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PIRMOKŲ NAUJIENOS

1A klasėje lietuvių kalbos pamokoje lankėsi logopedė Jurgita. Ji priminė pirmokams, kaip taisyklingai tarti
sudėtingesnius garsus, kartojo prielinksnių virš, šalia, po, ant reikšmes, aptarė, kodėl svarbu
mokėti skiemenuoti žodžius, o mokiniai, atlikdami užduotis, tikrino, ar geba išskirti pirmą ir
paskutinį žodžio garsą.
Sakoma, kad skaitydami išmokstame mokytis, o rašydami – galvoti.Kiekvieną rytą 1A
klasės mokiniai draugams pristato savo skaitomą knygą. Pirmokai mokosi įvardinti knygos
autorių, pavadinimą, papasakoja, kaip toji knygutė atsirado jo namuose. Ir tada... jau garsiai
paskaito ištrauką iš savo knygos. Vaikams labai smagu parodyti kaip moka skaityti, o
besiklausantieji – išgirsti, apie ką skaitė klasės draugas.
ANTROKŲ NAUJIENOS
Spalio pradžioje antrokai lankėsi Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube ,,Žuvėdra“ ir dalyvavo
edukaciniame socialiniame projekte „Pojūtis“. Ar kada įsiklausėte, kokios spalvos galėtų būti
garsas? Kaip jaučiasi jūsų pirštai liesdami lietų? Ar viskas pasikeičia, kai užsimerki? Mokiniai
užrištomis akimis per įvairias veiklas galėjo patirti nereginčių žmonių pojūčius. Antrokai,
klausydamiesi muzikos ir mokytojo nurodymų, piešė guašu, lipdė iš molio. Liesti ir orientuotis
nematant, tapyti guašu, lipdyti, atpažinti daiktus mokiniams puikiai pavyko. Tamsoje pasaulis
kitoks, bet tikrai neprastas. Jis nuostabus...
Grįždami į mokyklą užsuko į pramogų parką. Visos išvykos metu antrokai drausmingai laikėsi
pėsčiųjų eismo taisyklių, stebėjo ir aiškinosi kelyje sutiktus kelio ženklus.
MEŠKUČIO ISTORIJOS
Ugdydami kalbėjimo ir klausymo įgūdžius, mūsų antrokai kiekvieną savaitę pristato klasės
simbolio – meškučio Švelnučio – kelionės įspūdžius. Meškutis keliauja į svečius pas vieną klasės
mokinį. O penktadieniais mokinys pristato klasės draugams aprašytą Švelnučio nuotykį, jo dienotvarkę
ar savo sukurtą istoriją, eilėraštį apie meškučio viešnagę. Kalbėdami ir klausydamiesi vaikai mokosi
bendrauti, plečia ir turtina žodyną, įveikia viešo kalbėjimo baimę.
EDUKACINĖ VEIKLA KLUBE „ŽUVĖDRA“
Trečiokai dalyvavo dvejuose Klaipėdos vaikų laisvalaikio cento „Žuvėdra“ edukaciniuose užsiėmimuose.
Veikloje „Teatriniai žaidimai“ – kūrė vaidinimui lėles ir atliko trumpus etiudus. Edukacinėje
pamokoje „Kine – aš“ mokiniai lipdė iš plastilino animacinio filmo veikėjus. Naudodamiesi PicPac
programėle kūrė trumpus animacinius filmukus, kur nulipdyti veikėjai atgijo įvairiose filmo scenose.
Buvo smagu, tad grįžę į mokyklą, vaikai ir mokytoja Aušra nutarė kurti animacinio filmo scenarijus,
o pagal juos – animacinius filmukus. Juos būtinai parodys mokyklos draugams!
MUZIKOS DIENA
Spalio 1 diena – Muzikos diena. „Varpelio“ mokykloje-darželyje visos pamokos tądien vyko netradiciškai.
Nuo ankstyvo ryto klasėse ir grupėse skambėjo muzika, mokiniai piešė ką girdi, rašė savo mintis, darniai pritarė
žinomoms vaikiškoms dainelėms, klausėsi ir lygino klasikinę bei „šiuolaikinę“ muziką.
1b klasės mokiniams pamilti muziką ir sužinoti apie ją daugiau pasisiūlė Justo
mama Giedrė Lukienė. Vaikai sužinojo, kad žmogaus muzikos instrumentas – balsas.
Klausėsi, kaip gražiai dainuoja ir groja Justo mama. Patys dainavo, plojo, šoko, klausėsi
operos, susipažino su įvairiais instrumentais. 1b klasės mokiniai sako AČIŪ Giedrei
Lukienei už labai įdomiai, turiningai praleistą dieną.

EKSKURSIJA Į „ROSHEN“ SALDAINIŲ FABRIKĄ
Trečios ir ketvirtos klasės mokiniai su nekantrumu laukė „saldžiosios“ ekskursijos į
„Roshen“ saldainių fabriką, nes jos metu ne tik galėjo apžiūrėti fabriką, pabuvoti mini kino teatre,
kuriame matė fabriko istoriją, bet ir dalyvauti saldžios karamelės gamyboje. Konditerijos klasėje
vyko ledinuko gamybos pamoka. Mokiniai džiaugėsi savo sukurtais dideliais skaniais ledinukais ir
konditerijos įmonės saldžiomis dovanomis.
EKONOMIKOS PAMOKA
Spalio 15 dieną ekonomikos mokytoja Inga 3 klasės mokiniams pamoką vedė Klaipėdos
naujajame turguje. Mokiniai apžiūrėjo, kokių prekių yra turguje, sužinojo, kuo užsiima turgaus
prekeiviai, uždavė jiems įvairių klausimų, patys įsigijo po vieną prekę. Visus sužavėjo smagus
orientacinis žaidimas „Surask prekę“. Į mokyklą trečiokai grįžo ne tik su pirkiniais, bet ir su
saldžia dovana.
KETVIRTOKŲ SAVIVALDA
Rinkimai vyksta ne tik Lietuvoje! Pasaulio pažinimo pamokoje ketvirtokai diskutavo apie savivaldą. Mokiniai
labai susidomėjo šia tema, todėl nusprendė išsirinkti klasės prezidentą, ministrus. Kandidatai į postus pristatė savo
programas, kurios sukėlė daug diskusijų. Klasės prezidente slaptu balsavimu (balsų
dauguma) išrinkta Rusnė Gedgaudaitė, o pavaduotojais – Paulius Lukas, Radvilas
Butkus ir Liepa Stončaitė. Ministrai pasiskirstė pareigomis ir šiuo metu bando jėgas
vesdami įvairias veiklas: Glorija Piežytė ir Denis Koškin vedė įdomius dailės
užsiėmimus, o Kotryna Pociūtė ir Povilas Zavackas – fizinės kultūros. Linkime kitiems
4 klasės ministrams kūrybinės sėkmės, drąsos įgyvendinant savo sumanymus.
MOKINIAI RUOŠIASI KONKURSAMS

Nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 8 d. 3-4 klasių mokiniai ruošėsi dalyvauti respublikiniame finansinio
raštingumo praktinės veiklos projekte-konkurse „ASMENINIŲ FINANSŲ LABIRINTAI“. Pakartoję pagrindines
ekonomikos sąvokas, pažiūrėję filmuką-spektakliuką apie verslą, kurį sukūrė septintokas savo mokykloje, aptarė
šią situaciją ir aiškinosi, kodėl šis verslas yra neetiškas. Kas buvo gerai, o kas – blogai?
Diskutavo, kodėl svarbu žinoti kur „dingsta“ pinigai? Kaip tvarkyti biudžetą? Tada patys bandė
kurti mini filmukus arba pateiktis apie taupymą. Su nekantrumu lauksime konkurso rezultatų.
O 4 klasės mokinės Donata Kurbatovaitė ir Julija Jonušauskaitė dalyvauja
respublikiniame 3-4 klasių mokinių laiško rašymo anglų kalba konkurse „A Short Story about My
Teacher“. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą mokantis, aprašant savo patirtis
mokykloje anglų kalba. Donata ir Julija rašė laiškus ant savo pačių sukurto (apipavidalinto)
popieriaus lapo, laikėsi laiško rašymo struktūros. Dėkojame mergaitėms už kūrybiškumą ir
linkime joms sėkmės konkurse.
DĖKOJAME

1A klasės mokiniai ir mokytoja Inga dėkoja klasės Tėveliams už klasei padovanotą spalvotą spausdintuvą.
Gero visiems savaitgalio!

