
 

Mieli tėveliai, 

Mes norime Jums priminti, kad 

tokius stebuklingus žodžius, 

kaip sveiki, prašau, ačiū, 

atsiprašau, vaikai pirmiausia išgirsta 

namuose. Būtent namuose vaikai 

išmoksta būti sąžiningi, punktualūs ir 

uolūs, gerai elgtis su draugais, gerbti 

vyresnius ir mokytojus. Taigi, 

namuose jie mokosi būti stropūs, 

nekalbėti pilna burna, mesti šiukšles į 

šiukšlių dėžę. Namuose jie mokosi būti 

organizuoti, rūpintis savo daiktais ir 

neliesti svetimų. O mokykloje mes 

mokome kalbų, matematikos, istorijos, 

gamtos, kūno kultūros... Tėvų 

auklėjimo rezultatus mes tik 

sustipriname, bet nepakeičiame.  

 

 

 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

internetinė svetainė:  

http://www.verdene.klaipeda.lm.lt/ 

 

 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

mokinių uniformos dėvėjimo tvarka: 

http://www.verdene.klaipeda.lm.lt/index.php?

option=com_content&view=article&id=991&

Itemid=442 

 

 

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

bei tėvų informavimo tvarkos aprašas: 

 

http://www.verdene.klaipeda.lm.lt/index.php?

option=com_content&view=article&id=1025

&Itemid=458 
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Lietuvių kalba ir literatūra* 

o Tinkami stori aplankalai; 

o 4–5 ploni sąsiuviniai linijomis (12–24 

lapų); 

o Mėlynas bei žalias rašiklis; 

o Segtuvas A4 su įmautėm; 

o Per mėnesį reikia perskaityti ir atsiskaityti 

pažymiui vieną grožinės literatūros knygą 

(sąrašą pateikia mokytojas). 

Matematika* 

o Tinkami aplankalai; 

o 2 sąsiuviniai langeliais (24–36 lapų); 

1 sąsiuvinis langeliais (12–24 lapų); 

o Mėlynas bei žalias rašiklis; 

o Braižymo priemonės (liniuotė, 

kampainiai, matlankis, skriestuvas, 

pieštukas, trintukas); 

o Segtuvas A4 su įmautėm. 

Anglų kalba* 

o Aplankai vadovėliui (kieti) ir pratyboms  

o 3 sąsiuviniai (būtinai linijomis, 1 plonas 

testams ir 2 pusstoriai arba ploni klasės 

darbams, aplenkti); 

o Segtuvas A4 su įmautėm; 

o Žalias rašiklis. 

 

Istorija* 

o Pusstoris langeliais sąsiuvinis; 

o Rašymo priemonė; 

o Žirklės, klijai; 

o Spalvoti pieštukai. 

Gamta ir žmogus* 

o Pusstoris langeliais sąsiuvinis (36–48 psl.); 

o Pratybos „Eureka“ 1, 2 dalis; 

o Rašymo priemonės; 

o  Žirklės, klijai; 

o Spalvoti pieštukai; 

o Aplenktos knygos. 

Dailė: kūrybinių darbų sąsiuvinis dailės užrašams, 

flomasteriai, juodos spalvos rašikliai, akvareliniai 

dažai, guašas arba akriliniai dažai (12 spalvų), 

teptukai (trijų storių), indelis vandeniui, popierius 

piešimui – 10 lapų sąsiuvinis (A4), popierius 

tapybai – 10 lapų sąsiuvinis (A4), popierius 

tapybai – 10 lapų sąsiuvinis (A3), spalvotas 

popierius, grafinis pieštukas vidutinio kietumo, 

spalvoti pieštukai, drožtukas, sausi klijai, žirklės, 

juodas tušas, plunksnakotis, plunksnelės, 

plastilinas, vaškinės ar aliejinės kreidelės, 

rekomenduojama dailės darbams skirta prijuostė. 

 

Dorinis ugdymas 

o tikyba – pratybos „Džiaugsmas tikėti“ (5 

klasė); 

o  etika – sąsiuvinis (12 lapų). 

Kūno kultūra 

o ilga ir trumpa apranga (švari ir tvarkinga);  

o švari avalynė, pageidautina ne juodo 

pado. 

Muzika 

o mažas natų sąsiuvinis; 

o  sąsiuvinis (12 lapų); 

o  1 įmautė. 

Technologijos (technologijos keičiasi po 

pusmečio): 

o tekstilė – liniuotė (30 cm), pieštukas, 

kanceliarinės žirklės, lininio audinio (30x30 cm), 

adata, siuvimo ir siuvinėjimo siūlai, siuvėjiška 

kreida, segtuvas, 5 įmautės, 5 balti lapai (A4), 

sąsiuvinis langeliais, mitybai – prijuostė. 

 

o konstrukcinės medžiagos 

Projektavimui: segtuvas ( portfolio), įmautės, 

paprasti A4 formato lapai, pieštukas, liniuotė, 

spalvinimo priemonė. 

Darbui su fanera: fanera 3-4 mm storio A4 

formato dydžio, siaurapjūkliui pjūkliukai  



(geriausi vokiški), darbo rūbai, apsaugos 

priemonės (pištinės, akiniai, chalatas arba 

marškiniai „tėčio“. 

Darbui su modelinu: modelinas „Das“  (250gr), 

arba „Milan“ firmos, stekas, paprastas virtuvinis 

neaštrus peilis, kočėlas. 

Dirbant kitomis technikomis ir darbų dekoravimui 

reikalingi: lipalo klijai, akriliniai dažai, akrilinis 

lakas, teptukai tapymui ir statybinis teptukas, 

stalui pasikloti paprastas padėklas ar klijuotė. 

 

*  galimybė dalyvauti konsultacijose 

 

 

 

 

 

 


