
 
 KELIAUTI, GROŽĖTIS, ŽAISTI IR NEJUČIA MOKYTIS 

 

 

Lobių paieškos visais laikais masino žmones. Gruodžio 10 dieną žemę 
nuklojus sniegui ir sužibus šventiniams papuošimams su 8 klasės mokiniais 
nusprendėme dalyvauti Kultūros paso edukacijoje „Surask lobį“ Trakų salos pilyje. Iš 
pradžių edukatorius papasakojo apie statinius, viduramžių prekybą, atsiskaitymo 
būdus, parodė kelių tipų lietuviškus ilguosius bei monetas, paaiškino jų reikšmę. 
Būdami paties Vytauto miegamajame sužinojome, kad esame tiesiai virš buvusios 
LDK iždinės, kur dabar eksponuojamos monetos. Mokiniai svarstė, ką darytų, jeigu 
rastų lobį, sužinojo, kad jiems atitektų 20 procentų radinio vertės. Įdomiausia 
vaikams buvo pasidalinus į grupes, naudojantis gautomis užuominomis einant iš 
menės į menę ieškoti lobio. Radinio turinys buvo išdalintas dalyviams. Be daiktinio 
lobio suradome ir literatūrinį – autentiškoje aplinkoje deklamavome Maironio 
eilėraštį „Trakų pilis“, kurį vaikai išmoko atmintinai. Mokiniai labai džiaugėsi 
galimybe ugdyti savo socialinius įgūdžius, įgyti literatūrinių ir istorinių žinių bei 
pasidžiaugti šventiškai papuoštu miestu. 

 

KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS 

 

BE PAVADINIMO... 
2021, GRUODIS 



“ĮVEIKIAME KARTU” 

 

Kalvelių „Aušros“ gimnazija 

džiaugiasi, kad gali ugdyti 

vaikus pagal naują prevencinę 
programą, į kurią bus 
įtraukiami ir tėvai. Programos 

„Įveikiame kartu“ tikslas – 

ugdant pozityvius vaikų 
bendravimo ir emocinių 
sunkumų įveikimo gebėjimus, 
užkirsti kelią vaikų elgesio ir 
emocinėms problemoms. 

Dalyvaudami programoje vaikai mokosi suvokti savo jausmus, įžvelgti juos  

sukėlusias priežastis, savarankiškai rasti išeitį kebliose situacijose, neužsisklęsti 
savyje, vis daugiau problemų įveikti savo jėgomis. 
 

 

PROJEKTAS „PUPŲ PĖDOS“ 

 

Kai šoka mažieji, 
džiaugiasi širdis. 
Priešmokyklinio ugdymo 
grupės  vaikai dalyvaudami 

Šiaulių lopšelio – darželio 
„Pupų pėdos“ olimpinio 

ugdymo projekte „Pupų pėdų 
olimpiečiai“ nudžiugino visą 
gimnazijos bendruomenę. 
Šokis „Chocolate“ pelnė 
vaikų ir suaugusiųjų 
simpatijų. 

 

http://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/photo-gallery/266237294_3278258532406626_9088267679416487384_n.jpg?bwg=1639379478
http://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/photo-gallery/266237294_3278258532406626_9088267679416487384_n.jpg?bwg=1639379478


XXI AMŽIAUS „BABELIO BOKŠTAS“ Visiems gerai žinoma biblinė istorija, kaip žmonės statę bokštą, norėdami „pasidaryti sau vardą“. Tuomet Viešpats „sumaišė žemės kalbą“ ir mirtingieji pasklido po visą pasaulį. XXI amžiuje žmonės įvaldę begalę technologijų jaučiasi kartais net viršesni už pasaulio kūrėją. Pažvelkime, kaip tai interpretuoja II G klasės mokiniai. 

 

   



GIMNAZIJOJE TVYRO ŠVENTINĖ NUOTAIKA 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be pavadinimo...  Laikraštį kūrė:                   Kuratorė: 
2021 SPALIS   Augusta Machnevič,                 Daiva Pugačiovienė 

   Dominyk Šapovalov, 

   Elinga Simanavičiūtė, Gertrūda Leičiūnaitė, 
   Livija Paulikaitė, Nikol Šostak, 

   Sandra Ratkevičiūtė, Skaistė Lukaševičiūtė 

    


	“ĮVEIKIAME KARTU”

