Klaipėdos Litorinos mokyklos 2013 m. Rugsėjo 1-osios šventės scenarijus
Ant mokyklos lango kabo didelis spalvingas kvietimas
Nauji mokslo metai prasideda rugsėjo 2-ą dieną.
Prašome atidžiai išstudijuoti pamokų tvarkaraštį ir nevėluoti, nes pirmoji pamoka prasidės
12.00 val. mokyklos kieme.
Pamokų tvarkaraštis:
1. Pilietiškumo ugdymas
2. Matematika
3. Tikyba
4. Lietuvių kalba
5. Technologijos
6. Kūno kultūra
7. Klasės valandėlė
Mokiniai privalo būti gražiai įdegę, linksmi ir pasiilgę mokslų.
Mokytojai turi atsinešti šviežiausias mokslo naujienas ir didelį norą pasidalinti jomis su
mokyklos bendruomene.
Tėvelių prašome nepamiršti atvežti į mokyklą savo vaikų! Pageidautina, kad su savo
sūnumi ar dukra atsivežtumėte ir porą kaimynų vaikų. Juk dideliame būryje ir mokytis,
ir augti, ir gyventi yra žymiai smagiau!

Sveikai įdegę ir pasipuošę vaikai visai neliūdėjo, kad mokslo metus dėl ypatingai blogo oro teko
pradėti mokyklos salėje, o ne jaukiame jos kiemelyje. Šiek tiek neramu mokiniams buvo tik dėl to,
kad kvietime į pirmąją mokslo metų dieną buvo įrašytos net 7 pamokos! To dar nėra buvę mokyklos
istorijoje, todėl dar prieš šventę mokytojai buvo užversti klausimais, ar tai – tiesa. Iš tiesų rugsėjo 2- ą
dieną vyko pamokos, tačiau jos buvo neilgos ir žaismingos.
1. Skambant mokykliniam varpeliui dešimtokai atvedė ikimokyklinės grupės „Delfinukai“
narius. Grupei šventės iniciatorius padovanojo lavinamųjų žaidimų rinkinį.
2. Šventės vedantysis perskaitė eiles ir pasakė sveikinimo žodžius.
Kai draikosi voratinkliai, kai žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų,
o varnėnų pulkai į pietus išsineša vasaros svajas,
ne vieno mūsų širdis nusmelkia nerimas, sumišęs su džiaugsmu.
Rugsėjis...
Margaspalvių jurginų galvos siūbuoja vėjyje –
rugsėjis.
Žemė kantriai laukia žiemkenčių –
rugsėjis.
Virpulys vis dažniau nubėga medžių viršūnėmis –
rugsėjis.
O mes visi išleidžiame, palydime arba patys išeiname...
Į Mokyklą…
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3. Vedama pilietiškumo pamoka.
Pilietiškumo pamoką pravedė mokyklos direktorė Edita Andrijauskienė ir Klaipėdos apskrities gestų
kalbos vertėjų centro direktorė Nijolė Kaubrienė.
4. Matematikos pamokos metu buvo apžvelgti anketos „Ar laukiate Rugsėjo pirmosios?“
rezultatai (http://korsigita.wordpress.com/2013/08/08/ar-laukiate-rugsejo-pirmosios/), kurie parodė,
kad daugiau nei pusė anketos dalyvių mokyklos... dar nepasiilgo, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renata Aglinskienė supažindino su klasių komplektais bei pristatė ugdymo naujoves.
5. Tikybos pamoką vedė Klaipėdos Marijos taikos karalienės bažnyčios klebonas Vilius
Viktoravičius, palaimindamas mokyklą ir naująją ikimokyklinę grupę. Tėvai supažindinami su
naujove – tikybos dėstymu mokykloje.
6. Lietuvių kalbos pamokoje dešimtokai išdalijo visiems šventės dalyviams spalvingus
kartoninius obuoliukus, ant kurių pasiūlė parašyti linkėjimą, svajonę ar šiaip gražų žodelį.

7. Iš tų obuoliukų technologijos pamokos metu vienas tėvelis „išvirė“ kompotą, kurį supylė į
trijų litrų stiklainį ir jį užsuko konservavimui skirtu dangteliu, o dviejų mokinių mamytė nupiešė
etiketę, liudijančią, kad tai tikras obuolių kompotas, pagamintas 2013-ųjų rudenį!
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8. Kūno kultūros pamokoje visi vykdė žaismingus paliepimus:
 Kurie ilsėjotės prie jūros, atsistokite ant vienos kojos.
 Kas atostogavo kaime, atsitūpkite.
 Kas buvo išvykę į užsienį, pakelkite ištiestą kairę ranką.
 Kas darbavosi sode, pasilenkite į priekį.
 Kas vasarą skaitė knygas, tris kartus pašokite į orą.
 Kas vasarą niekur nebuvo išvažiavęs, nuleiskite dešinės rankos nykštį žemyn.
 Kas šią vasarą dalyvavo jūros šventėje, parodykite abiem rankom jūros bangas.
 Kas vasarojo stovykloje, padarykite namo stogelį virš savo galvos.
 Kas šią vasarą dirbote, susiimkite abiem rankom už galvos.
 Kas pasiilgo mokyklos, paimkite savo klasės vadovę už rankos ir eikite į savo klasę, kurioje
vyks paskutinė pagal tvarkaraštį pamoka – klasės valandėlė.
7. Klasės valandėlė, arba pirmoji pamoka klasėse.
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