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Sausio 13-osios minėjimas 

„Atmintis gyva, nes liudija“  
 

   
dalijosi tų dienų įvykių liudininkai – valstybės vadovai, žvalgai, eiliniai piliečiai, žinomi 

visuomenės veikėjai. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Bašajevienė padėkojo visiems susirinkusiems ir 

prisiminusiems Sausio 13-osios įvykius bei Laisvės gynėjus, kurių kilnios idėjos lieka gyvos ir 

nemarios, bei informavo, kad pasienio ir muzikos studijos būrelio nariai vyks į Mickūnų pasienio 

ruožą, kur  dalyvaus Laisvės gynėjų dienos 22-ųjų metinių minėjime. Taigi šiandien jaunoji karta 

kuria savo gyvenimą, kurį privalo apginti ir išsaugoti. 
 

Jaunojo žurnalisto būrelio nariai 
 
 
 

MANKŠTIADA 2013 
 

Sausio 14-18 dienomis Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos priešmokyklinės grupės bei 

1-7 klasių mokiniai dalyvavo “Sveikatiados” organizuojamame projekte “Mankštiada”. 

Visos savaitės metu, po pirmosios pamokos projekto dalyviai mankštinosi pagal ekrane rodomus 

smagius judesius. 

Taip pat mokiniai atliko fizinės būklės testus ir juos apibendrino. Kartu su mokytojais diskutavę 

tema „Man patinka mankštintis, nes…“ nupiešė plakatus šia tema. Projekto vykdymo iniciatorės 

taip pat organizavo estafečių varžybas mokytojams ir mokiniams, kuriose susirungė net 45 dalyviai. 

Smagiausia šio projekto dalis mokiniams buvo popierinių gniūžčių mūšis, sniego senio lipdymas 

„Sniego senis  mokosi matematikos“ bei mašinyčių lenktynės. 
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Sausio 11 dieną gimnazijoje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“.  Prie kiekvieno lango 8.00–8.10 val. buvo uždegtos žvakutės. 

Istorijos mokytoja Edita Burvytė ugdydama jaunąją kartą pilietiškumo ir 

patriotiškumo dvasia pakvietė mokinius į aktų salę ir pasiūlė pažiūrėti 

dokumentinį filmą „Sausio 13-oji“. Tai filmas apie tragiškus įvykius, apie 

lietuvių ryžtą ir narsą kovojant dėl savo laisvės. Mokiniai buvo 

supažindinti su labai reikšminga data – Sausio 13-ąja. Filme prisiminimais 

 



Gimnazijos naujienos 
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Sausio 31 d. 
gimnazijoje vyko 5 – 

12 kl. mokinių meninio 
skaitymo konkursas. I 

vietą laimėjo 6 kl. 
mokinė Loreta 

Žukovska. 
 

Sausio 29 d. 
gimnazijoje vyko I – IV 

G klasių lietuvių kalbos 
ir literatūros olimpiada. 

Geriausiai darbą atliko I 
G klasės mokinys 

Gabrielius Kazakevičius. 
 

Dvyliktokai ruošiasi 
vasario mėnesį 

vyksiančiui 
šimtadieniui, bei 

bandomiesiems 
egzaminams. 
 

Pradinėse klasėse 

vyko lietuvių kalbos, 
matematikos ir 

pasaulio pažinimo 
olimpiados. 

Geriausiai I pusmetį baigė šie 
mokiniai: D. Tamašauskaitė 

(3kl.), L. Buividavičiūtė (4 kl.), 

T. Jasiulionis (5 kl.), M. 
Mikulevič (5 kl.), D. Mikulevič 

(7kl.), E. Vasilovič (8 kl.), T. 
Ščemel (II G.), E. Paškevič (III 

G.). 
 

I G klasės 

mokiniai turi 
naują auklėtoją – 

Daivą 
Pugačiovienę. 



LINKSMŲJŲ – IŠRADINGŲJŲ KLUBO PUSLAPIS 
Viską spausdiname išskyrus pinigus!!! 

 
HUMOROSKOPAI 2013 METAMS  

5 klasė 
 

Ši klasė, mokytojų nelaimei, nesuaugus pirmoje mokslo metų pusėje, nesuaugs ir 2013 – ųjų 
pradžioje. Na, yra viltis, kad tai atsitiks antroje metų pusėje...  
 
6 klasė   
 

Jei norite būti gerbiami kaip jūsų protėviai, mokykitės, mokykitės ir dar kartą mokykitės. Tegul 
mokosi kiti iš jūsų klaidų. Ir apie jus kalba tik gerai arba... nieko  
 
7 klasė 
 

Daugiau lavinkite galvą, nes tik kieta kakta šio to verta. Jei norite, kad jūsų nelaikytų 
,,nemokančiais plaukti“, neplaukite prieš srovę – nei per pamokas, nei per pertraukas..   
 
8 klasė 
 

Pamažu 2013-aisiais atsiskleis aštuntokų talentai. Na, ir šiaip reikės neskubėti, dar truputį 
palūkėti. Gyvenimas - daina, tad dainuokit ją.  
 
9 klasė 
 

Šiai klasei ateinantys metai bus kiek kitokie, tačiau kardinalių pasikeitimų nebus. Merginos 
moksluose bus pakankamai galingos, nes mintys apie ateitį galvelėse knibžda... Kai tuo tarpu 
vaikinukai skraidys Lietuvėlės padebesiais.  
 
10 klasė 
 

2013-ieji šiai klasei atneš daug permainų gyvenime. Pirmoje metų pusėje kai kurie atras didžiulį 
turtą - savo smegenis. Visi skraidys lyg ant sparnų, bet beskraidydami turės perskristi ugnies 
liepsnas - pirmuosius egzaminus. Taigi, bus visko - prakaituos delnai, klius liežuviai ir pan. 
Antroje metų pusėje visi sužinosime, kuriems dar tinka kuprinukė ir knygutės, o kurie vis dėlto 
pasiliks prie mūsų protėvių senųjų amatų ir neišsižadės šakės ir kauptuko.   
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