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DIREKTORĖS INFORMACIJA 

 Nuo spalio 26 d. iki spalio 30 d. skelbiamos mokinių  Rudens atostogos. Nuo lapkričio 3 d. lauksime mokinių 
mokykloje. Jeigu situacija dėl COVID-19 Klaipėdos mieste (arba mokykloje) keisis, informuosime Jus apie tai 
žinutėmis Eduka dienyne. Labai prašome atostogų metu laikytis visų rekomenduojamų saugumo reikalavimų 
COVID-19 pandemijos metu, kad vaikai po atostogų sveiki grįžtų į mokyklą.  
 Pastebime, kad tėvai nesilaiko saugumo taisyklių mokykloje, todėl dar kartą primename: TĖVAI Į 
MOKYKLĄ NEĮLEIDŽIAMI (išskyrus tuos atvejus, kai yra susitarta dėl individualių susitikimų). Taip pat pastebime, 
kad ne visi mokiniai turi kaukes mokykloje, o pertraukų metu – privalo jas dėvėti. Prašome atsakingai laikytis visų 
saugumo priemonių ir susitarimų. 
 

PAMOKOS KITOSE UGDYMO ERDVĖSE 
Dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) pamokos vyksta ne tik klasėje. Artėjant Visų Šventųjų ir 

Vėlinių dienoms pirmų klasių mokiniai su mokytojomis Inga, Daiva ir Lina lankėsi Vokiečių karių 
kapinėse. Pirmokai kalbėjo apie elgesį kapinėse, pasakojo apie savo mirusius artimuosius, susikaupę 
stebėjo žvakių liepsneles ir pasimeldė už mirusiuosius.  

 
1A klasės mokiniai per gamtamokslinio ugdymo pamoką apžiūrėjo mokyklos teritorijoje 

augančius medžius. Aptarę medžio dalis, patys bandė padaryti medžio žievės atspaudą ant popieriaus 
lapo. Tada palygino beržo, klevo, kaštono ir liepos žievės žymes, aptarė panašumus ir skirtumus.  

 

O 1B klasės mokinius džiugino integruotos pamokos: fizinio ugdymo, gamtamokslinio ir dailės. 
Pasikartojus saugaus elgesio taisykles, išmoktus rikiuotės pratimus, vaikai sustojo po 2 ir greitu ėjimo žingsniu 

patraukė Girulių miško link. Prie perėjos pasitikrino saugaus eismo įgūdžius ir drausmingai perėjo 
gatvę degant žaliam šviesoforo signalui. Miške mokiniai mokėsi pažinti medžius, 
ieškojo šermukšnio, beržo, ąžuolo. Taip pat sužinojo, kaip atskirti eglę nuo 
pušies, kuo skiriasi medis nuo krūmo. Ieškojo kerpių ant medžių, stebėjo 
skruzdėlyną. O smagiausia buvo... pamokoje rėkti iš visų jėgų . Prisirinkę 
gamtos gėrybių, vaikai grįžo į klasę , kur užpildė gamtos stebėjimo lapą. Per 
dailės pamoką pirmokai tapė rudeninį mišką.  

 
1A klasės mokiniai fizinio ugdymo pamokoje naudojo iMO LEARN kubus. Išmanieji iMO 

LEARN kubai – tai naujos kartos metodinės priemonės. Šie kubai klasėje sukuria dinaminę aplinką, 
o fizinio ugdymo pamokose – jie tampa puikia priemone judėjimo lavinimui. Komandinės užduotys 
įtraukia vaikus į bendradarbiavimą grupėse, skatina veikti komandoje: taip jie mokosi padėti draugui, 
duoti patarimų, kaip saugiai atlikti užduotį.  
 

Spalio 21 dieną trečioje klasėje vyko integruota anglų kalbos ir fizinio ugdymo. Nusakyti įvykio laiką anglų 
kalba –  nelengvas iššūkis, todėl trečiokai to mokėsi linksmai žaisdami. Pamokos pradžioje mokiniai prisiminė laiko 

prielinksnius ir jų vartojimą, atliko įvairias užduotis. Vėliau, susiskirstę į dvi komandas, 
rungėsi estafetėse, kurių metu ne tik atliko fizinio ugdymo 
pratimus, bet ir įtvirtino taisyklingą anglų kalbos laiko 
prielinksnių (in, on, at) vartojimą. Pamokos pabaigoje 
mokiniai įvertino veiklą ir pastebėjo, kad estafetės 
pareikalavo ne tik vikrumo, bet ir susikaupimo.  

 
 



 
NAUJAS eTWINNIG PROJEKTAS 

4 klasės mokiniai dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „Susirašinėjimo draugai“. Projekto tikslas – 
užmegzti pažintis su kitos šalies bendraamžiais, išmokti parašyti reikalavimus atitinkantį mandagų laišką, įtraukti 
mokinius į kūrybinę veiklą ir, žinoma, tobulinti anglų kalbos rašymo bei skaitymo įgūdžius. Spalio 23 dieną mokiniai 
sulaukė pirmojo siuntinio su laiškais ir vaišėmis! Laiškus atsiuntė nauji susirašinėjimo draugai iš Prancūzijos. Šiltos 
emocijos ir susidomėjimas neaplenkė nė vieno ketvirtoko. Pabiro daugybė klausimų. Kaip reikės taisyklingai 
užrašyti prancūzišką vardą? Ką papasakoti apie save? Ko paklausti? Kaip aiškiai perteikti mintis, taisyklingai 
suformuluoti sakinius ir klausimus? Kai ketvirtokų laiškai suguls į vokus, prasidės nekantrus atsakymų laukimas... 

 
PAMOKA SU VISUOMENĖS SPECIALISTE 

Visuomenės sveikatos specialistė Tatjana Ivanova fizinio ugdymo pamokoje stebėjo 1B klasės mokinių 
fizinį pasiruošimą. Vaikams atliekant įvairius taisyklingos laikysenos pratimus, 
iškilus klausimams apie pirmokų kuprinių svorį. Todėl visi nusprendė jas pasverti. 
Pasirodo, kad 1B klasės mokinių kuprinės sveria nuo 2,5 kg iki 4,0 kg! Kodėl toks 
didelis skirtumas? Juk visų vadovėliai ir sąsiuviniai sveria vienodai. Tad gal pati 

kuprinė labai sunki? O gal pirmokas į mokyklą atsineša visą savo širdelei mielą turtą? Mokiniai padarė 
išvadą, kad į mokyklą reikėtų neštis tik tai dienai reikalingas mokymo priemones, o visa kita – palikti 
namie.  

 
PAILGINTOS GRUPĖS VEIKLA 

Kiekvienam pirmokui šiuo metu tenka prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos. Vaikams mokykloje 
reikia derintis prie naujos tvarkos, laikytis susitarimų. Vaikams iškyla daug klausimų: kiek tą dieną 

pamokų, kada jos baigsis, kokias užduotis reikės atlikti namuose... 
Nelengva. Dauguma pirmokų mokykloje pasilieka pailgintos dienos 
grupėje. Ką jie ten veikia? Pailsi po pamokų. Vėliau atlieka užduotis, kurių 
nespėjo padaryti pamokų metu. Skaito. Piešia. Patys susikuria žaidybines 
situacijas bei žaidžia mokyklos kieme. Tad pirmokai tikrai prasmingai, 
kūrybiškai ir įdomiai praleidžia laiką pailgintos dienos grupėje. 

 
 

Gerų ir saugių Rudens atostogų! 
 
 

 


