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Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos 10 pm
klasės mokiniai atsiliepė į Ukmergės kultūros
centro kvietimą dalyvauti ,,Šviečiančių moliūgų
žibintų“ konkurse-parodoje. Dešimtokai pagamino
žibintą ir taip, kartu su miestelėnais, papuošė erdvę
rudeniniais daržo gražuoliais.
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Ar dažnai vaikai girdi pasakas?
Spalio mėnuo su spalvotais medžių lapais į Užupio
pagrindinę mokyklą atnešė pasakas.
Gražias, negirdėtas, įdomias. Jau antrus metus pradinukai
keliauja į mokyklos biblioteką, kur patogiai įsitaisę, jaukioje
aplinkoje klausosi pasaulio šalių pasakų. Išgirdo lietuvių
pasaką „Užburtas malūnas“, tuvių „Kaip kiškis avelę
išgelbėjo“, gruzinų „Laimė“. Mokykla dalyvauja veikloje
„Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“
iniciatyva „Pasakų iššūkis 2021“ (autorė ir organizatorė
Akvilė Sadauskienė, partnerė Prienų švietimo pagalbos
tarnyba). Iniciatyvos tikslas – skatinti žodinio kultūros
paveldo – liaudies pasakos, kaip ugdymo ir ugdymosi
kultūra priemonės, žinomumą, priminti jos svarbą
šiuolaikinėje visuomenėje, didinant pagarbą protėvių
paveldui ir kultūrų įvairovei. Tai vaikų ugdymas pasakomis. Iniciatyvos metu skaitomos liaudies pasakos. Jų
klausomasi. Tada diskutuojama, svajojama, ragaujama, atliekamos kitos užduotys. Šiemet dirbama pagal
metodinį leidinį „Laimė“.
Bibliotekoje jau svečiavosi priešmokyklinukų grupės „Giliukai“, „Riešutėliai“, pailgintos dienos grupė, 3a
klasės mokinukai. Dar ir ateinantį mėnesį mokyklos ugdytiniai semsis pasakų išminties ir mėgausis maloniomis
akimirkomis.
Netrukus prie iniciatyvos prisijungs ir penktų – aštuntų klasių mokiniai.
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Mokyklos dovana stropiausiesiems
Užupio pagrindinė mokykla tęsia tradiciją apdovanoti
geriausius savo mokinius – mokslo pirmūnus. Šiemet tokių
mokinių radosi beveik pusė šimto. 2–8 klasių stropiausiems
moksleiviams per du savaitgalius surengtos dvi kelionės: į
Kauno muzikinio teatro spektaklį „Guliverio kelionės“ ir
edukacija Kauno istorinėje prezidentūroje bei ekskursija
Lietuvos valstybės pažinimo centre ir edukacija Vytauto
Kasiulio dailės muziejuje.
Pirmoji kelionė – į Kauną. Muzikiniame teatre, kompozitorės,
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Zitos
Bružaitės operoje vaikams, jaunųjų žiūrovų dėmesį kaustė
ne tik muzikos garsai, įspūdingi artistų kostiumai, bet ir kūrinio
idėja, jog iš tiesų „mažas žmogus yra ne tas, kuris žemo ūgio,
bet tas, kurio mintys menkos, o poelgiai niekingi. Ir didelis yra
ne tas, kuris pranoksta kitus ūgiu, bet tas, kuris kilnus, doras ir protingas. Mus augina dideli ir gražūs darbai,
geri siekiai, o godumas, žiaurumas paverčia mus nykštukais“. Opera pastatyta pagal anglų rašytojo Džonatano
Svifto romaną „Guliverio kelionės“, todėl ir jos autoriai kvietė vaikus į įspūdžių kupiną kelionę laivu. Laivas –
net ir spektaklio programėlė. Tiesa, pagal brėžinius ją žiūrovams reikėjo susilankstyti patiems. Daugelis
mokinių pirmą kartą lankėsi tikrame teatre ir ypač operoje. Lydinčios mokytojos supažindino su šio teatro
istorija, priminė kultūringo elgesio teatre taisykles.
Istorinėje prezidentūroje mokiniai įsijautė į agento Mažylio vaidmenį – turėjo rasti ir iššifruoti istorinę
informaciją, kad galėtų atrakinti kodinę spyną ir gauti dovaną. Po to, pasirinkę įdomiausią tarpukario Lietuvos
istorijos faktą, papasakoti apie jį visiems ekskursantams.
Paklausti, kaip vertina šią dovanotą kelionę, mokiniai entuziastingai kėlė nykščius aukštyn.
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Išvyka į Vilnių – antroji mokyklos dovana pirmūnams
Spalio 15 dieną dar viena užupiečių pirmūnų grupė
mokyklos dovaną – kelionę – surengė į sostinę. Pirmiausia
– į Vytauto Kasiulio dailės muziejų. Čia mokinius iš
pradžių supažindino su danų tapybos „Aukso amžius“
paroda „Bundančios tautos“. Prieš kelias savaites, minint
oficialių diplomatinių santykių pradžios tarp Danijos ir
Lietuvos 100 metų jubiliejų, šią parodą atidarė Jos
karališkoji prakilnybė Danijos kronprincesė Mary ir
Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Parodą
„Bundančios tautos“ sudaro 46 paveikslai, sukurti žymių
XVIII a. pab.–
XIX a. pr. danų
„ a u k s o
amžiaus“ tapytojų. Mokiniai aktyviai įsitraukė į paveikslų
analizę, reiškė savo pastebėjimus ir nuomones. Kartu praplėtė
žinias apie Danijos karalystės kraštovaizdį, kasdienybę,
gyvenimo būdą, istoriją.
Po to edukatorė pakvietė visus mokinius sukurti savo paveikslą
tokia pat išskirtine technika, kokia kuria ir dailininkė Eglė
Ridikaitė – purškiant aerozolinius dažus pridengus popierių savo
rankų darbo trafaretais. Vaikai įniko į darbą ir netrukus gimė
visas pluoštas įspūdingų darbų. Čia pat mokiniai surengė jų
parodą, šalia jos pasakojo, kas labiausiai įsiminė iš šios
edukacijos, ką labiausiai patiko daryti. Edukatorė buvo
nustebinta mūsų mokinių aktyvumu ir ypač – branda. Šių savo
darbų parodą nutarėme surengti ir savo mokykloje.
Dar viena intelektuali ir emociškai praturtinanti pramoga
mokiniams buvo pažintinė ekskursija Valstybės pažinimo centre.
Moderniausiomis priemonėmis pristatoma Lietuvos istorija,
valstybės.
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Stiklo muziejuje
Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos pradinukai šiandien aplankė
Balninkų stiklo muziejų, įsikūrusį Molėtų rajone. Dviejų dalių edukacinė
programa supažindino vaikus su aukštaičių tradiciniais patiekalais. Vaikai
patys gamino virtinius su mėsa, varške, obuoliais. Kol virtiniai virė, edukacijos
vadovė supažindino su stiklo gamyba ir puikiais dirbiniais, Balninkų krašto
istorija, lėlių gaminimu rankomis. Na ir žinoma, pabaigoje laukė visų vaišes
— pačių pasigaminti, kvepiantys virtiniai su arbata. Vaikai pakilios nuotaikos
grįžo namo su pačių pasigamintomis lauktuvėmis.
Mokytojos D. Aniukštienė ir V. Adomavičienė.

Užupio pagrindines mokyklos antrokai ir jų mokytojos D.
Aniukstiene ir V. Adomavičienė mokosi ir keliauja.
Prieš pat atostogas jie apsilankė Vikingų kaime, Širvintų raj. Klausėsi
įdomių istorijų apie vikingų gyvenimą, o paskui patys tapo jais:
ugnies sergėtojais, žolelių rinkėjais, kepėjais, pagardu gamintojais.
Pasiruošę ėjo puotauti. O paskui

lauke įvairus žaidimai. Popiete praėjo
puikiai.
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Užupio pagrindinės mokyklos priešmokyklinių grupių
vaikučiai džiaugiasi paskutiniais klevo lapais.
Jie kūrė Nykštukus Lapinukus ir Kirmėlaites Lapaites.
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Rudens atostogoms – naujos knygos mokytojams
Jau eilę metų mokytojos Laimos Motiejūnienės iniciatyva, mokykla

dalyvauja projekte „Mes rūšiuojam“. Ją organizuoja UAB „Atliekų
tvarkymo centras“. Už surinktas elektronikos atliekas gaunami taškai.
Už skirtus taškus buvo nupirktos knygos. Šiais metais knygos skirtos
mokytojams. Skaitykime, džiaukimės, mėgaukimės!

Klausėmės, skaitėme ir šokome Šiaurės šalių literatūros savaitėje
Svajonės ir ilgesys. Tokia šių metų tema. Literatūra visais laikais
leisdavo mums nuklysti į svajones.
Užupio pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo šio projekto
skaitymuose. Penktokai skaitė patys, trečiokams skaitė, o pirmokams
ištrauką iš Karin Erlandsson knygos „Perlų žvejai“ papasakojo
mokytoja.
Projektui einant į pabaigą, trečiosios a klasės mokiniai išmoko šokti
letkį. Mokytoja Ramunė Radzevičienė supažindino su šio suomių
liaudies šokio istorija. Trečioji b klasė piešė įspūdžius.
Pailgintos dienos grupės mokiniai ir pirma a dalyvavo kūrybinėse
dirbtuvėse. Vieni gamino laivelius, o kiti patys pasigamino perlų.
Užvertos sienos ne problema. Žvakių šviesoje susibūrus skaityti ir
svajoti lapkritį, tamsiausiu metų laiku, smagu.
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Kokias paslaptis slepia vanduo?
Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos 2b klasės mokinukai drauge su
mokytoja D. Aniukštiene dalyvavo „Edulando“ mokymosi mokyklos
edukacinėje programoje ir vienai dienai tapo mokslininkais.

Netradicinė pamoka „Atradėjų“ laboratorijoje
Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje apsilankė
mokslinė laboratorija „Atradėjas“. Mokiniai ne tik
stebėjo įspūdingus stebuklus, bet ir patys dalyvavo
eksperimentuose. Mokslininkė, išdidžiai save
vadinanti
Molekule,
pateikė
teatralizuotą
pasirodymą su tikrais chemijos ir fizikos bandymais.
Jaunoji mokslininkė supažindino su skysto azoto
panaudojimo galimybėmis. Žavėjo degančių rankų
eksperimentas. Smagu buvo paskęsti rūke, neišėjus
iš
mokyklos.
Tikrai
ilgai
prisimins kartu su Molekule gamintų
vanilinių ledų skonis.
Šis susitikimas praskaidrino niūrias rudens
dienas ir padėjo mokiniams pajausti, kad
mokslas iš tiesų yra smagus.
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Tolerancijos miestas Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje
Užupiečiai minėjo Tolerancijos savaitę, kurios simbolis –
Tolerancijos miestas.
Pradinių klasių mokiniai per etikos pamokas išsiaiškino, kas
yra tolerancija, rinkosi piešti, spalvinti ar lankstyti namukus.
1a klasės mokiniai, įkvėpti mokytojos R. Piešinaitės, piešė bei
klijavo erdvinius namelius, atliko nameliuose veiksmus. 3b
klasės mokiniai, padedami mokytojos L. Makavičienės, piešė
Tolerantišką miestą. Visi žiūrėjo filmukus apie toleranciją.
5-8 klasių mokiniai diskutavo, ar Ukmergėje gyvena
tolerantiški žmonės, bandė pagrįsti savo nuomonę, žiūrėjo
filmus apie toleranciją, raižė Tolerantišką miestą. Juk
Ukmergė gyva todėl, kad joje gyvena tolerantiški žmonės.
Atlikdami užduotis, mokiniai pastebėjo, kokie yra skirtingi (savo išvaizda, charakteriu, pomėgiais,
patinkančiomis spalvomis, popamokine veikla ir kt.), kaip skirtingai supranta tą pačią užduotį. Aštuntokai
išsiaiškino, kas kiekvienoje klasėje yra kantriausias mokinys, plėšdami iš popieriaus kuo ilgesnę gyvatę.
8a klasės mokinė Rusnė Romanovaitė dalyvavo etikos konkurse „Šalia tavęs – kitas žmogus“. 8b klasės
mokiniai vyko į ekskursiją Sovietiniame bunkeryje, kur tolerancijos nerastume ir su žiburiu.
Manau mokiniai suprato, nors esame visi skirtingi, bet galime sutarti, jei kitą išklausysime, suprasime, gerbsime
kito nuomonę, o kantrybės mums visiems reikia įvairiose situacijose ir kasdien…
Etikos mokytoja D. Misiūnienė
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Tolerancijos miestas
Lapkričio 16 d. Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos 10PM klasės mokiniai minėjo Tolerancijos dieną. Šią
dieną vyko integruota etikos ir dailės pamoka, kurią vedė mokytojos Birutė Tiškevičienė ir Audronė
Vainauskienė. Jos metu mokiniai išsiaiškino žodžio Toleranciją reikšmę, aptarė – ar mes gyvename
Tolerantiškoje visuomenėje, ar savo mieste pastebime tolerancijos/netolerancijos pavyzdžius, situacijas gatvėje,
parduotuvėje ar kitoje viešoje vietoje.
Vėliau mokiniai piešė ir lipdė iš molio Tolerancijos
miestą.

Rugilės Kulikauskaitės piešinys

GIS diena Ukmergės Užupio pagrindinėje
Lapkričio 17 dieną Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje
buvo minima GIS diena. Kiekvieną lapkričio mėnesio trečios
savaitės trečiadienį visame pasaulyje minima Geografinių
informacinių sistemų diena.
Geografinės informacinės sistemos (GIS) - tai kompiuterinių
žemėlapių kūrimo priemonių visuma, iš įvairių duomenų bazių ir
šaltinių gaunamus buvimo vietos duomenis, tokius kaip gatvės,
pastatai, vandens telkiniai, teritorijų aukščiai ir pan., paverčianti
vizualiais sluoksniais.
Šiandien sunku įsivaizduoti gyvenimą be skaitmeninių žemėlapių.
„Maps.lt“, „Google Maps“, „Microsoft Maps“, „Apple Maps“ ir
panašūs žemėlapiai yra sukurti geografinių informacinių sistemų
(GIS) pagrindu.
Pirmoji oficiali GIS diena paminėta 1999 metais. GIS diena
švenčiama lapkričio mėnesio trečiąjį trečiadienį. Jos tikslas –
skatinti domėjimąsi geografinių informacinių sistemų (GIS)
technologijomis ir jų svarba ne tik mokslui, technologijai,
informacijai, bet ir įvairioms socialinėms ir humanitarinėms
sritims.
10 pm klasės mokiniai, minėdami šią dieną, kūrė savo skaitmeninius žemėlapius Arc gis platformoje, taip
praplėsdami savo akiratį, pažindami pasaulį naudojant GIS.
Geografijos mokytoja
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Projekto ,,Secure Internet. Real Freedom“ susitikimui
pasibaigus
Lapkričio 15–20 d. Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos
mokytojų ir mokinių komanda lankėsi Turkijos Kaiserio
mieste Haci Musatafa Gazioglu vidurinėje mokykloje. Į
mokinių ir mokytojų mobilų susitikimą vyko mokyklos
direktorė Regina Razmienė, anglų kalbos mokytoja Rusnė
Valeikienė ir projekto koordinatorė mokytoja Virgilija
Markevičienė ir 8a klasės mokiniai Rusnė Romanovaitė,
Aistėja Skapaitė, Dovydas Skapas ir 8b klasės mokinys
Matas Gelūnas. Tai jau trečias mobilus susitikimas. Pirmieji
du vyko Bulgarijoje ir Vengrijoje.
Kaiseryje susitiko partneriai iš Lietuvos, Vengrijos,
Rumunijos, Bulgarijos, Turkijos. Kad ir kaip būtų gaila,
CIVID pandemija pakeitė planus ir negalėjo dalyvauti
partneriai iš Italijos ir Lenkijos.
Susitikimo dienos neprailgo ir netruko pareiti, kadangi kiekvieną dieną mokiniai ir mokytojai dalyvavo įdomiose veiklose, diskusijose,
susipažino su Turkijos kultūra, Kaiseriu ir Kapadokija.
Susitikimo tema: Konstravimas naudojant Arduino ir saugi paieška internete.
Pirmą susitikimo dieną šeimininkai pristatė savo mokyklą, šalies papročius, tradicijas, tradicinius valgius. Komandos aptarė susitikimo
veiklą.
Mokiniams ir mokytojams buvo organizuotos Arduino pamokos, o vėliau mokiniai pasiskirstę į komandas konstravo robotus mašinas
ir organizavo varžybas, kuri mašina greičiau ir toliau važiuoja.
Antrąją mūsų projekto „Erasmus plius“ dieną vyko ekskursija po Kayseri pilį ir Sel çuklu muziejų. Komandoms teko paieškoti
informacijos internete ir palyginti rastą informaciją su gido pasakojimu. Sužinojome daug įdomių dalykų apie miesto istoriją.
rečią mūsų projekto dieną buvo surengta kelionė į Talasą ir Mazakalandą. Talasas nutolęs nuo Kaiserio 7 km ir tai senasis miestas
išlaikęs autentišką architektūrą ir istoriją. Mazakalandas – didelis pramogų ir mokslo centras. Gidė mūsų projekto dalyvius pakvietė
atlikti kelis eksperimentus. Didelį įspūdį paliko eksperimentas, kuriame buvo demonstruojama kaip jaučiasi žmogus žemės drebėjimo
metu ar pakliuvęs į uraganą. O didžiausia įspūdį paliko riaumojančių dinozaurų ekspozicija.
Ketvirtoji mūsų projekto diena – kelione į Kapadokiją. Kapadokija – stulbinančio grožio geologinis stebuklas Tai regionas, kuris
vadinamas svajonių šalimi. Jame susilieja nuostabi gamta ir turtinga istorija. Kapadokijoje gausu neįtikėtinos formos kalvų, urvų,
sudėtingų tunelių sistemų, sudarančių ištisus požeminius miestus. Kadaise tai buvo viena iš stotelių Šilko kelyje. Šis siurrealistinis
kraštovaizdis padengtas ugnikalnių pelenais, nusėtas uolomis, po žeme – išsiraizgę tūkstančių metų senumo labirintai.
Penktoji susitikimo diena buvo skirta refleksijai – aptarėme visų dienų veiklą, numatėme sekančio susitikimo Lietuvoje programą ir
atsisveikinome.
Kiekvieną vakarą komandos pristatinėjo savo šalį, tautinius valgius, mokėme vieni kitus savo liaudies šokių ir dainų.
Namo grįžome pilni įspūdžių, idėjų ir laukdami sekančio susitikimo.
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