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MOKYKLOS INFORMACIJA 

 Gruodžio 6 dieną Mokykloje minėjome „Varpelio“ mokyklos-darželio 36-ąjį gimtadienį. Net ir kuklus 
gimtadienis – smagi proga kartu pasilinksminti, dalintis šypsenomis, linkėti vieni kitiems gerovės, vaišintis ir tiesiog 
pabūti kartu. Ačiū visiems, sveikinusiems ir kartu besilinksminantiems! 
 

Primename, kad vis dar tęsiasi gerumą skatinantis projektas „Padovanokim Kalėdas beglobiams 
gyvūnėliams“, kurio tikslas padėti gyvūnėlių prieglaudose gyvenantiems šuniukams ir kačiukams. 
Ačiū visiems, atnešusiems šuniukams ir kačiukams maisto, kraiko, „skanučių“, palučių ir kt. 
Visiems, kas dar galite prisijungti prie projekto, kviečiame tą padaryti iki gruodžio 19 dienos.  

 
 

 Gruodžio mėnesį buvo vykdomas mokinių I pusmečio individualios pažangos stebėjimas. Buvo stebimi 
mokinių lietuvių kalbos pasiekimai rašant diktantą. Rezultatai su mokytojais bus aptarti Mokytojų tarybos posėdyje, 
o tėveliai gali susipažinti su vertinimais mokinių diktantų sąsiuviniuose. 
 

GREITOJOJE PAGALBOJE 
Gruodžio 3 dieną trečios klasės mokiniai lankėsi VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotyje. 

Jie dalyvavo edukacinėje pamokėlėje „Ką daryti įvykus traumai?“. Mokiniai ne tik 
susipažino su greitosios pagalbos įrenginiais, bet ir mokėsi atlikti dirbtinį širdies masažą, 
tvarstyti atviras žaizdas, sužinojo, kaip padėti draugui, jeigu jis užspringtų. Visa 
medžiaga mokiniams buvo labai aktuali, įdomi ir naudinga. Mokytoja Danguolė ir visi 
trečios klasės mokinukai dėkoja už tokią prasmingą ekskursiją Danielės Žalytės 
tėveliams ir laukia kitų tėvelių pasiūlymų. 

 
TARPTAUTINIAI MAINAI 

Ketvirtokai, vadovaujami anglų kalbos mokytojos Sandros Keršienės, dalyvauja 
tarptautiniame eTwinning projekte „The Christmas Express!” Lapkričio mėnesio pabaigoje mokiniai 
išsiuntė Kalėdinius sveikinimus į šešių Europos šalių mokyklas. Ketvirtokai džiaugiasi pirmuoju 
siuntiniu, atkeliavusiu iš kaimyninės Lenkijos! Siuntinyje buvo vaišės ir sveikinimai mokiniams. 
Smagu gauti atviruką, kuriame sveikinimas užrašytas ir lenkų, ir anglų kalba. Šis projektas – puiki 
galimybė vaikams praplėsti supratimą apie kitose šalyse gyvenančius vaikus.  
 

NEPAPRASTAS PIRMADIENIS 
Tai bent staigmena! Gruodžio 9 dieną (pirmadienį) į pirmokų klasę „atkeliavo“ gyva eglutė. 

Augustės Ignotaitės tėveliai atnešė eglutę į klasę, papasakojo mokiniams, kas yra eglutės nuoma, 
paaiškino, kaip žaliaskarę prižiūrėti.  

Papuošę eglutę, pirmokai iškeliavo į svečius. Ir ne bet kur, o į Klaipėdos lėlių teatro Kalėdų 
Senelio namelį. Ten mokiniai pateko į kalėdinio kino filmavimą. Visi atsakingai 
atliko jiems priskirtus darbus: vaidino, įgarsino specialiuosius efektus, 
montavo kino juostą. Po kino filmo premjeros, Kalėdų Senelis įteikė vaikams 
„Auksinio gaublio“ apdovanojimus (mandarinus  ) bei išdalino mokiniams 

kalėdines dovanėles. Po smagios popietės, grįžę į mokyklą, pirmokai pakvietė tėvelius 
kartu papietauti mokyklos valgykloje. 
 



„ŠVYTURIAI. KULTŪROS SUJUNGTI PRIE BALTIJOS STALO“ 
Gruodžio 10 dieną (antradienį) 4A ir 4B klasių mokiniams vyko edukacinis užsiėmimas „Švyturiai. 

Kultūros sujungti prie Baltijos Stalo“. Šis edukacinis projektas – maždaug valandos trukmės teatralizuotų skaitymų-
kūrybinių užsiėmimų ciklas, gimęs iš būtinybės vaikus sudominti kultūra bei praplėsti jų žinias apie Baltijos jūrą 
supančių valstybių geografinę padėtį, jų sostines, valstybinę simboliką. Užsiėmimo metu prie ilgo stalo (aplink 

simbolinę Baltijos jūrą, stilizuotą Baltijos pakrančių žemėlapį) susėdę mokiniai tapo 
savotiškais keliautojais po Baltijos regiono valstybes, susipažino 
su šalių literatūros, muzikos, dailės kūriniais. Vieno užsiėmimo 
metu vaikai galėjo plačiau susipažinti tik su vien iš devynių 
Baltijos regiono valstybių. Burtai lėmė, kad 4A klasės mokiniai 
analizavo Lietuvą, o 4B klasės mokiniai – Rusiją. Tačiau 
naudodamiesi interaktyviu žemėlapiu-multimedijų kūrybine 

platforma www.linoleles.lt/baltija, turės galimybę savarankiškai pratęsti gilesnę pažintį su kitomis 
regiono šalimis.  
 

             PIRMOKAI LAUKIA KALĖDŲ 
Gruodžio 10 dieną (antradienį) pirmoko Martin‘o Gheorghe mama Ieva Iacob 

iškepė kalėdinių sausainukų ir, atnešusi vaikams juos į klasę, mokė sausainukus 
dekoruoti. Klausydami dainelių, laabai susikaupę pirmokai puošė sausainukus, skanavo 
juos ir net keitėsi su draugais. Ačiū mamytei Ievai už puikią iniciatyvą!  

 
 
 

SVEIKINAME!!! 
Baigėsi aštuonis mėnesius trukęs, tarptautinis šachmatų turnyras „Rapid Chess Marathon Kretinga 2019“. 

Susumavus 8-nių etapų rezultatus, savo amžiaus grupėje, III vietą iškovojo „Varpelio“ mokyklos-darželio trečiokė 
Mantė Skėrytė. Mantė buvo apdovanota bronzos medaliu ir vertingu asmeniniu prizu! Nuoširdžiausi sveikinimai ir 
Mantei, ir jos šachmatų mokytojui Klaudijui Jonaičiui! 
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