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Būkime draugais, būkime kartu.

2b klasės mokiniai tapo pasakos kūrėjais

Užupio pagrindinės mokyklos 2b klasės mokiniai tapo pasakos kūrėjais. Mokiniai dalyvavo “Geros savijautos”
edukacinėje programoje.

Nuotaika puiki ir visi laimingi!
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Pasaulio pažinimo pamokos virtualioje „Minecraft“ platformoje

Edukraftas — pasaulio pažinimo pamokos virtualioje „Minecraft“ platformoje. Savivaldybės administracijos
ir mokyklos iniciatyva Užupio pagrindinės mokyklos 4a klasės mokiniai pasaulį pradėjo pažinti jiems super
įdomiu būdu.

VAKAR, ŠIANDIEN, RYTOJ
KULTŪRA

Mokomės, kuriame,
dalyvaujame,
tobulėjame

Užupiečiai dalyvavo akcijoje „Dalinkis Kalėdinių žibintų šviesa ir šiluma“

Užupiečiai atsiliepė į Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos
inicijuotą akcijoją „Dalinkis Kalėdinių žibintų šviesa ir šiluma“, ir
taip prisijungė prie Tarptautinės žmonių su negalią dienos paminėjimo.

Projektas „Olimpinis mėnuo 2021“

Užupio pagrindinės mokyklos trečiokai ir ketvirtokai dalyvavo
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos
ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK)
inicijuotame projekte „Olimpinis mėnuo 2021“. Šios
iniciatyvos tikslas – bendradarbiaujant su pedagogais skatinti
fizinio raštingumo ugdymą, padėti moksleiviams atrasti sveiką
gyvenseną ir fizinį aktyvumą kaip linksmą ir naudingą veiklą,
supažindinti su olimpinėmis vertybėmis bei principais –
pagarba, draugyste, tobulėjimu.

Projekto metu moksleiviai supažino su sportu ir sveika
gyvensena, buvo skatinami aktyviai laiką leisti pertraukose
tarp pamokų , išbandė įvairias mankštas ir žaidimus.

Projekto pabaigoje išrinktos net 55 projekte dalyvavusios laimingosios klasės, kurios buvo apdovanotos
projekto organizatorių įsteigtais prizais. Užupio pagrindinės mokyklos 3b klasė tapo laimingąja klase ir laimėjo
mokyklai futbolo stalą, o kiekvienas mokinys gavo po išmaniąją apyrankę.
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Mokomės, kuriame, dalyvaujame, tobulėjame

Mokiniai ruošiasi didžiosioms metų šventėms: Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems Metams

Ukmergės Užupio
pagrindinės mokyklos
mokiniai ruošiasi
didžiosioms metų
šventėms: Šventoms
Kalėdoms ir
Naujiesiems Metams.
Mokiniai jau papuošė
mokyklą. Mes, užupiečiai, tikime, kad ŠVENTĖS bus
ir joks Grinčas, oi COVID’as jų nepavogs.
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VAKAR, ŠIANDIEN, RYTOJ
KULTŪRA

Trečiokai dalyvavo edukacinėje pamokoje „Lietuviškos kūčios“

Gruodžio 10 dieną Užupio pagrindinės
mokyklos 3a ir 3b klasių mokiniai su
mokytojomis vyko į Jonavos kultūros centro
organizuojamą edukaciją „Lietuviškos
kūčios“. Vaikai susipažino su advento
pramogomis, tradicijomis, likimą lemiančiais
tikėjimais. Sužinojo apie burtus, žaidė
žaidimus, liejo gražias adventines žvakes.

Mokomės, kuriame,
dalyvaujame,
tobulėjame
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Mokomės, kuriame, dalyvaujame, tobulėjame
Kalėdinis krepšinio turnyras 3×3, konkursas „Karavanas“, kvadrato varžybos Užupio pagrindinėje

mokykloje

Gruodžio 8 d. Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje vyko
Kalėdinis krepšinio turnyras 3×3. Į sporto šventę rinkosi
aštuntų, septintų, šeštų ir penktų klasių moksleiviai. 3×3
krepšinio turnyre tarpusavyje varžėsi septintos ir aštuntos
klasės. Pirmą vietą iškovojo 8b klasės komanda: Matas
Vasiljev, Rustam Radkevič, Matas Žemaitis. Penktų ir šeštų
klasių pirmos vietos nugalėtojais tapo 6a klasė: Rusnė
Vitaitytė, Ernestas Mickūnas, Nojus Godliauskas.

Neliko nuskriausti visi kiti moksleiviai. Nedalyvavę 3×3 varžybose, savo jėgas išmėgino „Karavano“ konkurse.
Septintos klasės mergaičių tarpe medaliais pasidabino: Paulina Rinkevičiūtė, Liepa Šarkaitė, Mija Lukrecija
Rimšaitė. Berniukų – Gustas Vaitkevičius, Kajus Šembergas, Edvinas Mickūnas. Aštuntokai – Miglė
Šiktorovaitė, Viltė Žliobaitė, Rusnė Romanovaitė. Devintokų ir dešimtokų merginos prizininkės – Simona
Šeduikytė, Skaistė Šeduikytė, Gabrielė Jermolinskytė, berniukai nugalėtojai – Domantas Dapkevičius, Nojus
Špakovičius, Deimantas Blusis.

Kadangi nevyko tarpmokyklinės kvadrato varžybos, tai penktokai ir šeštokai savo jėgas išmėgino tarp klasių.
Pirmas vietas tarp penktokų iškovojo 5a klasė, tarp šeštų – 6a klasė.

Visas komandas prizininkes ir konkurso „Karavanas“ nugalėtojus apdovanojo mokyklos direktorė Regina
Razmienė. Moksleiviams buvo įteikti medaliai. Iš viso varžybose išdalinta daugiau nei 80 medalių.

Turnyrą organizavo Užupio pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojos: Anželika Martikonienė ir Aelita
Zikarienė.
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Mokomės, kuriame, dalyvaujame, tobulėjame

Užupiečiai viešėjo Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje

Pirmokai laukė Kalėdų su nuostabiausiomis žiemiškomis
istorijomis: rašytojo Mariaus Marcinkevičiaus ir dailininkės
Linos Dūdaitės istorijos „Sivužas“ (leidykla „Tikra knyga“)
bibliotekoje klausėsi Užupio pagrindinės mokyklos 1a klasės
mokiniai su mokytoja Rasa Piešinaite.

Ši istorija prasideda „vieną giedrą žiemos dieną, kai sniegas
girgžda po kojomis, o saulė šviečia taip skaisčiai, kad norisi
laigyti, stovėti ant galvos ir kitaip šėlioti“. Poetiškai nusiteikęs
Paršelis išeina pasivaikščioti ir atranda nuostabų užšalusį
ežerą…

Po garsinių skaitymų pirmokai kūrybinėse dirbtuvėlėse kūrė
pirštines. Ir jiems puikiai sekėsi – tikriausiai ir Kalėdų Senelis
tokių norėtų!

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos inf.
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VAKAR, ŠIANDIEN, RYTOJ
KULTŪRA

Pradinukai dalyvavo akcijoje „Ir Klajūniukams – Kalėdos“

Užupio pagrindinės mokyklos pradinukai prisijungė prie
akcijos „Ir Klajūniukams – Kalėdos“ ir gruodžio 20 dieną
su dovanomis aplankė „Klajūnas“ globotinius. Emocijos,
susitikus su beglobiukais, liejosi per kraštus. Tai ir
gailestis sergantiems, užuojauta baikštiems ir
išgąsdintiems, džiaugsmas ir švelnumas žaidžiant su
sveikais, žmonių bendravimo pasiilgusiais, gyvūnais.
Vaikai suprato, koks svarbus atsakingas požiūris į gyvūnų
auginimą.

Mokomės, kuriame,
dalyvaujame,
tobulėjame
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Mokomės, kuriame, dalyvaujame, tobulėjame
Kalėdinė pasaka

Gruodžio 22 dieną pas Užupio pagrindinės mokyklos 3-ų ir 4-ų
klasių mokinius lankėsi stebuklus daranti fėja, kuri pasekė
„Kalėdinę pasaką“. Vaikai sužinojo, kur gyvena laimė, išsiaiškino
visus paslaptingus dalykus, kurie išties yra paprasti, tik galbūt
pamiršti, bei kepė kalėdinius meduolius.

Pas priešmokyklinukus pakvipo Kalėdiniais sausainiais

Kokios Kalėdos be meduolinių sausainių, kvepiančių imbieru,
gvazdikėliais… Vakar ir šiandien Užupio pagrindinės mokyklos
priešmokyklinės grupės vaikučiai buvo patys geriausi sausainių kepėjai
ir dekoruotojai!
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Mūsų laikraštuką galima skaityti ir internete. Ir net dviem adresais. apsigyveno portale www.vilkmerge.lt.
Laikraštukas slepiasi po rubrika . Parsisiųsti ir atsispausdinti galima iš mokyklos svetainės:

www.uzupys.ukmerge.lm.lt

M
argumynai

Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena Užupio pagrindinės mokyklos priešmokyklinėje
grupėje ir ne tik
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(Vydūnas)

Mokomės, kuriame, dalyvaujame, tobulėjame

Dovanos draugams ir iš draugų

 Mokykla dalyvauja tarptautiniame Erasmus+KA229 projekte. Projekto  tema
„ISTORIJŲ KŪRĖJAI VISOJE EUROPOJE“. Projektas įgyvendinamas ES
iniciatyvoje „Europos paveldo dienos“. Mes tuošiamės savo projekto rezultatais
pasidalyti su likusia Europa per istorijų pasakojimą (žodinį, skaitmeninį,
vaizdinį), naudojamą švietime. Mokytojai ir mokiniai iš 6 mokyklų partnerių
susijungia, bendrauja ir bendradarbiauja dalindamiesi idėjomis ir medžiaga,
atskleisdami kiekvienos šalies paslėptus kultūros lobius.

O prieš Kalėdas visos šalys pasidalino savo rankų darbo atvirukais.  Smagu buvo
gaminti, siųsti, o dar smagiau buvo laukti atvirukų iš draugų.

Gautų atvirukų paroda eksponuojama mokyklos bibliotekoje
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Mokomės, kuriame, dalyvaujame, tobulėjame

Mokonomika

Vasario 4 dieną Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos 3a ir 4a klasių mokiniai, kaip ir tūkstančiai kitų,
ne tik Lietuvoje gyvenančių mokinių, dalyvavo nuotolinėje mokonomikos pamokoje. Vaikai turėjo galimybę
išsiaiškinti tokias sąvokas, kaip biudžetas, UNESCO, tvarumas, susipažino su skautų organizacijos veikla,
išmoko keletą žodžių parodyti gestų kalba. Labiausiai visiems patiko praktinė veikla – iš senų džinsų
pasigamino prijuostes.

Kalėdų ir advento papročiai knygose ir dainose integruota pamoka mokyklos bibliotekoje


