
 
 

 

KOVO 11-OJI 
 Kovo 10 dieną Kalvelių 

,,Aušros“ gimnazijos mokiniai 

paminėjo kovo 11-ąją, 

Lietuvos valstybės 

nepriklausomybės atkūrimo 

dieną. Šventė prasidėjo 

kūrybine-pilietine 

improvizacija- viktorina 

 ,,Laisva Lietuva“.  Jos metu 

mokiniai atsakinėjo į 

klausimus apie Lietuvą , 

diskutavo valstybingumo 

klausimais, dalijosi 

prisiminimais ir nuomonėmis. 

Mažųjų mokinukų klasėse  skambėjo dainos, eilėraščiai.  Gimnaziją puošė vaikų 

surengta paroda ,,Istorija prabyla lietuviškai“. Visiems buvo smagu pajausti, kad mes 

„tikrai mylime Lietuvą“. Džiaugiamės, kad  šiandien esame laisvi. Kokia Lietuva bus 

priklauso nuo mūsų. Puoškime tėvynę savo mažais ir dideliais darbais. 
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UŽGAVĖNĖS IR KAZIUKO MUGĖ 
 

Nepaprastai greitai sukasi metų ratas. Nejučia atėjo ir Užgavėnių šventė. Nors 

sniego už lango ir nebuvo, bet mes vis tiek varėme žiemą iš kiemo. 

Šventės dieną, kovo 1-ąją, klasėse pasipuošę kaukėmis šurmuliavo mokiniai. 

5-os klasės mokiniai parengė įdomią programėlę apie  Užgavėnių papročius ir 

tradicijas bei sukvietė visus į gimnazijos kiemą. Erdvė prisipildė juoko, linksmybių ir 

ryškių spalvų. Kanapinio ir Lašininio dvikovoje laimėjo Kanapinis, kuris paskelbė 

Gavėnios pradžią. Tik gaila, kad šių metų Užgavėnės Lietuvoje be šalčio ir be sniego, 

neteko jame pasivolioti, kad metai būtų derlingi, tarsi ir nebuvo ką vyti iš kiemo. 

Tačiau vis vien visiems buvo smagu: šokome tradicinius Užgavėnių ratelius, 

traukėme virvę, deginome Morę, klasėse vaišinomės blynais. Seni žmonės sakydavo: 

„ Jei Užgavėnių nešvęsi, tai nuo nelaimių neatsiginsi“. Šią dieną šventėme 

triukšmingai, kad visus metus būtume sveiki ir laimingi. 

Kovo 4 d. pradinių klasių korpuse vyko Kaziuko mugė. Šįkart jaunieji 

„verslininkai“ – 3-4 klasių mokiniai – per ilgąsias pertraukas prekiavo kartu su 

šeimos nariais iškeptais gardėsiais, skrudinta duona, saldainiais, pyragaičiais ir savo 

rankomis pagamintomis apyrankėmis. Džiugu, kad šis renginys vaikus moko gražiai 

bendrauti, domėtis įvairiomis gamybos technologijomis, estetiškai pateikti savo 

gaminius, ugdo pirmuosius verslumo įgūdžius. Svarbiausia, kad Kaziuko mugė teikia 

daug džiaugsmo ir palieka smagių įspūdžių. 

Šventės veja viena kitą, tad gimnazijoje nuobodžiauti nėra kada. 

 

Gražina Tamašauskienė ir Ana Kairienė 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



SUSITIKIMAS SU PAREIGŪNAIS 

„Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“ – rašoma Lietuvos 

Respublikos konstitucijoje. Kovo 2 dieną į Kalvelių „Aušros“ gimnaziją atvykusios 

Vilniaus rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Violeta Vitlickaja-

Zubanova ir Anželika Rakauskienė 5-8 klasių mokiniams pasakojo, kokia 

atsakomybė gresia vaikams už Administracinės teisės pažeidimus. 

            Mokiniai puikiai žino, kad į mokyklą negalima neštis ginklų, tačiau jiems 

buvo netikėta, kad kasteltas taip pat yra šaltasis ginklas, vienoje mokykloje vaikinai 

to nežinoję atsinešė į mokymosi įstaigą šį daiktą ir dėl to buvo nubausti. Pareigūnės 

priminė, kad gimnazijoje ir jos teritorijoje draudžiama rūkyti, vartoti keiksmažodžius, 

netgi paskaičiavo, kad vienas keiksmažodis nepilnamečiui „kainuoja“ 7 eurus. Kaip 

žinia, administracinė atsakomybė taikoma nuo 16 metų. Už netinkamą jaunesnių 

asmenų elgesį atsako tėvai. 

            Vilniaus rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnės palietė dar 

vieną aktualią temą – elektronines patyčias. Kalbėta apie tai, kaip reikia bendrauti 

socialiniuose tinkluose, parodytas filmukas, kaip jaučiasi patyčias patiriantis žmogus, 

svarstyta, kokios to priežastys, patarta, kur kreiptis, jeigu su vaiku elgiamasi 

nepagarbiai. 

            Mokiniai suprato, kad reikia žinoti, koks elgesys yra netinkamas ir stengtis 

daryti taip, kad gimnazijoje būtų gera kiekvienam. 

 

 



SVEIKINAME SKAITOVUS 

  Labai džiugu, kad šiemet sužibėjo mūsų 

skaitovai Vilniaus rajono etape. 

Kovo 9 d. įvyko finalinis Vilniaus rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų vaikų meninio 

skaitymo konkursas ,,Kelionė per eilėraščių 

pasaulį“. Konkurse dalyvavo 50 skaitovų iš 23 

Vilniaus rajono švietimo įstaigų. Konkurso 

tikslas – ugdyti sakytinę kalbą, puoselėti 

meninio žodžio suvokimą, meninio skaitymo 

įgūdžius. Eilėraščių mokymosi nauda 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje 

neginčijama: taip lavinama vaikų atmintis, 

susikaupimas, mokomasi taisyklingai tarti 

žodžius. Vaikystėje išmokti eilėraščiai – 

pamatiniai klodai vaikų sieloms, jų ateities 

kūrybinėms versmėms. 

Mūsų gimnazijos priešmokyklinio 

ugdymo grupės mokinys Kirilas Glotko 

konkurse užėmė 3 – ąją.vietą, parengė mokytoja Inga Meleikienė. 

Eilėraščių mokymosi nauda ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje 

neginčijama: taip lavinama vaikų atmintis, susikaupimas, mokomasi taisyklingai tarti 

žodžius. Vaikystėje išmokti eilėraščiai – pamatiniai klodai vaikų sieloms, jų ateities 

kūrybinėms versmėms. 

 

Nuotoliniame Mokinių meninio 

skaitymo konkurse sėkmė nusišypsojo II G 

klasės mokinei Augustai Machnevič, 

atmintinai skaičiusiai Sigito Gedos eilėraštį 

„Pasaulio medis“. Mokinė gavo padėkos raštą 

už įtaigų meninį žodį, už gebėjimą perteikti 

kūrinio mintis.  

Mokinę parengė vyr. lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja Daiva Pugačiovienė. 

Linkime, kad meninis žodis ugdytų estetinį 

skonį ir meilę lietuvių kalbai 

Plačiau skaitykite www.vrsa.lt 



KONKURSAS „ŠMAIKŠČIAUSIA AKIMIRKA“ 

    

Jaunieji žurnalistai organizavo 

konkursą „Šmaikščiausia akimirka“. Skatinome 

mokinius nusifotografuoti taip, kad atskleistų 

klasės pozityvumą, humoro jausmą, draugiškumą.  

Sveikiname 7 klasės mokinius, kurie 

pelnė pirmąją vietą. Jiems įteiksime didelį Milka 

šokoladą, kad gyvenimas būtų ne tik linksmas, bet 

ir saldus. 

 

Tai pat norime padėkoti kitų klasių 

mokiniams už atsiųstas šmaikščias nuotraukas. 
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