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MOKYKLOS INFORMACIJA 

 Gruodžio mėnesį Mokykloje prasideda gerumą skatinantys projektai. Vienas iš jų – „Padovanokim Kalėdas 
beglobiams gyvūnėliams“. Šiais metais padėsime gyvūnų globos tarnybos „Nuaras“ prieglaudoje gyvenantiems 
šuniukams ir kačiukams, surenkant jiems tinkamą maistą, kramtalus, žaisliukus, palutes, rūbelius ir kt. Informacija 
apie projektą bus iškabinta klasėse. Gruodžio 19 dieną mokykloje vyks baigiamasis projekto renginys, kurio metu 
„Nuaro“ darbuotojai ir gyventojai padėkos vaikams už jų gerumą. 

Nuo gruodžio 6 dienos Mokykloje pradeda veikti Kalėdinis paštas. Kviečiame mokinius, tėvelius, 
mokytojus ir visus darbuotojus kurti, rašyti, sveikinti vieni kitus su artėjančiomis šventėmis. Kalėdinis 
paštas bus išrūšiuotas gruodžio 19 dieną. Šios akcijos metu ne tik sveikinsime vienas kitą, bet ir 
mokysime vaikus kaip siųsti laiškus: užrašyti sveikinimus, įdėti juos į vokus, tinkamai užrašyti gavėjo 
ir siuntėjo vardą.  Prašome į Kalėdinio pašto dėžutę sveikinimus mesti tik įdėtus į voką, ant kurio būtų 
parašytas žmogaus, kuriam adresuotas sveikinimas, vardas, pavardė, klasė, pareigos (jei 
sveikinimas skiriamas darbuotojui). Linkime aktyvaus dalyvavimo! 
 Dėmesio! Gruodžio 11 dieną pradinių klasių tėvelius kviečiame į Atvirų durų dieną. Mokytojai Jūsų lauks 
nuo 15.00 iki 17.30 val. 
 

IŠVYKA Į NAUJĄJĮ TURGŲ 
Lapkričio 27 d. (trečiadienį) 4A klasės mokiniai dalyvavo 45 minučių trukmės edukaciniame užsiėmime 

Swedbanke. Swedbank Finansų laboratorija – unikali erdvė, padedanti išmaniai ir įdomiai susipažinti su 
pagrindinėmis ekonomikos ir asmeninių finansų valdymo temomis, suprasti, kaip planuojamas biudžetas, kodėl 

svarbu taupyti, ar kas yra atsakingas skolinimasis. Ketvirtokai kartu sus super tėčiu Simonu 
Urbonu ir banko darbuotoja Justina prisiminė pinigų atsiradimo istoriją, sužinojo Swedbank 
įkūrimo pradžią, nagrinėjo įvairius vaikus dominusius dalykus, 
bandė kurti, kaip Euro banknotas galėtų atrodyti po 100 metų. 
Visus nudžiugino jauki Swedbank Finansų laboratorijos aplinka, 
malonus darbuotojų sutikimas, nuoširdūs atsakymai į klausimus, 

pagalba, užstrigus  striukės užtrauktukui ir netikėtos vaišės. 4A klasės mokiniai ir mokytoja 
Inga už šį edukacinį užsiėmimą dėkoja Mato mamai Sandrai Žižmarei.  

 
SVEIKINAME KONKURSŲ NUGALĖTOJUS 

Lapkričio 28 dieną (ketvirtadienį) Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko respublikinis pradinių 
klasių mokinių angliškos dainos konkursas "Sing Along 2019", kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos trečiokai. 
Konkursą organizavo Oxford University Press leidykla ir Martyno Mažvydo progimnazija. 
Didžiuojamės ir sveikiname savo mokinius. Jie - konkurso nugalėtojai! Trečiokai 
apdovanoti prestižiniu „Grand Prix“ apdovanojimu, diplomu bei Oxfordo leidyklos 
angliškomis knygelėmis!!! Ačiū anglų kalbos mokytojai Sandrai Keršienei, muzikos 
mokytojai Gražinai Gončarenko, šokio mokytojai Jolantai Budrienei ir mokytojai Danguolei 

Virbašienei !!! Ir ypatinga padėka Liutaurui Zinkui!!!! Jis – mokyklos 
komandos akomponiatorius!!!!   
Lapkričio 26 dieną (antradienį) Klaipėdos Vitės progimnazijoje vyko Klaipėdos miesto pradinių 
klasių mokinių dailyraščio konkursas „Plunksnelė“, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos mokinės 
antrokė Vytautė Brenciūtė, trečiokė Liepa Stončaitė ir ketvirtokė Gaelle Zilys. Džiaugiamės ir 
sveikiname Liepą Stončaitę trečiokų grupėje laimėjus III-ią vietą!!! 



INTEGRUOTA PAMOKA 
Lapkričio 28 dieną (ketvirtadienį) 2 ir 4A klasių mokiniams vyko integruota ekonomikos ir pasaulio 

pažinimo pamoka „Elektra“. Antrokai nagrinėjo, kas tai yra elektra, kam ji reikalinga, aptarė, kokius elektros 
prietaisus naudoja namuose, kaip saugiai jais naudotis. Ketvirtokai aiškinosi, kaip 
vadinamos elektros grandinės dalys, kokia jungiklio paskirtis elektros grandinėje, kokie 
daiktai elektros grandinėje gali būti naudojami vietoj jungiklio. Tada visi 
bendrai vertino elektros prietaisų kainas, svarstė, kokiais banknotais ir 
monetomis galima atsiskaityti perkant pasirinktą elektros prietaisą. 
Mokiniams buvo smagu  kartu atlikti užduotis: antrokai turėjo galimybę 

papildyti savo žinių bagažą klausydamiesi ketvirtokų pateiktos informacijos apie elektrą ir jos 
prietaisus, o ketvirtokai – visada su malonumu padeda mokytis mažesniems. Patirtis 
abipusė!  
 

FESTIVALIO FILMŲ PERŽIŪRA 
Lapkričio 29 dieną (penktadienį), „Varpelio“ mokyklos-darželio mokiniai, vyko į Vaikų laisvalaikio centro 

klubą  „Žuvėdrą“. Čia jie dalyvavo respublikinio vaikų animacinių 
filmų festivalio „Kine tu“ atidaryme. Mokiniai žiūrėjo animacinius 
filmukus, kuriuos sukūrė vaikai iš Klaipėdos ir Palangos mokyklų. 
Festivalio šeimininkai žiūrovus pavaišino spragėsiais, tad 
kramsnojant juos, filmukus žiūrėti buvo smagu. Grįžus į mokyklą, 
mokiniai aptarė festivalio darbus. Pirmokai piešė tai, ką matė 

filmukuose, kiti kūrė savo istorijas. Antrokai lipdė filmų personažus ir kūrė mini inscenizacijas.   
 
 
 

GRAŽIOS PIRMOSIOS GRUODŽIO SAVAITĖS!!! 
 


