
 

BE PAVADINIMO 
VILNIAUS R. KALVELIŲ 

„AUŠROS“ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS 
 

Redakcijos žodis 
Mieli gimnazijos mokiniai, mokytojai, gimnazijos bendruomenės nariai, 

šventų Kalėdų ir Naujųjų 2019 metų išvakarėse norime visus pasveikinti su 
artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis, kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais 

garsinant Kalvelių „Aušros“ gimnaziją mokslo laimėjimais, sėkmingomis 
varžybomis ir neišsenkančiu kūrybingumu. 

Linkime Jums pasidalinti šventine nuotaika su šeima, artimaisiais, draugais, kad 
susikaupę ir pailsėję pradėtumėte Naujuosius metus naujais sėkmingais darbais. 

Linkime Jums džiugių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių. Lai ateinančiais 
metais netrūksta Jums šilumos, sėkmės, sveikatos ir santarvės. 

 

Laikraštį kūrė: 

Ana Kairienė 

Jolanta Pašutienė 

Edita Burvytė 

Inga Šumskytė 
 

 

 
 

 

Naujienų kaleidoskopas 
 
Netradicinė istorijos pamoka I-IV G klasių mokiniams ,,Lietuvos ir Lenkijos istorijos sąsajos” 

 

           Lapkričio 12 d. gimnazijoje vyko Lenkijos 

nepriklausomybės atkūrimo dienos 100 – mečiui 

paminėti skirta netradicinė istorijos pamoka I – IV G 

klasių mokiniams ,,Lietuvos ir Lenkijos istorijos 

sąsajos”. Pamokos metu mokiniai prisiminė 

lemtingus1918 m. įvykius, kai Lietuva ir 

artimiausios jos kaimynės – Estija, Lenkija ir Latvija 

paskelbė Nepriklausomybę. ,,Protų mūšio” metu 

gimnazistai pasitikrino savo žinias apie abiejų tautų 

istorinius ir kultūrinius ryšius nuo viduramžių iki šių 

dienų. 

 
             Mokiniai prisiminė du brolius – Stanislovą ir Gabrielių Narutavičius, iš kurių vienas  buvo pirmasis 

Lenkijos prezidentas, o kitas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras; pusbrolius – Jogailą (Lenkijos 

karalių) ir Vytautą (LDK Didįjį kunigaikštį); Tadą Kostiušką (Tadeusz Kościuszko), kovojusį ne tik už 

Lenkijos ir Lietuvos, bet ir už JAV nepriklausomybę; žymius lenkų literatus Česlovą Milošą (Czesław 

Miłosz) ir Adomą Mickevičių (Adam Mickiewicz), turinčius lietuviškų šaknų, kompozitorių Stanislovą 

Moniušką (Stanisław Moniuszko), kurio vardu pavadinta mūsų kaimyninė gimnazija. Džiugu, kad „Protų 

mūšyje“ kartu su mokiniais aktyviai dalyvavo dailės ir kūno kultūros mokytojos.  

Ši pamoka parodė, kad Lietuvą ir Lenkiją visada siejo valstybinis ir kultūrinis bendrumas, todėl 

svarbu nepamiršti istorijos sąsajų, kurios nuo seno sieja mūsų tautas. 
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Edukacinė istorijos pamoka „Žalgirio mūšis“ 

 

Lapkričio 21 d. 5 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje istorijos pamokoje „Žalgirio 

mūšis“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Mokiniams buvo demonstruojamas įspūdingas Žalgirio mūšio 

maketas, kuriame pavaizduotas kulminacinis momentas, kai į mūšio lauką grįžta Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Vytauto pulkai. Didelį įspūdį vaikams padarė besikaunančias puses vaizduojančios daugiau nei 

1000 kareivių figūrėlės, vėliavos, šarvai, karių ginklai ir apranga, atkurti pagal išlikusius istorinius šaltinius. 

Aptarę mūšio priežastis,  lietuviškosios taktikos mūšyje reikšmę, išnagrinėję mūšio pasekmes ir sutartis, 

mokiniai galėjo pajusti rankoje kalavijo svorį, užsidėti šalmą, apžiūrėti kitus muziejaus eksponatus. 

 

 
 

Istorijos mokytoja Edita Burvytė 

 

,,Jaunųjų ugniagesių‘‘ būrelio veikla 

 

2018-11-07,,Jaunųjų ugniagesių“ būrelio nariai aplankė Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centrą. 

Mokiniai apžiūrėjo patalpas ir priminė, kaip reikėtų elgtis gaisro metu, kokių veiksmų jie turėtų imtis 

evakuojant žmones.  Apžiūroje kartu su mokiniais dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės 

tarnybos vadovas Kęstutis Velikianecas. 

2018-11-21,,Jaunųjų ugniagesių“ būrelio nariai aplankė mokytojus ir patikrino, ar jie turi dūmų 

detektorius. 
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Vilniaus rajono vidurinių mokyklų ir gimnazijų olimpinio festivalio futbolo 5x5 berniukų zoninės 

varžybos 

2018-11-11 Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje vyko Vilniaus rajono vidurinių mokyklų ir gimnazijų olimpinio 

festivalio futbolo 5X5 berniukų zoninės varžybos. Mūsų gimnazijos berniukų komanda iškovojo 2 vietą. 

2018-11-23 gimnazijoje vyko Vilniaus rajono vidurinių mokyklų ir gimnazijų olimpinio festivalio futbolo 

5X5 mergaičių finalinės varžybos. Mūsų gimnazijos mergaičių komanda iškovojo 4 vietą. 

 

 

,,Jaunojo pasieniečio‘‘ būrelio veikla 

 

 

2018-11-30 ,,Jaunojo pasieniečio“ būrelio nariai dalyvavo Kenos užkardos veiklos pristatyme: 

susipažino su pasieniečių darbo veikla, pagrindinėmis darbo funkcijomis, pasieniečių darbu. 

 

 

 

 

 

Siekėme gineso rekordo 

 

 

Gruodžio 11 dieną mūsų gimnazija vykdė akciją „Code & Share Ateities technologijos“, kurios 

tikslas – pasiekti didžiausio mokinių skaičiaus, dalyvavusio vienu metu ateities technologijų tematikos 

pamokoje, Gineso rekordą. 

Dvidešimt penki gimnazijos mokiniai pamokos metu gilinosi į skaitmeninės visuomenės 

problematiką, susipažino su naujosiomis technologijomis, tokiomis kaip daiktų internetas, dirbtinis 

intelektas, robotika ar sprendimai, taikomi išmaniems ir protingiems miestams. Gautos žinios, be abejo, 

padės jaunimui suprasti skaitmenizacijos vaidmenį ateities profesijoms ir dėl to ateityje priims teisingus 

sprendimus. 

Tikimės, kad visiems šios akcijos dalyviams pavyko pasiekti Gineso rekordą. 
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Lietuvos mokyklų salės futbolo žaidynės mr golas 

 

2018-12-12 gimnazijoje vyko 2004 m. g. ir jaunesnių MrGolo salės futbolo varžybos, mūsų komanda 

užėmė 2 vietą. Daugiausia įvarčių įmušė Ernestas Balinskij (6) ir Dmitrijus Šadiun (3). 

 

 
 

Lietuvos mokyklų salės futbolo žaidynės mr golas 

 

2018-12-13 vyko 2006 m. g. ir jaunesnių MrGolo salės futbolo varžybos, mūsų gimnazijos komanda 

užėmė 2 vietą. Daugiausia įvarčių įmušė Artur Kulikovskij (3), Nikita Jurevič (1), Daniil Glotko (1) ir 

Liutauras Raudonius (1). 
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,,Jaunojo pasieniečio“ būrelio veikla 

 

2018-12-14 Jaunojo pasieniečio būrelio mokinai sužaidė draugiškas tinklinio varžybas su 

pasieniečiais. 

 
 

Susitikimas su Kalėdų seneliu 

 

Gruodžio 17 d. vyko kalėdinis-edukacinis užsiėmimas „Kalėdų pasaka“ priešmokyklinės ugdymo 

grupės vaikams ir pradinių klasių mokiniams. Tą dieną buvo organizuotos kalėdinės estafetės sporto salėje, 

kalėdinės pramogos klasėse. Mokiniams paliko įspūdį į gimnaziją atvykusi fėja. Vaikai  klausėsi negirdėtos 

Kalėdinės istorijos, nutikusios prieskonių karalystėje bei sužinojo, kur gyvena laimė, o žėrintis fėjos rutulys 

išklausė visus vaikų norus, slapčiausias svajones, eilėraščius ir daineles.  Priešmokyklinės ugdymo grupės 

vaikai ir pradinių klasių mokiniai gamino ir kepė meduolius. Vėliau vyko šventė su Kalėdų seneliu ir 

Snieguole. Kiekviena klasė deklamavo eilėraščius, žaidė muzikinius žaidimus, džiaugėsi Kalėdų senelio 

dovanomis. Smagu, kad kalėdiniame-edukaciniame užsiėmime „Kalėdų pasaka“ dalyvavo ir mokinių 

tėveliai bei seneliai. 

 

 
 

Pradinių klasių mokytojos  Ana Kairienė ir Jolanta Pašutienė 



BE PAVADINIMO Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos laikraštis 

 

6 
 

 

Jaunųjų menininkių paroda 

 

Gruodžio mėnesį dailės mokytojos Anželikos Valiavičienės inciatyva surengta jaunųjų meninikių 

paroda. Besižvalgydami po parodą, kalbiname jaunąsias dailininkes: Podvorską Moniką, Vasilevską Dianą,  

Pugačiovaitę Akvilę.  

 
 

- Kaip apibūdintum savo kūrybą? Kuo tu kitokia? 

- Kiekvienas kūrėjas yra unikalus.Aš dar ieškau savo krypties, išbandau įvairias technikas, spalvų 

derinius. Mano tapybos mokytoja sako, kad mano tapyba yra beveik piešiamoji,bet man ji yra 

išskirtinė. – sako Akvilė Pugačiovaitė. 

- Ką pasakoja tavo darbai? 

- Savo kūrinius bandau tapyti tai ryškiu, tai ramiu potepiu, spalvos būna tai ryškios, tai pastelinės. 

Tokiu būdu stengiuosi suteikti kūriniui tam tikrus jausmus ir emocijas. 

- Kaip manai, kas tavo  kūriniuose sukelia emocinį poveikį? 

- Manau, kad emocinį poveikį sukelia potepis, spalvos ir didelis popieriaus lapas, - teigia Akvilė. 

- Kokie kūriniai tave veikia? – klausiame Moniką Podvorską. 

- Mane veikia su fantastika susiję kūriniai bei skaitytos knygos, žiūrėtų filmų personažai. 

- Kaip manai, kiek įtakos tavo kūrybai (stiliui, braižui, turiniui) turėjo tavo mokytoja/as? 

  
 

- Mano manymu, labai daug. Būtent mokytojų padedama, atradau savo piešimo stilių. 

- Kokią techniką naudojai piešdama? Kiek laiko užtrukai? 

- Darbai nupiešti geliniais rašikliais ir pieštuku. Vieną piešinį piešiu apie valandą. – sako Monika. 

- Diana, kuo išsiskiria tavo kūriniai? 

- Savo kūrybos nelaikyčiau išskirtine,nestai nėra sunku. Gal ji išsiskiria tuo, kad piešiu žiūrėdama į 

kokį nors vaizdą... Piešti iš galvos,man yra nelengva,  negaliu visko išgalvoti. 

- Pabaigai, kokia meno funkcija?- klausiame visų, kalbintų mergaičių. 
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- Mano manymu, tapymas padeda atsipalaiduoti ir įsijausti į tai, ką kuri. – sako Akvilė. 

- Menas turi įkvėpti žmones, kurti... nekreipiant dėmesiu į laiką, - teigia Diana. 

- Meno funkcija – tarnauti žmonėms, gal kiek vartotojiška... (juokiasi) pramoginė. – mūsų pokalbį 

pabaigia Monika. 

- Dėkojame kalbintoms gimnazijos 8 klasės mokinėms. 

 

Gruodžio 10d. Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia gimnazijos mokiniai bendruomenė dalyvavo 

advento rekolekcijose. 
Šv. Mišias laikė bei su abiejų Kalvelių mokyklų mokiniais ir bendruomenės nariais bendravo tiek parapijos 

kunigas Jan Černiavski, tiek kunigai iš kitų Vilniaus rajono parapijų. 

 

  

  
 

Gruodžio 21 d. gimnazijoje vyko Adventinė popietė.  
Į gimnaziją atvykęs parapijos klebonas Jan Černiavski sveikino visus: mokinius, mokytojus ir 

svečius susirinkus į Adventinę popietę.   

Advento žinia neretai „pasimeta“ prieškalėdiniame sujudime ir šurmulyje. Tačiau nevalia pamiršti, 

kokia ši žinia svarbi. Ji paprasta ir suprantama net patiems mažiausiems, nes labai artima jų pasauliui. 

Advento metu mes prisimename būtent šį Dievo sprendimą - „ateiti" ir ieškoti savo vaikų. Viena gerai 

žinoma kalėdinė antifona skelbia: „Tuomet aš tariau: ateinu.“ 

Apie tai buvo galima pagalvoti klausantis kalėdinių dainų ir giesmių, kurias atliko mūsų gimnazijos 

mokiniai. Vėliau buvo laužiamos plotkelės, dalijamasi nuoširdžiais palinkėjimais. 

  
 


