
 
 

INTEGRUOTAS PROJEKTAS  „MOKYTOJAS: PROFESIJA AR PAŠAUKIMAS?“ Mokytojo profesija viena iš labiausiai vertinamų žmonijos istorijoje, nes jaunimo 
ugdymas visais laikais buvo nelengvas, tačiau labai svarbus. Norėdami, kad mokiniai pajustų „mokytojavimo skonį“, Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje organizavome integruotą projektą „Mokytojas: profesija ar pašaukimas?“ Per visas pamokas mokytojai suteikė galimybę vaikams būti mokytojais, padėjo, patarė, skatino vaikus pasitikėti savimi ir būti kūrybiškus.  Savanorių klubas organizavo  mokytojų fotosesiją: parinko netikėtą įvaizdį, tinkamą aplinką, skatino drąsiai pozuoti. 

Dalyvaudami projekte kūrėme glaudesnį mokytojų ir mokinių ryšį, skatinome mokinius pažinti savo stipriąsias asmenybės puses, formavome kūrybinių idėjų, viešo pasisakymo įgūdžius. Vykdoma veikla neprailgo, buvo 
smagi ir naudinga. Projekto vadovė – muzikos mokytoja metodininkė Valentina Fedorovič 
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PROJEKTAS „MOKYKLA – ANTRIEJI NAMAI“ 

Mokykla- antrieji namai, 

Kur laukia atviri žinių langai 

Ir draugystės šilta liepsna, 

Šildanti mus visada. 

Čia šeima visos klasės, 

Čia draugai yra broliai ir sesės. 

Kaip pasakė antrieji tėvai: 

“Mokykla -  mūs antrieji namai”. 

         Monika Podvorska 

 

„Mes pakeliui namo…“ – dainuoja vaikai eidami į … gimnaziją. Kyla klausimas, kodėl traukdami į mokymosi įstaigą vaikai niūniuoja Marijono Mikutavičiaus dainą? Viskas gerokai paprasčiau negu galima būtų manyti. Tiesiog gimnazija yra mūsų antrieji namai, kur praleidžiame iki 8 valandų per parą. O kartais ir daugiau. Paskaičiuokime: 10 valandų miegame (naktinis naršymas internete taip pat priskirtinas miegui), 6 valandas praleidžiame 
namuose, gamtoje ar kitur, o gimnazijoje apie 8 valandas – tai sudaro net 57 

proc.  mūsų būdravimo laiko. Norėdami atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad 
gimnazija yra svarbi mūsų kasdienybės dalis, kad kiekvienas mokinys čia turėtų jaustis saugiai, jaukiai ir be įtampos Mokinių tarybos nariai pasiūlė organizuoti projektą „Mokykla – antrieji namai”. Spalio 29 dieną gimnazijoje mokiniai ir 

mokytojai  avėjo šlepetes ir jaustėsi jaukiai kaip namie. 

 Mokinių tarybos pirmininkė Akvilė Pugačiovaitė 



PARODA „RUDENS IŠDAIGOS“ 

Ruduo gali būti nuobodus ir niūrus arba linksmas ir žaismingas. Pradinių klasių mokiniai dalyvaudami nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 4 d. Kalvelių ,,Aušros”  gimnazijoje vykusioje darbelių iš rudens gėrybių parodoje „Rudens 

išdaigos” įrodė, kad yra kūrybingi, geba su šeimos nariais turiningai leisti laiką ir kartu kurti nuostabius darbelius iš vaisių, daržovių, medžių lapų, sėklų bei kitų rudens gėrybių. 
Vaikai ir jų tėveliai nustebino savo išradingumu, kūrybiškumu, meniškumu. Kiekviena daržovė pavirto netikėtu, nuostabiu darbeliu: paukščiu, ežiuku, laivu, pasakos, filmuko ar kitu veikėju. Dėkojame pradinio ugdymo 

mokytojams už  tradicija tapusios parodos organizavimą. 

 RENGINIŲ „DERLIUS“ Šiemet spalis pažėrė ne tik moliūgų, bet ir renginių.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUMS MADA NESVETIMA 
 

Rudenį papūtus naujiems mados vėjams Jaunieji žurnalistai 
neliko abejingi mūsų mokinių ir mokytojų įvaizdžiui.   
 

Dizaineriai siūlo nebijoti derinti skirtingų raštų ir vilkėti 
ryškias spalvas. Jei sunku jas 
prisijaukinti, galima pasirinkti bent 

ryškesnį aksesuarą, pavyzdžiui, 
oranžines pėdkelnes. Ryškūs nagai 
taip pat gali tapti šio sezono 
įvaizdžio dalimi. 

 

Rudenį, kaip žinia, gerokai atvėsta. 
Jeigu norite nesušalti ir atrodyti stilingai, 
rinkitės pūstas striukes ar liemenes, kuo jos labiau pūstos, tuo labiau 
jausitės ant bangos. Taip pat madingos kailinės tekstūros – tiek 

kalbant apie striukes, tiek apie šalikus, apykakles ar rankines. 

 

 

O dabar apie batus: jie gali tapti 

išskirtine jūsų įvaizdžio dalimi – jų 
net nebūtina spalviškai derinti prie 
aprangos. Kokius rinkti? Skonio 

reikalas. Tikrai neprašausite, jeigu 
avėsite suvarstomus arba su užtrauktuku priekyje 
storapadžius. 

Mados žurnalistė Skaistė Lukaševičiūtė 
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