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MOKYKLOS INFORMACIJA 
 Gruodžio 6 dieną vaikai šventė „Varpelio“ mokyklos-darželio 36-ąjį gimtadienį. Klasėse skambėjo muzika, 
vaikai linksminosi. 
 

Primename, kad jau prasidėjo gerumą skatinantys projektai. Vienas iš jų – „Padovanokim Kalėdas 
beglobiams gyvūnėliams“, kurio tikslas padėti gyvūnėlių prieglaudose gyvenantiems šuniukams ir kačiukams, 
surenkant jiems tinkamą maistą, kramtalus, žaisliukus, palutes, rūbelius ir kt. Informacija apie projektą iškabinta 
klasėse.  

Nuo gruodžio 6 dienos Mokykloje veikia Kalėdinis paštas. Kviečiame ne tik mokinius kurti, rašyti, sveikinti 
vieni kitus ir Mokyklos bendruomenės narius su šventėm. Kalėdinis paštas bus išrūšiuotas gruodžio 19 
dieną. Prašome į Kalėdinio pašto dėžutę sveikinimus mesti supakuotus į vokus, ant kurio būtų parašytas 
žmogaus, kuriam adresuotas sveikinimas vardas, pavardė, klasė, pareigos (jei sveikinimas skiriamas 
darbuotojui).   

Pirmieji sveikinimai jau pasiekė Kalėdinį paštą. Tad nesnauskite, kurkite atviruką, rašykite 
sveikinimą, dėkite į voką ir „siųskite“.  

Primename! Gruodžio 11 dieną pradinių klasių tėvelius kviečiame į Atvirų durų dieną. Mokytojai Jūsų lauks 
nuo 15.00 iki 17.30 val. 
 

EDUKACIJA „PORCELIANO RAŠTAI“ 
Gruodžio 3 dieną (antradienį) pirmokai iškeliavo į „Išmaniąją mokyklą“, kurioje vyko pamoka „Porceliano 

raštai“. Susipažinę su porceliano istorija, sužinoję, kaip atskirti porceliano 
gaminius, mokiniai nusipiešė desertinės lėkštutės rašto eskizą, kurį specialių 
dažų pagalba vėliau mėgino „perkelti“ ant porcelianinės lėkštutės. Po ypatingo 
kruopštumo ir susikaupimo reikalaujančio darbo, mokiniai galėjo pailsėti 
konstruodami Lego, žaisdami stalo futbolą ar šokdami. Visi pirmokai savo 
kūrybos rezultatus parsinešė į mokyklą. Porcelianinių lėkštučių parodėle galite 
pasigrožėti pirmoje klasėje.  

 
ADVENTINIS VAKARAS 

   Gruodžio 3 dieną (antradienį) tikybos mokytoja Lina Griciūtė sukvietė 4B klasės 
mokinius ir jų tėvelius į Adventinę vakaronę. Čia visi kartu pynė Adventinį vainiką, gamino 
prakartėles. Jaukus, šiltas vakaras, praleistas kartu su šeima ir klasės bendruomene, 
padovanojo daug šypsenų, juoko, geros nuotaikos.   

 
 

PROJEKTAS „SKAITAU SAU IR KITIEMS“  
Gruodžio 5 dieną (ketvirtadienį) 4A ir 4B klasės mokiniai iškeliavo į Klaipėdos „Obelėlės“ lopšelį-darželį, 

kur tiek patiems jauniausiems lopšelio grupių, tiek vyriausiems priešmokyklinio ugdymo 
grupių vaikams skaitė istorijas iš savo atsineštų knygelių. Pradžioje mokinukams buvo 
šiek tiek nejauku, bet pamačius įdėmiai klausyti istorijų pasiruošusius vaikučius, 
ketvirtokai ne tik perskaitė istorijas vienoje grupėje, bet papildomai aplankė dar kelių 
grupių vaikus ir su jais draugiškai pabendravo. Smagu, kad skaitymą skatinantis projektas 

„Skaitau sau ir kitiems“ „iškeliavo“ už mūsų mokyklos sienų!  
Kviečiame visus, norinčius ir galinčius, visą gruodžio mėnesį skaityti ne tik darželio vaikams, bet ir 

mokiniams!  



DIRBTUVĖLĖS 
4B klasės mokiniai nusprendė: „Esame dideli – patys klasėje Kalėdinę nuotaiką. Klasėje 

atsidarė tikros „Kalėdinės dirbtuvės“. Visi kirpo, klijavo, kabino, vėl nukabino. O gruodžio 5 dieną 
įvyko oficiali eglutės įžiebimo ceremonija 

 
MOKYKLOS PROJEKTAI 

4b klasės mokiniai pradeda ilgalaikį projektą „Laiko juosta“. Per pasaulio pažinimo pamokas vaikai 
pasidomėjo, kaip žmonės gyveno akmens amžiuje, bandė 
rašyti žodžius egiptiečių hieroglifais, „statė“ piramides. Vėliau 
4B klasės mokiniai „nukeliavo“ į Viduramžius. Iš pačių 
pasigamintų geometrinių figūrų statė riterių pilis.   Kelionė laiku 
tęsiasi. Prie projekto prisijungė visos pradinės klasės. 

 

SMAGI IŠVYKA 

Gruodžio 6 dieną (penktadienį) 4A klasės mokiniai mokyklos gimtadienį šventė SKY parke. Erdviose 
patalpose galima patirti skrydžio jausmą didžiausiose batutų platformose Europoje, kempinių 
baseinuose, pramogauti karstynių labirintuose. SKY parkas – puiki vieta ne tik mažesniems aktyviai 
leisti laiką, bet ir ekstremalams nutrūktgalviams saugiai pasimokyti naujų triukų. Mokytoja Inga ir 
ketvirtokai dėkoja už priežiūrą ir pagalbą keliaujant Juliaus mamai Astai Pipirienei, Liepos mamai 
Ligitai Strikienei, Adomo mamai Rugilei Ruigienei, Mato tėčiui Mantui Žižmariui ir Roko tėčiui Jurijui 
Kasap.  

 
PARODA „DOVANA EGLUTEI“ 

Jau  rašėme, kad lapkričio 18 dieną mokiniai per keramikos užsiėmimą kūrė papuošimus Kalėdinei eglutei. 
Nulipdyti, išbaigti ir išdegti papuošalai puikuojasi parodoje „Dovana eglutei“: Parodos vieta – „Varpelio“ mokykloje-
darželyje ant eglutės.   
 
 
 
 
 
 

 
GRAŽIOS SAVAITĖS!!! 

 


