
GIMNAZIJOS SAVANORIAI

Pirmą  kartą  Kalvelių  "Aušros"  gimnazijos istorijoje
susikūrė nauja bendraminčių komanda - gimnazijos savanoriai.  Jų
veikla  yra  labai  įvairi:  jie  padeda  mokytojams,  mokiniams,
organizuoja  renginius,  atstovauja  gimnazijai,  užsiima  švietėjiška
veikla, bendradarbiauja su kitomis institucijomis gimnazijoje ir už
jos  ribų.  Organizuodami  įvairią  veiklą  savanoriai  gauna
neįkainojamos patirties ir žinių. Kitas žingsnis - bendradarbiavimas
su savanorystės atstovybėmis Lietuvoje, dalyvavimas mokymuose,
kurių metu mokiniai  supažindinami su savanorystės galimybėmis
Lietuvoje ir užsienyje.  Tikimės, jog šis būrelis gimnazijoje gyvuos
ilgai ir suteiks mokiniams daug žinių ir praktinių įgūdžių. 
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“ROMEO IR DŽULJETA” GYVENS AMŽINAI

Pamokos, pamokos, pamokos... Nuobodu? Gal... Reikalinga? Taip! 
O kad būtų naudinga ir įdomu, nusprendėme suorganizuoti 
integruotą lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos pamoką 
apie gerai žinomą Šekspyro kūrinį „Romeo ir Džuljeta“. Naujai 
pažvelgėme į girdėtą istoriją, atlikome kūrybinių užduočių, 

diskutavome ir mėgavomės literatūra.

Ką  galėtų  pasakyti  Džuljeta,  jeigu  būtų  lietuvė?  O  Romeo?
Pasidžiaukime 8 klasės mokinių kūryba.

Tu lyg saulė tamsumoj

Apšvieti naktį spindesiu
saulėtu.

Lyg  Dievas  iš  sapnų
manųjų.



Geriausias  sapnas
gūdumoj...

Tu  esi  kaip  žiburys
saulės naktį,

Tavo  akys  spindi  lyg
šviesa,

Tu tarytum auksas tarp
sidabro smilčių.

Tu  kaip  saulė  kylanti,
meilės pasiuntiny,

Kuris apsaugo jausmus.

Mano deive!

Kaip  šviesiausias
auksas karališkoje šeimoje,

Turtinga ir kelinti Dievo
pasiuntinė.

KIRČIAVIMO AMBASADORIŲ TYRIMAS

vns. V. vns. Įn. dgs. G. 

diktatūrà diktatūrà diktatūràs 

baũdžiava baũdžiava baũdžiavas

óda óda ódas

gyv nasū̃ gyvūnù gyvūnùs

ornameñtas ornamentù ornamentùs

m džiagaẽ m džiagaẽ m džiagasẽ

perìmetras perìmetru perìmetrus

tiesė̃ tiesè tiesès

raĩdė raidè raidès

epìtetas epìtetu epìtetus

patarlė̃ pãtarle pãtarles

valstijà valstijà valstijàs

zonà zonà zonàs



temperatūrà temperatūrà temperatūràs

Kirčiavimas – sudėtingas dalykas. Dalis žmonių sako, kad 
nemoka kirčiuoti, tačiau tai sakydami jie labiau pabrėžia tam tikrus
skiemenis, vadinasi, kirčiuoja. Visai kas kita, jeigu mokiniai 
nemoka tinkamai pažymėti kirčiuoto skiemens. Čia pagelbės 
Donelaitis, tiksliau, http://donelaitis.vdu.lt/main.php?id=4&nr=9_1

Kirčiavimo ambasadoriai, tai yra II G klasės mokiniai, atliko 
kirčiavimo tyrimą ir išsiaiškino, kur dažniausiai klystama 
kirčiuojant dėstomųjų dalykų terminus. Paaiškėjo, kad reikėtų 
įsidėmėti šių terminų kirčiavimą:

TALENTO PO SUOLU NEPASLĖPSI

"Magiškų rankelių" būrelis, kurio veikloje dalyvauja
3 ir 4 klasės mokiniai, kiekvieną antradienį turi ypatingą
svečią  -  6  klasės  mokinį  Oskarą  Rapniką,  kuris  geba
lipdyti  iš  plastelino.  Oskaras  jau  daug  metų  kuria  šia
technika ir mielai sutiko pasidalinti savo darbais ir savo
talentu  su  pradinių  klasių  mokiniais.  Būrelio  mokiniai
spalį  ir  lapkritį  lipdė iš  plastelino,  Oskaras kiekvienam
asmeniškai  padėjo  sumodeliuoti  tam tikrą  darbelį.  Visi
mokiniai žavisi jo talentu ir kiekvieną kartą giria šeštoką.
Oskaras  teigia,  jog  labai  gerai  jaučiasi  įsitraukęs  į  šią
veiklą:  surado  daugiau  draugų,  labiau  pasitiki  savimi,
didžiuojasi  savo  darbais  ir  dažniau  džiaugiasi  gera
nuotaika.  Oskarui  linkime  kuo  didžiausios  sėkmės  ir
įkvėpimo kūrybinėje veikloje.

http://donelaitis.vdu.lt/main.php?id=4&nr=9_1


            Mėnesio atradimas - Alt 64. Nežinai, kas tai. Išbandyk!
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