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Redakcijos žodis 

 

 

ŠVENČIŲ ŠURMULIUI NURIMUS... 

 

Sveikiname visus įžengusius į Naujuosius Geltonojo šuns metus. Šie 

du prabėgę mėnesiai gausūs švenčių - Naujieji Metai, Trys Karaliai, Kinų 

Naujieji metai, Šimtadienis, Užgavėnės, Vasario 16-oji - ir pakilios nuotaikos! 

Šimtadienis abiturientams – tai džiugus laikotarpis, akimirka, kuri 

išliks atmintyje... 

Lieka šimtas dienų iki egzaminų pradžios, mokslai eina į pabaigą. Po to lieka 

atsisveikinti su mokykla, kurioje akimirksnis  prabėgo dvylika metų. 

Šimtadienis yra džiugus ne tik abiturientams, bet ir kitiems 

mokiniams, nes juk ir jiems mokslo metai juda į pabaigą.  

Džiaugsis mokytojai išleidę dar vieną mokinių kartą į gyvenimą. Bet 

iš šventė turi ir kažkiek nostalgijos, nes šimtas dienų greitai prabėgs, o tada 

paskutinis skambutis, išleistuvės, atsisveikinimas su mokykla, draugais, 

mokytojais. 

 

 
 

Redakcijos komandos vardu – Viktorija Lukaševičiūtė 

KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS 

BE PAVADINIMO... 
Sausio - vasario mėn. 2018 m. 

Mokymasis - tai vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nebaigia, niekad nebijo ir dėl 

kurio niekad nesigaili. Leonardas da Vinčis (Leonardo da Vinci) 
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NAUJIENŲ KALEIDOSKOPAS  

Laisvės gynėjųn diena 

________________________________________________________________ 

 

Sausio 12 d. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija, minėdama 

Laisvės gynėjų dieną, prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis 

gyva, nes liudija“. 

Tai yra yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui, 

kad ir šiandien Lietuva yra vieninga ir pasiruošusi apginti iškovotą laisvę. Lango 

viduryje uždegta žvakutė, simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir 

vienybę. 

 

  
EDUKACINĖ ISTORIJOS IR PILIETINIO UGDYMO PAMOKA 

________________________________________________________________ 

Istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė  

Ekatrina Zvereva 

________________________________________________________________ 

Sausio 16 d. gimnazijos I G bei II G kl. mokiniai dalyvavo 

edukacinėje istorijos ir pilietinio ugdymo pamokoje „Pažink, suprask, dalyvauk“ 

Valstybės pažinimo centre. 

Edukacinio užsiėmimo dalyviai buvo skatinami naujai pažvelgti į 

socialinius ir politinius valstybės reiškinius. Mokiniai nagrinėjo svarbiausius 

valstybės elementus: valstybės gyventojus, teritoriją, tarptautinį pripažinimą, 

įstatymus, institucijas, biudžetą. Buvo ugdomas mokinių pilietiškumas, lavinami 

pastabumo, problemų analizės, vertinimo, sprendimo, kolektyvinio darbo 

įgūdžiai. 
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EDUKACINĖ PAMOKA SIGNATARŲ NAMUOSE 

________________________________________________________________ 

Istorijos mokytoja metodininkė Edita Burvytė 

 Sausio 31 d. gimnazijos 7 kl. bei 8 kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje 

istorijos pamokoje Signatarų namuose. Mokiniai išbandę įvairias naująsias 

technologijų priemones tyrinėjo Lietuvos valstybingumo kelią, taip pat 

susipažino su prof. Liudo Mažylio Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio 

reikalų ministerijos Politiniame archyve rastu 1918 m. vasario 16 d. nutarimu 

dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. 

 

 

________________________________________________________________ 

SKAITOVŲ KONKURSAS  

Sausio 22 d. Moniuškos gimnazijoje įvyko skaitovų konkursas. 

Popietę į „Moniuškos“ gimnazijos aktų salę mus sukvietė dviejų Kalvelų 

gimnazijų skaitovai. Šiemet meninio skaitymo konkurse dalyvavo net vienuolika 

„Aušros“ gimnazijos mokiniai. Vertinimo komisija geriausiai pasirodžiusius 

moksleivius apdovanojo vertingomis atminimo dovanėlėmis ir padėkos raštais. 
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SKAITOVŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI 
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SKAITOVŲ KONKURSAS „TAI GRAŽIAI MANE AUGINO“ 

Kaip kasmet, taip ir šiemet, vasario 9 d. mūsų gimnazijoje vyko 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų ir 1-4 klasių mokinių skaitovų konkursas 

„Tai gražiai mane augino“. 

Konkurso tikslas – meniniu žodžiu pašlovinti savo gimtąjį kraštą, jo 

istoriją ir kalbą. Nors Lietuvos valstybingumo ištakos siekia daugiau nei 1000 

metų, 2018 m. vasario 16-ąją Lietuva minėjo atkurtos valstybės 100 metų 

jubiliejų. Ši mūsų istorijos data yra nepaprastai svarbi – tai paskata susimąstyti 

apie praeities svarbą dabarčiai. Tad mokiniai rinkosi prasmingus ir įvairius 

tekstus apie Tėvynę, jos praeitį, kalbą.  
 

 

SKAITOVŲ KONKURSO 

NUGALĖTOJAI 

1 –2 klasių grupėje: 

Kotryna Ugrevičiūtė (1 

kl.) 

3-4 klasių grupėje: 

Anastasija Ščemel (4 kl.) 

Konkurso nugalėtojai vasario 13 d. 

vyko į rajoninį skaitovų konkursą, 

kuris įvyko Nemenčinės 

„Gedimino“ gimnazijoje.  

Sėkmės! 
 

 

  

 

UŽGAVĖNĖS 2018 

Užgavėnės – viena gražiausių žiemos švenčių. Šią dieną Lietuvoje 

kepami ir valgomi blynai – šviesos ir grįžtančios saulės simbolis visame 

pasaulyje, gąsdinama ir varoma žiema iš kiemo.  

Vasario 13 d. Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje vyko Užgavėnių šventė, 

kurioje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1-5 klasių mokiniai, 

tėveliai, auklėtojai ir mokytojai. Gimnazijos kieme persirengėliai žaidė įvairius 

žaidimus, dainavo, šoko. Kanapinio ir Lašininio dvikovoje laimėjo Kanapinis ir 

paskelbė Gavėnios pradžią. Šventės kulminacija tapo Morės sudeginimas 

gimnazijos kiemelyje. Po renginio gimnazija prisipildė juoko, linksmybių, 

ryškių spalvų ir viliojančių kvapų – mokiniai vaišinosi blynais ir dalinosi 

šventės įspūdžiais, o 4 klasės mokiniai kulinarijos klasėje patys kepė ir ragavo 

blynus. 

 

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ana Kairienė 
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 100-ČIO MINĖJIMAS 

 

 

2018 metų vasario 15 dieną Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje vyko 

iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės 100-čio minėjimas. Šia proga 

gimnazijos bendruomenę aplankė ir Lietuvą su 100-uoju Nepriklausomybės 

gimtadieniu sveikino garbingi svečiai: Švietimo ir mokslo ministerijos 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Elona 

Bagdonavičienė, Humanitarinių mokslų daktarė, Pasaulio istorijos katedros 

profesorė Sandra Grigaravičiūtė, Tbilisio technikos ir Lietuvos edukologijos 

universitetų absolventas, Lietuvių – gruzinų kalbų žodynėlio bendraautorius ir 

gruzinų kalbos kursų Vilniaus universitete dėstytojas Georgijus Kobakhidze, 

Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, Lietuvių kalbos ir kultūros 

centro Gruzijoje vadovas Vidas Kavaliauskas ir Tbilisio technikos universiteto 

Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentų muzikinė grupė.  

 

 

  
 

Daugiau skaitykite gimnazijos interneto svetainėje. 

 

 

 

 
Laikraštį kūrė: Kuratorė: 

Viktorija Lukaševičiūtė 

Deimantė Stakelytė 

Karolina Zurzaitė 

Agata Kulikovska 

Inga Šumskytė 

 


