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MOKYKLOS INFORMACIJA 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija dėl viruso COVID-19 (koronaviruso). 
Patikima informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje 
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas. Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro 
puslapyje http://www.ulac.lt/. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapyje veikia aktuali nuoroda: 
https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso. 

 
UŽGAVĖNĖS 

Vasario 25 dieną (antradienį) mokykloje visose klasėse kvepėjo blynais ir įvairiais tėvelių iškeptais 
skanėstais. „Užgavėnės! Užgavėnės!“ – džiaugėsi visi. Klasėse šurmuliavo įvairiausi persirengėliai: velniukai, 
čigonėlės, ubagėliai, ožiukai, gydytojai, lašininiai, kanapiniai, net ir giltinė, pačiupusi dalgį, iš anapilio 
atkeliavo...Išėję į mokyklos kiemą visi persirengėliai kartu šoko, dainavo, žaidė įvairius liaudies 

žaidimus, stebėjo Kanapinio ir Lašininio dvikovą, varė šią keistą žiemą iš savo 
kiemo, sudegino Morę ir laimingi grįžo į klases. O klasėse vaišinosi 
skanumynais, blynais ir karšta arbatėle. Vėliau lankė kaimynines klases, 
darželio grupes, ėjo pas mokyklos darbuotojus „ubagauti“, sutiktus vaišinti 
blynais ir kitokiais skanėstais. Vaikai džiaugėsi, jog blynus reikėjo valgyti 12 
kartų, kad pilvas būtų už kaktą kietesnis  .  

 

VERTIMŲ IR ILIUSTRACIJOS PROJEKTAS „TAVO ŽVILGSNIS“ 
Ketvirtų klasių mokiniai Matas Žižmaris, Monika Linkevičiūtė, Simona Žuromskaitė ir Martynas Kulikov 

dalyvauja vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“. Šis projektas skatina suprasti vertimo 
meną, suvokti iliustracijos ir teksto darną. Matas ir Martynas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą 
išvertė tekstą „Fire and Smoke“, o Simona ir Monika – jį iliustravo. Mokinių darbai išsiųsti į 
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondą, kur darbai bus vertinami. Lauksime rezultatų, kurie 
paaiškės gegužės mėnesį. Linkime mūsų mokyklos ketvirtokams sėkmės! 

 
NETRADICINIO UGDYMO DIENA 

Vasario 27 dieną (ketvirtadienį) „Varpelio“ mokykloje-darželyje netradicinio ugdymo diena buvo skirta 
patyriminiam ugdymui. Patyriminis ugdymas – tai mokymasis iš patirties. Tai procesas, kai iš tiesioginio patyrimo 
asmuo įgyja žinių, įgūdžių ir suformuoja savo vertybes.  

Šią dieną 2 ir 3 klasės mokiniai domėjosi kosmoso platybėmis. Mokiniai ieškojo informacijos apie Saulės 
sistemos planetas, jas piešė, surinktą informaciją pristatė klasės draugams. Mokiniai pagamino Saulės sistemos 

plakatą. Tikriausiai būtų sunku rasti vaiką, kuris nesižavėtų kosmoso platybėmis, nesvajotų 
tapti drąsiu bei garsiu astronautu arba viską išmanančiu kosminių erdvėlaivių kūrėju – 
inžinieriumi. Tad teko tą dieną tapti ir išradėjais, nes į mokyklą atvykęs VšĮ „Robotikos 
studija“ mokytojas Marius mokė konstruoti kosminius robotus. 
Dirbo mokiniai grupelėmis, kartu su komandos nariais teko 
planuoti, derinti veiklos žingsnius. Smagu buvo matyti bendros 

veiklos rezultatą, nes dirbant komandose per 1,5 val. mokiniai sukonstravo septynis 
judančius kosminius robotus!  Diena prabėgo labai greitai, nes veikla buvo aktyvi ir įvairi.   

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
http://www.ulac.lt/
https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso


4A klasės mokiniai klasėje pristatė projektą „Vaistiniai augalai“. Mokiniai domėjosi, kokie vaistiniai augalai 
auga Lietuvoje, demonstravo, kaip jie atrodo, kurios augalo dalys naudojamos gydymui ar 
profilaktikai, kokiems sveikatos sutrikimams gydyti skirtas vienas ar kitas vaistinis augalas, 
kaip ir kada renkami bei džiovinami vaistiniai augalai. Taip pat pasakojo apie 
populiariausius pasaulio vaistinius augalus, iš kokių šalių šie vaistiniai 
augalai atkeliauja į mūsų šalį. Augustė atliko eksperimentą, per kiek laiko 
naujus lapus užaugina žemėje augantys ir į vandenį pamerkti vaistiniai 

augalai: kiaulpienė, lapinis gyslotis ir dilgėlė. Vaikai vaišinosi arbata, pagal kvapą bandė nustatyti, 
kokio vaistinio augalo arbatą degustuoja, aptarė, kokie vaistiniai augalai  gali būti derinami 
tarpusavyje ir netgi skanavo limonado „Tarchūnas“! Šis limonadas labai išpopuliarėjo prieš šimtą 
metų: jį sukūrė Gruzijos vaistininkas, sugalvojęs į gazuotą vandenį įpilti natūralaus sirupo, gauto 
iš vaistinio augalo – peletrūno – ekstrakto. Su mokinių pranešimais galite susipažinti mokyklos koridoriuose.   
 4B klasės mokiniai nuo pat pirmos pamokos ruošėsi ypatingai vakaro šventei – šimtadieniui. Pirmiausia 
vaikai turėjo surinkti 100 vardų tam, kad gautų „bilietą“ į vakarinę dalį, paskui Vaikų laisvalaikio centro keramikos 
mokytoja Živilė Malūkaitė mokė ketvirtokus nulipdyti molinius varpelius, vėliau visi paniro į apmąstymus apie 
mokyklą ir juos surašė į miniatiūrą „Mano Varpelis“. O kiek džiaugsmo 4B klasės mokiniai patyrė, kai gavo laiškus 
iš savo susirašinėjimo draugų iš Rokiškio!!! Tikrai nuostabi, pilna emocijų diena! 
 
 
 
  

 
 
 

ŠIMTADIENIS 
Tik šimtas dienų liko būti kartu,  
Tik šimtas dienų pasvajoti kartu. 

Džiaukimės, šėlkim su klasės draugais- 
Juk pavasarį teks atsisveikint su jais.  

 

 Kiekvienais metais, likus šimtui dienų iki mokslo metų pabaigos, „Varpelio“ mokyklos-darželio ketvirtokai 
rengia šventę – organizuoja nakvynę mokykloje. Vasario 27 dienos (ketvirtadienio) vakarą susirinkę į klases 4A ir 
4B klasių mokiniai pirmiausia pasiruošė vietas miegui. Padedami tėvelių, vaikai pūtė čiužinius, klojosi miegmaišius, 
dengė antklodes ar pledus. Tada visi su nekantrumu skubėjo į salę, kur prasidėjo „Ketvirtokų talentų šou“. Vaikai 
šoko, dainavo, eksperimentavo, grojo įvairiais instrumentais, organizavo viktorinas, žaidimus... Išalkę  skanavo picą. 

Vėliau prasidėjo labiausiai laukiama šventės dalis – Lobio paieškos. Tamsioje mokykloje, 
pasišviesdami žibintuvėliais, vaikai rinko nuorodas, kur galėtų būti paslėptas lobis. O „lobiai“ buvo 
net du! Visus nudžiugino saldus lobis ir lobis „Fejerverkas“. Šį lobį visi 
iškart nusprendė panaudoti pagal paskirtį ir netrukus dangų nušvietė 
žaismingi šviesų fontanai. Salėje vyko diskoteka. Sugrįžus į klases dar 
ilgai netilo kalbos, juokas, prisiminimai, kaip smagiai vaikai leido laiką 
mokykloje visus ketverius metus.   

Ketvirtokų mokytojos Inga Medeikienė ir Daiva Stojanienė nuoširdžiai dėkoja tėveliams, padėjusiems 
organizuoti šimtadienį mokykloje. 
 
 

GRAŽIOS SAVAITĖS!!! 


