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    2022 GRUODIS 

Gimnazijos savanoriai ten, kur labiausiai reikia 
 Kalvelių „Aušros“ gimnazijos savanoriai gruodžio 6 d. dalyvavo 

Socialinių mokslų kolegijos organizuojamoje konferencijoje „Kuriu save 

savanorystėje“. 

Per konferenciją savanoriams buvo pristatytos pagrindinės savanorystės temos: Kaip 

tapti savanoriu? Kur kreiptis? Kas padės (kas yra mentorius)? Kokia savanorystės 

nauda? Kokia savanorystės praktika Europoje ir pasaulyje? Su kokiomis šalimis 

bendradarbiauja mūsų šalies savanoriai? Kas yra savanorystės platforma? 

Mokiniai po įvadinės seminaro dalies turėjo galimybę sudalyvauti „workshop’uose“ 

juos dominančia tematika. 

Susitikimas buvo naudingas, nes mokiniai: 

 Susipažino su teikiama savanorystės nauda besimokant gimnazijoje ir ją pabaigus;  

 Geriau save pažino; 

 Gavo skaitmeninius ženkliukus, įrodančius „Socialinę-pilietinę“ veiklą; 

 Sužinojo apie galimybę išvykti savanoriauti į Japoniją (Canadą, JAV, Australiją). 

Gimnazistai grįžo laimingi, jie galės gautomis žiniomis pasidalinti su Kalvelių „Aušros“ gimnazijos mokiniais. 

Irma Pekorienė 

 

 Artėjant Šv. Kalėdų dienai, gruodžio 22 dieną, mes, gimnazijos savanoriai, kartu su muzikos 

mokytoja Valentina Fedorovič nuvykome į Kalvelių Dievo 

Gailestingumo bažnyčią.  Šventiškai  nusiteikę sutvarkėme 

bažnyčios patalpas ir  papuošėme eglutę. 

Šv. Kalėdos – stebuklų metas, nes švenčiame Jėzaus Kristaus 

gimimą. Ta proga  linkime kiekvienam mūsų bendruomenės 

nariui šilumos, džiaugsmo, meilės, gerumo ir ramybės. 

7 klasės mokinė Dovilė Jakelevičiutė 

 

 

 

Gyvenimo linksniai pagal... 

Be pavadinimo... 



lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją 

 Daivą Pugačiovienę 

1. Kas Jus paskatino tapti būtent lietuvių kalbos mokytoja?  

Pradėkime nuo to, kas paskatino būti mokytoja. Dvyliktoje klasėje buvo 

sunku apsispręsti: kadangi man gerai sekėsi visi dalykai, turėjau daug 

pomėgių, klasės vadovė  Edita Burvytė pasiūlė tapti mokytoja. Kodėl 

pasirinkau lietuvių kalbą? Nes lengviausia eiti pramintais takais.  

2. Ko labiausiai norite gauti dovanų Kalėdų proga?  

Pripažinsiu, su dovanomis man įtikti sunku: tai per didelis, tai spalva ne 

ta, tai kvapas erzina. O be to, galvos skausmas, kur tas visas dovanas 

susidėti. Todėl labiausiai norėčiau sulaukti dėmesio, pagarbos, 

pripažinimo, padėkos ir, žinoma, meilės.  

3. Kam iš mokinių padovanotumėte milijoną?  

Esu mąsčiusi apie tai, kad būdama milijonierė įkurčiau „paprastų vaikų“ 

paramos fondą. Dažniausiai remiami arba labai gabūs, arba likimo 

nuskriausti vaikai, o kiti lieka užribyje. Taigi kiekvienas galėtų 

pretenduoti į milijoną, jeigu būtų pasiryžęs jį tinkamai išleisti. 

4. Ką jūs darytumėte, jeigu būtumėte vienintelis žmogus Žemėje?  

Skrisčiau į mėnulį😊. Jeigu rimtai, tai būtų baisiausias scenarijus mano 

gyvenime, nes, viena vertus, man gyvybiškai svarbu bendrauti, kitą 

vertus, be žmonių, kasdien atliekančių savo pareigas, nebūtų nei šviežio 

maisto parduotuvėse, nei skrydžių į egzotiškas šalis. Galiausiai, sprogus 

atominėms elektrinėms išgyventi šansai labai maži.  

5. Kuo ypatingas Jūsų augintinis?  

 Mes turime šunį: jis labai žaismingas ir protingas, tačiau turi tokią 

ypatybę: kai pamato dominantį objektą, jam atsijungia smegenys.  

6. Kur norėtumėte nuvykti, jeigu galėtumėte sugrįžti į praeitį?  

Mane istorija labai domina. Turbūt norėčiau pakeliauti po visą pasaulį 

visais amžiais. 



Dėkoju už pokalbį    Kalbino Jaunoji 

žurnalistė  

     Greta 

Kalendo 

 

Durys, pro kurias norime žengti į 

klasę 

 Lietuviška žiema 

būtų be galo niūri, jei ne... Kalėdos. Ruošdamiesi 

šiai šventei puošiamės, tvarkomės, kuriame. 

Kviečiame pasižvalgyti, kaip padabintos mūsų gimnazijos klasės durys. 

 



 

Kalėdiniai meduoliai 

 Ar Kalėdos kvepia? Žinoma! O įsimintiniausias kvapas, matyt, 

meduolių, kurių siūlome pasigaminti bet kuriuo metų laiku, kai ilgėsitės jaukumo 

ir šilumos. 

INGREDIENTAI: 

  

PORCIJŲ SKAIČIUS: 40 

 

Gaminimo eigą skaitykite 

https://www.lamaistas.lt/receptas/kalediniai-meduoliai-47193 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 gramų miltų 

130 gramų rudojo cukraus 

2 vienetai kiaušinių 

100 gramų sviesto 

100 gramų medaus 

3 šaukšteliai prieskonių meduoliams 

1 šaukštelis sodos 

šiek tiek acto 

 

GLAJUI: 
200 gramų cukraus pudros (apytikriai)  

1 vienetas kiaušinių baltymų (nuo nedidelio kiaušinio)  

šiek tiek citrinos rūgšties  

Laikraštį kūrė:  Laikraštį maketavo – Gertrūda Leičiūnaitė 

Elinga Simanavičiūtė,  Fotografavo – Greta Kalendo  

Nikol Šostak,    

Aurėja Kairytė,  Kuratorė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Skaistė Lukaševičiūtė,  Daiva Pugačiovienė 

Sandra Ratkevičiūtė,  

Diana Stankevič. 
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