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DIREKTORĖS INFORMACIJA 
 Nuo lapkričio 9 d. paskelbtas karantinas. Mokiniai mokykloje privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 
apsaugos priemones. Prašome pasirūpinti, kad vaikai turėtų pakankamai kaukių, kad galėtų jas paskeisti. Dar kartą 
primename, kad  TĖVAI Į MOKYKLĄ NEĮLEIDŽIAMI. 
 

 Dėl paskelbto karantino 2 klasės mokiniams nutraukiamos fizinio ugdymo (plaukimo) pamokos baseine. 
Fizinio ugdymo pamokos vyks mokykloje pagal tvarkaraštį. Prašome atkreipti dėmesį dėl 2 klasės tvarkaraščio 
pasikeitimo. 
 Prašome atsakingai laikytis visų saugumo priemonių ir susitarimų. 
 

 Kaip ir kasmet, lapkričio mėnesį bus tikrinama individuali mokinių pažanga ir pasiekimai. Vaikai rašys 
diktantą, spręs matematikos užduotis, bus atkreiptas dėmesys į tvarką sąsiuviniuose. Apie rezultatus bus pranešta 
individualiai. 
 

SVEIKINAME KONKURSO NUGALĖTOJAS!!! 
Sveikiname Respublikinio 3-4 klasių mokinių anglų k. laiško rašymo konkurso „A 

Short Letter About My Teacher 2020“ nugalėtojas!!! Ketvirtokė Donata Kurbatovaitė 
konkurse užėmė I-ąją, o Julija Jonušauskaitė – II-ąją vietą!!! Laiško rašymo anglų kalba 
konkurse buvo vertinamas turinys, laiško struktūra, kalbos taisyklingumas bei 
estetiškumas. Kiekvienam kriterijui du vertintojai skyrė nuo 0 iki 3 taškų. Donata surinko 
24, o Julija – 23 taškus. Dar kartą nuoširdžiausi sveikinimai ketvirtokėms ir jų anglų kalbos 
mokytojai Sandrai Keršienei!!!  

 
PIRMOKAI 

1A klasės mokiniai kasdien tobulina savo skaitymo, kalbėjimo ir klausymosi įgūdžius. Kiekvieną dieną vaikai 
pristato savo skaitomą knygą, parodo ją klasės draugams, perskaito pasirinktą ištrauką. Mokinius 
skaityti labai motyvuoja bibliotekininkė Virginija, nuolat kviesdama pirmokus lankytis mokyklos 
bibliotekoje, pasirinkti norimą knygelę.  
Ar žinojote, kad 1A klasėje gyvena pelėdžiukas Minčius? Minčius keliauja į svečius pas tuos 
mokinius, kurie tądien švenčia gimtadienį.  Kol kas pelėdžiukas Minčius 
lankėsi tik pas Urtę Budvytytę ir Viltę Šaulytę. Jos draugams papasakojo, 
ką Minčius pamatė, kokį nuotykį patyrė viešnagės metu. Pasakodami savo 

klasės gyventojo pelėdžiuko Minčiaus kelionės įspūdžius, vaikai mokosi bendrauti, plečia ir 
turtina žodyną, įveikia viešo kalbėjimo baimę, lavina klausymosi įgūdžius. 
 

INTEGRUOTA PAMOKA ANTROJE KLASĖJE 
 Jau keletą savaičių antrokai per lietuvių kalbos pamokas mokosi aprašyti gyvūną ir pavadinti ji mažybiniu 
vardu. Apie pasirinktą gyvūną mokiniai ieško informacijos enciklopedijose ir interneto platybėse. 

Kiekvienas mokinys pateikė įdomių faktų apie savo pasirinktą gyvūną. Ir štai, 
lapkričio 6 dieną, antrokų klasę aplankė visas būrys 3D gyvūnų. Mokiniai 
fotografavosi su rykliu, panda, katyte, gepardu, jūrų velniu, vilku, papūga, 
meškėnu ir kt. pagal nuotraukas antrokai piešė ir aprašė šiuos gyvūnus. Įspūdžių 
tikrai netrūko! Pabandykite ir jūs: suradę norimą gyvūną Vikipedijos svetainėje, 
pažiūrėti į jį 3D formatu. Tai smagi veikla visai šeimai, ypač dabar, kai į zoologijos 

sodą nuvykti negalime.  
 
 



KIEMSARGIO PAGALBININKAI  
1A klasės mokiniai, pasaulio pažinimo pamokose nagrinėdami temą „Ruduo tikrai ypatingas“, susidūrė 
su klausimu: ką rudenį galima veikti lauke? Išnagrinėję rudens požymius pastebėjo, kad mokyklos 
kieme daug lapų. Kai sausa, su jais smagu žaisti, o kai lyja, jie tampa slidūs. Tačiau daugumą vaikų 
sudomino kiemsargio darbas. Gal jam reikalinga pagalba? Pasirodo, kad vaikams šis darbas ne tik 
rimtas, bet ir labai smagus.   

 
EKONOMIKOS PAMOKA PIRMOKAMS 

Šią savaitę visiems pirmokams ekonomikos mokytoja Inga skaitė pasaką „Pirštinėlė“. Vaikai ne tik 
susidomėję klausėsi pasakos, bet ir aiškinosi, kas yra stygius ir kodėl stygius yra pagrindinė ekonomikos problema.  

 
GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PAMOKOS TREČIOKAMS 

 1-4 klasėse vyksta gamtamokslinio ugdymo pamokos, kuriose naudojamos gamtos ir technologinių mokslų 
priemonės, skirtos, įvairiems bandymams, tyrimams atlikti. Mokiniams labai patinka šios pamokos, kur jie gali 

eksperimentuoti, atlikti bandymus, stebėti pokyčius. Norėdami išsiaiškinti ar 
augalai kvėpuoja, 3 klasės mokiniai jau atliko šiuos bandymus ir išsiaiškino, 
kuri lapo dalis kvėpuoja, per kiek laiko suyra popieriaus lapas vandenyje. 
Stebėjo bestuburius gyvūnus – gyvalazdes, sraiges ir sliekus. Darė sliekų 
namus, norėdami išsiaiškinti sliekų naudą. Stebėdami sliekyno gyventojus, 
mokiniai  įsitikino, kad sliekai purena dirvą ir todėl į dirvožemį lengviau 

patenka vanduo ir oras. Taip augalams sudaroma galimybė augti geresnėmis sąlygomis.  
 
 

Ramaus ir sveiko savaitgalio! 
 
 

 


