
VASARIO 16-OJI

   Vasario 11-ąją, paskutinę dieną prieš mokinių atostogas, Kalvelių  ,,Aušros“ 
gimnazijoje buvo minima Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji. Norėdami 
priminti, kad laisvė – aukščiausia vertybė, I-IV gimnazijos klasių moksleiviai pristatė 
teatralizuotą laisvės radijo laidą ,,Ar tu būsi tas?“. Jos metu prisiminė svarbiausius 
vasario 16-osios įvykius, kalbino gimnazijos direktorę bei pakvietė visus mokinius kartu 
paminėti šią gražią ir visiems Lietuvos piliečiams svarbią dieną. Didžiuojamės, jog 
esame Lietuvos piliečiai, kurie geba dalintis bei kurti grožį ir gėrį.

Samanta Vitkovskaja

LAISVĖ – KAS TAI?
Laisvė – kai aš ir mano šalis nepriklausomos nuo kažko ir galima laisvai išsakyti savo nuomonę.

Diana

Laisvė – tai didelė atsakomybė už savo veiksmus bei galimybė rinktis. Taip pat tai saugumas ir laisvas, 
nepriklausomas gyvenimas. 

Anastasija

Laisvė – kai galima laisvai daryti tai, kas patinka.
Martyna

KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS
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„SVEIKATIADA“ – RIMTA PRAMOGA 

Sveikai maitintis nuobodu? Vilniaus r. Kalvelių ,,Aušros“  
gimnazijos priešmokyklinio ugdymo vaikai dalyvaudami 
respublikiniame ,,Sveikatiados“ konkurse  įsitikino, kad sveikai valgyti yra 
labai smagu, o dar smagiau gaminti mėgstamiausius užkandžius.

KAIP IŠMOKTI NESIMOKANT?

Siekiate gerų mokymosi rezultatų,  tačiau mokytis tikrai  ne jums?
Norite gauti 10, bet, būkime atviri, tingite kalti? Tuomet reikia pasitelkti tam
tikrų gudrybių, kaip išmokti nesimokant. 

Visų pirma labai svarbu pažinti  save. Atlikę gimnazijos pavaduotojos
ugdymui pasiūlytą testą „Kaip aš mokausi“, galite sužinoti savo mokymosi (ar
nesimokymo)  stilių.  Jeigu  jums  įsiminti  padeda  regimoji  atmintis,  tuomet
pieškite,  kad  geriau  suprastumėte,  žiūrėkite  vaizdo  įrašus  arba  patys  juos
kurkite,  svarbiausią  informaciją  užrašysite  ir  priklijuokite  gerai  matomoje
vietoje. Jeigu jūsų mokymosi stilius yra  girdimasis, tuomet skaitykite balsu
(jeigu  netrukdote  kitiems)  arba  pašnibždomis,  pasakokite  arba  prašykite
draugų, kad jums papasakotų svarbius dalykus, taisykles paverskite rimuotais
eilėraščiais,  užsienio  kalbos  greitai  išmoksite  klausydamiesi  muzikos,
klausykitės garso įrašų aktualiomis temomis. Jeigu jūs esate judesio žmogus,
vadinasi, jūsų mokymosi būdas yra  kinestetinis. Mokydamiesi naujų žodžių
ar  taisyklių,  sugalvokite  tam  tikrų  judesių.  Geriausia,  kai  užduotys
pateikiamos  emocionaliai,  demonstruojant  realius  objektus,  naudojant  daug
gestų ir mimikos elementų.  



KONKURSAS „MY
WINTER DAYS“

3 klasės mokiniai dalyvauja anglų
kalbos  respublikiniame  konkurse My
winter  days.  Mokiniai  piešė  žiemos
akimirkas ir aprašė, kodėl jiems patinka
šis metų laikas.

MYLIMIAUSIAS METŲ LAIKAS

Jaunieji žurnalistai atlikę apklausą sužinojo, kad labiausiai mūsų gimnazijoje 
mokiniams patinka:

 Vasara, nes ilgiausios atostogos, galima maudytis, žaisti lauke, ilgiau pamiegoti.

 Pavasaris, nes nei per karšta, nei per šalta – puikus metas važinėti dviračiu, 
riedučiais, paspirtuku. Ir uodai nekanda.

 Žiema, nes smagu lipdyti sniego senius, mėtytis gniūžtėmis, slidinėti.

 Ruduo, nes gamta nusidažo gražiausiomis spalvomis.



ŠIMTADIENIS

   Vasario 25 dieną Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje vyko šimtadienio šventė.
Ši diena ne tik dvyliktokams, bet ir renginio žiūrovams buvo įsimintina: inscenizuotas
„mafijozų“ teismas, kviestos liudyti direktorė Irena Veličkienė, klasės vadovė Jekaterina
Zvereva bei netikėtai pasirodžiusi buvusi pradinių klasių mokytoja Dalia. Siekta įrodyti,
kad dvyliktokai nėra vykdę nusikalstamos veikos, todėl turi teisę gyventi laisvai ir ruoštis
brandos egzaminams. Mokinių laukė nemažai išbandymų, kuriuos jie sėkmingai įveikė.
Dvyliktokai  demonstravo  savo  talentus  šokdami  ir  dainuodami,  o  labiausiai  visus
nustebino pačių sukurtas repas ir sumontuotas vaizdo klipas. Renginio pabaigoje įteiktos
nominacijos, šimtadienio kalendorius nuo III G klasės mokinių ir dovanos nuo mokytojų.
Linkime dvyliktokams sėkmės laikant egzaminus ir besirenkant gyvenimo kelią.

III G klasės mokinė Monika Podvorska
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