
 

Gruodžio 21 dieną gimnazistai pasinė-

rė į stebuklingus ir užburiančius pasakų 

pasaulius – mokykloje vyko „Kalėdinio 

džiaugsmo diena“. Tad artėjančias didžią-

sias metų šventes įspūdingai paminėjome 

įsisukdami į pasakų pasaulį. Šventinė 

nuotaika puošė visų veidus ir tikras 

džiaugsmas spindėjo mokinių akyse, kai 

kiekvienos klasės pasirodymas buvo 

pastebėtas ir įvertintas. Progą pasisve-

čiuoti pasakų šalyje turėjo net mūsų 

gimnazijos administracija. Pasibaigus 

šventei kupini įspūdžių ir laukimo iš- 

skubėjome į namus – prasidėjo ATOS-

TOGOS!  

Olivija Dunauskaitė, 

 Jaunųjų žurnalistų būrelio narė  
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„atšilimo“ laikotarpio (maždaug nuo 1960 m.) iki Neprik-

lausomybės atgavimo bei nepriklausomoje Lietuvoje ku-

riančių šiuolaikinių Lietuvos menininkų darbai.  

Mokytoja Sandrija 

Gruodžio 12 d. mūsų gimnazijos mokslei-

viai su mokytojomis Birute Mazgeliene ir 

Sandrija Donskiene lankėsi Vilniaus širdyje 

įsikūrusiame Mo muziejuje. Mokiniai buvo 

supažindinti su MO muziejaus kolekcija, kurią 

sudaro lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių meni-

ninkų-modernistų kūriniai, sukurti nuo 
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NAUJIENLAIŠKIS 
ĮSPŪDŽIAI IŠ MO MUZIEJAUS: 



TĖVŲ FORUME PYNĖME VAINIKĄ 

Adventas – tai metas, kai šiluma užplūsta 

mūsų širdis. Šį ramybės ir šviesos laiką atspindi 

advento vainikas. Vainikas yra vienas iš senųjų 

simbolių, ženklų iki šiol labai populiarus dauge-

lyje šalių. Savo apskrita forma vainikas primena 

žiedą. Žiedas simbolizuoją susijungimą, vienybę, 

tobulumą, amžinybę.  
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Jaukiame pasibuvime kartu, nupynėme pilną šilumos ir palinkėjimų advento vainiką. Kiekvienas 

įdėjome dalelę savęs. 



Gintė (abiturientė): „Per šį renginį mes, abiturientai, turėjome gana įdomią užduotį. Dirbdami 

grupėmis, kūrėme brandos egzamino užduotis, jas sprendėme, o vėliau pristatėme kitiems dvyliktokams. 

Įdomiausia tai, kad vėliau tai bus panaudota kuriant mūsų matematikos bandomųjų egzaminų užduotis. 

Kuriant užduotis teko paplušėti: prisiminti taisykles, pasukti galvą, pavartyti sąsiuvinį ir net skambinti 

mokytojai, kad ši ateitų padėti. Manau, kad tokia veikla padeda geriau pasiruošti egzaminams ir labiau 

suprasti, ko iš mūsų nori egzamino rengėjai.“ 

Glorija (abiturientė): „Mums ši diena labai patiko. Veikla buvo gana neįprasta: reikėjo sukurti ban-

domojo matematikos egzamino užduotis. Tai tikrai buvo naudinga, nes tada, kai pats ieškai užduočių, 

gali pasikartoti, o galbūt net išmokti jas spręsti. Be to, dirbdamas grupėje, gali pasikonsultuoti, išmokti 

kažką nauja, pamokyti kitą. Manau, kad bandomojo egzamino užduočių kūrimas padeda labiau perprasti 

egzamino subtilybes. Ačiū matematikos mokytojams.“ 

Mantas Balčiūnas (abiturientas): „Tiesą pasakius, tikrai nesitikėjau, kad mokytojo darbas gali kelti 

tiek iššūkių, nesuvokiau, ką reiškia būti mokytojo vietoje. Žinoma, buvo labai įdomu išmokyti kažką nau-

ja kitus, matyti susikaupusius veidus.“ 

Lukas (abiturientas): „Mano nuomone, pamokos vedimas atnešė nenupasakojamą patirtį. Visų pir-

ma, tai buvo viena įdomiausių, labiausiai intriguojančių dienų mokykloje. Mokytoju pabūti labai patiko, 

tačiau supratau, kad mano gyvenimo kelias neturės nieko bendra su pedagogika. Na, bet kas ten žino, 

kaip bus…“ 

Vita (devintokė): „Šiandien man mokykloje buvo įdomu. Žaidėme „Bingo“: nesu to žaidimo žaidusi, 

bet jis man labai patiko. Darėme 3D piešinuką: nervinausi, nes buvo sunku. Kitą pamoką darėme paru-

oštukes. Galvojau, kad bus kažkas sunkaus, o čia reikėjo tik prisiminti taisykles ir formules. Įdomiai pra-

leidau laiką, kartu labiau įsiminiau funkcijų taisykles.“ 

Pilkų dienų sutemose mokyklos gyvenimas tik dėl mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo tam-

pa spalvotas. Įdomios veiklos, kūrybiškos užduotys net į sudėtingą formulių pasaulį priverčia pažvelgti 

kitaip. Tada ryškėja ir kiti dalykai – šviesūs mokinių veidai ir smalsumo kibirkštėlės jų akyse. Būtent 

tokie įspūdžiai dėliojasi mintyse po gruodžio 4 d. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje vykusio renginio 

„Kalėdinis matematikos ir informacinių 

technologijų (MIT) kaleidoskopas“. 

Grupinės veiklos „Užduočių bankas“, 

„Jaunieji mokytojai“, „Flipy“, „Bingo“, 

„3D“, „Kubas“, „Paruoštukės“ – visa tai 

padėjo mokiniams kūrybiškai pažiūrėti į 

matematiką ir informacines technologi-

jas. Tai liudija ir jų atsiliepimai. 
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NAUJIENLAIŠKIS 

JUK PASAULĮ VALDO MATEMATIKA, TIESA? 



Inga (devintokė): „Šią netradicinio ugdymo dieną mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose: 

„Bingo“, „Kubas“, „3D“, „Paruoštukės“. Visi žaidė žaidimą „Bingo“, kuris iškart įtraukė kiekvieną. 

Šiam žaidimui nereikėjo jokių specifinių žinių, mat jis paremtas atsitiktinumu. Vėliau mokiniai mėgi-

no išlankstyti kubą ir, be abejo, lavino savo loginį mąstymą. Visus itin sužavėjo 3D spausdintuvas, 

mokiniai kūrė įvairias figūras, kurias informatikos mokytoja pažadėjo spausdinti. Ši užduotis taip 
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Apibendrinant mokinių nuomones, tenka pripažinti, kad organizuoti tokias veiklas nėra lengva – tai 

reikalauja daugiau laiko, išradingumo, bendradarbiavimo. Tačiau visa tai atperka nuoširdus mokinių 

džiaugsmas, kad matematika, pasirodo, gali būti žaisminga ir įdomi, kviečianti atrasti ir kitaip pažvelgti į 

pasaulį. 

Pavaduotoja Irena 

lavina fantaziją! Ir tai dar ne 

viskas: į grupes susėdę mo-

kiniai turėjo prisiminti ma-

tematikos formules ir sukurti 

spalvingus formulių plakatus. 

Už aktyvų dalyvavimą buvo 

rašomi kaupiamieji taškai. 

Džiaugiuosi, kad diena praėjo 

labai produktyviai.“ 
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NAUJIENLAIŠKIS 

Gruodžio 3 dieną su komanda turėjome  galimybę išbandyti jėgas Klaipėdos miesto 9-10 klasės moki-

nių viktorinoje „Švieskime viltimi gyventi“, kuri buvo skirta ŽIV, AIDS ir įvairių priklausomybių temoms.  

Ruošėmės konkursui mėnesį,  o mums padėjo socialinė pedagogė Silvija ir visuomenės sveikatos specia-

listė Aurelija. Šis laikotarpis mums leido suartėti kaip komandai, atlikti viską bendrai ir kūrybiškai. 

Mintys, idėjos virto realybe ir mes drąsiai ėjome tikslo link – nugalėti. Ne tik teorija, bet ir komandinis 

prisistatymo darbas (vaidinimas) mus sustiprino ir mes laimėjome 2-ąją vietą.  

ĮSPŪDŽIAIS IŠ KONKURSO DALINASI 2A KLASĖS MOKINĖ OLIVIJA DUNAUSKAITĖ: 

Su Telšių kunigų seminarijos rektoriumi kunigu Sauliumi Stumbra kalbėjome apie Liudą Vasarį. Ir 

ne tik apie jį... 

Dėkojame mokytojai 

Monikai Šulcaitei-

Jaunienei ir visiems 

klausiusiems ir klau-

siantiems. 

SVEČIUOSE—TELŠIŲ SEMINARIJOS REKTORIUS KUNIGAS SAULIUS STUMBRA 

https://www.facebook.com/monika.sulcaite.90?__tn__=K-R&eid=ARB9b8lAARLkPSKCfzWJDYsD_cgx7jcYK8VkWTom59eE_dB9-pz8m0KKiCocLbiCZbTO21iAq2UPs2p-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9P7VTqcADQA-Uas2RMJmKYi3C-50-JTTvwRVYXmkzb9FiKW4Jg2rBsT-2a-H3Esbft-xfdzos3BzKIaU7LIn
https://www.facebook.com/monika.sulcaite.90?__tn__=K-R&eid=ARB9b8lAARLkPSKCfzWJDYsD_cgx7jcYK8VkWTom59eE_dB9-pz8m0KKiCocLbiCZbTO21iAq2UPs2p-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9P7VTqcADQA-Uas2RMJmKYi3C-50-JTTvwRVYXmkzb9FiKW4Jg2rBsT-2a-H3Esbft-xfdzos3BzKIaU7LIn


7 

BAIGIAMĄJĮ PROJEKTO „PAŽINK VALSTYBĘ “ RENGINĮ  PRISTATO 
OLIVIJA DUNAUSKAIT Ė:  

Gruodžio 7 dieną mes, nedidelė dalelė 

gimnazijos mokinių kartu su direktoriaus 

pavaduotojomis Orinta ir Vaida, vykome į 

Vilnių, kur Nacionalinėje Martyno 

Mažvydo bibliotekoje vyko projekto 

dalyvių veiklos pristatymai.  

Mus pasitikęs 3 aukštų pastatas atrodo 

didingai - jį puošia galingos kolonos, svet-

ingai pasitinka atsiveriančios masyvios 

durys. Viduje tvyro ramybė ir tyla, aplinka 

čia išties jauki ir rami, verčianti 

susikaupti. Kiekvienas bibliotekos kampe-

lis yra pritaikytas skaitytojo poreikiams. 

Čia yra ir krėslų, kuriuose gali pasislėpti 

nuo menkiausio triukšmo, kompiuterių ir 

kitos įrangos, čia galima rasti įrašų studiją 

ir net kino teatrą.  Bibliotekos sienas 

puošia knygų instaliacijos, vitražai, 

paveikslai, o fonduose saugoma 6 mili-

jonų knygų!   Biblioteka man paliko didelį 

įspūdį ir tikiuosi joje dar apsilankyti.   
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NAUJIENLAIŠKIS 

KALĖDŲ LAUKIMĄ NUSPALVINO SPORTAS!  

SUSITIKIMAS 

Gruodžio 6 d. vakarą mūsų gimnazijos mokiniai, lydimi mokytojos Sandrijos Donskienės, buvo susi-

tikime su Europos Parlamento informacijos biuro vadove Daiva Jakaite, kuri kalbėjo apie Europos Parla-

mento įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui bei pristatė artėjančių Europos Parlamento rinkimų aktualijas. 

Mokytoja Sandrija 

komanda, pasiruošusi visus nugalėti. To ilgai laukti nereikėjo: džentelmeniškai elgdamiesi, švelniai pasuo-

dami, jie vis tiek sugebėjo įveikti visus varžovus ir tapo nugalėtojais. Pralaimėjusieji visai neliūdėjo –  juk 

tokiose varžybose visada laimi draugystė ir smagu yra susiburti, pabūti kitokioje aplinkoje.  

Adrija Jurdonaitė, Jaunųjų žurnalistų būrelio narė  

Prieš Kalėdas kūno kultūros mokytojų iniciatyva vyko kalė-

dinis tinklinio turnyras, subūręs tėvus, mokytojus, vaikus. Tur-

nyre varžėsi 4 komandos. Grėsmingiausiai atrodė dvyliktokų 
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R. J. Palacio „Stebuklas“, A. Anušaus-

kas „Aš esu Vanagas“, R. Šepetys „Druska 

jūrai“, V. Kočiubaitis „Afganistano dakta-

ras“, N. Vujicic „Nesustabdomas“ – tai tik 

keletas iš visos krūvos naujų knygų, už 

kurias dėkojame šių metų knygų dovanoji-

mo akcijos organizatorei Neolei Jucienei ir 

Jums, „Varpo“ gimnazijos mokiniai! 

LEISKIS Į SUSITIKIMĄ SU  
KNYGA 

Priimkite iššūkį ir perskaitykite po vieną knygą kas mėnesį, juk skaitymas ne tik lavina intelektą, gerina 

smegenų veiklą, padeda geriau suprasti aplinkinius, bet ir mažina stresą, didina laimės jausmą, net gerina 

miego kokybę. Leiskitės į susitikimą su knyga, tikrai verta! 

Bibliotekininkė Sandra 

ŽIEMA 

SAUSIS 

draugo mėgstamiausia 
knyga; 

VASARIS 

knyga, kuri išleista dau-
giau nei prieš 150 metų; 

GRUODIS‘2019 

knyga, kurią privalėjai 
perskaityti I klasėje, bet 
taip ir neperskaitei... 

PAVASARIS 

KOVAS 

knyga, kurios autorius 
turi tokį patį vardą, kaip 
ir tu; 

BALANDIS 

knyga, kurios pagrindi-
nis veikėjas - gyvūnas; 

GEGUŽĖ 

knyga geltonu viršeliu; 

VASARA 

BIRŽELIS 

knyga, išleista tavo gimi-
mo metais; 

LIEPA 

žmogaus, kuriuo žaviesi, 
biografija; 

RUGPJŪTIS 

knyga, kuri jau ilgą laiką 
gulėjo lentynoje; 

RUDUO 

RUGSĖJIS 

2019 metais išleista kny-
ga; 

SPALIS 

knyga, pagal kurią pasta-
tytas tavo matytas fil-
mas; 

LAPKRITIS 

knyga, kuri padės tau 
pasiekti savų tikslų; 
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GERA DOVANOTI DŽIAUGSMĄ KITIEMS 

Kartu su direktore Rasa Mašuri-

niene ir savivaldos kuratoriumi Kaziu 

Bagdonu vykome įteikti dovanų BĮ 

„Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko 

gerovės centrui“. Dovanos Mokinių 

tarybos iniciatyva buvo renkamos 

visą gruodį, surinkta lėšų ir per Py-

ragų dieną. Nepasiturinčiai gyvenan-

čioms šeimoms skirti du čekiai po 

50€ ir daug įvairiausių dovanų vai-

kams. 

Dėkojame visiems, prisidėjusiems 

prie dovanojimo džiaugsmo. Gera yra 

dovanoti džiaugsmą kitiems ir išgirsti 

gražius padėkos žodžius. 

Adrija Jurdonaitė  

Gruodžio 14 dieną dalyvavome gerumo akcijoje „Moksleivių kalėdinių darbų paroda-mugė 2018“, 

Klaipėdos prekybos ir pramogų centre „Akropolis “. Gerumo akcijos metu ne tik eksponavome ir prekia-

vome padarytais I ir II klasių mergaičių darbais, bet ir prisidėjome prie gražesnio negalią turinčių vaikų 

gyvenimo, nes  dalį surinktų pinigų paaukojome BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams.  

Gabija Budvytytė (3E kl.)e, Gabrielė Umporaitė (3E kl.), Agnė Karaliūtė ( 3E kl.). 

Gruodžio 12 dieną LCC tarptautiniame universitete vyko Kalėdinė 

mugė, kurios tikslas visas surinktas lėšas paaukoti labdaros organizaci-

joms. Kalėdinė labdaros mugė – vienas jaukiausių ir šilčiausių univer-

siteto renginių, kuriame kiekvienas ras ką nusipirkti ir kuo papuošti 

savo namus. Mugėje dalyvavo daug mokyklų, viena jų buvome ir mes. 

Pardavinėjome mūsų visų rankomis darytus žaisliukus, eglutes, megz-

tus gaminius, pavyzdžiui, šalikus, kepures, pirštines, ir visas surinktas 

lėšas paaukojome. Mugė vyko tris valandas, tačiau tuo metu kartu vyko 

ir studentų šventinis koncertas. Renginys buvo labai  gražus, jautėsi 

Kalėdinė dvasia, taip pat labai džiaugiamės, kad visos lėšos bus paau-

kotos. Smagu prieš Kalėdas daryti gerus darbus.  

(Marija Sakalauskaitė (2B kl.) ir Kotryna Činauskaitė (2B kl.) 
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NAUJIENLAIŠKIS 

Mes, 1 c klasės mokiniai, kartu su 

auklėtoja Rima Stainiene prieš Kalėdas 

vykome į Gargžduose esančius Viliaus 

Gaigalaičio globos namus. Prie mūsų 

prisijungė ir gimnazijos liaudies instru-

mentų kapela „Joginta“. Viešnagei ruo-

šėmės iš anksto, nes norėjome pradžiu-

ginti neįgaliuosius ir senelius artėjan-

čių Kalėdų proga. Globos namų gyven-

tojams išdalinome spalvotus balionus, 

padovanojome dailės mokytojos Sand-

rijos Donskienės mokinių įrėmintus 

piešinius, koncertavo „Joginta“, atliku-

si smagias liaudiškas dainas ir melodi-

jas. Globos namų bendruomenei labai 

patiko mūsų apsilankymas (apie tai jie 

rašo savo puslapyje http://

www.gaigalaitis.lt/153-varpo-

gimnazistu-koncertas-globos-namuose)  

Agneta Grunskytė  

VIEŠNAGĖ PAS NEĮGALIUOSIUS IR SENELIUS  

http://www.gaigalaitis.lt/153-varpo-gimnazistu-koncertas-globos-namuose
http://www.gaigalaitis.lt/153-varpo-gimnazistu-koncertas-globos-namuose
http://www.gaigalaitis.lt/153-varpo-gimnazistu-koncertas-globos-namuose


Gruodžio 4 dieną Klaipėdos 

mieste vyko VII-oji respublikinė 

mokinių matematikos konferencija 

„Matematika aplink mus“. Konfer-

encijoje pranešimus skaitė ir mūsų 

mokyklos gimnazistai: Vesta 

Ašmenskaitė (IVB kl.) skaitė 

pranešimą tema „Matematika dailėje 

ir architektūroje“ (mokytoja Virgin-

ija Jakimavičienė) ir Edvinas Šakys 

(IIA kl.), kurio pranešimo tema bu-

vo „Erdviniai kūnai architektūro-

je“ (mokytojas Nikolaj Petunov).   
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MATEMATIKOS KONFERENCIJOJE 

Mūsų gimnazijos mokinių kūrybiniai darbai 

„Žiemos pasaka" puošia E. Galvanausko moky-

mo centro erdves (dailės mokytoja Sandrija).  

Mūsų gimnazistės Paulinos Kontrimaitės 

(IVD kl.) piešinių paroda filmuke „Nestabdyk 

manęs dabar“ (dailės mokytoja Sandrija) gim-

nazijos facebook paskyroje: 
https://www.facebook.com/klaipedosvarpogimanzija/

videos/912491932287728/?

eid=ARBgAejSOBMsknoo3cCDGVur0VLZWouSjswr

b89DKUfkW60S6nmdWOyPKlDmJxhBj5kpF5Bvs1a3

byvC.  

https://www.facebook.com/klaipedosvarpogimanzija/videos/912491932287728/?eid=ARDFKVDYBbyEGvDJqg0ypkqGVmuNwvh3CcRlmImwoCXSbiUSleq-9PkZInW2d9wITZw7EkD_EjvEmS5c
https://www.facebook.com/klaipedosvarpogimanzija/videos/912491932287728/?eid=ARBgAejSOBMsknoo3cCDGVur0VLZWouSjswrb89DKUfkW60S6nmdWOyPKlDmJxhBj5kpF5Bvs1a3byvC
https://www.facebook.com/klaipedosvarpogimanzija/videos/912491932287728/?eid=ARBgAejSOBMsknoo3cCDGVur0VLZWouSjswrb89DKUfkW60S6nmdWOyPKlDmJxhBj5kpF5Bvs1a3byvC
https://www.facebook.com/klaipedosvarpogimanzija/videos/912491932287728/?eid=ARBgAejSOBMsknoo3cCDGVur0VLZWouSjswrb89DKUfkW60S6nmdWOyPKlDmJxhBj5kpF5Bvs1a3byvC
https://www.facebook.com/klaipedosvarpogimanzija/videos/912491932287728/?eid=ARBgAejSOBMsknoo3cCDGVur0VLZWouSjswrb89DKUfkW60S6nmdWOyPKlDmJxhBj5kpF5Bvs1a3byvC
https://www.facebook.com/klaipedosvarpogimanzija/videos/912491932287728/?eid=ARBgAejSOBMsknoo3cCDGVur0VLZWouSjswrb89DKUfkW60S6nmdWOyPKlDmJxhBj5kpF5Bvs1a3byvC


NAUJIENLAIŠKIS 

Vieną gruodžio dieną šurmuliavo, kle-

gėjo visi, draugėn susirinkę: kas pyrago 

gabalėlį siūlė, kas naujas knygas reklama-

vo, kas skonėjosi nupirktu gardėsiu, kas 

grojo ir dainavo. Tokiame šurmulyje pa-

junti, kad šventė nenumaldomai arti: įsupa 

bendrystės džiaugsmas, aukštyn širdį kelia 

KAIP GERA BENDRYST ĖJE KURTI GERUMO STEBUKLUS!  

14 

graži idėja, kad kažkam gali padėti. Juk kartais tiek nedaug tereikia, kad šalia esantis taptų laimingesnis. 

Mūsų gimnazistai tą puikiai suprato ir noriai prisidėjo prie gerumo stebuklo kūrimo. Dėkojame Jums!   



MINTIMIS APIE KITOKI Ą PAMOKĄ DALINASI TREČIOKĖ GABRIELĖ:  
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Mums, trečiokams, gruodžio 5 d. vyko 

„Mitybos ir turizmo“ pamoka kitaip – 

Klaipėdos „Amberton“ viešbutyje. Labai 

buvo įdomu. Viešbučio administracijos 

darbuotoja aprodė viešbutį ir papasakojo 

apie jo infrastruktūrą. Apsilankėme ir ver-

tinome apgyvendinamus kambarius nuo 

ekonominės klasės iki „liukso“, viešojo 

maitinimo barus ir restoranus. Kilome į 20 

aukšto panoraminį restoraną ir kokteilių 

barą VIVALAVITA – vaizdas nepakar-

tojamas. Linksmai ir turiningai pra-

leidome laiką.  

Atkelta iš 1 puslapio 



Aplankykite virtualią gimnazistų 

kalėdinę dailės darbų parodą 

„Kalėdinis atvirukas“ gimnazijos 

www.yuotube platfomoje:  

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=9&v=FKuxWRlf6NU 

   Simboliai buvo svarbūs per visa žmonijos 

istoriją. Kiekvienu laikotarpiu simboliai 

keičiasi. Tai priklauso nuo kultūros ir ma-

dos tendencijų, tačiau kai kurie per amžius 

liko nepakeičiami. Žmogų per gyvenimą 

lydi daugybė simbolių. Vienu laikotarpiu 

pastebimi vieni, kitu – kiti svarbūs ženklai. 

Virtuali darbų paroda: 

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=12&v=GSyZdqiqJ3w 

Dailės mokytoja Sandrija Donskienė 

VIRTUALI DAILĖS DARBŲ PARODA „ŠEIMOS SIMBOLIS“ 

Mes žiniatinklyje: 

www.varpogimnazija.lt 

VIRTUALI DAILĖS DARBŲ 

 PARODA 

Gimnazijos kraštotyros būrelio nariai (mokytoja 

Daiva Kikienė) suskaičiavo savo nuveiktus dar-

bus, įveiktus žygius ir nueitus kilometrus. Savo 

veiklos akimirkas sudėjo į video filmuką: 

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=1&v=FZIzorvwWBk 

GIMNAZIJOS KRAŠTOTYRININKŲ METŲ 

VEIKLOS APŽVALGA 

Draugaukime socialiame tink-

le facebook  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=FKuxWRlf6NU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=FKuxWRlf6NU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=GSyZdqiqJ3w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=GSyZdqiqJ3w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FZIzorvwWBk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FZIzorvwWBk

