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Turinys 

 Muziejaus istorija 

 Muziejaus struktūra 

 Įdomus faktas iš mokyklos istorijos 

 Muziejaus eksponatai 

 Muziejaus veikla 

 Akimirkos iš tradicinių renginių 

 Vykdomi projektai 



MUZIEJAUS ISTORIJA 

 Mokyklos muziejus įkurtas 
1985 m. Būrelio įkūrėja ir 
ilgametė vadovė buvo 
geografijos mokytoja 
metodininkė S.Toliušienė. 
Nuo 2006/2007m.m. 
mokyklos muziejui 
vadovauja etikos mokytoja 
metodininkė R.Lankelienė. 

 Per savo gyvavimo 
laikotarpį muziejus yra 
sukaupęs daugiau nei 600 
eksponatų 



2009/2010 mokslo metais mokykla šventė 30 – 

metį. Šia proga buvo atnaujintas ir pertvarkytas 

mokyklos muziejus  



Pirmieji lankytojai atnaujintame 

muziejuje 



MUZIEJAUS STRUKTŪRA 

Mokyklos muziejaus veikla suskirstyta į keletą skyrių: 

 Mokyklos kronika (kaupiamos nuotraukos, mokytojų 
autobiografijos, įvairūs duomenys apie mokyklos 
gyvenimą). 

 Istorinis — etnografinis skyrius (vykdomi 
kraštotyriniai projektai, išvykos, kaupiami istoriniai 
— daiktiniai šaltiniai apie mūsų kraštą). 

 Sporto skyrius (fiksuojami mokyklos sportiniai 
laimėjimai, kolekcionuojamos apdovanojimų taurės 
ir diplomai). 

 





2006/2007 m. m. išleista paskutinė 26 

abiturientų laida 



Įdomus faktas iš mokyklos 

istorijos 

 
 

 

 

 1987m. Mokykla tapo 

socialistinio 

lenktyniavimo 

nugalėtoja. Vėliavą 

mokyklos direktoriui 

Romanui Galdikui 

įteikia Klaipėdos 

vykdomojo komiteto 

pirmininkas A.Žalys 



 

 

Vėliava šiandien 



Muziejaus  

eksponatai 



Muziejaus pasididžiavimas – unikalios 

mineralų, jūros dugno, vabzdžių bei 

drugelių kolekcijos 









665 Juros periodo suakmenėjęs medis 

(iš dinozaurų laikų) iš Rusijos ~ 60 mln. m.  













Mokyklinės uniformos 

menančios sovietmečio mokyklą 



MUZIEJAUS VEIKLA 

Tradiciniai renginiai: 

 parodos, skirtos Vasario 16-ajai ir Kovo -11 ajai 
paminėti; 

 kasmet kraštotyrininkai organizuoja atvirų durų 
dienas mokyklos muziejuje pradinių klasių 
mokiniams.  

Proginiai renginiai: 

 parodos, skirtos mokyklos jubiliejui; 

 parodos mokyklos mokytojams ir mokiniams, jų 
tėvams bei svečiams iš kitų mokyklų ir užsienio. 

 



Akimirkos iš tradicinių renginių 











Mokyklos muziejų aplankė mokytojai ir 

mokiniai iš Rumunijos 



Į parodas kviečiame ne tik mokinius, bet ir 

jų tėvelius 



Įvairiomis progomis sulaukiame svečių  iš 

kitų mokyklų 



Mūsų muziejuje - garbingi svečiai iš 

savivaldybės švietimo skyriaus  



Projektai 

• „ Klaipėda – gimtasis miestas” 

• „80 metų – skrydžiui per Atlantą” 

• Vykdomas integruotas projektas „Mažoji Lietuva 

amžių bėgyje” 

• Nuotraukų paroda „Klaipėda praeiyje ir dabar” 

 

 



 Paroda „Klaipėda praeityje ir dabar“ 





Istorija - mūsų darbų lobynas, praeities liudytoja, 

pavyzdys ir pamokymas dabarčiai, įspėjimas 

ateičiai  
Migelis Servantesas 




