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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. 
 

IŠVYKA Į SWEDBANK‘ą 
Sausio 21 dieną (antradienį) 4B klasės mokiniams, sausio 28 dieną (antradienį) ekonomikos pamokos vyko 

Swedbanke. Vaikai dalyvavo 45 minučių trukmės edukaciniame užsiėmime Finansų laboratorijoje. Tai 
unikali erdvė, padedanti išmaniai ir įdomiai susipažinti su pagrindinėmis ekonomikos ir asmeninių finansų 
valdymo temomis, suprasti, kaip planuojamas biudžetas, kodėl svarbu taupyti, ar kas yra atsakingas 

skolinimasis. Ketvirtokai kartu su „super tėčiu“ Simonu Urbonu prisiminė pinigų 
atsiradimo istoriją, sužinojo Swedbank įkūrimo pradžią, nagrinėjo įvairius vaikus 
dominusius dalykus. Interaktyviose veiklose mokiniai turėjo galimybę klausytis patarimų 
apie tai, kokia galėtų būti jų ateities profesija, planuoti savo išlaidas, pajusti, kas jų 
laukia užvėrus mokyklos duris, kai patys savarankiškai turės  priimti daug savarankiškų 
finansinių sprendimų.  
Finansų laboratorijos patarimas: „Meilės ir gerų žodžių taupyti nereikia. O štai visa kita — galima!“ 

 
APIE GYVŪNUS — ANGLIŠKAI 

Australiją niokoję gaisrai, palietė viso pasaulio žmonių širdis. Šiai tragedijai neabejingi ir mūsų mokyklos ketvirtokai. 
Mokiniai rinko medžiagą ir anglų kalba dalijosi žiniomis apie koalas, kengūras, ančiasnapius, į ežius panašias echidnas, 
laukinius šunis dingus, vaivorykštines loriketas, Tasmanijos velnius, vombatus ir kitus gyvūnus. Mokinių darbai eksponuojami 
mokyklos koridoriuose, tad visus, kurie dar nematėte, kviečiame pasigrožėti ir pasidžiaugti mokinių darbais. 
 
 
 
  
 
 
 

 
TECHNOLOGIJŲ PAMOKOJE 

 Prasidėjus mokslo metų II pusmečiui, 4A klasės mokiniai pirmadieniais į mokyklą skuba nešini nešiojamaisiais 
kompiuteriais ar planšetėmis. Mat technologijų pamokoje mokiniai aiškinasi, kuo skiriasi ranka rašytos ir kompiuteriu sukurtos 

raidės, kaip surenkamas tekstas kompiuteriu, koks gali būti jo šriftas, dydis, kaip kompiuteriu rašyti 
lietuviškas raides. Mokiniai mokosi teksto redagavimo subtilybių, kaip kopijuoti norimą pastraipą, net 
lygina, kuris tekstą geba surinkti greičiau. Kadangi ne visi mokiniai turi galimybę kompiuterinę įrangą 
atsinešti į klasę, ketvirtokai draugiškai dalijasi — grupelėmis dirba prie vieno kompiuterio ar planšetės. 
Tada vieni diktuoja tekstą, kiti – redaguoja, o labiau pažengę visada padeda tiems, kurie dar tik pradeda 

mokytis kompiuterinio raštingumo. 
 
 
 
 



eTWINNING‘o PROJEKTAS 
 Nuo gruodžio mėnesio 3 klasės mokiniai dalyvauja ilgalaikiame eTwinning projekte „Snapwords in the Door, Look 

and Learn More and More“. Projekto, kurio tikslas — plėsti šnekamosios anglų kalbos 
žinias, iniciatorius — mokykla iš Turkijos. Gruodžio mėnesį, bendradarbiaudami grupėje, 
vaikai kūrė savo šalies, miesto, mokyklos ir klasės pristatymus. Sausio mėnesį — 
trečiokai papuošė anglų kalbos klasės duris savo mokomaisiais piešiniais tema „Mano 
aplinka“. Viso projekto metu  trečiokai aktyviai dalyvaus mokymosi procese, o 
mokydamiesi vaizdžiai, praplės anglų kalbos žodyną įvairiomis temomis.  

 
NUOTAIKINGAS PASIRODYMAS 

Sausio 28 dieną (antradienį) mokyklos salėje vyko Vaikų laisvalaikio centro vokalinio ansamblio „Solo mix“ ir lėlių ir 
objektų teatro būrelio „Visoks oras“ teatrinis-muzikinis pasirodymas „Katė Paryžiuje“. Smagu, kad abiejuose būreliuose 
dalyvauja ir „Varpelio“ mokyklos-darželio mokiniai. 

 
 
 
 
 
 

INTEGRUOTA PAMOKA 
1 klasėje vyko integruota pasaulio pažinimo-dailės ir technologijų pamoka. Mokiniai įtvirtino žinias, kad oro yra visur, 

net vandenyje. Šiltas oras kyla į viršų. Pirmokai pūtė spalvotus muilo burbulų „tortus“, o iš gautų atspaudų kūrė nepakartojamus 
piešinius. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PROJEKTAS „TĖVAI — VAIKAMS“ 
Sausio 30 dieną (ketvirtadienį) 2 klasėje svečiavosi Vainiaus tėtis, biomedicinos mokslų daktaras, pilvo chirurgas 

Paulius Žeromskas. Vaikams buvo įdomu sužinoti apie chirurgo darbą, patiems užsidėti medicinines kaukes, pirštines, 
kepures, pabandyti užrišti mazgą... Mokiniai galėjo įsivaizduoti save gydytojo vietoje... Ir jiems tai pavyko. 

 
 
 
 
 

 
 
 

GRAŽAUS SAVAITGALIO!!! 


