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 Kovo 11-ąją sukanka 23 metai, 
kai buvo pasirašytas nepriklausomos 

Lietuvos istorijai svarbiausias dokumentas 
– Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

aktas.  

Kalvelių „Aušros“ gimnazijos 
bibliotekoje veikė paroda, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 
paminėti. Parodoje mokiniai susipažino 

su knygomis, kuriose įamžinti Kovo 11-
osios dienos įvykiai.  

 

 

 
KONKURSO „ISTORIJOS KENGŪRA 2013“ 

REZULTATAI: 
 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo  organizuojamame konkurse  

„Istorijos Kengūra 2013“ sėkmingai sudalyvavo mūsų gimnazijos mokiniai: 

 Deimantė Tamašauskaitė (I lygis) – „Auksinė kengūra“; 

 Karolis Kazlauskas (I lygis) – padėkos raštas; 

 Kornelija Milevič (I lygis) – padėkos raštas; 

 Erika Sinkevič (III lygis) – „Auksinė kengūra“; 

 Robert Volčok (III lygis) – padėkos raštas; 

 Agnė Pašutaitė (IV lygis) – „Auksinė kengūra“. 
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Gimnazijos naujienos 
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Kovo 25 d. pradinių klasių 
mokiniai O. Mikulevič (1 kl.), 
A. Pugačiova (2 kl.), D. 
Tamašauskaitė (3 kl.), E. 
Laurinavičius (4 kl.) dalyvavo 
Rudaminos metodinio centro 
mokinių saugaus eismo 
varžybose ,,Šviesoforas“ ir 
užėmė III vietą. Sveikiname! 

Kovo 20 d. gimnazijoje 
vyko civilinės saugos 
paskaita ,,Sprogimai 
buityje. Sprogiosios 
medžiagos“. 

Kovo 12 – 18 d. vyko 
socialinių mokslų 
savaitės renginiai. 

Kovo 18-22 dienomis 3-7 
klasių mokiniai dalyvavo 
projekte „Pusryčių fiesta“ 

Kovo 22 d. vyko buvusių 
mokyklos mokinių ir 
mokytojų susitikimas su 
gimnazijos bendruomene. 



Maži stebuklai vaikams 
 

 Kovo 6 dieną gimnazijoje svečiavosi Albinas Batavičius. Jis Lietuvoje 

labiausiai žinomas kaip muzikantas, bandonijos virtuozas, dainininkas, 
aktorius, puikus publicistas, etnografas, kraštotyrininkas, dokumentikas, 

išleidęs 5 knygas, susijusias su Tauragės kraštu. 
Susitikimo metu A. Batavičius mokinius supažindino su senoviniais 

muzikos instrumentais, pasakojo, iš ko jie pagaminti. Didžiausią nuostabą 

mažiesiems klausytojams kėlė instrumentų skleidžiami duslūs ir skardūs, tylūs 
ir garsūs, netikėti garsai. Taip pat sužavėjo muzikanto grojamos melodijos.  

   
 

 

Amatų dienos 
 

Projekto „Amatų dienos“ tikslas – 
supažindinti pradinių klasių mokinius su 
įvairiais amatais, sudaryti jiems galimybę 
dalyvauti kūrybiniame procese ir patiems 
pasigaminti vitražų, keramikos, tekstilės ar 
juvelyrikos darbelių. Pirmos klasės mokiniai 
pynė juosteles iš siūlų, antros klasės mokiniai 
gamino papuošalus iš įvairių medžiagų, trečios 
klasės mokiniai vėrė karoliukus, iš vilnos kūrė 
pakabukus raktams, ketvirtos klasės mokiniai 

kūrė vitražus ir drugelius iš įvairių tekstilės medžiagų. 
Mokiniai pagamintus darbelius pardavinėjo gimnazijoje organizuojamoje 

Kaziuko mugėje. 
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LINKSMŲJŲ – IŠRADINGŲJŲ KLUBO PUSLAPIS 
Viską spausdiname, išskyrus pinigus!!! 

 

LINKSMASIS ŽODYNĖLIS 
 
ANDANTE — tai, kas uždėta ant danties; 
AIKŠTINGAS – miestas, kuriame daug aikščių ir aikštelių; 
ANGLIŠKAS – pieštas anglimi; 
AVĖTI — palengva virsti avimi; 
BATERIJA – batų parduotuvė; 
BIJŪNAS – visko bijantis žmogus; 
BRAŠKĖTI – skinti svetimas braškes; 
BRUKNĖ — per prievartą brukama prekė; 
CHIROMANTIJA – chirurgo baltas chalatas; 
ČIAUDĖTI – atsisveikinti itališkai; 
DARBYMETIS – darbo metimas, jo nutraukimas; 
DEBATAI – sunešioti batai; 
DVEJINTIS — mokytis dvejetais; 
GALININKAS — daug galįs, bet nieko nedarąs; 
 

 
IŠVADUOTI — daryti išvadas; 
KANTRYBĖ — kantri muzikos koncertas; 
KIRČIAVIMAS — malkų kapojimas; 
KREPŠININKAS — žmogus, apsikarstęs krepšiais; 
KELTUVAS – žadintuvas; 
LAŠINIAI – vaistai, vartojami lašais; 
LITUOTI – mokėti litais; 
MINISTERIJA — maža isterija; 
ŠAUKTUKAS — rėksnys; 
VADOVĖLIS — nedidelės įmonės ar įstaigos vadovas; 
VIENMINČIAI — turintys po vieną vienintelę mintį; 
VIETININKAS — vietinis gyventojas; 
VISAGALIS — visada atsiduriantis gale; 
VIZIJA — vizų skyrius. 
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