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TOLERANCIJOS DIENA  
 

Lapkričio 5 d. gimnazijoje vyko pasirengimas Tolerancijos dienai. Per 

etikos, istorijos pamokas mokiniai diskutavo, kas yra tolerancija, aptarė 
tolerancijos bei netolerancijos pavyzdžius visuomenėje, analizavo 

netolerancijos pasekmes. Socialinė pedagogė su mokiniais parengė stendą 
„Tolerancijos gėlė“. 1 – 8, I G – IV G klasių mokiniai dekoravo, gražino 

Tolerancijos skėčius. Vyko Tolerantiškiausios klasės rinkimai. 
Lapkričio 16 d. gimnazistai susirinko į renginį, skirtą Tolerancijos dienai 

paminėti. Renginio dalyviai išbandė savo jėgas konkurse „Visi skirtingi, visi 
reikalingi“. Konkurso komisija paskelbė nugalėtojus. Sveikiname Gabrielių 

Kazakevičių (I G kl.), Anastasiją Miadelec, Rafalą Mazailo, Aurimą-Adomą 
Gasiūną (II G kl.), Ernestą Jovsą (III G kl.). Originaliausius Tolerancijos 

skėčius pristatė 5, 8 ir II G klasių mokiniai, o Tolerantiškiausia klase tapo – II 

G kl. 
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LABAI PAPRASTAS KONKURSAS 
Lapkričio 16 – 30 dienomis Kalvelių „Aušros“ gimnazija dalyvavo Vilniaus visuomenės 

sveikatos biuro surengtame konkurse „Labai paprastas konkursas“. Konkurse galėjo dalyvauti 1 – 

12 klasių mokiniai. Džiaugiamės, kad mes turėjome galimybę formuoti teisingą vaikų požiūrį į 

draugystę, vystyti kūrybinį potencialą bei parodyti vaikams, kad visada būtina kurti saugią, jaukią ir 

gerus tarpusavio ryšius su aplinkiniais.   

               
Konkurso dalyviai kūrė savo geriausiam draugui arba draugei ketureilį. Gimnazijos mokiniai 

aktyviai dalyvavo konkurse ir pateikė daug gražių eilėraščių. Daugiausiai gražiausių ketureilių 

sukūrė 2 klasės mokinė Akvilė Pugačiova.  

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras apdovanojo mūsų gimnazijos mokines Deimantę 

Tamašauskaitę ir Akvilę Pugačiovą už nuostabius ketureilius labai gražiais puodeliais, o konkurso 

organizatoriai gimnazijoje - padėkos raštais.  

Socialinė pedagogė Edita Žigienė 
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PIEŠINIŲ KONKURSAS “MES PRIEŠ NARKOTIKUS“ 
 

Lapkričio mėnesį 5 – 10 klasių mokiniai dalyvavo piešinių konkurse ,,Mes prieš narkotikus“.  
Konkurso tikslai: 

1. Vykdyti atrankinės ir tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektą 
„Pasirink teisingą kryptį“ 

2. Atkreipti mokinių dėmesį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą; 
3. Skatinti pažinti, analizuoti ir blaiviai spręsti iškylančias bendravimo problemas; 
4. Ugdyti mokinių meninę saviraišką. 

 
Gimnazijos mokiniai aktyviai įsitraukė į projektinę veiklą. Jie įvairia technika piešė spalvingus 

ir prasmingus plakatus, kuriuose atsispindėjo  sveikas gyvenimo būdas, savitvarda, narkotikų žala ir 
pasipriešinimas neigiamam socialiniam spaudimui. Išrinkti geriausi trys darbai buvo pristatyti į 
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus Prevencijos poskyrį. Darbų rezultatai buvo puikūs.  

 

                                                                       
 

     
 
Trečią vietą laimėjo 6 klasės mokinės Loreta Žukovska, Viktorija Lukaševičiūtė, Julianas 

Lajevskij, Karolina Zurzaitė, Karolina Ovsianik. Jų sukurtas plakatas „Stop narkotikams!“ 
 

Socialinė pedagogė Edita Žigienė 

 
 

   Be pavadinimo...                                                                                                             2012 lapkritis 

 
 
Pirmą vietą laimėjo 8 klasės mokinės 
Elizabet Levko, Erika Sinkevič, Erika 
Vasilovič, Marija Klenovskaja, 
Viktorija Kuzovliova. Jų sukurtas 
plakatas „Žiūrėk čia, sakyk ne!“.  
 

 
Antrą vietą laimėjo 10 klasės 
mokinės Anastazija Petuchova, 
Justina Borisevič, Simona 
Pugačiova. Jų sukurtas plakatas 
„Pasirink savo gyvenimo juostą“ . 
 



Gimnazijos naujienos 
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Lapkričio 27 d. pradinių 

klasių komanda dalyvavo 

Lietuvos mokinių 

olimpiniame festivalyje. 

Kvadrato varžybos vyko 

Rudaminos “Ryto” 

gimnazijoje. Sveikiname 

užėmus 4 vietą! 

Lapkričio 22 d. mūsų gimnazijos 

berniukų futbolo komanda dalyvavo 

Lietuvos mokinių olimpiniame 

festivalyje. Rungtynės vyko Rudaminos 

F.Ruščico gimnazijoje. Zoninėse 

varžybose berniukai iškovojo II vietą. 

Sveikiname! 

Lapkričio 29 d. mūsų 

gimnazijos mergaičių futbolo 

komanda dalyvavo Lietuvos 

mokinių olimpiniame 

festivalyje. Rungtynės vyko 

Nemenčinės K.Parčevskio 

gimnazijoje. Finale mergaitės 

iškovojo III vietą. 

Sveikiname! 

Lapkričio 16 d. vyko  Lietuvos 

mokinių parlamento rinkikų-

kandidatų rinkimai, kurie galės 

varžytis dėl dalyvavimo Lietuvos 

mokinių 

parlamente. Mūsų gimnazijoje 

rinkimus laimėjo ir į II turą pateko I 

G klasės mokinys Darius Jakelevičius. 

Lapkričio 12-15 dienomis 
gimnazijoje vyko projektas 
„Sveikatiada“. Jame dalyvavo 
priešmokyklinė grupė ir 1-7 
klasių mokiniai. 

Lapkričio 20 d. 5-7 klasių 

mergaičių ir berniukų kvadrato 

komandos dalyvavo Lietuvos 

mokinių olimpiniame festivalyje. 

Rungtynės vyko Nemėžio Šv. 

R.Kalinausko ir Rudamino “Ryto” 

gimnazijose. Berniukai iškovojo 

prizinę III vietą, mergaitės -IV 

vietą. 

 


