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Naujienlaiškis  
2016 m. lapkritis. Nr.1 

Prasidėjęs adventas į mūsų kasdienybę atėjo 

kvepėdamas eglėmis, cinamonu, žolelėmis... 

Jaukių pašnekesių tėkmėje, atsiskleidus 

vaizduotės galioms, sukurti maži stebuklai – 

advento vainikai, mūsų rimtam gyvenimui 

suteikiantys jaukumo ir paprastumo. Užgimusi 

graži bendrystė, užsimezgęs ryšys, prasiveržęs 

džiaugsmas leido pajusti, kad artėja šventė... 

Džiaukimės!  

EDUKACINĖ VEIKLA BENDRUOMENEI: ADVENTO VAINIKĖLIO 

PYNIMAS 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Orinta Adomavičiūtė 

GERBIAMI GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAI IR RĖMĖJAI! 

Gimnazijos bendruomenės vardu - direktorė Rasa Mašurinienė 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pervedusiems 2 procentus gyventojų pajamų 

mokesčio sumos Klaipėdos „Varpo“ gimnazijai, bei tiems, kurie, tikėdami mūsų 

idėjomis, nuoširdžiai skatino tai padaryti savo draugus, artimuosius, pažįstamus. 

Ačiū už Jūsų geranoriškumą, kurio lydima gimnazija žengs tvirtesnį žingsnį į 

saugesnius ir prasmingesnius veiklos metus. 

Jūsų geros valios dėka 2016 m. mūsų gimnazijai pervesta 3332,92 eurų, kurie 

bus panaudoti mokinių saugumui užtikrinti.  

Tikimės, kad ir šiais metais Jūs nepamiršite mūsų paremti 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio sumos, todėl iš anksto dėkojame Jums už paramą. 

SVEIKINAME! 

Aistę Aleksejenkaitę (IC), 

Klaipėdos miesto ir regiono 

bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių meninio skaitymo 

konkurse „Žiema“ (vokiečių 

kalba) tapusią laureate. 

Dėkojame vokiečių kalbos 

mokytojai Daivutei 

Trečiokienei. 

Šiame numeryje 

 skaitykite 

Draugystė su menu 2 

Kas bendra tarp karybos ir 

matematikos  3 

Susitikimas su poezija 3 

Dalyvavome regioninėje 

konferencijoje „Vertinimas 

 ugdant“  4 

Naujienos iš konkurso  

„Profesijų labirintas“ 5 

Barclays Techacademy 6 

Nuomonių klubo diskusija 

 „Ką mums sako uniforma?“  8 

Talentų paieškos „Varpo“ 

ginazijoje  10 

Gimnazijos Prezidento 

 rinkimai  11 

 Adresas: 

 Budelkiemio g. 7, LT-95245, Klaipėda,  

 El.pašto adresas: varpogimnazija@gmail.com 

 Naujienlaiškio autorės: 

 direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vaida Skliuderienė ir Orinta Adomavičiūtė 

Artėjančių švenčių šurmulyje, apgaubtame laukimo nuojautų, į Jūsų širdis 

beldžiasi pirmasis mūsų gimnazijos naujienlaiškis, skelbiantis tik geras žinias ir 

naujienas! Norisi kartu su visais džiaugtis gyvu gimnazijos gyvenimu, 

kūrybingais vaikais, talentus ir gabumus atskleidžiančiais mokytojais. Norisi 

kasdieniame bėgime stabtelėti ir įvertinti nuveiktus darbus, pradėti svajoti apie 

gerą mokyklą, kuriamą visų gimnazijos bendruomenės narių. Todėl ateityje 

tikimės glaudesnio bendradarbiavimo, įvairesnių ir įdomesnių tekstų. Juk 

gyvenimas mokykloje kiekvienam gali tapti prasmingas, kai įgyjamos naujos 

patirtys, kai džiaugiamasi šalia esančiu, kai tas šalia esantis įkvepia naujai veiklai 

ir atradimams. Kviečiu visus svajoti, atrasti, pasidžiaugti, kurti! 

Direktorė Rasa Mašurinienė 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1119316228165410.1073741835.333933936703647&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1118508778246155.1073741834.333933936703647&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1118508778246155.1073741834.333933936703647&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1125156074248092.1073741836.333933936703647&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1125156074248092.1073741836.333933936703647&type=3
mailto:varpogimnazija@gmail.com
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1BDRAUGYSTĖ SU MENU 

Dailės mokytoja Sandrija Donskienė 

KALĖDOS PIRMIAUSIA PRASIDEDA 

BIBLIOTEKOJE!  
 

„Varpo“ gimnazijos prezidentūros tarybos narė Gabija Batavičiūtė 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SVEIKINAME! 

Enriką Jerochiną (IIIE) Klaipėdos miesto 

anglų kalbos dailyraščio konkurse užėmus 

III vietą (III-IV klasių kategorijoje).  

Dėkojame anglų kalbos 
mokytojai Virginijai Laurašonienei. 

Mūsų 

bibliotekoje „ap-

sigyveno“ krūve-

lė naujų knygų. 

Joms čia atsirasti 

padėjo akcijos 

"Kalėdų knygos" 

iniciatorė - 

neformaliojo švietimo organizatorė Neolė Jucienė, padedama 

mokinių tarybos. Šią gražią iniciatyvą palaikė gimnazijos 

mokinių senatas, klasių auklėtojai ir visi mokyklos mokiniai. 

Mes tuo labai džiaugiamės ir sakome, kad tokia akcija mūsų 

gimnazijoje tikrai nėra paskutinė.  

Atlikėjas Andrius Mamontovas yra sakęs: „Jei žmogus nori 

gerai gyventi, jis turi skaityti knygas.“ Todėl linkiu visiems 

atrasti ir patirti tą skaitymo malonumą, nes knygos ne tik 

lavina žmogaus vaizduotę, bet ir puoselėja vertybes." 

Skubėkite skaityti! 

2016 m. lapkričio mėn. 11 d., penktadienį, mūsų 

gimnazijos mokiniai dalyvavo tapytojų Editos 

Rakauskaitės, Lilijos Puipienės, skulptorės Raimos 

Drąsutytės ir parodos bendraautorių Marijos 

Puipaitės ir Algimanto Pauliukevičiaus parodos 

„Laike“ atidaryme. 

Autorių kūriniuose laikas atsiskleidžia tarsi tiesė 

tarp praeities ir dabarties, fiksuojamos emocijos, 

judesys. Pasak kritikų, atsisakiusios ekspoziciją 

vienijančios vizualiosios tematikos linijos, menininkės 

bendrai narplioja laiko vagas konceptualiuoju aspektu, 

dalinasi savo sustabdytu laiku – drobėje, video įraše. 

Tai jų kokybiškai praleisto laiko įrodymas. 
 

Dėkojame mūsų gimnazijos komandai: 
Račkauskui Deividui, IVA 

Bučinskaitei Eigintai, IVB 

Meškelytei Kamilei, IVB 

Mišeikytei Ievai, IVB 

ir chemijos mokytojai Gulnarai Saensri 

už drąsą priimant Mokslo centro „AHHAA“ paskelbtą iššūkį ir įrodant, kad mokslas yra jėga! 

Video peržiūrėti galite šiuo adresu: https://www.youtube.com/watch?v=-j_3f6fCYsI  

Pretendentų į gimnazijos Prezidentus 

rinkimines programas skaitykite 

 11 puslapyje. 

https://www.youtube.com/watch?v=-j_3f6fCYsI
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KAS BENDRA TARP KARYBOS IR MATEMATIKOS?  

Matematikos mokytoja metodininkė Daivutė Radzevičienė  
 
 

  

SUSITIKIMAS SU POEZIJA 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Orinta Adomavičiūtė  

Klaipėdos universiteto Menų akademijos Teatro katedros studentai, 

vadovaujami doc. dr. Danutės Vaigauskaitės, žvarbų lapkričio rytmetį 

mokiniams skaitė poeziją. Jauni žmonės, stovėję scenoje, į šiek tiek 

jaunesnių už save žmonių širdis beldėsi skaitydami mėgstamiausių poetų 

eilėraščius. Įspūdingas ir malonus buvo tas procesas – eilėraščių skaitymas. 

Gal todėl, kad kai kurie 

eilėraščiai, skaityti 

pamokose, jaunųjų 

atlikėjų buvo perskaityti 

visai kitaip,  atsiskleidė 

naujom prasmėm, naujais sąskambiais. Gal todėl, kad 

nuskambėjo primirštų autorių eilėraščių posmai, žavintys 

żodžių žaismu, netikėtumo efektu. 

Gal todėl, kad buvo skaitomi jauno žmogaus širdžiai 

suprantami tekstai: vieni kupini ironijos, pašiepiantys 

stereotipus ir mitus, kiti, kalbantys apie grožį, amžinus 

žmogaus ieškojimus ir skaudžius širdies reikalus – meilę ir 

išdavystę.  

Ir gera buvo tyloj klausyti - tarp kontrolinių darbų, 

nuolatinio šurmulio, kasdienių pašnekesių. Gera buvo šį žvarbų lapkričio rytą susitikti su Poezija. O Jums? 

Lapkričio 18 d. Klaipėdos 

„Ąžuolyno“ gimnazijoje vyko VI 

Klaipėdos miesto mokinių 

matematikos konferencija 

„Matematika - mano draugas“. 

Joje dalyvavo mūsų gimnazistas – 

III d klasės mokinys Erikas 

Žilinskas. Vien jo pranešimo tema 

„Karyba ir matematika“ iš anksto 

kėlė susidomėjimą. Kadangi 

Erikas savo ateitį planuoja sieti su 

karyba, kurioje, pasirodo, pilna 

matematikos, jis sugebėjo 

išraiškingai atskleisti karybos ir 

matematikos sąsajas: nuo šūvių 

trajektorijos iki taktinių manevrų. 

Eriko gebėjimas bendrauti su 

auditorija, atskleidžiant 

matematikos ir karybos paslaptis, 

buvo įvertintas gausiais plojimais, 

padėkos raštu ir kvietimu skaityti 

pranešimą matematikos 

mokytojams VII matematikos 

mokytojų respublikinėje 

metodinėje-praktinėje 

konferencijoje „Rašymas ir 

skaitymas matematikos 

pamokose“. 

 Džiaugiamės Eriko sėkme 

ir linkime toliau kopti į 

matematikos mokslo aukštumas.  
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DALYVAVOME REGIONINĖJE KONFERENCIJOJE „VERTINIMAS UGDANT“ 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Orinta Adomavičiūtė 
 

 

VIEŠNIA GIMNAZIJOJE 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Orinta Adomavičiūtė  
 

 
Sveikiname IT 

konkurso „Bebras“ 

dalyvius ir laimėtojus! 

Lapkričio 7-8 dienomis 

Klaipėdos „Varpo“ 

gimnazijoje vyko 

informacinių 

technologijų konkursas 

„Bebras“ skirtas I-IV 

gimnazinių klasių 

mokiniams. Sveikiname 

laimėtojus ir dalyvius! 

Klaipėdos miesto I 

klasių grupėje 

I vietą laimėjo  

Ieva Palubinskaitė (IB) 

IV klasių grupėje 

Klaipėdos miesto 30 

geriausiųjų 

sąraše: Eimantas 

Jankauskas (IVA) 
 

Lapkričio 9 d. gimnazijoje svečiavosi vienintelio Klaipėdoje rengiamo mados 

festivalio „IKRA MADA" kūrybos vadovė Asta Labžentytė. Į gimnaziją ji buvo 

pakviesta savo buvusios mokytojos Sandrijos Donskienės iniciatyva. Asta įtaigiai 

kalbėjo ne tik apie madą, bet ir vertybes, apie tai, kaip svarbu gyvenime turėti tikslą, 

gražų žmogų, įkvepiantį prasmingai veiklai. „Pamokoje kitaip“ dalyvavusios mokinės 

Mildos nuomone, ją sužavėjo A. Labžentytės kuriami spalvingi, įvairaus kirpimo 

drabužiai, šiuolaikinis jų stilius. Įkvėpė ir dizainerės Astos sunkus, bet sėkmingas 

kelias užsibrėžto tikslo link. Dėkojame Jums, Asta, kad sutikote vesti pamoką, kad 

panorote dalintis savo žiniomis. Dėkojame ir už tai, kad kai kuriuos mokinius 

įkvėpėte! 

 

IŠRINKITE ORIGINALIAUSIĄ IR ŠMAIKŠČIAUSIĄ FOTOKADRĄ 
 

Gimnazijos internetiniame puslapyje paskelbta Klaipėdos miesto mokyklų 

interaktyvi fotoparoda „Kur šnabždasi knygos mokykloje?“ 

Kviečiame išrinkti originaliausią ir šmaikščiausią fotokadrą. 

Savo fotokadro pasirinkimą praneškite mokyklos bibliotekininkei ir būsite maloniai 

nustebinti staigmena, laukiančia Jūsų... 

Video parodą rasite šiuo adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ASNl0NFF49w 

 

Lapkričio 10 d. gimnazijos 

direktorė Rasa Mašurinienė, pavaduotoja 

ugdymui Orinta Adomavičiūtė, mokytojai 

Nikolaj Petunov, Audronė Dirgėlienė, Lina 

Paulauskienė skaitė pranešimus 

regioninėje konferencijoje „Vertinimas 

ugdant“, kuri vyko Skuodo P. Žadeikio 

gimnazijoje. Konferencijoje, vykstančioje 

kas antrus metus, dalyvavo gausus būrys 

mokytojų iš Skuodo, Kretingos ir Mažeikių 

rajonų mokyklų. Šįkart vykusioje 

konferencijoje pasirinkta labai aktuali tema 

– vertinimas. 

Pasidalinę savo patirtimi ir išklausę 

kitų nuomonę, kaip vertinant ugdyti, 

suvokėme, kad šitoje srityje mes 

susiduriame ne tik su dideliais 

iššūkiais, bet ir su beribėmis 

galimybėmis. Mums visiems: ir 

mokytojams, ir mokyklų 

vadovams, ir tėvams – labai 

svarbu suvokti, kad 

šiandieninėje mokykloje vertinti 

individualią pažangą yra būtina, 

nes tai gali pagerinti mokinių 

pasiekimus. Mokyklų patirtis 

rodo, kad mokytojo padedami 

mokiniai išmoksta save 

įsivertinti, o mokytojai 

pripažino, kad būtina sukurti 

aiškius ir suprantamus vertinimo 

kriterijus, dažniau vaikus pagirti 

darant pažangą, laiku 

diagnozuoti spragas ir 

suteikti galimybę jas 

likviduoti. Be to, vienos 

pranešėjos nuomone, 

labai svarbu mokiniui 

leisti suprasti, ko jis 

nemoka. Ir dar – labai 

svarbu tikėti tuo, kas 

daroma... 

 

Dėkojame konkurso 

koordinatoriui IT moky-

tojui Gintui Andrijauskui 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ASNl0NFF49w
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NAUJIENOS IŠ KONKURSO „PROFESIJŲ LABIRINTAS“ 

Psichologė Jovita Šimkūnaitė   

IIb klasės mokiniai 

dalyvavo Klaipėdos 

miesto 9-10 klasių 

mokinių ugdymo karjerai 

konkurse „Profesijų 

labirintas". Po įtemptos ir 

atkaklios kovos, ilgą 

laiką buvę finišo 

tiesiojoje, gimnazistai 

užtruko ties 

interaktyviąja užduotimi. 

Būtent ši užduotis ir 

lėmė gana aukštą 

penktąją vietą, Konkurse 

dalyvavo 13 mokyklų ir 

tarp jų mūsiškiai 

pasirodė išradingai, 

sumaniai ir kūrybingai. 

Labai tuo džiaugiamės!  

 

DALINAMĖS MOKINIŲ KŪRYBA: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida 
Skliuderienė 

TARPTAUTINĖ NERŪKYMO DIENA 

Socialinė pedagogė Silva Jonušaitytė 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ar žinai, kad gimnazijos bibliotekoje 

yra FREE Wi-Fi? Video apie biblioteką 

„Skaityk-ilsėkis-pramogauk“ rasite 

gimnazijos youtube paskyroje, arba 

nukopijavę šią nuorodą: 
https://www.youtube.com/watch?v=BxL4eJaHA

6o&feature=youtu.be  

Lapkričio 17 d. 

minima Tarptautinė 

nerūkymo diena.  

Tądien mokiniai 

ragino visus, norinčius 

mesti rūkyti, būti 

kantrius, nes nėra tokio 

vienintelio būdo mesti 

rūkyti, kuris tiktų 

visiems. Mesti rūkyti, 

vadinasi, keisti 

gyvenimo būdą. 

Todėl ir siūlėme rinktis laimės 

hormoną, o ne gresiančią ligą!  
 

IID klasės mokiniai: Linas Zairys, 

Vitalijus Lovkis, Mindaugas Skučas ir 

Lukas Briedis dalyvauja Policijos 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Imuniteto valdybos 

organizuojame  mokinių konkurse 

Tarptautinei antikorupcijos dienai 

paminėti. 

Jų savarankiškai sukurtą video darbą 

galite pežiūrėti nukopijavę šią nuorodą: 

https://youtu.be/lSNXNrtxP90  
 

III kl. filmų kūrimo grupė, 

vadovaujama mokytojos Linos 

Paulauskienės, dalyvauja projekte 

„Skaitmeninis kinas. Mokykla be patyčių 

ir smurto“. 

Jų video darbą „Paprastas poelgis“ 

galite pežiūrėti ir palaikyti mygtuku 

„Patinka“, nukopijavę šią nuorodą: 

https://youtu.be/pNUqEr3WHTc  

SVEIKINAME PIRMOKUS, SĖKMINGAI ĮVEIKUSIUS 

KALĖDINIO MATEMATIKOS TURNYRO I – II TURUS! 

Matematikos mokytoja Daivutė Radzevičienė 

∢ Ieva Palubinskaitė, IB 

∢ Gediminas Leščiauskas, IB 

∢ Beatričė Vainoraitė, IA 

∢ Skaistė Talanovaitė, IA 

∢ Gabija Petrauskaitė, IC 

∢ Karina Kutkevičiūtė, IC 

∢ Martynas Šveikauskas, IA 

∢ Edgaras Zagurskis, IB 

∢ Greta Bartkevičiūtė, ID 

∢ Aistė Pakamorytė, IA 

∢ Alina Vytytė, IA 

∢ Urtė Janavičiūtė, IA 

∢ Vesta Siakeryčiūtė, IB 

∢ Roberta Reikaitė, IB 

https://www.youtube.com/watch?v=BxL4eJaHA6o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BxL4eJaHA6o&feature=youtu.be
https://youtu.be/lSNXNrtxP90
https://youtu.be/pNUqEr3WHTc
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ISM PASKAITOS II IR IV KLASIŲ MOKINIAMS 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Pluškienė 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  

 
 

Pažymint Pasaulinę 

AIDS dieną, įvairiais 

prevenciniais rengi-

niais stengiamasi 

atkreipti visuomenės 

dėmesį, suteikti kuo 

dau-giau informacijos 

apie ŽIV ir AIDS 

keliamas grėsmes bei 

profilaktiką. 

Neabejingi ir mūsų gimnazistai, apie tai pristatę stendą. 

 BARCLAYS TECHACADEMY 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Skliuderienė 

Lapkričio 18 d. gimnazijoje lankėsi Barclays Tech Academy atstovai ir supažindino mokinius su galimybe 

dalyvauti konkurse, o vėliau 16 savaičių kartu padirbėti su geriausiais IT specialistais! Tikimės, kad mūsų 

gimnazija suburs tinkamą komandą ir sėkmingai dalyvaus akademijoje. 
  

MOKINIŲ DARBAI 

Pasidžiaukite virtualia IV klasės mokinių dailės darbų 

paroda „Stilizuoti kryžiai“. Ji įkelta į gimnazijos youtube 

kanalą 

https://www.youtube. 

com/watch?v=dnZOx 

5AWSmo&feature= 

youtu.be  

Mūsų 

gimnazijos 

moksleivių 

dailės darbų 

paroda 

„Vėtrungės“ 

gimnazijoje. 

Draugaujame 

mokytojos Sandrijos Donskienės iniciatyva.  

 

SIAUBO FILMŲ VAKARAS 

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vizito 

gimnazijoje metu gimnazistai susipažino su ISM 

universitetu bei jo studentais, mokėsi, kaip rašyti 

motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą. 

Socialinė pedagogė Silva Jonušaitytė 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1126224877474545.1073741837.333933936703647&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1119316228165410.1073741835.333933936703647&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=dnZOx5AWSmo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dnZOx5AWSmo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dnZOx5AWSmo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dnZOx5AWSmo&feature=youtu.be
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TOLERANCIJOS PAUKŠTIS 

Atskrido Jis pas mus vėlyvo rudens rytą. Atskrido nešdamas žinią apie pagarbą, supratimą, buvimą šalia kito ir 

kitokio. Norime visiems palinkėti, kad visa tai, kas ant plunksnų užrašytą, pildytųsi – tada gyventi taptų saugiau 

ir geriau. Dėkojame visiems gimnazistams, Tolerancijos paukštę pas mus atskraidinusiems! 

 
 

Klaipėdos kultūros fabrike 

vyko Swedbanko 

organizuojamas protų mūšis, 

kurio klausimai susiję su 

karjera, mokslo įstaigomis, 

profesijomis ir pan. Renginyje 

dalyvavo ir ,,Varpo“ 

gimnazistės. 

SWEDBANKO PROTMŪŠIS 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1117385941691772.1073741833.333933936703647&type=3
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KĄ MUMS SAKO UNIFORMA? 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Orinta Adomavičiūtė  

 

 

 

 

 

Nuotraukas iš renginio galite peržiūrėti 9 puslapyje 

SVEIKINAME! 

Anastasiją Derevianovą (IIIC) 

Klaipėdos miesto meninio skaitymo rusų kalba „Užburiantys poezijos garsai“ konkurse užėmus I vietą! 

Dėkojame rusų kalbos mokytojai Virginijai Kubilienei. 

Lapkričio 17 d. gimnazijos 

aktų salėje vyko pirmasis  

Nuomonių klubo, kuriam 

vadovauja gimnazistė Mantė 

Skirmontaitė ir socialinė 

pedagogė Silva Jonušaitytė, 

susirinkimas Jame diskutuota 

tema „Ką mums sako uniforma?“ 

Šis klausimas itin aktualus tampa 

po patikrinimų, po nuolatinių 

administracijos raginimų 

nepamiršti uniformos ne tik 

pamokos, bet ir pertraukų metu.  

Klaipėdoje, regis, nėra nė 

vienos gimnazijos, neturinčios 

uniformos, tad ir mūsų 

gimnazijoje pradėjusieji mokytis 

įsipareigoja ketverius metus 

dėvėti tamsiai mėlyną švarką arba 

džemperį. Nuomonių klubo 

organizuotoje diskusijoje ir buvo 

keliamas klausimas, ką mums 

sako uniforma. Dailės mokytojos 

Sandrijos Donskienės nuomone, 

uniforma simbolizuoja 

priklausymą tam tikrai 

organizacijai. „Varpo“ 

gimnazijos mokinių uniforma – 

tamsiai mėlynos spalvos, 

turinčios lojalumo ir tvirtybės 

reikšmę. Tuo turėtų didžiuotis 

„Varpo“ gimnazistai, gerąją žinią 

apie mokymo įstaigos veiklą 

pristatydami miesto visuomenei. 

Diskusijoje savo nuomonę išsakė 

uniformuoti įvairių profesijų 

atstovai: Dominykas, būsimasis 

jūreivis, prisiminė, kad 

mokykloje labai nemėgo 

uniformos, o pradėjęs mokytis 

Lietuvos aukštojoje jūreivystės 

mokykloje uniformos nešiojimą 

suvokė kaip kasdienę prievolę. Jam 

uniforma tapo svarbi, nes pabrėžia 

statusą. Gimnazistės Mildos mama 

– gydytoja, savo gyvenimo 

neįsivaizduojanti be balto mediko 

chalato, priminė, kad medikas 

privalo ne tik vilkėti uniformą, bet 

ir laikytis tam tikrų taisyklių: 

negali mūvėti žiedų, segėti ryškių 

aksesuarų. Diskusijoje dalyvavęs 

Lietuvos policijos atstovas 

pripažino, kad uniforma ugdo 

pagarbą darbui, atsakomybę, 

neleidžia išsiskirti. Be kita ko, 

pareigūnas iškėlė mintį, kad 

šiuolaikinėje mokykloje uniforma 

yra tarsi skydas nuo patyčių.  

Klausantis gimnazistų, 

išsiskyrė dvi nuomonės – 

maištaujančių prieš uniformą ir 

uniformai pritariančių. 

Maištaujantys gimnazistai teigė 

nesuprantantys uniformos 

dėvėjimo prasmės, akcentavo 

laisvės klausimą, kiti – 

priešingai manantys – kalbėjo 

apie tai, kad uniforma padeda 

išspręsti daug kasdienio 

gyvenimo klausimų, dėvėti 

uniformą yra įprasta, nes tai 

priimtina šeimoje, yra likęs 

įprotis iš kitos mokyklos ir pan. 

Be kita ko, mokiniai išsakė 

pageidavimą, kad ir mokytojai 

turėtų vilkėti uniformą.  

Stebint ratu susėdusių 

mokinių veidus, klausantis 

garsiai išsakomų minčių, 

prisiminiau savo mokyklinę 

uniformą – tamsiai rudą plisuotą 

suknelę su balta apykaklaite. 

Tada net nekilo minčių prieš ją 

maištauti, nes tai buvo 

visuotinai įtvirtinta tvarkos 

taisyklė. Šiandien mokinys gali 

rinktis mokymo įstaigą, kurios 

išskirtinis ženklas yra tamsiai 

mėlyna, raudona ar žalia 

uniforma. Pasirinkdamas 

mokymo įstaigą, jis priima ir jos 

taisykles. Vis dėlto kalbėtis apie 

tai kartais reikia – ne tik tam, 

kad primintum taisykles, bet ir 

tam, kad išmoktum 

argumentuotai reikšti savo 

nuomonę, išmoktum išgirsti 

kitą, įsiklausytum ir 

„pasikrautum“ naujomis 

mintimis. Juk ginčuose gimsta 

tiesa, ar ne?  

Nuotraukos Pauliaus Šatavičiaus (IIIA) 
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NUOMONIŲ KLUBO DISKUSIJOS „ KĄ MUMS SAKO UNIFORMA?“ AKIMIRKOS 

Nuotraukų autorius Paulius Šatavičius, IIIA klasė 

 

 
 

http://www.delfi.lt/apps/mokyklukovos/galerija/dalyvis/315
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1118508778246155.1073741834.333933936703647&type=3
http://www.delfi.lt/apps/mokyklukovos/galerija/dalyvis/315
http://www.delfi.lt/apps/mokyklukovos/galerija/dalyvis/315
http://www.delfi.lt/apps/mokyklukovos/galerija/dalyvis/315
http://www.delfi.lt/apps/mokyklukovos/galerija/dalyvis/315
http://www.delfi.lt/apps/mokyklukovos/galerija/dalyvis/315
http://www.delfi.lt/apps/mokyklukovos/galerija/dalyvis/315
http://www.delfi.lt/apps/mokyklukovos/galerija/dalyvis/315
http://www.delfi.lt/apps/mokyklukovos/galerija/dalyvis/315
http://www.delfi.lt/apps/mokyklukovos/galerija/dalyvis/315
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TALENTŲ PAIEŠKOS „VARPO“ GIMNAZIJOJE  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Orinta Adomavičiūtė  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuotraukų autorė Ema Uzdraitė, ID klasė 

 
 

Lapkričio 24 d. turėjome 

puikią progą pasidžiauti 

dainuojančiais, grojančiais, 

tapančiais ir deklamuojančiais 

mokiniais. Turėjome galimybę 

išvysti ir kino kūrėjų darbus.  

Stebint kuriančių mokinių akis, 

neapleido mintis: kiek dar tarp 

mūsų gimnazistų yra 

neatskleistų talentų – šokėjų, 

muzikantų, aktorių, virtuvės 

meistrų, rankdarbių 

stebukladarių, rašytojų ir pan. 

Kiek nedaug kartais reikia, kad 

pamatytum tas kūrybos galios 

palaimintas akis. Ta atpažinimo 

galia pirmiausia yra suteikta 

mokytojui. Juk ir deimantas 

virsta kiečiausiu mineralu iš 

anglies – tam reikia tinkamų 

sąlygų, laiko, temperatūros, 

slėgio. Tad norėtųsi palinkėti, 

kad mes, mokytojai, rastume 

tuos deimančiukus ir savo 

patarimais ir patirtimi ragintume 

juos švytėti ir žaižaruoti 

gražiausiomis spalvomis.  
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 PRETENDENTŲ Į GIMNAZIJOS PREZIDENTUS RINKIMINĖS PROGRAMOS (kalba neredaguota) 

Pretendentės Monikos Valantinaitės programa: 

Sveiki! Esu Monika Valantinaitė, 3a klasės mokinė, taip pat klasės seniūnė. 

Gimnazijoje mokausi trečius metus ir man čia labai patinka! Esu draugiška, paprasta, 

neišdidi ir tolerantiška. Mėgstu ramų, bet neįprastą laisvalaikį. 10 metų šokau tautinių 

šokių kolektyve „Svajoklis“, taip pat perėjusi į „Varpo“ gimnaziją ėmiau lankyti chorą 

„Vaivora“. Daug laiko savo gyvenime skiriu menams, rašau literatūrinius kūrinius, be 

abejo, šoku ir dainuoju. Manau, kad kiekvienas žmogus yra menininkas, bet mes 

kiekvienas turime rasti savo būdą kaip atsiskleisti. Pretenduoju į gimnazijos 

prezidento postą, nes noriu padaryti mokinių gyvenimą gimnazijoje lengvesnį, 

linksmesnį ir gyvesnį, įrodyti, kad mokymasis gimnazijoje yra naujas, dar niekada 

nepažintas gyvenimo etapas.  

Mano programa: * Užtikrinti šiltus ir kompetentingus santykius su mokytojais ir mokyklos darbuotojais; * Rengti renginius, skirtus 

Lietuvos kultūrai plėsti, arba kaip padaryti ją modernesnę; * Steigti naujus būrelius atsižvelgiant į mokinių pageidavimus; * Įtraukti 

mokinius į kuo įdomesnę mokyklinę veiklą; * Įrodyti mokiniams, kad savo nuomonę ir idėjas jie gali reikšti drąsiai; * Padėti atgaivinti 

šokių kolektyvą „Svajoklis“; * Praturtinti mokyklos biblioteką; *Rengti išvykas į Lietuvos universitetus, kolegijas, profesines mokyklas 

arba leisti jiems rengti paskaitas mūsų gimnazijoje apie tolimesnes studijas; *Rengti daugiau renginių laisvesnėmis, mokiniams 

palankiomis temomis; * Dalyvauti įdomiuose ir svarbiuose projektuose, taip pat juos rengti patiems. 

Pretendento Edvino Gelžinio 

programa: 

Kas aš?  

Edvinas Gelžinis, IIIE klasės 

mokinys, gimnazijos Mokinių 

tarybos pirmininkas ir Gimnazijos 

tarybos narys. Aktyviai dalyvauju 

gimnazijos savivaldoje jau dvejus 

metus, todėl puikiai esu susipažinęs 

su gimnazijos bendruomenės 

problemomis. Mano pagrindinis 

tikslas būtų – prisidėti prie efektyvių 

pokyčių įgyvendinimo gimnazijoje. 

Koks aš? 

Gebantis komunikuoti ir 

konstruktyviai spręsti problemas su 

skirtingo amžiaus, socialinio statuso 

asmenimis.  

Ką norėčiau nuveikti? 

Suburti aktyvią, atsakingą, 

inovatyvią komandą ir pakelti 

gimnazijos prestižą. 

• Sieksiu, kad mokyklos savivaldos 

veikla būtų patrauklesnė.  

• Siūlysiu aktyvesnį bendraamžių 

švietimą (programos jaunimas – 

vaikams, jaunimas – jaunimui, 

studentai - gimnazistams).  

• Užmegzti ryšius su geriausiomis 

Lietuvos gimnazijomis (mainų 

programa), kolegijomis, profesinio 

rengimo mokyklomis, universitetais 

bei verslo kompanijomis. 

• Skatinti gimnazistus įgyti 

komunikabilumo, socialinio 

atsakingumo, lyderystės, 

savanorystės kompetencijas.   

• Kviesti mokinius aktyviai dalyvauti 

diskusijose, kurios atskleistų, kas 

mūsų gimnazijos mokiniams 

svarbu, aktualu. 

Mano prezidentavimo uždaviniai: 

• Skatinti gimnazistus įgyti 

komunikabilumo, socialinio 

atsakingumo, lyderystės, 

savanorystės kompetencijas.   

• Kviesti mokinius aktyviai 

dalyvauti diskusijose, kurios 

atskleistų, kas mūsų gimnazijos 

mokiniams svarbu, aktualu. 

Pretendentės Gabijos Batavičiūtės programa: 

Aš, Gabija Batavičiūtė , esu Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos 3b klasės mokinė. Gimnazijoje 

mokausi trečius metus. Esu aktyvi muzikantė. Groju ir dainuoju mokyklos liaudiškos muzikos 

ansamblyje „Joginta“, mokyklos chore „Vaivora“, akomponuoju mokyklos solistams pianinu bei 

užsiimu kitais muzikiniais projektais. Esu įsitraukusi ne tik į muzikinę veiklą. Pastaruoju metu 

savanoriavau Klaipėdos „Jūrininkų“ ligoninėje, reabilitacijos skyriuje. Kandidatuodama į 

gimnazijos prezidentės postą siekčiau dar labiau paįvairinti gimnazijos užklasinę veiklą, taip pat 

siekčiau atsižvelgti į gimnazijos mokinių nuomonę, norus bei pageidavimus. Mano moto būtų: 

„Mažiau kalbų – daugiau darbų“ ir „Darbais, o ne žodžiais mes Tėvynę mylim!“ 

Mano programa:  Ugdyti mokinių tolerantiškumą ir jautrumą (labdaringa ir savanoriška veikla). 

 „Varpo“ gimnazijos mokiniai verti turėti gražią ir jaukią mokyklą, todėl skatinsiu mokinius ir 

mokytojus imtis iniciatyvos ir gražinti mokyklos aplinką.  Siekti, kad mokiniai turėtų sąlygas 

atskleisti savo meninius ir protinius gebėjimus.  Paįvairinti mokyklos profilyje vyraujančią veiklą 

(pvz., įtraukti įvairesnio tipo renginius į planus).  Siekti, kad visi mokiniai nuo 9 klasės gautų 

pakankamai informacijos dėl profesinio orientavimo.  Siekti pagerinti ryšius su kitomis 

mokyklomis bei gimnazijomis.  Užtikrinti, kad mokiniai gautų žinias apie naujoves Lietuvos bei 

užsienio universitetuose bei kitose mokymosi įstaigose.  Analizuoti ir spręsti mokyklai ir 

mokiniams aktualius klausimus.  Suaktyvinti mokinių parlamento veiklą dar labiau.  Skleisti 

informaciją apie mieste veikiančias labdaros, savanorystės organizacijas.  Dar daugiau skleisti 

sveikos ir aktyvios gyvensenos idėjas. 


