
KALVELIŲ ,,AUŠROS“ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS 

Be pavadinimo...       
2012 spalis Nr. 2 

 

GIMNAZIJOS INAUGURACIJA 
Mūsų dienos lyg aušra: 

vaiskios, tyros, malonios ir šviesios –  
ir žvaigždynų kerai pranašauja dažnai,  

ir laimę keliai mūsų driekias... 
 

 
 

 

 
 

Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir  
 

 
svečiams ir gimnazijos mokiniams. Muzikine kompozicija „Teka teka saulė“, skambiomis dainomis 
ir smagiais šokiais gimnazistai džiugino mokinius, mokytojus, tėvelius ir atvykusius svečius. 
Graži inauguracijos šventė prabėgo nepastebimai ir suteikė daug teigiamų emocijų. 
 

,,Jaunojo žurnalisto“ būrelio nariai 
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regioninės politikos departamento vyriausiąją specialistę 
Ramutę Zungailienę, Vilniaus rajono savivaldybės 
administracijos švietimo skyriaus vedėją Liliją Andruškevič, 
vyriausiąją specialistę Iną Obolevičienę, Rytų Lietuvos 
mokytojų sąjungos pirmininkę Danguolę Sabienę, Lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ pirmininką Algimantą Masaitį, 
socialinius partnerius bei kaimyninių mokyklų atstovus. 
Inauguraciją pradėjusi mokyklos direktorė Irena Veličkienė 
pasveikino visus atvykusius į šventę bei suteikė žodį 
 

Spalio 24 dieną Kalvelių ,,Aušros“ gimnazijoje vyko 
inauguracijos  šventė. 
Ceremonija prasidėjo šventosiomis mišiomis Kalvelių 
Dievo Gailestingumo bažnyčioje. Po šventų pamaldų  
visi buvo pakviesti į gimnazijos aktų salę, į koncertą. 
Mokyklos bendruomenė šiltai sutiko į šventę 
atvykusius garbingus svečius: Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministrą Gintarą Steponavičių, 
Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministerijos 
regioninių mokyklų skyriaus vedėją Joną Vasiliauską, 



SPEKTAKLIS ,,LIETAUS LAŠELĖ“ 

Kai tik sužinojau, kad mūsų mokykloje rodys spektaklį ,,Lietaus lašelė“, labai jo 
laukiau. Sudomino spektaklio pavadinimas ,,Lietaus lašelė“. Kodėl ,,lašelė“, o ne ,,lašelis“? Tik 
prasidėjus spektakliui supratau, kad ir lašelių yra visokių: lašelių berniukų ir lašelių mergaičių.  

Man labai patiko visi spektaklio veikėjai: skuduras su šluota, pagaminta Kinijoje, televizorius, 
kuris rodė net trisdešimt penkis kanalus, pasakų knyga. Pasakų knyga buvo nelaiminga, nes 
galvojo, kad vaikai pasakų neskaito, bet lietaus lašelė ją nuramino sakydama, kad vaikams labai 
patinka pasakos ir jas skaito. 

Edvinas Laurinavičius 4 kl. 
 
 
 

Spalio 2 dieną mokykloje žiūrėjome spektaklį ,,Lietaus lašelė“. Man jis labai 
patiko.                Kai lietaus lašelė nukrito iš debesų, ji pamatė televizorių, skudurą 
su šluota, pagaminta Kinijoje, ir pasakų knygą. Pasakų knyga padėjo lietaus lašelei 
rasti savo tikslą – palaistyti gėlę. Man labai patinka tokie spektakliai. 

Deividas Laurinavičius 4 kl. 
 

Spalio 2 dieną mūsų mokykloje vyko spektaklis „Lietaus lašelė“. Man labiausiai patiko 
televizorius, kuris rodo  trisdešimt penkis kanalus. Dar patiko pagrindinis spektaklio veikėjas lietaus 
lašelė. Ji gražiai dainavo, šoko ir viskuo domėjosi. 

 
Raimond Čepukoit 4 kl. 

 
 
 

Man patiko visi spektaklio veikėjai, nes jie buvo juokingi, gražūs ir 
įdomūs. Tai televizorius, skuduras ir pasakų knyga. Bet labiausiai patiko skuduras su šluota. Jis labai 
juokingai kalbėjo ir visi mes juokėmės. 

Gabriel Guolubovsij 4kl. 
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Spalio 1 dieną Lietuvoje ketvirtą kartą buvo rengiamas 
Konstitucijos egzaminas, kuriame savo teisines žinias galėjo pasitikrinti visi šalies piliečiai.   Mūsų 
gimnazijoje I-IV G klasės gimnazistai taip pat pareiškė norą dalyvauti Konstitucijos egzamine. 
Geriausiai egzamino testo užduotis atliko II G klasės mokinys Oskaras Šerelis. Sveikiname! 

 
 

 

RUDENĖLIO ŠVENTĖ 
Spalio 10 dieną gimnazijos priešmokyklinėje grupėje ir pradinėse klasėse vyko netradicinė 

diena - ,,Rudenėlio šventė“. Renginio metu mokiniai iš įvairių daržovių, vaisių bei kitų gamtos 
gėrybių kūrė darbelius, žiūrėjo ir aptarė nuotaikingą animacinį filmuką ,,Čipolino nuotykiai“. 
,,Rudenėlio šventės“ pabaigoje vaikai vieni kitus vaišino jų pačių pagamintais patiekalais iš vaisių 
bei mėgavosi mėtų arbata. 
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SPAUSDINAME VISKĄ, IŠSKYRUS PINIGUS!!! 
 
 

KRIKŠTYNOS 
 

Spalio 26 dieną gimnazijoje žaibišku greičiu praskriejo žinia – greit prasidės gimnazistų 

krikštynos. Vieni krikštynų laukė su nekantrumu, kiti – su baime, treti – su pasididžiavimu, kad 

pagaliau jie bus tikri gimnazistai. Visos krikštynų linksmybės prasidėjo tuomet, kai visiems 

pasiryžusiems krikštytis gimnazistams buvo užrištos akys. Drąsuoliai vienas paskui kitą ėjo į 

išbandymų ir netikėtumų pilną salę, kur krikštytojai (mūsų šaunieji IV G klasės mokiniai) 

suorganizavo tokias krikštynas, kad visiems stebėtojams kėlė siaubą, juoką, gailestį ir panašius 

jausmus. Tik tuomet, kai drąsuoliai peršliaužė per supuvusius obuolius, iš suoliukų surengtus 

tunelius, perėjo eglišakių kliūtį ir suvalgė tik jiems skirtą patiekalą iš įvairių, rodos, tarpusavyje 

nesuderinamų produktų, jie buvo apšlakstyti specialiu krikštynoms skirtu vandeniu.  

Po krikštynų visi lengviau atsikvėpė. Išbandymų kelias įveiktas.  

Sveikiname visus drąsuolius ir dėkojame IV G klasės mokiniams už įspūdingą ir įsimintiną 

šventę. 
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