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INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, nustatyta, kad 

prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 
interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2020 m.: 

 kovo 2 d. 10 val. į 1 klases; 

 kovo 5 d. 10 val. į 5 klases. 
 

INFORMACIJA APIE KONKURSUS 

Kviečiame mokinius dalyvauti dalykiniuose tarptautiniame matematikos konkurse Kengūra 2020 ir Vaikų 
kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamuose įvairių dalykų Kengūros konkursuose.  

 

  
Konkurso data Kaina, € Dalyviai Lygis  

Paraiškos 
iki 

KALBŲ KENGŪRA 2020 

Lietuvių  kalbos programa 2020-02-26 2,60 
2 klasė I lygis 

2020-02-24 
3 ir 4 

klasės 
II lygis 

Užsienio kalbų programa 2020-03-04 2,60 
3 ir 4 

klasės 
I lygis 2020-03-03 

ISTORIJOS KENGŪRA 
2020-02-12,13 2,60 

3 ir 4 
klasės 

I lygis 2020-02-11 

GAMTOS KENGŪRA 

2020-03-17 2,60 
2 klasė I lygis 

2020-03-16 
3 ir 4 

klasės 
II lygis 

MATEMATIKOS KENGŪRA 2020-03-19 3,00 

1 ir 2 
klasės 

Nykštukas 

2020-02-14 
3 ir 4 

klasės 
Mažylis 

 
PLAUKIMO PAMOKOS 

Ketvirtokai – vyriausi „Varpelio“ mokyklos-darželio mokiniai. Fiziškai aktyviai judėti mokyklos salėje pasidarė 
sudėtinga. Tad nuo sausio 31 dienos penktadieniais 4A klasės mokiniai per fizinio ugdymo 
pamoką sportuoja naujajame Klaipėdos baseine. Vaikams plaukimo įgūdžius tobulinti padeda 
individualių plaukimo pamokų treneris Tadas Kačerauskas. Mėgstamiausias trenerio posakis 
– „Sportuoji – judi į priekį!“. Tad ketvirtokai su dideliu džiaugsmu laukia plaukimo pamokų, 
kurių metu mokosi kuo taisykl ingiau plaukti su lentute ir be jos, ant nugaros, kuo toliau 
nunerti. Bet nuotaiką labiausiai pakelia tai, kad pamokos pabaigoje treneris leidžia 
pažaisti ir net šokti į vandenį nuo tramplino!  

 
 
 
 



PRAKTINIS UŽSIĖMIMAS 

Šią savaitę 4A ir 4B klasių mokiniams ekonomikos pamoka vyko parduotuvėje. 
Mokiniai nagrinėjo prekių ženklus, skaičiavo, kiek ir kokių prekių pristato atskiri 
prekių ženklai. Diskutavo, kodėl vienaip ar kitaip pavadintas prekės ženklas, kaip 
atrodo prekės ženklo logotipas. Taip pat aktyviai domėjosi, kurios prekės 
atkeliauja iš užsienio, o kurios gaminamos Lietuvoje. prekių ženklais   

 
 

FIZINIO UGDYMO PAMOKA 
 Kai fizinio ugdymo pamokas mokiniams veda visuomenės priežiūros specialistė Tatjana, ji ne tik 
stebi, ar mokiniai teisingai atlieka fizinius pratimus, aktyviai juda ir taisyklingai kvėpuoja, bet ir sportuoja kartu 
su jais. Tokias pamokas Tatjana Ivanova veda visose klasėse. Praėjusią savaitę fizinio ugdymo pamokas 
visuomenės priežiūros specialistė vedė pirmokams.  
 

DRAUGYSTĖS PAMOKA 

 Vasario 6 dieną (ketvirtadienį) pirmos, antros ir trečios klasių mokiniai dalyvavo Draugystės pamokoje, 
kurią vedė LCC universiteto dėstytoja Sanna Karosas su dukryte Iva. Iva, mergaitė turinti Dauno sindromą, 
vadinama „saulės mergyte“. Mama Sanna sako, jog jos dukrytė panaši į mažytę šviesos ir šilumos nešėją, kuri 
pripildo širdį begaline meile. Sanna Karosas mokyklose veda tolerancijos pamokas, tad mokiniams pasakojo apie 

Dauno sindromą, apie tai, kad šio sindromo šalia esantiems žmonėms bijoti nereikia, 
apie sunkumus, su kuriais susiduria Dauno sindromą turintys vaikai, kol jie auga. 
Mokiniai patys bandė pajusti skirtumus: rašyti savo vardą skirtingomis rankomis, 
kalbėti burna, pilna zefyrų. Vaikai uždavė daug juos dominančių klausimų, į kuriuos 
Sanna nuoširdžiai atsakinėjo. Dėkojame už įdomią pamoką, kurios pagrindinė mintis 
– esame skirtingi, o tai tik pagražina pasaulį.  

 

 
GRAŽAUS SAVAITGALIO!!! 


