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PIRMOJO PUSMEČIO REZULTATAI 
Baigėsi pirmasis 2019-2020 mokslo metų pusmetis. Labai džiaugiamės gerais mokinių rezultatais. Klasėse 

aptariami visų mokinių individualūs pasiekimai, o salėje kartu pasidžiaugiame geriausiais mokyklos mokiniais 
(aukščiausius dalykų vertinimus turinčiais mokiniais). Mokyklos direktorė padėkojo vaikams už pastangas ir 
pasidžiaugė, kad mokykloje nėra nei vieno mokinio, turinčio neigiamus dalykų vertinimus. Ji akcentavo, kad labai 
svarbu turėti nuostatas, jog tik nuo mūsų pačių, o ne nuo kitų; priklauso ir siekiamas tikslas, ir rezultatas, nuo mūsų 
darbo ir visų įdėtų pastangų. Svarbiausia, kaip sakė direktorė, tikėti savimi. Direktorė Daina palinkėjo visiems 
sėkmės II pusmetyje. 
 Sveikiname aukščiausiuoju lygiu besimokančius Elzę Benėtaitę, Liudviką Čičiūną, Kristupą Daujotą, Augustę 

Ignotaitę, Mėją Imbrutę, Rimantą Karnacką, Evitą Kuklerytę, Evitą Masytę, Izabelę 
Mikaitę, Orintą Paulauskaitę, Augustę Dalią Petrauskaitę, Ričardą Šimkų ir Kristijoną 
Viskontą iš 1 klasės, Vytautę Brenciūtę, Pauliną Girdžiūnaitę, Gabrielę Raudytę, 
Luką Sabūną ir Mykolą Vaineikį iš 2 klasės, Radvilą Butkų, Rusnę Gedgaudaitę, 
Juliją Jonušauskaitę, Donatą Kurbataovaitę, Liepą Stončaitę ir Liutaurą Zinkų iš 3 
klasės, Antaną Brencių, Augustę Raudytę ir Liviją Paulauskaitę iš 4A klasės, 

Kotryną Giedraiytę,Martyną Kulikov ir Gaelle Zilys iš 4B klasės.   
 Pasveikinti ir mokiniai, kurie per I-ąjį pusmetį padarė didžiulę mokymosi pažangą: 
Markas Linkevičius iš 1 klasės, Giedrius Igoninas iš 3 klasės, Rūta Stripinytė iš 4A 
klasės, Rusnė Karnackaitė, Modestas Povilionis ir Danielius Šiuika iš 4B klasės.  
 Simbolinėmis dovanėlėmis buvo apdovanoti ir nei vienos pamokos pirmame 
pusmetyje nepraleidę mokiniai. Specialiu prizu – išvyka į boulingą – apdovanoti 4A 
klasės mokiniai kaip mažiausiai pamokų per pirmąjį pusmetį praleidusi klasė. 
 Linkime, kad II pusmetyje kiekvienas mokyklos mokinys pasijustų atsakingas už savo mokymąsi, nebijotų 
klysti, nes patirties įgauname ir mokytis išmokstame iš savo klaidų. 
 

 
 
 
 
 
 

 
„ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“ 

Minint Laisvės gynėjų dieną, ankstų sausio 13 dienos (pirmadienio) rytą, žvakučių šviesa „Varpelio“ 
mokyklos-darželio languose simbolizavo gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Įsisegę neužmirštuolės 

žiedą, įstaigos darbuotojai ir vaikai prisijungė prie tradicinės visuotinės pilietinės 
iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokiniai žiūrėjo filmuką, pagerbė 
žuvusiuosius tylos minute, kalbėjo apie žmonių vienybę siekiant laisvės, mokytojai 
vaikams pasakojo savo prisiminimus, išgyvenimus. Tikime, kad patriotiškumas 
kiekvieno širdelėje taps pačia didžiausia vertybe. 

 



PROJEKTAS „LAIKO MAŠINA“ 
Tęsdami projektą „Laiko mašina“, 4A klasės mokiniai domėjosi, koks yra pats seniausias daiktas jų 

namuose. Taip vaikai išgirdo nepaprastai įdomių istorijų apie 100 metų senumo kėdę, ypatingai 
senus laikrodžius, tėčio vaikystės knygą, mamos rogutes, stalo įrankių komplektus, nuostabią pašto 
ženklų kolekciją. Apžiūrinėdami senų kalendoriukų kolekciją, vaikai net aikčiojo iš susižavėjimo. 
Kažkam išsprūdo „Gyvenime nesu tokių matęs!“ O į klasę „atkeliavęs“ senoviškas telefonas tikrai ne 
vienam atėmė žadą.  

Domėjimasis istorija plečia žmogaus akiratį, padeda suvokti ryšį tarp praeities, dabarties ir 
ateities, skatina tobulėti. Siekimas sužinoti „kas“, „kodėl“, „iš kur“, „kaip“, „o kam“ — motyvuoja ieškoti atsakymų į 
pačius sudėtingiausius klausimus. 

 
EKSKURSIJA SENAMIESTYJE 

Sausio 15 diena (trečiadienį), Klaipėdos krašto ir Lietuvos susijungimo dieną, 1 klasės mokiniai autobusu 
nuvyko į Klaipėdos senamiestį, kad jį pažintų, įsimintų aikščių ir gatvių pavadinimus, atkreiptų dėmesį į senamiesčio 

mažąją architektūrą. Senojo turgaus stotelėje juos „pasitiko“ Neringos skulptūra, Turgaus aikštėje — 
sveikino „Senamiesčio sargas“. Aplankę Fridricho pasažą, atkreipė dėmesį į „Laukinį žmogų“, 
pasižvalgė po Kalvystės muziejaus kiemelį, apžiūrėjo namo siena šliaužiantį 
„Slibiną“, senamiesčio planą, esantį Tiltų ir Turgaus gatvės sankryžoje, 
nukeliavo į Teatro aikštę. Savo norus vaikai išsakė stebuklingajam „Peliukui“, 
„Senamiesčio katinui“, trynė stebuklingą „Kaminkrėčio sagą“. Perėję Biržos 
tiltą, ekskursiją po senamiestį vaikai baigė prie paminklo vieningai Lietuvai, 

kur plevėsavo Lietuvos Respublikos ir Mažosios Lietuvos vėliavos.  
 

IŠVYKA Į KINO TEATRĄ 
 O antros klasės mokiniai sausio 15 dieną (trečiadienį) pirmą kartą vyko su klase į 
kino teatrą. Mokytoja džiaugėsi šauniais mokiniais, nes jie sugebėjo savarankiškai greitai 
išsirinkti užkandžius bei susimokėti už prekes kasoje. Filmas „Ledo šalis II“ mokiniams labai 
patiko, net ir tiems, kurie jau buvo jį matę . Filmas sužavėjo mokinius gražia istorija apie dvi 
princeses, draugystę, pasiaukojimą, puikia animacija ir nuostabiomis melodijomis.   
 

NETRADICINIO UGDYMO DIENA 
Sausio 15 diena — netradicinio ugdymo diena mokykloje. 4A ir 4B klasės mokiniai nusprendė tapti istorijos 

detektyvais ir paieškoti šios dienos istorinių liudijimų Klaipėdos mieste. Kur jų ieškoti? Ogi 
Skulptūrų parke! Kodėl verta čia apsilankyti? Ketvirtokai apžiūrėjo 
moderniosios lietuvių skulptūros galeriją po atviru dangumi. 
Pasidomėjo Klaipėdos XIX-XX a. istorijos pėdsakais. Išvyka buvo 
labai linksma ir naudinga.   

 
O vidurdienį Skulptūrų parke, prie buvusiose miesto kapinėse įrengto paminklo, kur palaidoti 

keletas 1923-iųjų sausį vykusios karinės Klaipėdos krašto prijungimo operacijos, vadinamojo sukilimo, dalyvių, 
tradiciškai paminėta šios Lietuvai svarbios datos sukaktis. Žuvusių pagerbimo 
ceremonijoje prie paminklo 1923 m. dalyvavo ir „Varpelio“ mokyklos-darželio trečiokai ir 
ketvirtokai. Mokiniai susižavėję stebėjo Klaipėdos įgulos karių ir šaulių paradą, klausėsi 
karinio orkestro, Klaipėdos choro „Aukuras“ atliekamų kūrinių. Gyva istorijos pamoka 
visiems paliko didelį įspūdį.  

 



KAIP ANTROKAI JOGURTĄ GAMINO 
Šią savaitę 2 klasės mokiniai gaminosi natūralų jogurtą. Lietuvių kalbos vadovėlyje mokiniai perskaitė 

sveikuoliško jogurto gaminimo receptą. Tad visi kibo į darbą – ir vaikams pavyko! Natūralus jogurtas 
nesaldus, tad mokiniai jį skaninosi uogomis ir vaisiais bei granola. Pasirodo, pasigaminti jogurtą labai 

paprasta. Tad pabandykite ir jūs sveikiems pusryčiams pasigaminti sveikuoliško 
jogurto. Jums reikės: 1 litro kambario temperatūros pieno ir natūralaus jogurto 
indelio. Šiuos du produktus reikia sumaišyti ir palikti vienai parai šiltoje vietoje. 
Surūgusį jogurtą atšaldykite ir skaninkite vaisiais ir uogomis. Skanaus!  
 

IŠVYKA Į BOULINGĄ 
Praėjusiais metais 4A klasės mokiniai per visus 2018-2019 mokslo metus praleido 

mažiausiai pamokų, tad gavo apdovanojimą — išvyką į boulingą. Tad sausio 17 dieną (penktadienį) 
ketvirtokai išvyko pramogauti į Apollo boulingą. Saulėta diena, smagus žaidimas, draugų būrys ir 
puiki nuotaika — geras startas artėjančiam savaitgaliui ir pirmadienį prasidedančiam II-ajam 2019- 
2020 mokslo metų pusmečiui. Žinoma, nuotaiką kėlė ir tas faktas, jog ir per 2019-2020 mokslo metų 
pirmąjį pusmetį 4A klasės mokiniai vėl praleido mažiausiai pamokų!  
 
 

GRAŽIOS SAVIATĖS!!! 


