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užsukti į gimnaziją, da-

lintis džiaugsmais, rū-

pesčiais, teikti idėjas ir 

pasiūlymus. Mes turime 

ambicingą tikslą: siekia-

me tapti gera mokykla – 

dinamiška, atsinaujinan-

čia, atvira naujovėms, 

siekiančia gerų ugdymo 

rezultatų, ugdančia šiuo-

laikiniam gyvenimui 

aktualias kompetencijas. 

Tad mums iš tiesų reikia 

dirbti kartu!  

Prasidėjus naujiems 
mokslo metams visiems 
linkiu kuo daugiau drą-
sos ir laisvės pojūčio. 
Nebijokite klysti, ieškoti 
ir kelti sau vis naujas 
užduotis. Kai visi kartu 
sieksime bendro tikslo, 
mūsų „Varpas“ suskam-
bės gražiausiais akor-
dais, jo aidas gaus per 
visą Klaipėdą...  

Rugsėjo 1-ąją prasi-

dėjo mūsų kelionė, kupi-

na neramaus laukimo, 

džiugesio, pažinimo il-

gesio, naujų vilčių, šur-

mulio. Atsinaujinusi ir 

pagražėjusi mokykla su 

svajonių biblioteka, erd-

via aktų sale, dažais kve-

piančiais šviesiais kabi-

netais nuo rugsėjo pradė-

jo gyventi – ji pilna mo-

kinių balsų, skambučio 

melodijų, kabinetų durų 

trinktelėjimų, knygų 

lapų šiurenimo 

Mokslo ir žinių šven-

tėje stebėjau mūsų pir-

mokus, besidairančius 

pažįstamų veidų iš seno-

sios mokyklos, nedrąsius 

ir viltingai tikinčius. 

Džiugu, kad jie pasirin-

ko mus, norisi tikėti, kad 

jie, vedami mokytojų, 

drąsiai žengs į naują pa-

saulį ir jame nepaklys. 

Žvelgdama į mūsų ket-

virtokus, prisiminiau 

Šventojo Ignaco Lojolos 

žodžius: „Eikite ir užde-

kite pasaulį. Uždekite 

pasaulį savo idėjomis, 

šypsenomis, talentais 

gerais darbais. Būkite 

smalsūs, kiekvieną aki-

mirką reikškite iniciaty-

vas, tobulėkite, kurkite ir 

pasieksite savo užsibrėž-

tus tikslus.“ Dar kartą 

linkiu abiturientams 

prasmingų ir sėkmingų 

paskutinių mokslo metų 

gimnazijoje.  

Mokytojams, vedan-

tiems vaikus į žinių pa-

saulį, linkiu nepritrūkti 

meilės ir kantrybės, stip-

rybės bei atsidavimo 

savo kilniam darbui, 

prasmingo bendravimo 

ir gyvenimo džiugesio.  

Pradėję savo kelionę, 

joje tikimės sutikti dau-

giau bendražygių, pade-

dančių kartu siekti bend-

ro tikslo – žmogaus au-

ginimo. Tad dar kartą 

kviečiu tėvelius bendra-

darbiauti, dažniau 

Naujus mokslo metus pradedant...  

Įmonės pavadinimas 
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Rugsėjo 14 d. gimnazi-

jos II-IV klasių mokiniai 

dalyvavo tarptautiniame 

studijų forume ,,Study the 

world", kurį pradėjo Klai-

pėdos meras Vytautas 

Grubliauskas. Įvairias 

galimybes mokytis prista-

tė LCC Tarptautinis uni-

versitetas, Klaipėdos licė-

jus, į trumpalaikes akade-

mines programas moks-

leivius kvietė koledžai ir 

universitetai iš Jungtinės 

Karalystės, Ispanijos, Ka-

nados, JAV. Gimnazistai 

išgirdo, kaip parašyti mo-

tyvacinį laišką, kuris iš-

siskirtų iš tūkstančio kitų 

laiškų, galėjo tiesiogiai 

pabendrauti su užsienio 

šalių mokslo įstaigų atsto-

vais bei ekspertais ir suži-

noti, kaip pasiruošti stoja-

miesiems, kaip pateikti 

paraišką, kaip gauti sti-

pendiją studijoms užsie-

nyje. Savo patirtimis apie 

trumpalaikes akademi-

nes programas užsienyje 

dalinosi ir Klaipėdos 

moksleiviai. Forumo 

tikslas buvo supažindinti 

moksleivius, jų tėvus su 

galimybėmis mokytis 

užsienyje ir padėti kiek-

vienam išsirinkti tai, kas 

jam tinka labiausiai. 

Gimnazistai praplėtė 

suvokimą apie studijų 

užsienyje pasiūlą ir tuo 

pačiu patobulino anglų 

kalbos žinias.  

Įspūdžiai iš tarptautinio studijų forumo "AMES - STUDY THE ORLD" 

IE klasės pamoka 

„Dirbtinių žemės 

palydovų 

naudojimas žmogaus 

veikloje“ Klaipėdos 

valstybinės kolegijos 

Technologijų 

fakultete.   

Mūsų gimnazistai tarptau-
tiniame studijų forume  

Gimnazijos psichologė Jovita Šimkūnaitė 

Mokomės kitose erdvėse 

Nuotraukų autorė 1e kl.vadovė Silva Jonušaitytė 
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2017 m. paskelbti 

Piliakalnių metais. Da-

bartinės Lietuvos teri-

torijoje priskaičiuoja-

ma apie 1000 piliakal-

nių. Beveik pusėje sto-

vėjo medinės ir mūri-

nės pilys. Pilys ir pilia-

kalniai – mūsų protė-

vių architektūros meno 

pavyzdžiai.  

Mokiniai skaityda-

mi padavimus ir legen-

das apie piliakalnius 

kūrė knygų skirtukus 

„Piliakalnių le-

gendos“. Res-

publikiniame 

knygų skirtukų 

konkurse 

„Piliakalnių le-

gendos“ dalyva-

vo 56 Lietuvos 

mokyklos, tarp 

jų ir Klaipėdos 

„Varpo“ gimna-

zijos III klasių moki-

niai. Pagal amžiaus 

grupes atrinkti 60 

knygų skirtukų laurea-

tų, kurių piešti knygų 

skirtukai išleisti knygų 

spaustuvėje. Kviečia-

me į gimnazijos bib-

liotekos parodų klasę, 

ten nuo rugsėjo 18 d. 

vyksta knygų skirtukų 

paroda „Piliakalnių 

legendos“. ATEIK, 

PAMATYK, AT-

RASK!!! 

Knygų skirtukų paroda 

matė mirštančius apleis-

tus pastatus, fiksavo 

nykstančius praeities 

ženklus. Rugsėjo 21 d. 

savo sukurtą filmuką 

jos pristatė gimnazis-

tams, besidomintiems 

istorija, ir Kultūros pa-

veldo departamento 

Klaipėdos skyriaus vy-

riausiajam valstybiniam 

inspektoriui Laisvūnui 

Kavaliauskui. Svečias 

puikiai įvertino merginų 

atliktą darbą ir atsakė į 

daug kam kilusius 

klausimus apie Klaipė-

dos paveldo situaciją, 

atskleidė priežastis, 

kodėl daug pastatų ap-

leista, pateikė daugybę 

įdomių faktų apie se-

nąją Klaipėdą, piliavie-

tės istoriją, o pokalbį 

baigė detektyviniu pa-

sakojimu apie juoduo-

sius archeologus. 

#kuriamelietuva  

Svečiuose - Kultūros paveldo departamento atstovas  

Iniciatyvios ir pilietiš-

kos mūsų gimnazistės 

Iveta, Kamilė, Ieva, 

Grėtė ir Gintė dalyvauja 

europarlamentaro Petro 

Auštrevičiaus globoja-

mame projekte 

,,Kuriame Lietuvą“. Ti-

kėdamos, kad jaunimas 

gali daug kuo prisidėti 

prie Tėvynės klestėjimo, 

jos nusprendė išanali-

zuoti Klaipėdos paveldo 

situaciją ir parengė vaiz-

dinį pranešimą 

,,Nykstantis Klaipėdos 

miesto ir priemiesčių 

paveldas". Jaunųjų tyrė-

jų teigimu, labai dažnai 

dėl visuomenės abejin-

gumo arba valdininkų 

nepriežiūros nunyksta 

praeities ženklai ir mes 

nebežinome savo šaknų. 

Turistams yra parodoma 

gražioji mūsų miesto 

pusė, o moksleivės pa-

„Rugsėjo 21 d. savo 

sukurtą filmuką jos pristatė 

gimnazistams, 

besidomintiems istorija, ir 

Kultūros paveldo 

departamento Klaipėdos 

skyriaus vyriausiajam 

valstybiniam inspektoriui 

Laisvūnui Kavaliauskui.“  

https://www.facebook.com/hashtag/kuriamelietuva?source=feed_text&story_id=1409935579103472
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aktyviai veikiančias 

sporto mokymo įstai-

gas, sporto klubus bei 

jų teikiamas paslaugas. 

Renginio dalyvių lau-

kė pažintis su Klaipė-

dos mieste veikiančiais 

sporto klubais ir sporto 

įstaigomis, kurios pris-

tato daugiau kaip 40 

sporto šakų, Lietuvos 

kariuomenės ginkluotės 

ir karinės technikos 

pristatymas, susitikimai 

su įvairių sporto šakų 

atstovais. 

Taip pat buvo apdo-

vanoti Klaipėdos m. 

mokinių 2016–2017 m. 

m. mero taurės žaidy-

nių nugalėtojai. Mūsų 

gimnazija žaidynėse 

laimėjo III vietą.  

ŠAUNUOLIAI!  

Gimnazija žaidynėse—trečia! 

Šių metų rugsėjo 29 

dieną „Švyturio areno-

je“ vyko tradicinis ren-

ginys „Judrioji mugė“, 

kurio tikslas didinti vi-

suomenės fizinį akty-

vumą bei tiesiogiai 

pristatyti mokslei-

viams, tėveliams, jauni-

mui ir visai sportu besi-

dominčiai visuomenei 

Klaipėdos mieste kulti-

vuojamas sporto šakas, 

„Mūsų gimnazijos 

mokiniai žaidynėse 

laimėjo III vietą.“  

Susipažinome 

Rugsėjo 14 d. gimnaziją 

pradėjusiems lankyti pir-

mokams šviesioje ir erd-

vioje, dar dažais kvepian-

čioje aktų salėje vyko pir-

moji klasės valandėlė su 

administracija. Susitikimo 

metu buvo primintos svar-

biausios taisyklės, prisista-

tė moksleivių savivaldos 

atstovai ir pakvietė naujo-

kus aktyviai įsilieti į šur-

muliuojantį ir gyvą gim-

nazijos gyvenimą. Norisi 

tikėti, kad nauji mokiniai 

mūsų erdvėse jau apsip-

rato, jų nebeklaidina pai-

nūs koridorių labirintai. 

Linkime Jums, mieli pir-

mokai, gražių patirčių, 

naujų atradimų, įsiminti-

nų akimirkų.  
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Rugsėjo 28 d.–spalio 1 

d. gimnazistai vyko į 

pažintinę kelionę marš-

rutu SENTENDRE – 

VYŠEGRADAS – ES-

TERGOMAS - BU-

DAPEŠTAS. 

Kelionės metu moks-

leiviai aplankė gražiau-

sius Vengrijos mieste-

lius, susipažino su ša-

lies istorija, kultūra, 

tradicijomis. Vyšegra-

de matė kadaise buvu-

sios įspūdingos pilies 

griuvėsius ant Duno-

jaus kranto, Estergome, 

lankėsi didžiausioje 

Vengrijoje katedroje, 

pabuvojo vengrišką 

dvasią išlaikiusiame 

Sentendre miestelyje ir 

jo muziejuose.  

Vengrijos sostinėje Bu-

dapešte moksleiviai 

vaikštinėjo po Budą ir 

Peštą, grožėjosi Kara-

lių rūmais, Šv. Trejy-

bės aikšte, kėlėsi į Ge-

lerto kalną, nuo kurio 

atsiverė neapsakomo 

grožio miesto panora-

ma. Lankytasi ir Did-

vyrių aikštėje, vaikš-

čiota po nuostabiąją 

Vaci gatvelę, grožėtasi 

klasicistiniais Naciona-

linio muziejaus rūmais, 

neogotikiniais Parla-

mento rūmais, Operos 

ir baleto teatru. Kelio-

nės pabaigą vainikavo 

romantiškas plaukioji-

mas Dunojaus upe, 

grojant klasikinei mu-

zikai.  

Kelionė paliko neišdil-

domų įspūdžių. Apie 

tai - Pauliaus sukurta-

me vaizdo filmuke.  

Įspūdžiai iš kelionės po Vengriją  

Liubinavičius, kuris 

papasakojo moki-

niams, kodėl reikia 

rūšiuoti atliekas, atsa-

kė į klausimus, kaip tai 

daryti, kodėl atliekos 

neturėtų patekti į są-

vartyną, kaip jos yra 

perdirbamos. Svečias 

akcentavo, kad netin-

kamai laikomos arba 

išmetamos ne į joms 

skirtus konteinerius 

atliekos, irdamos kelia 

pavojų aplinkai, kartu 

– ir žmogaus sveikatai, 

gamtai.  

Gimnazijoje vyko „Tyrėjų nakčiai“ skirti renginiai!  

Siekiant įvairinti mo-

kinių ugdomąją veiklą, 

gamtos mokslų moky-

tojų iniciatyva į susiti-

kimą su pirmokais at-

vyko Klaipėdos regio-

no atliekų tvarkymo 

centro ryšių su visuo-

mene atstovas Arūnas 

„Svečiuose Klaipėdos 

regiono atliekų tvarkymo 

centro ryšių su 

visuomene atstovas 

Arūnas Liubinavičius.“  

Filmuko nuoroda: 
https://
www.dropbox.com/s/
eqx80x5eo1dum-
ki/20170930_112449.wmv
?dl=0 
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Rugsėjo 26 d. Klaipė-

dos „Varpo“ gimnazijo-

je vyko netradicinė pa-

moka Europos kalbų 

dienai paminėti.  

Mokiniai dalyvavo 

„Protų mūšyje“. Klau-

simai buvo pateikti 

anglų-rusų-vokiečių 

kalbomis. Buvo sudary-

tos 7 komandos iš įvai-

rių klasių (I-II-III-IV).  

Po antro turo nugalėto-

jais tapo: 

Paulius Mielkaitis (1a ) 

Justas Valužis (1a) 

Dovydas Krutulis (1b ) 

Vita Kulbokaitė (2a ) 

Dovilė Valiaugaitė (3c ) 

Rokas Česynas (4b ) 

 

Komisijai vadovavo:  

anglų kalbos mokytoja 

Irena Lukošienė, Vik-

torija Golikova (4b), 

Greta Rakauskaitė 

(4a ), Dovydas Maci-

jauskas (4d ), Kamilė 

Stirbytė (3a ), Dainora 

Ponelytė (1a ). 

Europos kalbų diena 

Europos kalbų diena –

 rugsėjo 26 d. Europos 

Sąjungo-

je švenčiama šventė, skirta 

Europos Sąjungos kal-

boms. Pirmą kartą švęs-

ta 2001 m. Jos metu Euro-

pos valstybėse organizuo-

jami įvairūs renginiai, sie-

kiant paskatinti kalbų mo-

kymosi įvairovę, išugdyti 

pagarbą visoms Europos 

kalboms, regionų ir tauti-

nių mažumų kalboms.  
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Žygis paminijais  

#olimpinėdienažygyje   

Olimpinio judėjimo dieną, 

mūsų gimnazistai paminėjo leis-

damiesi į iššūkių pilną pėsčiųjų 

žygi Minijos upės pakrantėmis. 

Žygiui vadovavo puikus ketvir-

tokų tandemas: Erikas Žilinskas 

ir Edvinas Gelžinis.  

Nuėjome 17 kilometrų (o gal ir 

daugiau), sužinojome daug isto-

rinių paslapčių, dalyvavome 

viktorinose ir patyrėme daug 

puikių įspūdžių. 

https://www.facebook.com/search/str/%23olimpin%C4%97diena%C5%BEygyje/stories-keyword/stories-public?esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTE1NTY1NDU0NDQ4MjQ5OToxNDM0Mjk5MjYzMjg0NjgxIiwicHNpZCI6eyIxNTU2NTQ1NDQ0ODI0OTk6MTQzNDI5OTI2MzI4NDY4MSI6IlV6cGZTVEUxTlRZMU5EVTBORFE0TWpRNU9
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MES - 
EUROSCOLOS 

FINALE! 

Kviečiame tapti jaunaisiais ambasadoriais projekte 

„MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS“  

Jaunesnieji ambasadoriai - tai aktyvūs moksleiviai, kurie padės 

organizuoti renginius, kurs informacijos centrą ir atliks kitus 

darbus, susijusius su projektu. Šią savaitę skubėkite pas dailės 

mokytoją Sandriją užsiregistruoti.  

Nepraleiskite progos pamatyti Strasbūrą!  

10 moksleivių komanda spalio 23 d. dalyvaus finale ir turės galimybę 
įrodyti, kaip išmano Europos Sąjungos istoriją, institucijų veiklą, ką žino 

apie Europos Parlamentą, jo galias, 
organizacijos struktūrą, sprendimus, teisėkūrą ir joje dalyvaujančias insti-

tucijas, svarbiausius įvykius ir naujienas.  

 Komandai linkime sėkmės! 

Smagu, kai esi tarp geriausiųjų! 

 Adresas: 
 Budelkiemio g. 7, LT-95245, Klaipėda,  
 El.pašto adresas: varpogimnazija@gmail.com 
 www.varpogimnazija.lt 
 https://www.facebook.com/klaipedosvarpogimanzija/ 

Naujienlaiškio autorės: Vaida Skliuderienė ir Orinta Adomavičiūtė 

Raktai į sėkmę 

Prasidėjo LIONS QUEST 12-as sezonas Lietuvo-

je. Pirmas seminaras įvyko Klaipėdos „Varpo" 

gimnazijoje. Raktai į sėkmę programos mokymuo-

se dalyvavo 20 gimnazijos bendruomenės narių. 

Aplankėme Klaipėdos L. Stulpino progimaziją, 

„Ąžuoliuko" ir „Berželio" darželius. Tvarkėme 

bibliotekas ir grąžinome aplinką. Seminaro lektorė 

Daiva Šukytė palinkėjo sėkmės gimnazijai įgyven-

dinant LIONS QUEST programą.  

mailto:varpogimnazija@gmail.com
http://www.varpogimnazija.lt
https://www.facebook.com/klaipedosvarpogimanzija/

