
BE PAVADINIMO
VILNIAUS R. KALVELIŲ „AUŠROS“ 
GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS

Taigi jei turi protą, mokykis ko nors, nes protas
be mokėjimo – kūnas be drabužių, žmogus be
veido. Juk pasakyta, kad išsilavinimas – proto

veidas.
„Kabuso knyga“
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Viktorija
Buividavičiūtė Greta
Lesnickis Robertas
Balinskij Ernestas 
Gumbis Edgaras

Naujienų kaleidoskopas
Mokslo ir žinių diena Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje
2019-09-02

Rugsėjo 2 dieną po šventinių mišių, kurias aukojo Kalvelių Dievo gailestingumo Bažnyčios
kunigas Jan Černiavski, mokiniai, mokytojai ir tėveliai susirinko gimnazijos kieme. Šventės
pradžioje  sveikinimo  žodžius  tarė  direktorė  Irena  Veličkienė  linkėdama  sėkmingų  naujų
mokslo  metų.  Direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui  Nina  Bašajevienė  perskaitė  gimnazijos
bendruomenei skirtus Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, Švietimo, mokslo
ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus ir Vilniaus rajono merės Marijos Rekst sveikinimo
žodžius.

Šventėje  netrūko  dainų  ir  gražių  posmų,  o
patys  mažiausi  –  priešmokyklinės  grupės
vaikai  ir  pirmosios  klasės  mokiniai  –  gavo
dovanų.  Gimnazijos  direktorė  pasidžiaugė,
kad praėjusiais mokslo metais trijų mokinių 
–  Nikol  Šostak,  Akvilės  Pugačiovaitės  ir
Deimantės Tamašauskaitės – visų mokomųjų
dalykų  pasiekimai  įvertinti  dešimtukais.
Joms  įteiktos  ypač  vertingos  dovanos  –
planšetiniai  kompiuteriai.  Už  įteiktas
mokyklines kuprines,  paspirtukus,  žaislus ir
kompiuterius padėkota rėmėjams.
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Pirmajam  skambučiui  paskelbus  naujų  mokslo  metų  pradžią  mokiniai  buvo  pakviesti  į
klases.
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Nei dienos be mankštos
2019-09-15

Gimnazijos  priešmokyklinio  ugdymo  grupės
vaikai ir mokytoja Inga Meleikienė priėmė iššūkį
–  „Nei  dienos  be  mankštos“.  Veiklą  vaikai
pradėjo nuo filmuko, kuriame išmanusis robotukas
papasakojo ir  parodė,  kaip reikia teisingai  atlikti
pratimus,  lavinančius  laikyseną  ir  koordinaciją.
Atlikdami  pratimus  grupėje  ir  lauke,  t.y.
sportuodami,  vaikai  įsitikino,  kad  sportas  jus
vienija, padeda susikaupti ir pasitikėti savimi.

Sveikatingumo ugdymo projekto renginys „PROTŲ MŪŠIS“
2019-09-17
Nuo  2018  m.  lapkričio  iki  2019  m.  rugsėjo  mūsų  gimnazijos  mokiniai  dalyvavo  ES
struktūrinių  fondų  lėšomis  finansuojamame  sveikatingumo  ugdymo  projekte  „Sveikos
gyvensenos  skatinimas  ir  moksleivių  sveikatos  raštingumo  ugdymas  Vilniaus  rajone“.
Mokiniai  projekto metu gilino žinias lyčių lygybės ir  asmenų nediskriminavimo, sveikos
gyvensenos, priklausomybių rizikos ir pirmosios ir būtinosios pagalbos mokymuose.

2019 m.  rugsėjo  17 dieną  vyko baigiamasis  projekto  renginys  –  PROTŲ MŪŠIS.  Jame
dalyvavo  15  komandų  iš  įvairių  Vilniaus  rajono  mokyklų.  Mūsų  gimnazijos  komanda
„Aušra“ ir  jos  sirgaliai  buvo aktyvūs diskusijos  su asmeniniu bokso treneriu Aleksandru
Baranovu  dalyviai.  Treneris  kalbėjo  apie  sportą  ir  sveiką  mitybą  bei  dalijosi  asmenine
patirtimi, gyvenimo tikslais ir pasiekimais.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovai dalyviams įteikė dovaneles ir padėkos raštus.
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DAINIŲ DIALOGAI
2019-09-23

Rugsėjo 23 d. gimnazijoje vyko projekto „Dainių dialogai Pietryčių Lietuvoje” susitikimas
su  jaunaisiais  kūrėjais.  Į  susitikimą  atvyko  poetė  Ramunė  Brundzaitė  ir  bardės  Milda
Andrijauskaitė-Bakanauskienė,  Teresė  Andrijauskaitė  (duetas  BALTOS  VARNOS).  Šis
susitikimas  buvo  skirtas  II-IV  G  klasių  mokiniams.  Poetė,  vertėja  Brundzaitė  Ramunė
paskaitė savo kūrybos eilėraščių, o šeimyninis duetas dvynės Teresė ir Milda Andrijauskaitės
atliko savo kūrybos dainų.

Džiaugiamės kūrybišku bendradarbiavimu su
projekto vadovu Juozu Žitkausku.

LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO AUKŲ ATMINIMO DIENA
2019-09-23

Rugsėjo  23  d.  gimnazijos  mokiniai  dalyvavo  pilietinėje  iniciatyvoje  „Atminties  kelias“,
kurią organizavo tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje  įvertinti.  Aštuntokai  ir  devintokai  aplankė  masinės  žydų  žūties  vietą,  sutvarkė
kapines,  prie  paminklo  padėjo  gėlių  puokštę,  uždegė  žvakutes  ir  sukalbėjo  maldą  už
mirusiuosius, taip pagerbdami nekaltai žuvusius ir toje vietoje palaidotus žydus.
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SAUGAUS EISMO PAMOKA 1 KLASĖJE
2019-09-23

Rugsėjo 23 d. gimnazijoje svečiavosi Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK (bendruomenės
pareigūnė)  vyresnioji  tyrėja  Andželika  Rakauskiene.  Pareigūnė  1-os  klasės  mokiniams
pasakojo  apie  saugų  eismą,  paaiškino,  kaip  reikia  elgtis  gatvėje,  viešajame  transporte,
supažindino su pagrindiniais kelio ženklais. Mokiniams buvo  priminta, kodėl svarbu turėti ir
tinkamai  segėti  atšvaitą.  Filmukuose  rodytos  situacijos  mokė,  kaip  saugiai  pereiti  per
pėsčiųjų perėją, kaip elgtis išlipus iš autobuso ar tėvų automobilio. Mokiniai už teisingai
atsakytus klausimus gavo atšvaitus.

Dėkojame  policijos  pareigūnei,  suteiktos  žinios
labai pravers kelyje.

Rugsėjo 26-oji – EUROPOS KALBŲ DIENA
2019-09-26

Europos  kalbų  diena  švenčiama  kasmet
rugsėjo 26 dieną nuo 2001 metų. Šią šventę
inicijuoja  Europos  Taryba,  kviesdama
prisijungti  visus,  kuriems kalbų  mokymasis
yra  įdomus  ir  reikalingas  procesas.
Dvikalbystė  jau  tapo  mūsų  gyvenimo
realybe.  Europos siekinys – daugiakalbystė,
skatinama mokytis įvairių kalbų.

Mūsų gimnazija tradiciškai kvietė visus kartu
paminėti Europos kalbų dieną rugsėjo 26 d.,
ketvirtadienį. Šių metų renginys buvo skirtas
ne tik užsienio kalbų,  bet  ir  lietuvių kalbos
puoselėjimui  bei  kalbos  svarbos
akcentavimui.

Gimnazijos  kalbininkės  tradiciškai
organizavo  renginį,  skirtą  Europos  kalbų
dienai  paminėti.  Mokinius  ir  mokytojus
linksmai  nuteikė  pasisveikinimo  užrašai
įvairiomis  kalbomis,  skambėjusios  dainos
lietuvių,  anglų,  rusų,  vokiečių,  prancūzų  ir
kitomis  kalbomis,  akį  džiugino  mokinių
sukurti plakatai.

Šios šventės tikslas – populiarinti daugiakalbę Europos kultūrą, skatinti europiečius mokytis
kalbų ir per kalbas pažinti svetimas kultūras.
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