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KALĖDINĖ GERUMO AKCIJA 
 

Gruodžio 20 d. etikos mokytoja Natalija Trainis organizavo kalėdinę 

„Gerumo akciją“, kurios tikslas – pasveikinti Šumsko palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninės senelius bei darbuotojus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis. 

Šiam renginiui mokiniai ruošėsi iš anksto: su socialine pedagoge Edita 
Žigiene kepė kalėdinį pyragą, su muzikos mokytoja V. Fedorovič parengė 

kalėdinių dainų repertuarą. 

Atvykę į Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę 6, 8, II- IV G 
klasių mokiniai deklamavo seneliams eiles, dainavo dainas, vaišino kalėdiniu 

pyragu ir linkėjo sulaukti artimų, neabejingų jiems žmonių dėmesio, sveikatos 
ir ramių Šv. Kalėdų. 

Etikos mokytoja Natalalija Trainis 
 

Pasaulinė AIDS diena  
 

Gruodžio 1-oji – Pasaulinė AIDS diena. Mūsų gimnazija nėra abejinga šiai 
problemai, taigi mes prisijungėme prie AIDS dienos minėjimo ir protų mūšio 

iniciatyvos „AIDS – geriau žinoti“. 
Renginio tikslas: informuoti vaikus apie esamą problemą, suteikti 

pakankamai žinių apie AIDS/ŽIV pavojų  ir užsikrėtimų atvejus.  
Socialinė pedagogė su mokiniais paruošė informacinį stendą apie AIDS 

dienos minėjimą. Kiekvienam norinčiam mokiniui ir mokytojui buvo prisegti 
raudonas kaspinėlis.  

Visi mokiniai buvo informuoti apie ŽIV/AIDS problemą, atsargumo 
priemones, sužinojo kas tai yra, kaip plinta. Taip pat mokiniai kartu su 

mokytojais dalyvavo įdomioje diskusijoje po informacinės paskaitos. II - IV G 

klasių mokiniams buvo organizuotas protų mūšio žaidimas.  
Kalvelių „Aušros“ gimnazija buvo įtraukta į Pasaulinės AIDS dienos rengėjų Lietuvoje 

sąrašą. 
Socialinė pedagogė Edita Žigienė 
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,,KALĖDINĖ EGLUTĖS“ ŠVENTĖ 
 

Gruodžio 21 d. į snaigėm ir žvaigždėm išpuoštą salę susirinko nykštukai ir snieguolės 
(priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai). ,,Kalėdinės eglutės“ šventę pradėjo 6 klasės 
mokiniai, kurie suvaidino nuotaikingą spektakliuką ,,Kalėdų senelio dovanos“. Visų vaikų veidai dar 
labiau nušvito, pamačius tikrą Kalėdų senelį ir Snieguolę. Šventės dalyviai jiems dainavo skambias 
daineles, deklamavo eilėraštukus, šoko linksmus šokius. Po linksmų ir įdomių pasirodymų Kalėdų 
senelis kartu su vaikučiais žaidė žaidimus, dalijo dovanas, kurių mes labai laukėme, o gavę – labai 
džiaugėmės. 

Loreta Buividavičiūtė, 4 kl. 
 

      
 

NAUJAMETINIS KARNAVALAS 
 

Gruodžio 27 d. į šventiškai papuoštą gimnazijos aktų salę rinkosi įvairių pasakų personažai: 
vilkas ir septyni ožiukai, Raudonkepuraitė, Snieguolė ir septyni nykštukai, Miegančioji gražuolė, 
trys Coliukės, Šrekas, Pepė Ilgakojinė.  

Po kiekvieno pasakos veikėjų pasirodymo šventinės nuotaikos vis labiau kaito. 5 – 12 klasių 
mokiniai sukūrė ir mums parodė šiuolaikines mums gerai žinomų pasakų interpretacijas.  Buvo 
labai linksma. 

Karnavalo pabaigoje Kalėdų senelis išdalijo dovanas.  
Agnė Pašutaitė, I G kl. 

 

                                        
 

                

   Be pavadinimo...                                                                                                             2012 gruodis 



,,ŠVIESK, KALĖDŲ ŽVAIGŽDELE!“ 
 

 Gruodžio 13 d. priešmokyklinukai ir 4 klasės mokiniai surengė adventinę popietę 
,,Šviesk, Kalėdų žvaigždele!“  Šio renginio tikslas – susipažinti su adventiniais papročiais, 
senoviniais amatais ir darbais, išmokti adventinio laikotarpio dainų ir žaidimų.  

 

                 
 

Gimnazijos naujienos 
 Gruodžio 5 d. mūsų gimnazijos berniukų tinklinio komanda dalyvavo Lietuvos mokinių 

olimpiniame festivalyje. Rungtynės vyko Egliškių Šv. J.Bosko vidurinėje mokykloje. Zoninėse 
varžybose berniukai iškovojo III vietą. Sveikiname! 

 Gruodžio 7 d. mūsų gimnazijos mergaičių tinklinio komanda dalyvavo Lietuvos mokinių 
olimpiniame festivalyje. Rungtynės vyko Egliškių Šv. J.Bosko vidurinėje mokykloje. 
Finalinėse varžybose mergaitės iškovojo III vietą. Sveikiname! 

 Gruodžio 7 d. mūsų gimnazijos pasieniečio būrelio nariai, III G klasės mokiniai, buvo 
pakviesti į Kenos pasienio užkardą paminėti antikorupcijos dieną, kuri kasmet yra minima 
visose ES šalyse. 

 Gruodžio 12 d. socialinė pedagogė Edita Žigienė organizavo ZUMBA šokių užsiėmimą su 
profesionaliais treneriais. 

 Gruodžio 13 d. 5-7 klasių mokiniai ir “Miško bičiulių” būrelio nariai su mokytoja Žana 
Ambrasiene lankėsi Jaunųjų gamtininkų stotyje. Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje 
,,Kodėl paukščiai skraido“. 

 Gruodžio 18 d. vyko 11-12 kl. mokinių tinklinio ir futbolo varžybos su pasieniečiais. 

 Gimnazijoje vyko matematikos, anglų kalbos, cemijos, fizikos ir biologijos olimpiados. 
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LINKSMŲJŲ – IŠRADINGŲJŲ KLUBO PUSLAPIS 
Viską spausdiname išskyrus pinigus!!! 

 

NUGIRSTI POKALBIAI 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protingiausios mintys iš mokinių rašinių 
 

 Mano akys mėlynos, bet jaučiu, kad greit taps žalios. 

 Aš kartais galiu mąstyti kiek noriu, bet ne visada išsprendžiu uždavinį. 
 Jeigu kas nors atsitiko žmogui ar šuniui, iš karto jaudinuos, ar neatsitiks 

dar kas nors. 
 Kai žmogus suauga, ateina jo ateitis. 

 Ateitis – tai geresnių laikų gyvenimas, kur žmonės gyvena geriau. 
 Aš esu buvęs Vokietijoje, Kaune, savo namuose. 

 Niekas nejaučia to, ką jaučiu aš, nes jausti yra sunkus dalykas. 
 Aš mąstau kaip mokinys, kaip žmogus, bet mano mintys skiriasi nuo kitų. 

 Ateitis gali greitai ateiti ir praeiti. Tai laikotarpis, kuris gali ir pasikartoti. 
 Ateitis yra kai atsiranda naujų dalykų, kai žmonės daugiau protingėja.  

 Aš visą laiką mąstau ir laukiu, kada baigsis pamokos. 
 Ateitis – kai kas nors dar tik bus, nes dar nebuvo. 
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- Kaip rašyti: gripas ar 
grypas – i trumpąją ar  
ilgąją?  
- Kas tau neaišku? Jei sergi 
trumpai – rašyk  
trumpąją, jeigu ilgai – ilgąją.  
 

Petriukas klausia:  
- Ką reiškia melodrama?  
- Melodrama – tai drama 
apie melą.  
- O kas yra dramaturgas?  
- Tai žmogus, mėgstantis 
dramą ir turgų.  
 

- Petriuk, kuo skiriasi jaustukas 
nuo dalelytės?  
- Jaustukas jaučia, o dalelytė dalija.  
 

- Maryte, pasakyk 
veiksmažodžio 
mylėti būsimąjį 
laiką. 
- Ištekėti! 

Lietuvių kalbos pamoka. 
Mokytoja mokinio klausia:  
- Aš bėgu; tu bėgi; jis, ji 
bėga. Koks tai laikas? 
Mokinys sako:  
- Pertrauka. 
 


