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GRAŽIŲ ŠVENČIŲ!!! 
 Kas yra Kalėdos, Naujieji metai? Tai švelnūs praeities prisiminimai, drąsa priimti dabartį ir viltis sutikti ateitį. 
Tai noras, kad kiekviena gyvenimo diena būtų perpildyta gausių ir amžinų Dievo palaiminimų ir kad kiekvieno mūsų 
pasirinktas kelias vestų į sėkmę ir ramybę. Linkime Jums gražių ir jaukių švenčių! 
 

TARPTAUTINIO PROJEKTO FINALAS 
Lapkričio mėnesį 4 klasių mokiniai išsiuntė kalėdinius sveikinimus eTwinning projekte “The Christmas 

Express!” dalyvaujančioms mokykloms. Ilgai laukę, mokiniai sulaukė kalėdinių rankų darbo atvirukų, 
nuoširdžių sveikinimų bei saldumynų, kurie atkeliavo iš Slovakijos, Italijos, Suomijos 
ir Rumunijos. Ypatingai daug teigiamų emocijų ketvirtokai patyrė atkirpdami vokus ir 
skaitydami bendraamžių sveikinimus ne tik anglų, bet ir tos šalies kalbomis. Taip pat 
mokiniams buvo įdomu Europos žemėlapyje surasti projekte dalyvaujančias šalis. 
Norėdami perteikti gerąsias emocijas, mokiniai dalinasi sveikinimais iš Europos, 
kuriuos galite pamatyti Mokyklos koridoriuje.  

 
PROJEKTAS „PADOVANOKIM KALĖDAS BEGLOBIAMS GYVŪNAMS“ 

Visą gruodžio mėnesį mokykloje vyko gerumą skatinantis projektas „Padovanokim Kalėdas beglobiams 
gyvūnėliams“, kurio tikslas – padėti gyvūnėlių prieglaudose gyvenantiems šuniukams ir kačiukams. AČIŪ, AČIŪ, 
AČIŪ!!!! Visiems vaikams, jų tėveliams ir darbuotojams, atnešusiems šuniukams ir kačiukams 
maisto, kraiko, „skanučių“, palučių ir žaisliukų. Tiek daug dovanų nesitikėjo nei Klaipėdos regiono 

Vakarų Lietuvos gyvūnų globos namų „Nuaras“ darbuotojai, gruodžio 19 
dieną (ketvirtadienį) atvykę į „Varpelio“ mokykloje-darželyje vykusį 
baigiamąjį renginį. Į mokyklą kartu su „Nuaro“ darbuotojais atvyko ir šių 
namų atstovas, vokiečių aviganis Bruno, kuris vaikams parodė savo 
gebėjimus pasisveikinti, peršokti per kliūtis ir ramiai reaguoti į minią vaikų 

🐕😉. Linkime, kad po švenčių į šiuos namus neatvyktų nei vienas naujas gyventojas!  
 

PROJEKTAS „LAIKO JUOSTA“ 
Gruodžio 17 dieną (antradienį) visi pradinių klasių mokiniai susirinko į salę parodyti, ką nuveikė 

dalyvaudami 4B klasės mokinių organizuotame projekte „Laiko juosta“. Pirmokai didžiavosi piešiniais, kuriuose 
pavaizdavo laiko mašiną, o ketvirtokai kūrybiniuose darbuose šiomis mašinomis keliavo į praeitį arba į ateitį. Antrokai 
domėjosi laiko matais, trečiokai – tyrinėjo rašto istoriją. 4B klasės mokiniai nukėlė 
žiūrovus į lietuvių pagonybės, senovės Egipto, senovės Graikijos, viduramžių laikus. 
Mokiniai sužinojo, kaip vaikai mokėsi, kokias mokyklas lankė, kokiais dievais tikėjo, 

kaip švęsdavo Kalėdas. Pirmokai net išsižioję klausėsi 
ketvirtokų ir susižavėję žiūrėjo vaidinimą. Tai buvo pats 
geriausias įvertinimas 4B klasės mokiniams.  Norėdami, kad mokyklos vaikai geriau 
prisimintų įgytas žinias, 4B klasės mokiniai, dirbdami grupėse, paruošė projekto „Laiko 
juosta“ stendą, kuris iškabintas mokyklos koridoriuose. Na, o gruodžio 20 dieną šį 

vaidinimą vaikai parodė ir tėveliams. 
 
 
 



BETLIEJAUS TAIKOS UGNIES AKCIJA 
Betliejaus taikos ugnies akcija kviečia visus dalintis ramybe ir skleisti taiką. Šis žibintas uždegamas, būtent 

ten, kur, kaip manoma, gimė Jėzus Kristus – Gimimo grotoje, Betliejuje. Tikslią gimimo 
vietą žymi marmurinėse grindyse esanti 14-kampė žvaigždė, apsupta penkiolikos žibintų, 
kurie simbolizuoja skirtingas krikščionių bendruomenes. Būtent nuo vieno iš šių niekada 
neužgęstančių žibintų ir yra pridegama Taikos ugnis, keliaujanti po visą pasaulį. Gruodžio 
19 dieną (ketvirtadienį) mokykloje buvo dalijamasi Betliejaus taikos ugnimi, skatinant 
kiekvieną aktyviai kurti taiką savo kasdienybėje – veiksmuose, žodžiuose ir santykiuose.  

 

TIKYBOS PAMOKA 
Gruodžio 19 dieną (ketvirtadienį) 4B klasės mokiniai per tikybos pamoką Klaipėdos Marijos 

Taikos Karalienės bažnyčioje lankė Šv. Antano Paduviečio relikvijas. Jos uostamiestyje buvo pasitiktos 
bažnyčios varpų dūžiais, orkestro garsais ir susirinkusiųjų maldomis. Po mišių vaikai galėjo prieiti prie 
šventojo relikvijos, ją paliesti, pridėti skepetaitę ar šventojo paveikslėlį, prašyti Šv Antano užtarimo. 

 

LAIŠKAI  
Lapkričio mėnesį 3 klasės mokiniai mokėsi rašyti laiškus, juos papuošti. Kai 
mokiniai išmoko laiško rašymo taisykles, mokytoja pasiūlė parašyti laiškus 
trečiokams, gyvenantiems kitame Lietuvos mieste. Taip 3 klasės mokiniai išsiuntė 
savo laiškus Kėdainių „Ryto“ progimnazijos trečios klasės mokiniams. Prieš 
atostogas kalėdinis stebuklas įvyko!  Mokiniai sulaukė atsakymų iš Kėdainių. 
Antrokai taip pat mokėsi rašyti laiškus. Tiesa, jie parašė laiškus Kalėdų Seneliui į 

Laplandiją. Vaikai mokėsi teisingai parašyti adresą, reikiamoje vietoje užklijuoti pašto ženklus 
ir , nunešus į pašto dėžutę, juos išsiųsti. Dabar lieka tik laukti Kalėdinių stebuklų ir laiško su 
atsakymu iš Kalėdų senelio.     

                                                        KALĖDINIS PAŠTAS 
Nuo gruodžio 6 dienos Mokykloje veikė Kalėdinis paštas, į kurį kvietėme ne tik mokinius kurti, rašyti, 
sveikinti vieni kitus ir Mokyklos bendruomenės narius su šventėm. Gruodžio 19 
dieną (ketvirtadienį) Kalėdinis paštas buvo išrūšiuotas! Į salę susirinkę nykštukai 
surūšiavo paštą išskirstydami gautus laiškus pagal adresatus. Smagiausia, kad buvo 
pasveikinti visi iki vieno Mokyklos darbuotojai!!!  
 

                                           KALĖDINIŲ EILĖRAŠČIŲ POPIETĖ 
Belaukdami gražiausių metų švenčių, 3 klasės mokiniai mokėsi angliškus eilėraščius apie žiemą ir 

Kalėdas. Gruodžio 19 dieną (ketvirtadienį)  geriausi skaitovai Liepa Stončaitė, Rusnė 
Gedgaudaitė, Julija Jonušauskaitė, Glorija Piežytė ir Kristupas Jarutis rinkosi į trečių 
klasių mokinių angliškų eilėraščių popietę „Winter Poetry Readings“, kuri vyko Klaipėdos 
Verdenės progimnazijoje. Mažieji skaitytojai sužavėjo klausytojus savo išradingu 
deklamavimu, taisyklinga tartimi bei perteikta eilėraščių nuotaika. Mokiniams buvo 
padėkota už aktyvų dalyvavimą padėkos raštais ir kalėdinėmis vaišėmis.   

 

NUOŠIRDŽIAUSIOS PADĖKOS!!! 
Visą advento laikotarpį 2 klasėje lankydavosi nykštukai, kurie nešdavo saldžias dovanas, rašė 

vaikams laiškelius su užduotimis ir žaidimais, padovanojo žaidimų klasei. Smagu kartu žaisti, 
smaguriauti ir laukti švenčių. Ačiū nykštukams už gerą nuotaiką! 

Dėkojame visiems kulinarijos būrelio „Smaližių svetainėje“ vaikams už kvepiančią mokyklą ir 
skanius imbierinius sausainius! 
 


