
 
 

MEILĖ KNYGOMS 
  

M. Mažvydo „Katekizmas“ iš arti 

Pamatyti Martyno Mažvydo „Katekizmą“ savo akimis bent kartą gyvenime privalu 

kiekvienam išsilavinusiam žmogui. Vilniaus universiteto biblioteka kasmet suteikia 

progą išvysti prieš 475 metus Karaliaučiuje išspausdintą knygą, kuri yra viena labiausiai 

saugomų ir brangiausių veikalų. 

Balandžio 1 dieną prabangioje P. Smuglevičiaus salėje Kalvelių „Aušros“ gimnazijos 

mokiniai apžiūrėjo eksponuojamus leidinius, kurių vertė kasmet tik auga dėl originalių 

odinių viršelių, autentiškų iliustracijų ir, žinoma, turinio. Tik vieną kartą per metus 

„Katekizmuso prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir giesmės, dėl krikščionybės bei 

dėl bernelių jaunų naujai 

suguldytos“ išvysta dienos šviesą. 

Kadangi balandžio 1-oji yra 

tarptautinė melagių ir juokų diena, 

kilo klausimas, galbūt yra rodoma 

faksimilė? VU bibliotekos 

generalinė direktorė Irena Krivienė 

patikino, kad eksponuojamas 

leidinio originalas, o data pasirinkta 

neatsitiktinai, būtent šią dieną 

Vilniaus universitetas švenčia savo 

gimtadienį. 

 

Tarptautinė vaikų knygos diena 

Gimnazijos bibliotekoje  buvo minima Tarptautinė vaikų knygos diena, ji švenčiama 

kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano Anderseno gimtadieniu – balandžio 2-ąją. 

Tai diena, kai su skaitymo svarba reikia supažindinti mažuosius skaitovus ir taip pradėti 

švęsti draugystę su knyga nuo ankstyvos jaunystės. 

Renginyje dalyvavo gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupė kartu su mokytoja Inga 

Meleikiene ir gimnazijos 1 klasės mokiniai su mokytoja Jolanta Pašutiene. 

Bibliotekoje veikė parodėlė „Balandžio 2-oji Tarptautinė vaikų knygos diena“, kurioje 

pristatyti įdomiausi ir gražiausi  bibliotekoje esantys leidiniai vaikams.  
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MAŽOJI MATEMATIKOS 
OLIMPIADA 

Balandžio 7 d. Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje vyko 

5-8 klasių mokinių Mažoji Matematikos Olimpiada. 

Joje dalyvavo Nemėžio zonos devynių mokyklų 

gabiausieji mokiniai, iš viso – 56 vaikai. Olimpiados 

tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi matematika, 

surasti ir motyvuoti gabiausius matematikai 

mokinius. Olimpiados dalyviai sprendė trijų lygių 

uždavinius: 10 uždavinių po 1 tašką, 10 uždavinių 

po 2 taškus ir 5 uždaviniai po 3 taškus. Dėkojame 

olimpiados dalyviams ir mokytojams, padėjusiems 

mokiniams pasiruošti matematikos olimpiadai. 

 

PROJEKTAS “SAVE THE 

ENVIRONMENT” 

Mūsų gimnazijos mokiniai 

dalyvavo Vilniaus rajono Nemėžio-

Kalvelių centro 5-8 klasių mokinių 

anglų kalbos kūrybinių darbų projekto 

“Save the Environment” projekte. 

Projekto metu mokiniai lavino 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas 

bei pagilino anglų kalbos žinias. 

 

ATVIRUKŲ MAINAI „HAPPY EASTER“ 

Siekdami atgaivinti sveikinimų raštu tradiciją antros ir trečios klasės mokiniai dalyvavo 

tarptautinėje šventinių atvirukų mainų programoje Happy Easter. 

Mūsų gimnazijos mokiniai angliškai rašė velykinius sveikinimus ir linkėjimus 

bendraamžiams iš Lenkijos. Visi vaikai sukūrė originalius linkėjimus, kurie paštu buvo 

išsiųsti jų draugams į Šv. Jono Pauliaus pagrindinę mokyklą Uchanėje (Liublino 

vaivadija) ir 38 Čenstakavos pagrindinę mokyklą.Balandžio 13 d. antrokai ir trečiokai 

sulaukė pašto siuntos su bendraamžių sveikinimais. Mokiniai smalsiai apžiūrinėjo gautus 

atvirukus ir skaitė velykinius sveikinimus. 



MUMS RŪPI GAMTA 

   Susitikimas su aplinkosaugininkais 

Balandžio 8 dieną gimnazijoje vyko aplinkosaugos 

paskaitos 5-8 ir I-IV G klasėms. Gimnazijoje lankėsi 

svečiai iš Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos: 

vyriausioji specialistė Indrė Balnionytė ir vyriausiasis 

specialistas Petras Planutis. Jie mokiniams vedė pamoką 

apie aplinkosaugininko veiklą saugant Lietuvos 

kraštovaizdį, akcentavo, kad kasmet gyventojai degina 

pernykštę žolę, nors tai yra griežtai draudžiama. Renginio 

pabaigoje mokiniams buvo organizuotas protmūšis 

programėlėje Kahoot. Mokiniai atsakinėjo į klausimus 

apie aplinkosaugininko darbą. Aktyviausi buvo apdovanoti 

įvairiais prizais. 

 

Laukinė gamta Vilniuje: pamatėme, išgirdome, palietėme 

Nedideliame, bet jaukiame „Zoopark“ vaikai išvydo apie 90 rūšių gyvosios gamtos 

atstovų, kai kuriuos galėjo paliesti, kitus netgi palaikyti rankose. „Keliavome“ per 

dykumas ir atogrąžų miškus, jutome 

karštį ir drėgmę. Edukatorius pasakojo 

gyvūnų savybes, prisitaikymą prie 

aplinkos, gebėjimą apgauti plėšrūnus. 

Mokinius sužavėjo šimtamečiai vėžliai, 

meiliai žaidžiantys lemūrų jaunikliai, 

judriosios beždžionėlės, laisvai 

šokinėjančios šen bei ten, klastingosios 

gyvatės, smalsiosios surikatos, švytintys 

skorpionai. Vaikai mielai glostė ir 

maitino triušiukus, klausėsi papūgų 

čirškėjimo. Valanda, praleista laukinės 

gamtos apsuptyje, ilgam įsirėžė į 

atmintį. 

Iš dalies gaila gyvūnų, kurie diena iš dienos gyvena tame pačiame plote, bet kita vertus, 

jiems nereikia rūpintis maistu, jie saugūs ir mylimi. Svarbu besilankant zoologijos sode 

neerzinti gyvūnų, stebėti juos per atstumą su visa derama gamtai pagarba.  

 

 

 

http://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt/?p=5004


MARGIAUSIAS MARGUTIS 

 

Balandžio 17 dieną šventėme Velykas. Kaip žinia, pagrindinis šios šventės 

simbolis – margutis. Jų būna įvairių: rudų, žalsvų, violetinių, geltonų spalvų galime 

išgauti gamtiniais dažais, o dažant sintetiniais dažais spalvų spektras neribotas. 

Populiariausias marginimo būdas – kiaušinių virimas svogūnų lukštuose. Kruopščiausias 

– marginimas vašku. 

Jaunieji žurnalistai domėjosi, kaip margučius margino mūsų gimnazijos 

bendruomenės nariai. 
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