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    2022 Rugsėjis 

Pirmasis pasilabinimas rugsėjo 1-ąją 

Rugsėjo 1-ąją į Kalvelių „Aušros“ gimnazijos 

kiemą sugūžėjo virš 200 mokinių ir jų tėvų. 

Šypsenos, gėlės, muzika kūrė džiaugsmingą 

nuotaiką, kurios negadino nei rudens 

debesys, nei vėsesnis vėjelis. Gimnazija 

kiekvienais metais su viltimi pasitinka pačius 

mažiausiuosius – priešmokyklinės grupės 

vaikus ir pirmokėlius, nes jie – reikšminga mūsų augančios 

bendruomenės dalis. Kaip įprasta, mokiniai deklamavo eiles, 

dainavo skambias dainas, o abiturientai, tarę sveikinimo žodį, 

mažiesiems įteikė 

kuprines, Lego 

žaidimus ir balionus, 

kuriuos rugsėjo vėjas 

kaipmat pasigavo, 

smagiai ridinėjo ir 

linksmino vaikus. 

Baigėsi šventinė 

programos dalis, 

kiemas ištuštėjo, mokiniai sugūžėjo į klases su klasių vadovais 

aptarti ateities planų. Tikimės, kad ir mokiniams, ir mokytojams šie 

mokslo metai bus nuostabūs, kupini atradimų, todėl nepamirškime 

padėkoti Rugsėjui už tokią puikią pradžią. 

Be pavadinimo... 



 

  Jaunoji žurnalistė, III G klasės mokinė Elinga 

Simanavičiūtė 

 

 

Gyvenimo linksniai pagal... 

istorijos mokytoją Miroslavą 
Kas lėmė Jūsų pasirinkimą tapti mokytoju? 

Pirmiausia, istorija - tai dalykas, kuris man labiausiai sekėsi mokykloje, na dar ir geografija. 

Galėdavau išmokti temą vieną kartą perskaitęs knygoje. O mokytojo profesiją pasirinkau, nes 

labai patiko mokytis, todėl noriu žinias perteikti ir kitiems. 

Ko jums pritrūko šią vasarą? 

Šią vasarą nieko netrūko, tačiau buvo labai karšta ir supratau, kad atogrąžų kraštuose 

negalėčiau gyventi. Aišku, atostogos truputį atsibodo, nes kai atostogauju, noriu dirbti, kai 

dirbu, svajoju apie atostogas. 

Kam vasarą skyrėte daugiausiai laiko? 

Prieš vasarą užsibrėžiau tikslą sportuoti, gilinti anglų kalbos žinias, bet to įgyvendinti nepavyko. 

Tačiau leidau laiką darže ir skyriau laiką remonto darbams. 

Ką pakeistumėte savo gyvenime? 

Savo gyvenime turbūt nieko nekeisčiau, nes kiekviena patirtis, gera ar bloga, kiekvienas dalykas 

padaro mane geresnį arba tiesiog taip turėjo atsitikti. Bet 

pakeisčiau tikriausiai tik vieną dalyką, pradėčiau 

pasirinktą veiklą jaunesnis. Pavyzdžiui, lankyčiau krepšinį 

ne nuo 15, o nuo 5 metų. 

Kuo labiausiai didžiuojatės? 

Kiekvienas turi savo autoritetą, aš didžiuojuosi tėvais, 

žmonėmis, kurie padėjo gyvenime. Taip pat didžiuojuosi 

savo šalimi Lietuva. 

Kur norėtumėte nuvykti kitą vasarą? 

Yra kelios vietos, kur norėčiau nuvykti, tačiau nežinau, ar 

tai išsipildys kitą vasarą. Bet viena iš šalių yra Turkija, nes 



nė karto nesu ten buvęs arba  Jungtiniai Arabų Emyratai, Maldyvai. Seniai svajoju nuvykti į 

Antarktidą. Anksčiau keliavau labai daug, net nusibodo, todėl padariau pertrauką, kad vėl 

atsirastų noras pažinti pasaulį. 

Palinkėjimas sau. 

Sau palinkėčiau stiprybės, ištvermės, gerų rezultatų šiais mokslo metais, kad mokiniai išsineštų 

žinių iš istorijos pamokų arba atrastų savąjį kelią, tobulėtų, ypač gimnazistai. 

Orientacinės STEAM varžybos           

   Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje 

 Rugsėjį sugrįžus į klases dažnam tenka pripažinti, kad atostogų vėjas išpūtė 

visas žinias. Kalvelių „Aušros“ gimnazija nuolat siekia balanso tarp karčių mokslo 

šaknų ir saldžių jo vaisių, todėl surengėme 

STEAM orientacines varžybas, kad vaikai 

įsitikintų, kiek daug žino ir moka, pakartotų 

primirštus dalykus ir išjudintų smegenis naujai šių 

mokslo metų informacijai. 

 Žvarbų rugsėjo devintosios rytą vaikai 

susirinko gimnazijos kieme, išklausę orientacinių 

varžybų taisykles ir gavę žemėlapius paeiliui išskubėjo „į medžioklę“. Visų 

dėstomųjų dalykų užduotys buvo parengtos taip, kad mokiniai kompleksiškai 

pritaikytų žinias, ieškotų problemų sprendimo būdų, mokytųsi bendradarbiauti. 

Įveikdami atstumą nuo vieno dalyko stotelės iki kito, vaikai stiprino savo fizinę 

ištvermę, skatino vieni kitus nepasiduoti, nes užduotį gaudavo tik atbėgus visiems 

komandos nariams. Sukaitę ir pavargę jėgas atgauti galėjo Vandens stotelėje.  

 Greičiausi, atkakliausi, sumaniausi mokiniai buvo apdovanoti diplomais. 

Didžiuojamės 7 klasės mokiniais, užėmusiais I vietą, sveikiname IV G ir III G klasės 

mokinius garbingai iškovojusius II ir III vietas. Reikėtų paminėti, kad gimnazistams 

buvo skirtos sunkiausios užduotys.  

 Po orientacinių varžybų mokiniai susirinko aktų salėje. Atlikdami kahoot 

užduotis individualiai jie pasitikrino gamtos mokslų, inžinerijos, matematikos, 

informacinių technologijų žinias, lavino greitą reakciją. 



 Ruduo šiemet mums padovanojo ne tik gausų obuolių, bet ir žinių derlių. 

Pasimėgavę tuo, kad žinome iš tiesų nemažai, toliau graušime karčias mokslo 

šakneles, kad išmanytume dar daugiau. 

 

 

 

 

LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBŲ PAMOKA 

OZO KINO TEATRE 

 Rugsėjo 7 dieną, net du pilnutėliai autobusai smalsių Kalvelių ,,Aušros” 

gimnazijos mokinių pajudėjo link Vilniaus. Vaikai norėjo kuo greičiau atvažiuoti į 

Oze esantį kino teatrą, nes žinojo, kad žiūrės 2022 m. 

amerikiečių sukurtą paslaptingą trilerį  „Ten, kur gieda 

vėžiai”, pastatytą pagal 2018 m. to paties pavadinimo 

Delia Owens romaną, kuris  2018 ir 2019 metais atsidūrė 

pasaulinių bestselerių sąrašuose ir netgi tapo 

perkamiausia praeitų metų knyga. Ypač nekantriai laukė 

filmo seanso pradžios tie, kurie skaitė kūrinį. Nors filmas 

įgarsintas anglų kalba, kalbos barjeras netrukdė įsijausti ir 

išgyventi neįprastą pagrindinės veikėjos Kajos istoriją. 

Šeimos palikta mergaitė liko gyventi viena pelkėse 

stūksančiame namelyje. Ji neturėjo draugų ir vieninteliai 

jos pažįstami buvo geranoriški krautuvėles savininkai. Tačiau daugiausiai paguodos 

ir prieglobstį jai teikė gamta. Kaja buvo visiškai jai atsidavusi ir ,,neužteršta“ 

civilizacijos. Bet toks gyvenimas turėjo neigiamą poveikį - ji vengė žmonių ir net 

nemokėjo skaityti. Tik vaikystės draugo Teito dėka jai pavyko pažinti mokslą ir 

patirti meilę. Po kurio laiko vaikinas paliko Kają ir jos širdyje atsivėrė bedugnė, 

kurios  tuštumą užpildydavo tik noras vis labiau domėtis ir žavėtis gamta. Būtent 

vienatvės užaugintas smalsumo ir kantrybės jausmas jai atnešė sėkmę spaudoje. 

Atsiradęs Čeisas sudrumstė ramybę ir  Kaja nebebuvo saugi net savo pačios 

namuose. Įvykiai klostosi labai netikėtai, tai sužinosite tik perskaitę knygą ar 

pažiūrėję filmą. Žiūrėjome filmą labai įdėmiai, nes žinojome, kad per anglų ir 



lietuvių kalbos pamokas vieniems reikės jį analizuoti, o kitiems rašyti rašinį tema 

,,Vienišumas: prakeikimas ar duotybė?”  

 Mokiniai grįžę į dienos šviesą dalinosi savo pastebėjimais, vertinimais, 

gilinosi į filmo sukeltas mintis, o kai kurie net braukė ašaras... Mano nuomone, šis 

filmas buvo ne tik intriguojantis ir kupinas nuostabių vaizdų, tačiau ir labai 

naudingas mums - mokiniams, nes dvasiškai praturtino. Mokydamiesi be sienų 

lavinome girdimosios anglų kalbos, greitojo skaitymo gimtąja 

kalba įgūdžius, įgijome žinių apie gyvenimą, pažvelgėme į 

literatūros kūrinį režisieriaus akimis.  

IV G klasės mokinė Akvilė Pugačiovaitė 

Talento po suolu nepaslėpsi 

Beveik kiekvienas ieško savo gabumų bei talentų. Aš buvau iš tų 

žmonių, kurie norėjo surasti savo vietą po 

saule. Mano kelias buvo nelengvas. Lankiau šokių, dailės bei 

muzikos būrelį, tačiau šiose srityse aš jokių savo talentų 

neįžvelgiau, bet paskui pagaliau suradau savo mylimiausią 

veiklą. Tai yra fotografija. Fotografavimas man ne tik momentų 

fiksavimas, o visa psichologija. Darydama nuotraukas 

apmąstau, koks pasaulis nuostabus ir ką gero galiu padaryti 

žmonėms. Susidomėjau šia veikla 2019 metais, kai gavau šunį. 

Šis augintinis yra nepakartotinio grožio ir beveik kiekvieną 

dieną jį fotografavau, kai jis pozuodavo  prieš telefono kamerą. Po to nagrinėdavau 

,,fotosesijos“ rezultatus. Tokiu būdu pradėjau tobulėti ir supratau, jog turiu talentų 

šioje srityje bei galiu pasiekti daugiau negu galvoju. Mano gebėjimus pastebėjo 

pažįstami. 2020 metais dalyvavau fotografijos konkurse, kuris vyko Vokietijoje. 

Mano nuotrauka laimėjo pirmą vietą ir žengiau nemažą žingsnį į priekį, mano 

motyvacija žymiai padidėjo. 2021 metais paslėpiau šitą talentą po suolu, nes 

sulaukiau daug negatyvios kritikos, tačiau po kurio laiko vėl pradėjau fotografuoti 

ir šiuo metu šį įgūdį vis tobulinu. 

 

Jaunoji žurnalistė, III G klasės mokinė Greta Kalendo 

 

Laikraštį kūrė:  Laikraštį maketavo – Gertrūda Leičiūnaitė 

Elinga Simanavičiūtė,  Fotografavo – Greta Kalendo  
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