viskas keičiasi, bet mokytojos – ne.
Jos tokios pat išmintingos, geros ir
supratingos.
Myliu lietuvių, biologiją ir anglų,
Nes čia pačios nuostabiausios
mokytojos,
Geros užtarėjos ir stiprios
asmenybės.
10 a klasės mokinė

Miela dailės
dail s mokytoja,
Jūssų kruopčios
kruop ios rankos
Mums visada padeda piešti
piešti,
ti,
Nutapyti patį
pat gražiausią
gražiausi paveikslą,
paveiksl ,
Todėl
Tod l dekojame Jums už Jūs
J sų
Nuoširdumą
Nuoširdum ir rūpestingum
r pestingumą
pestingum .
Giedrė
Giedr Marozaitė
Marozait ir Eglė
Egl Kazlauskaitė
Kazlauskait 7a

Kiselienė nuostabi,
Tikras saulės spindulys.
Ji lyg rytmečio rasa,
Žarsto šypsenas linksma.
Ir jei nuotaikos nebus,
Devintokai nepražus,
Matematikė ateis,
Džiaugsmo spindulius
paskleis.
Viktorija Prokofjevaitė 9b

Muzikos mokytojaTai švelni melodija.
Muzikos mokytojaTai spalvotos natos.
Muzikos mokytojaTai mielas
spindulėlis,
Pripildytas geros
energijos.
Eglė Miliūtė 7a

Per vokiečių ir matematiką
smagu.
Ir įdomu, ir daug draugų .
Ir mokytoja čia linksma.
Todėl ir nuotaika gera.
Elijus Paškevičius 10c

Mieloji mokytoja Birute,
Ačiū Jums už tai, kad
padedate man mokytis.
Per pamoką Jūs visada
dėmesinga, kantriai aiškinate
tai, ko aš nesuprantu.
Per Jūsų pamokas aš daug ką
išmokstu ir net nepavargstu.
Ačiū už tai, kad mane mokote
ir globojate.
Živilė Žaldarytė 10b

Namai antrieji mokykla mano,
Tai šilčiausias židinys...
Raidę pirmą mokiausi čia tarti
Ir skaičius gražiai rašyti.
Mokytojai – artimi lyg dėdės ir tetos.
Visada padės, patars,
O jei neklausysi – linksmai pabars.
Čia man gera ir smagu
Tarp gerų mokytojų ir draugų.
Kuzerytė Raimonda 10b

Geriausia pamoka yra kūno
kultūra, nes čia atsiriboji nuo
esančių problemų, tiesiog esi
pamokoje ir džiaugiesi tuo.
Labiausiai patinka mokytojas, kuris
nėra “pasikėlęs’’ su kuriuo išties
gali atvirai pašnekėti ir pajuokauti.
Ačiu, mokytojau, už tai, kad per
Jūsų pamokas galiu būti savimi.
Aivaras Grajauskas 10b

Mokytojau
Mokytojau ! Lenkiuosi Jums žemai ,
Kad mes Jums esam kaip savi vaikai,
Ateiname visai maži, išaugam dideli .
Žingsneliais nors mažais, mes kylame
aukštyn .
Kiekvieną rytą einu aš į
mokyklą linksma, nes
laukia lietuvių kalbos
pamoka, o ji man patinka
visada.
Mieloji mokytoja, būkit ir
Jūs visada linksma ir
rašykit mums tik gerus
pažymius.
10a klasės mokinė

Tik Jūsų dėka tobulėjam, augam,
Kiekvieną dieną protingėjam .
Kiekvienas turim savo tikslą ,
Kurį turėtume pasiekt .
Išdykę, nedėkingi būnam ,
Ne visada labai geri .
Per tuos metus juk visko būna,
Bet Jūs atleidžiat mums vis tiek .
Dėkoti turime tik Jums ,
Už meilę, globą ir kantrybę,
Už suteiktas žinias, paguodą,
Už visą gėrį gyvenimo prdžioje.
Deimantė Liubinaitė 10c

Per pamoką man būna linksma tada, kai mokytoja
būna linksma. O tai dažniausiai būna per lietuvių
kalbos pamoką, matematiką ir technologijas. Per
technologijų pamoką būna smagu, kai siūnam,
gaminam valgį ir darome dar daug įvairių dalykų. Per
lietuvių smagu dėl to, kad mokytoja visada būna gera,
linksma, ir išmoko rašyti be klaidų. O per matematiką
kartais būna linksma, o kartais liūdna, kai vaikai
nesimoko.
Linkiu, kad mokytojos būtų visada linksmos ir
geros!!!
Augustė Kunickytė 7a

Mūs direktorius šaunus:
Ir protingas, ir gražus,
Matematikas puikus.
Jis - be priekaištų žmogus.
Mokykla – tai jo pilis,
Dar ilgai jis ją valdys,
Nes komanda jo puiki,
Tad ir mylim jį visi.
9 klasės mokinė

A-auksas brangiausias.
U-ugninė širdis.
Š-šilti jausmai mokiniams.
R-ramiausia,geriausia.
A-Ar tu ją pažįsti?
Tai 7a klasės auklėtoja
Aušra.
Eglė Kazlauskaitė 7a

