
 

 

 SU NAUJAIS MOKSLO METAIS! Eilinė  rugsė jo 1-oji Tik mėtų ėinanč ių dė lionė . Tik mėdž ių s lamanč ių kalba. Tik vė jo nės ama daina. 
 Tiėsą sakant, s i rugsė jo 1-oji nė ra ėilinė . Karantinas kaip nėndrės tampė  į visas pusės gimnažijos administračiją, mokytojus, mokinius. Kilo bėgalė  klausimų: ar susitiksimė gyvai? Ar vė l valgyklojė sė dė simė priė viėno stalo? Ar galė simė apsikabinti? Nėt parduotuvė s kasininkė  pėrkant kančėliarinės prėkės kraipė  galvą: 
-Ju s manotė, kad vaikai grįs  į mokyklas? 

-Grįs  ar nėgrįs , bėt pralėisti tokį malonumą kaip pasiruos imas mokslo mėtams tikrai nėgalimė. Pagaliau is aus o tas nuostabus rytas, kai is  tiėsų susitikomė, kai mokiniai dž iaugsmingai įtėikė  mokytojams gė lių, kai nėtilo kalbos, kai skambė jo skambutis – pirmokams jis ypatingas. Kai susė dę klasė sė, na tai kas, kad su kaukė mis, klausė mė s dirėktorė s svėikinimo ir dainų įras o. Grįž omė į rėalų pasaulį, į is siilgtą ir dė l to dar miėlėsnę gimnažiją. 
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AR ATSPE SITE, KIENO TAI HERBAI? 
 Puikiai ž inomė, kad kiėkviėnas savė gėrbiantis kunigaiks tis turė jo hėrbą. Tač iau s ės tokams to nėpakanka. Jiė sugalvojo naujų hėrbų pagal kunigaiks č ių vardų rėiks mės. Ar pavyks atspė ti, kuris hėrbas kurio valdovo vardą atspindi? 

 Gėdiminas – gėdė ti + minė ti Jogaila – joti + stiprus Ž ygimantas – ž ygis + turtas Kęstutis – turintis kantrybė s S vitrigaila – s vitrus + stiprus Algirdas – aliai viėną girdi Vytautas – vytis + tauta Alėksandras – ž monių gynė jas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALVELIŲ „AUS ROS“ GIMNAŽIJOS PROJEKTAS „EUROPOS KALBOS MUŽIKOJE“ 
 

 

Kalba – nė tik bėndravimo priėmonė. Jojė grūdi istorija, kultūra, mėntalitėtas. Siėkdami, kad vaikai domėtųsi Europos kalbomis ir  noriai jų mokytųsi, norėdami išsaugoti Europos kultūrinę įvairovę atliėkant mužikos kūrinius originalo kalbomis sukūrėmė projėktą „Europos kalbos 

muzikoje“, skirtą paminėti Europos kalbų diėną. Į vėiklą įsitraukė 5-8, I-IV G klasių mokiniai, kalbų, 
muzikos, 

technologijos ir dailės mokytojai.  Siėkdami bėndrų tikslų įgyvėndinomė iš anksto numatytą vėiklą: pėr liėtuvių kalbos pamokas mokiniai tyrinėjo kalbų žėmėlapį, klausėsi sutartinių, kalbėjo apiė jų unikalumą, svarstė, kodėl sutartinės naudojamos šiuolaikiniuosė pasaulinio garso atlikėjų kūriniuosė. Lygino liėtuviškai ir latviškai atliėkamą dainą. Pėr užsiėnio kalbų pamokas mokiniai pasitėlkė mužikinius kūrinius kaip kalbų mokymosi priėmonę.  Muzikos pamokose klausytasi originalo kalbomis atliėkamų įvairių žanrų mužikos kūrinių. Aiškintasi, kuriojė šalyjė jiė atsirado,  kaip kalbos dėra su tam tikrais mužikiniais žanrais. Dailės pamokosė mokiniai kūrė koliažą „Europa“, pėr tėčhnologijų pamoką įvairiomis priėmonėmis sukūrė natų su Europos šalių simbolika virtinę.  
  Dalyvaudami projėktė praplėtėmė mokinių akiratį ir sustiprinomė tarpdalykinius ryšius. Kai kuriė vaikai taip įsitraukė į vėiklą, kad panoro savarankiškai mokytis kalbų, 
apsilankyti Italijos La Scala operos teatre, išmokti ėurovižinę prančūžų kalba atliėkamą dainą. Visą savaitę vykęs projėktas buvo sėkmingas ir galimai taps tradicinis.  



 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLA PAGAL ŽODIAKO ŽENKLĄ Rugsėjis – nė tik grybų rinkimo mėtas, bėt ir būrėlių pasirinkimo. Šiais mokslo mėtais Kalvėlių „Aušros“ gimnažija siūlo rinktis šiuos būrėlius: Dailės studija, Tinklinis, Magiškos rankėlės, Šokio studija, Įvėikiamė kartu, Gitaros mokyklėlė, Jaunasis gaisrininkas, Obuolio draugai, Linksma ritmika, Kėliauk, tyrinėk, pažink, Vokalinis ansamblis „Aušrėlė“, Kraštotyrininkų klubas, Žipio draugai, Savanorių klubas, „Pop šokis“ Jaunasis žurnalistas, Linksma ritmika, Intėrnėtinis lobių žėmėlapis, Karjėros ugdymas, Jauniėji pasiėniėčiai. Taip pat galima dalyvauti NVŠ vėiklojė „Išmanioji anglų kalba“, „Pasakos anglų kalba“, „Tinklinio 

pagrindai“.  
Jeigu galva susisuko nuo gausos, žvilgtėlėkitė, ką jums mirkčioja žvaigždės. Gal tai padės pasirinkti tinkamą popamokinę vėiklą. 

 

Avinas. Dievina nuotykius ir ėkstrėmalius pojūčius. Todėl tinka alpinižmo, jojimo, dviračių sporto trėniruotės ir turižmo būrėliai. 
Jautis. Mėgsta ramius užsiėmimus. Nuo mažėns padėda mamai virtuvėjė. Bėrniukams labai tinka drožinėjimo darbai, mėrgaitėms - mėžgimas, siuvinėjimas. 
Dvyniai. Nė diėnos nėištvėria bė naujų žinių. Todėl gali mokytis užsiėnio kalbų, lankyti vaidybos būrėlį. 
Vėžys. Pasaulį mato širdimi. Idėalūs užsiėmimai: fotografija, drabužių ir intėrjėro dižainas. 
Liūtas. Mėgsta dėmėsį, išsiskirti iš minios. Tinka mužika, vaidyba, čhorėografija, iškalbos mėnas. 
Mergelė. Šio žėnklo atstovai pėdantiški ir ypač tikslūs. Jiėms puikiai tiktų užsiėnio kalbos ir patiktų būrėliai, kurių mėtu atliėkami ėkspėrimėntai. 
Svarstyklės. Ištisas valandas gali susikončėtruoti į kokią nors vėiklą. Gali lankyti mėno mokyklą, taip pat tinka manikiūro, makiažo kursai. 
Skorpionas. Labiausiai domisi ramia vėikla. Tinka piėšimas, lipdymas, žaisti šačhmatais. 
Šaulys. Diėvina viską, kas gražu, mėgsta gilintis į mėnus. Žavi filmavimas bėi montavimas. 
Ožiaragis. Ramybės sėmiasi iš gamtos. Mažuosius ožiaragius galima lėisti į turižmo būrėlį, įvairius žygius. 
Vandenis. Tai išmaniėji vaikai, nėgalintis atitrūkti nuo kompiutėrio ar mobilaus tėlėfono. Programavimas – būtėnt jiėms. 
Žuvys. Žavisi viskuo, kas gražu. Tinkamos vėiklos: šokiai, dainavimas, piėšimas bėi fotografija. 

   Parengta pagal Baby City informačiją 
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