
 

Laiškas Vasario 16-osios 

gimnazijos mokinių 

tėvams  

2019 m. vasaris  

Už turinį atsako Vasario 16-osios gimnazijos Tėvų komitetas, vertimas E. Poviliūnienės 

 

Aktuelle Information / Aktuali informacija 

 
Mieli Vasario 16-osios gimnazijos mokinių tėveliai,  

 

tikimės, kad Naujieji metai Jums prasidėjo gerai. Siunčiame artimiausių savaičių svarbiausių 

renginių santrauką; visus renginius ir daugiau informacijos apie mokyklą rasite mūsų 

svetainėje  (www.gimnazija.de). 

 

Jūsų tėvų komitetas  

 

Sausis / vasaris: 

 

Pirmadienis: sausio 21 -22 d.:  9 klasė / dirbtuvės „Animacinių filmų kūrimas“ – biologijos pamokos 

rėmuose. Parėmė Vasario 16-osios gimnazijos tėvų fondas 

 

Pirmadienis, sausio 28 d.:  dalyvavimas mainų programoje „Gabių mokinių skatinimas“,  dirbtuvės: 

„Atsakingas mokymasis“ 

 

Nuo antradienio, sausio 29–31 d.: 11 ir 12 klasės dalyvauja Darmštato mugėje „Hobit “ (profesinis ir 

studijų orientavimas) 

 

Penktadienis, vasario 1 d.:  pusmečio atestatų išdavimas, pamokos baigiasi po 6-os pamokos 

 

Šeštadienis, vasario 2 d.: atvirų durų diena Vasario 16-osios gimnazijoje 

 

Pirmadienis, vasario 4 d.: privalomoji 13-os klasės 5 mokomųjų dalykų registracija abitūros 

egzaminams  

 

Antradienis, vasario 5 d.: filmo analizė (dirbtuvės), tema „Voicekas“ (12 klasė) 

 

Antradienis, vasario 5 d.: 8 klasės mokinių apsilankymas Ludwigshafeno BASF chemijos laboratorijoje  

(parėmė Vasario 16-osios gimnazijos Draugų ir rėmėjų fondas) 

 

Penktadienis, vasario 15 d.: bendrabučio susirinkimas (kontaktinis asmuo / informacija p. Sattler)  

nuo 19.00 val. 

 

Šeštadienis, vasario 16 d.:  Lietuvos valstybės atkūrimo diena, šventinis renginys vyks 2019 02 23 d., 

informaciją suteiks Lietuvių bendruomenė Hiutenfelde 

http://www.gimnazija.de/
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Šeštadienis, vasario 16 d.:  krepšinio turnyras Hiutenfeldo bendruomenės namuose 

 

Nuo pirmadienio, vasario 22 d.: pavienės pažintinės dienos naujiems mokiniams (prklausomai nuo 

klasės) (informaciją suteiks p. Sattler) 

 

Kovas: 

Pirmadienis, kovo 4-5 d. (Rožių pirmadienis ir Užgavėnės) pamokos nevyks 

 

Nuo ketvirtadienio, kovo 7 d. iki kovo 21 d. mūsų mokykloje vyksta abitūros egzaminai raštu. Laikome 

kumščius už visus abiturientus / abiturientes ir linkime jiems sėkmės! 

 

 

Girls’ Day (https://www.girls-day.de/ ) ir Boys'Day (https://www.boys-day.de/ ) , 2019 kovo 28 d.; 

svetainėje pateikiamos laisvos vietos (rekomendacija: informaciją peržiūrėkite kuo anksčiau)! 

2019 gegužės 6–17 d.d., 9 ir 11 klasių praktika 

Informacija::  
http://www.gimnazija.de/de/fur-schuler/berufs-und-studienorientierung/ 
http://www.gimnazija.de/de/dokumente-zum-download/ 

 

 

Aktuali informacija 
 

https://www.girls-day.de/
https://www.boys-day.de/
http://www.gimnazija.de/de/fur-schuler/berufs-und-studienorientierung/
http://www.gimnazija.de/de/dokumente-zum-download/

