
BERŽŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS KOVO MĖNESIUI

Pavadinimas Data Laikas Vieta Atsakingas

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI Projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios patirties „STEAM srities dalykų patirtinis mokymasis“ sklaida regioninėje konferencijoje 3 d. 14.00 Teams platforma R.Macė

Vaiko gerovės komisijos posėdis 2 d. 14.00 Mokytojų kamb. R.Macė

Apskritojo stalo diskusija pradinių ir C klasių mokytojams aptariant su kokiais sunkumais, baimėmis mano galintys susidurti ugdant 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius

7 d. 14.30 Mokytojų kamb. R.Macė,

J.Stacevičienė,

A.Banelytė

Pagalbos šeimai ir mokyklai programa „Diabusas“. Mokiniui susirgus 1 tipo cukriniu diabetu, pagalba ugdymo įstaigai:

mokytojams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistei ir administracijai

5a klasės mokiniams

5a klasės mokinių tėvams

10 d. 15.00

10.00

18.00

Nuotolinis

R.Macė,

J.Stacevičienė,

J.Stacevičienė

Gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų, dailės ir technologijų  mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas

30 d. 15.00 Biologijos kab. A.Makštelienė

Kalbų, muzikos, dorinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas Pagal atskirą

pranešimą

R.Karosienė

Klasės auklėtojų metodinės grupės susirinkimas Pagal atskirą

pranešimą

Mokytojų kamb. R.Ručinskaitė - Špokevičienė

Specialiosiose klasėse dirbančių mokytojų, mokytojų padėjėjų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės susirinkimas Pagal atskirą

pranešimą

Kab. Nr. 8 A.Pupštienė

Metodinės tarybos susirinkimas Pagal atskirą

pranešimą

Mokytojų kamb. R.Karosienė

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas Pagal atskirą

pranešimą

Kab. Nr. 14 V.Ūsienė

INTEGRUOTOS PAMOKOS Integruota matematikos ir pasaulio pažinimo pamoka ,,Statistika ir Čepkelių raistas’’ 3a klasei 1 d. 9.00 Kab. Nr. 12 A.Aleknavičienė

Integruota pasaulio pažinimo ir dailės ir technologijų pamoka „Žiema, žiema bėk iš kiemo” 2a klasei 1 d. 11.20 Kab. Nr. 15 I Žuralovičienė

Integruota lietuvių kalbos ir dailės ir technologijų pamoka „Kas tie kačiukai medyje?” 2a klasei 17 d. 10.05 Kab. Nr. 15 I Žuralovičienė

Integruota pasaulio pažinimo pamoka „Gyvybės vanduo“ su integruota visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veikla „Vandens 

svarba“ 3c klasei

22 d. 11.20 Kab. Nr. 7 A.Kriščiūnienė,

S.Lukoševičienė

Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Standartizuoti testai” 6b klasei 23 d. 13.30 IKT kab. R.Ručinskaitė – Špokevičienė,

G.Grigaliūnienė

Integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka „Oras skirtingais metų laikais” 3c klasei
25 d. 9.00 Kab. anglų k.-3 V.Savinčienė,

A.Kriščiūnienė

Integruota informacinių technologijų ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka ,,Bandomasis NMPP skaitymo testas” 6b klasei
31 d. 10.05 IKT kab. V.Batavičienė,

R.Ručinskaitė - Špokevičienė

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir informacinių technologijų pamoka „Bandomasis NMPP skaitymo testas” 6a klasei
31 d. 11.20 IKT kab. B.Gaigalienė,

R.Ručinskaitė- Špokevičienė

Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Standartizuoti testai” 6a klasei 31 d. 9 .00 IKT kab. R.Ručinskaitė – Špokevičienė,

E.Stankevičius



STEAM Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Judantis rašalas” 2a klasei 1 d. 13.30 Gamtos mokslų laboratorija I.Žuralovičienė

3c klasės mokinių ilgalaikis STEAM projektas „Pirmieji žalumynai-vitaminai“ 1 d. 11.20 Kab. Nr. 7 A.Kriščiūnienė

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Mėlyna snieguolė” 1c klasei 2 d. 10.55 Kab. Nr. 8 A.Pupštienė

Matematikos pamoka su integruota STEAM veikla „Laivas “Neringa” iš geometrinių figūrų 2a klasei 2 d. 10.05 Kab. Nr. 15 I.Žuralovičienė

Technologijų patirtinio ugdymo STEAM pamokos  Profesinio rengimo centre. ,,Supažindinimas su robotukais, programavimas, robotukų 

valdymas”

8b klasei

8a klasei

2 d.

3 d.

12.35

10.05

Profesinio rengimo centras J.Jasinskienė,

T.Jakas

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Medžiagų tirpumo tyrimas“ 4c klasei 4 d. 13.30 Gamtos mokslų laboratorija D.Baltrėnienė

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Kietas, skystas, dujinis“ 2a klasei 8 d. 13.30 Gamtos mokslų laboratorija I.Žuralovičienė

Pasaulio pažinimo pamoka „Kada atbunda gamta?“ su integruota STEAM veikla „Nuo kokių paviršių sparčiau nutirpsta sniegas?“ 3c klasei 8 d. 11.20 Gamtos mokslų laboratorija A.Kriščiūnienė

Pasaulio pažinimo pamoka „Pavasario pranašai“ su integruota STEAM veikla „Tulpių sodinimas“ 3c klasei 9 d. 11.20 Kab. Nr. 7 A.Kriščiūnienė

 Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla ,,Diena-naktis” 1c klasei 9 d. 10.55 Kab. Nr. 8 A.Pupštienė

Chemijos pamoka su integruota STEAM veikla „Atomai, molekulės“

8a klasei

8b klasei

10 d. 9.00

13.30

Chemijos kab. G.Brazdžiūnienė

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Dingęs vanduo“ 2a klasei 15 d. 13.30 Gamtos mokslų laboratorija I.Žuralovičienė

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Sėklų tyrimai“ 4c klasei 15 d. 13.30 Gamtos mokslų laboratorija D.Baltrėnienė

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Kur dingo kiaušinio lukštas?” 1a klasei 15 d. 11.20 Gamtos mokslų laboratorija V.Ūsienė

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Neįskaitomas raštas” 2b klasei 16 d. 13.30 Gamtos mokslų laboratorija K.Klimkevičienė

Technologijų patirtinio ugdymo STEAM pamokos  Profesinio rengimo centre ,,Elektronika ir valdymas. Schemų jungimas, patikra”

8b klasei

8a klasei

16 d.

17 d.

12.35

10.05

Profesinio rengimo centras J.Jasinskienė.

T.Jakas

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla ,,Ko galima rasti Lietuvos žemės gelmėse?“ 3a klasei 21 d. 11.20 Gamtos mokslų laboratorija A.Aleknavičienė

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Kas pripučia balioną?” 1a klasei 22 d. 11.20 Gamtos mokslų laboratorija V.Ūsienė

Pasaulio pažinimo pamoka „Vandens čiuožikas“ su integruota STEAM veikla „Skęsta, plaukia“ 3c klasei 23 d. 10.05 Gamtos mokslų laboratorija A.Kriščiūnienė

Pasaulio pažinimo pamoka „Kas šviečia ir šildo?“ su integruota STEAM veikla „Ugnis po vandeniu“ 24 d. 10.05 Gamtos mokslų laboratorija T.Žalienė

PARODOS 1a klasės mokinių piešinių paroda Šiaurinėje bibliotekoje „Įdomiausias pasakos veikėjas” 1 d. Šiaurinė biblioteka V.Ūsienė

Paroda, skirta  Pranciškaus Skorinos metams
4 d. Biblioteka V.Batavičienė,

A.Žilytė

3c klasės mokinių dalyvavimasrRespublikinė piešinių parodoje „Aš ir mano Lietuva“ 4 d. „Šviesos“ ugdymo centras A.Kriščiūnienė

7a klasės mokinių plakatas ,,Ką reiškia būti laisvam?“, skirtas Kovo 11-ajai
8 d. 2 a., prie 7a kl. kab. V.Batavičienė,

J.Jasinskienė

5-7 klasių mokinių kūrinių darbų paroda „Gyvybės medis”, skirta Žemės dienai 16 d. Mokyklos erdvės J.Jasinskienė

Plakatas ,,Knyga lietuviszka ( ,,šventosios kontrabandos” keliai ir klystkeliai“) ir knygų bei kūrinių apie knygnešius paroda, skirta 

Knygnešio dienai

16 d. Biblioteka V.Batavičienė,

A.Žilytė

1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Žemės dienai paminėti
18 d. 3a. koridorius V.Zamžickas,

Pradinių klasių mokytojos

6b klasės mokinių kūrybinių darbų paroda-mįslių žaidimas „Akrostichų slėpiniai“, skirtas Pasaulinei poezijos dienai 21 d. 11.20 Biblioteka V.Batavičienė

1c klasės mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Pavasaris. 40 paukščių diena“ Visas mėnuo 2a. koridorius A.Pupštienė



KONKURSAI 5-7 klasių mokinių anglų kalbos vertimų konkursas 21-25 d. R.Karosienė

6b klasės mokinių dalyvavimas Oxford University press projektiniame konkurse „Kaip galima pasaulį padaryti šiek tiek šviesesniu 2022 

metais?”

iki 10 d. R.Karosienė

Dalyvavimas tarptautiniame pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse ,,Tau, Lietuva“, skirtame lietuvių kalbos dienoms paminėti 4 d. A.Aleknavičienė

K.Klimkevičienė,

O.Ivanauskienė

1a klasės mokinių dailyraščio konkursas 14 d. 13.00 Kab. Nr. 14 V.Ūsienė

Dalyvavimas respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų mokinių socialiniame- kūrybiniame projekte „Aš žmogus tarp žmonių“ 25 d. A.Banelytė

2b klasės mokinių dalyvavimas respublikiniame skaitmeniniame konkurse-parodoje „Robotų anatomija“ 5d. 9.00 IKT kab. K.Klimkevičienė,

R.Ručinskaitė - Špokevičienė

OLIMPIADOS 1a, 3a klasės mokinių dalyvavimas edukaciniame konkurse ,,Olympis“. Pavasario sesija 1-31 d. V.Ūsienė,

A.Aleknavičienė

5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. Miesto etapas 3 d. 9.00-12.00 Fizikos kab. R.Macė

Dalyvavimas tarptautinėje „Kings” anglų kalbos olimpiadoje 7-20 d. R.Karosienė

2b klasės mokinių dalyvavimas tarptautinėje „Kings” anglų kalbos olimpiadoje 7-20 d. 11 kab. K.Klimkevičienė

5-8 klasių gamtos mokslų olimpiada. Mokyklos etapas 9 d. 9.00 Fizikos kab. A.Makštelienė

Lietuvių kalbos olimpiada 1 klasės mokiniams 22 d. 13.15 Kab. Nr. 12 A.Aleknavičienė

Lietuvių kalbos olimpiada 3 klasės mokiniams 23 d. 13.15 Kab. Nr. 14 V.Ūsienė

Matematikos olimpiada 4 klasės mokiniams 23 d. 13.15 Kab. Nr. 11 K.Klimkevičienė

Lietuvių kalbos olimpiada 2 klasių mokiniams 24 d. 13.15 Kab. Nr. 13 O.Ivanauskienė

Lietuvių kalbos olimpiada 4 klasės mokiniams 28 d. 13.15 Kab. Nr. 15 I.Žuralovičienė

Matematikos olimpiada 1 klasės mokiniams 29 d. 13.15 Kab. Nr. 15 I.Žuralovičienė

Matematikos olimpiada 2 klasių mokiniams 30 d. 13.15 Kab. Nr. 12 A.Aleknavičienė

Matematikos olimpiada 3 klasės mokiniams 31 d. 13.15 Kab. Nr. 11 K.Klimkevičienė

PROJEKTAI Dalyvavimas projekte „Kalbų Kengūra” 8-9 d. R. Karosienė

Projekto „Sportuok ir būk sveikas“ veikla „Mes galim“ 2c ir 3 c klasių mokiniams 15 d. 12.35 Choreografijos salė A.Kriščiūnienė

Ilgalaikis 1c klasės mokinių projektas ,,Svogūnų auginimas” Visas mėnuo A.Pupštienė

Ilgalaikiai 2a ir 4c klasių mokinių projektai „Skaitau ir augu”
Visas mėnuo I .Žuralovičienė,

D.Baltrėnienė

Ilgalaikis 2a klasės mokinių projektas „Gamta bunda” Visas mėnuo I.Žuralovičienė

Integruotas ilgalaikis gamtosauginis projektas „Žemės diena”

Visas mėnuo V.Zamžiskas,

V.Ūsienė,

A.Aleknavičienė, 

K.Klimkevičienė, O.Ivanauskienė

Ilgalaikis 1a klasės mokinių projektas „Olyziukas” Visas mėnuo V.Ūsienė

Ilgalaikis 1a klasės mokinių projektas „Svogūnai” Visas mėnuo V.Ūsienė

Ilgalaikis 3a klasės mokinių projektas ,,Mano draugas vitaminas“ Visas mėnuo A.Aleknavičienė

3c klasės mokinių dalyvavimas LMNŠC projekte „Sveikata visus metus“. Kovo mėnesio iššūkio vykdymas Visas mėnuo A.Kriščiūnienė

Ilgalaikis 1a klasės mokinių projektas „Vabaliukų viešbutis”
Visas mėnuo V.Ūsienė,

T.Jakas

Ilgalaikis 2b klasės mokinių projektas „Vaistažolių labirintais” Visas mėnuo K.Klimkevičienė

VARŽYBOS 6 klasių mokinių estafetės, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 9 d. 14.25 Sporto salė A.Krulys



KITI RENGINIAI Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo” 1 d. R.Jurkienė,

1-8 klasių auklėtojai

Solidarumo kava  Jaunuolių dienos centre. 4c klasė 2 d. 10.00 Jaunuolių dienos centras D.Baltrėnienė

Kaziuko mugė 4 d. 10.00 Aktų salė J.Stacevičienė,

pradinių klasių mokytojos

2c ir 3c klasių mokinių viktorina, skirta Kovo 11-ąjai paminėti 10 d. 13.30 T. Žalienė

A. Kriščiūnienė

Kovo 11-osios minėjimas mokyklos kieme 1-8 klasių mokiniams 10 d. 9.00 Mokyklos kiemas J.Stacevičienė,

T.Puodžiūnas,

1-8 klasių auklėtojai

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ 14-18 d. J.Stacevičienė,

S.Juknienė,

V.Zamžickas,

mokinių parlamentas

Dalyvavimas Žemės dienos renginiuose: J. Eck  knygos „100 dalykų, kuriuos TU gali padaryti dėl ŽEMĖS” skaitymas, diskusijos, stendinio

pranešimo kūrimas su 6a, 8a klasių mokiniais

15-18 d. 3a. koridorius B.Gaigalienė

Dalyvavimas Žemės dienos renginiuose: garsiniai G.Thunberg, S.Thunberg, B.Ernman, M.Ernman knygos „Lyg degtų namai“ ištraukų 

skaitymai, diskusijos klimato kaitos tema, stendinio pranešimo-plakato „Žemė karščiuoja, nes mes vis dar  judame bloga kryptimi. 

Svarbiausi Gretos Thunberg įspėjimai“ kūrimas

18 d. I a fojė,

biblioteka

V.Batavičienė,

J.Jasinskienė,

A.Žilytė

Pažintinės kultūrinės veiklos diena 1-8 klasių mokiniams. Gamtosauginės veiklos diena (Žemės diena) 18 d. R.Karosienė,

1-8 klasių auklėtojai

Miego dienos paminėjimas 2c ir 3c klasėse 18 d. 8.05 Choreografijos salė A.Kriščiūnienė,

T.Žalienė,

S.Lukoševičienė

5-8 klasių mokinių  judrioji pertrauka 25 d. 12.05 Mokyklos kiemas R.Karosienė,

A.Makštelienė

1-4 C klasių judrioji pertrauka 25 d. 12.05 2a. koridorius A.Kriščiūnienė

Pradinių klasių mokinių „Žiniukų savaitė” Pagal atskirą

pranešimą

Pradinių klasių mokytojos

Protmūšis ,,Gimtoji kalba - 2022” 5a, 6b, 7a ir 8b klasių mokiniams ir auklėtojams, skirtas Lietuvių kalbos dienoms ir Pranciškaus Skorinos 

metams

Protmūšis „Tauta, valstybė atsirado iš kalbos” 6a, 8a klasių mokiniams

Pagal atskirą

pranešimą

IKT kab.

IKT kab.

V.Batavičienė

B.Gaigalienė

IŠVYKOS Edukacinė programa ,,Katino šeimininkės sapnas’’ Dailės galerijoje

3a klasei

2a klasei

24 d.

30 d.

11.20

10.30

Dailės galerija

A.Aleknavičienė

I.Žuralovičienė

PAMOKOS 

NETRADICINĖJE 

APLINKOJE

2c ir 3c klasių pasaulio pažinimo pamoka „Gyvūnėlių sodas“ Gamtos mokykloje 2 d. 8.30 Gamtos mokykla A.Kriščiūnienė,

T.Žalienė

3c klasės pasaulio pažinimo pamoka „Augintiniai. Gyvalazdės“ Gamtos mokykloje 2 d. 9.15 Gamtos mokykla A.Kriščiūnienė

2a klasės lietuvių kalbos pamoka Šiaurinėje bibliotekoje „Seku seku pasaką” 7 d. 10.05 Šiaurinė biblioteka I.Žuralovičienė



3a klasės dailės ir technologijų pamoka D. Svilienės  Keramikos studijoje 10 d. 10.05 Keramikos studija A.Aleknavičienė

2a klasės dailės ir technologijų pamoka D. Svilienės  Keramikos studijoje 16 d. 11.30 Keramikos studija I.Žuralovičienė

Pasaulio pažinimo pamoka “Inkilai - uoksinių paukščių namai” 18 d. 10.00 Gamtos mokykla V.Ūsienė

1a klasės dailės ir technologijų pamoka D. Svilienės Keramikos studijoje 18 d. 11.30 Keramikos studija V.Ūsienė

1c klasės pasaulio pažinimo pamoka visuomenės sveikatos priežiūros specialistės kabinete ,,Kiek aš paaugau?” 21d. 10.55 Med. Kab. A.Pupštienė

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Macė
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	Integruota pasaulio pažinimo pamoka „Gyvybės vanduo“ su integruota visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veikla „Vandens svarba“ 3c klasei
	22 d.
	11.20
	Kab. Nr. 7
	A.Kriščiūnienė,
	S.Lukoševičienė
	Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Standartizuoti testai” 6b klasei
	23 d.
	13.30
	IKT kab.
	R.Ručinskaitė – Špokevičienė,
	G.Grigaliūnienė
	Integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka „Oras skirtingais metų laikais” 3c klasei
	25 d.
	9.00
	Kab. anglų k.-3
	V.Savinčienė,
	A.Kriščiūnienė
	Integruota informacinių technologijų ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka ,,Bandomasis NMPP skaitymo testas” 6b klasei
	31 d.
	10.05
	IKT kab.
	V.Batavičienė,
	R.Ručinskaitė - Špokevičienė
	Integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir informacinių technologijų pamoka „Bandomasis NMPP skaitymo testas” 6a klasei
	31 d.
	11.20
	IKT kab.
	B.Gaigalienė,
	R.Ručinskaitė- Špokevičienė
	Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Standartizuoti testai” 6a klasei
	31 d.
	9 .00
	IKT kab.
	R.Ručinskaitė – Špokevičienė,
	E.Stankevičius
	STEAM
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Judantis rašalas” 2a klasei
	1 d.
	13.30
	Gamtos mokslų laboratorija
	I.Žuralovičienė
	3c klasės mokinių ilgalaikis STEAM projektas „Pirmieji žalumynai-vitaminai“
	1 d.
	11.20
	Kab. Nr. 7
	A.Kriščiūnienė
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Mėlyna snieguolė” 1c klasei
	2 d.
	10.55
	Kab. Nr. 8
	A.Pupštienė
	Matematikos pamoka su integruota STEAM veikla „Laivas “Neringa” iš geometrinių figūrų 2a klasei
	2 d.
	10.05
	Kab. Nr. 15
	I.Žuralovičienė
	Technologijų patirtinio ugdymo STEAM pamokos Profesinio rengimo centre. ,,Supažindinimas su robotukais, programavimas, robotukų valdymas”
	8b klasei
	8a klasei
	2 d.
	3 d.
	12.35
	10.05
	Profesinio rengimo centras
	J.Jasinskienė,
	T.Jakas
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Medžiagų tirpumo tyrimas“ 4c klasei
	4 d.
	13.30
	Gamtos mokslų laboratorija
	D.Baltrėnienė
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Kietas, skystas, dujinis“ 2a klasei
	8 d.
	13.30
	Gamtos mokslų laboratorija
	I.Žuralovičienė
	Pasaulio pažinimo pamoka „Kada atbunda gamta?“ su integruota STEAM veikla „Nuo kokių paviršių sparčiau nutirpsta sniegas?“ 3c klasei
	8 d.
	11.20
	Gamtos mokslų laboratorija
	A.Kriščiūnienė
	Pasaulio pažinimo pamoka „Pavasario pranašai“ su integruota STEAM veikla „Tulpių sodinimas“ 3c klasei
	9 d.
	11.20
	Kab. Nr. 7
	A.Kriščiūnienė
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla ,,Diena-naktis” 1c klasei
	9 d.
	10.55
	Kab. Nr. 8
	A.Pupštienė
	Chemijos pamoka su integruota STEAM veikla „Atomai, molekulės“
	8a klasei
	8b klasei
	10 d.
	9.00
	13.30
	Chemijos kab.
	G.Brazdžiūnienė
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Dingęs vanduo“ 2a klasei
	15 d.
	13.30
	Gamtos mokslų laboratorija
	I.Žuralovičienė
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Sėklų tyrimai“ 4c klasei
	15 d.
	13.30
	Gamtos mokslų laboratorija
	D.Baltrėnienė
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Kur dingo kiaušinio lukštas?” 1a klasei
	15 d.
	11.20
	Gamtos mokslų laboratorija
	V.Ūsienė
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Neįskaitomas raštas” 2b klasei
	16 d.
	13.30
	Gamtos mokslų laboratorija
	K.Klimkevičienė
	Technologijų patirtinio ugdymo STEAM pamokos Profesinio rengimo centre ,,Elektronika ir valdymas. Schemų jungimas, patikra”
	8b klasei
	8a klasei
	16 d.
	17 d.
	12.35
	10.05
	Profesinio rengimo centras
	J.Jasinskienė.
	T.Jakas
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla ,,Ko galima rasti Lietuvos žemės gelmėse?“ 3a klasei
	21 d.
	11.20
	Gamtos mokslų laboratorija
	A.Aleknavičienė
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Kas pripučia balioną?” 1a klasei
	22 d.
	11.20
	Gamtos mokslų laboratorija
	V.Ūsienė
	Pasaulio pažinimo pamoka „Vandens čiuožikas“ su integruota STEAM veikla „Skęsta, plaukia“ 3c klasei
	23 d.
	10.05
	Gamtos mokslų laboratorija
	A.Kriščiūnienė
	Pasaulio pažinimo pamoka „Kas šviečia ir šildo?“ su integruota STEAM veikla „Ugnis po vandeniu“
	24 d.
	10.05
	Gamtos mokslų laboratorija
	T.Žalienė
	PARODOS
	1a klasės mokinių piešinių paroda Šiaurinėje bibliotekoje „Įdomiausias pasakos veikėjas”
	1 d.
	Šiaurinė biblioteka
	V.Ūsienė
	Paroda, skirta Pranciškaus Skorinos metams
	4 d.
	Biblioteka
	V.Batavičienė,
	A.Žilytė
	3c klasės mokinių dalyvavimasrRespublikinė piešinių parodoje „Aš ir mano Lietuva“
	4 d.
	„Šviesos“ ugdymo centras
	A.Kriščiūnienė
	7a klasės mokinių plakatas ,,Ką reiškia būti laisvam?“, skirtas Kovo 11-ajai
	8 d.
	2 a., prie 7a kl. kab.
	V.Batavičienė,
	J.Jasinskienė
	5-7 klasių mokinių kūrinių darbų paroda „Gyvybės medis”, skirta Žemės dienai
	16 d.
	Mokyklos erdvės
	J.Jasinskienė
	Plakatas ,,Knyga lietuviszka ( ,,šventosios kontrabandos” keliai ir klystkeliai“) ir knygų bei kūrinių apie knygnešius paroda, skirta Knygnešio dienai
	16 d.
	Biblioteka
	V.Batavičienė,
	A.Žilytė
	1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Žemės dienai paminėti
	18 d.
	3a. koridorius
	V.Zamžickas,
	Pradinių klasių mokytojos
	6b klasės mokinių kūrybinių darbų paroda-mįslių žaidimas „Akrostichų slėpiniai“, skirtas Pasaulinei poezijos dienai
	21 d.
	11.20
	Biblioteka
	V.Batavičienė
	1c klasės mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Pavasaris. 40 paukščių diena“
	Visas mėnuo
	2a. koridorius
	A.Pupštienė
	KONKURSAI
	5-7 klasių mokinių anglų kalbos vertimų konkursas
	21-25 d.
	R.Karosienė
	6b klasės mokinių dalyvavimas Oxford University press projektiniame konkurse „Kaip galima pasaulį padaryti šiek tiek šviesesniu 2022 metais?”
	iki 10 d.
	R.Karosienė
	Dalyvavimas tarptautiniame pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse ,,Tau, Lietuva“, skirtame lietuvių kalbos dienoms paminėti
	4 d.
	A.Aleknavičienė
	K.Klimkevičienė,
	O.Ivanauskienė
	1a klasės mokinių dailyraščio konkursas
	14 d.
	13.00
	Kab. Nr. 14
	V.Ūsienė
	Dalyvavimas respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų mokinių socialiniame- kūrybiniame projekte „Aš žmogus tarp žmonių“
	25 d.
	A.Banelytė
	2b klasės mokinių dalyvavimas respublikiniame skaitmeniniame konkurse-parodoje „Robotų anatomija“
	5d.
	9.00
	IKT kab.
	K.Klimkevičienė,
	R.Ručinskaitė - Špokevičienė
	OLIMPIADOS
	1a, 3a klasės mokinių dalyvavimas edukaciniame konkurse ,,Olympis“. Pavasario sesija
	1-31 d.
	V.Ūsienė,
	A.Aleknavičienė
	5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. Miesto etapas
	3 d.
	9.00-12.00
	Fizikos kab.
	R.Macė
	Dalyvavimas tarptautinėje „Kings” anglų kalbos olimpiadoje
	7-20 d.
	R.Karosienė
	2b klasės mokinių dalyvavimas tarptautinėje „Kings” anglų kalbos olimpiadoje
	7-20 d.
	11 kab.
	K.Klimkevičienė
	5-8 klasių gamtos mokslų olimpiada. Mokyklos etapas
	9 d.
	9.00
	Fizikos kab.
	A.Makštelienė
	Lietuvių kalbos olimpiada 1 klasės mokiniams
	22 d.
	13.15
	Kab. Nr. 12
	A.Aleknavičienė
	Lietuvių kalbos olimpiada 3 klasės mokiniams
	23 d.
	13.15
	Kab. Nr. 14
	V.Ūsienė
	Matematikos olimpiada 4 klasės mokiniams
	23 d.
	13.15
	Kab. Nr. 11
	K.Klimkevičienė
	Lietuvių kalbos olimpiada 2 klasių mokiniams
	24 d.
	13.15
	Kab. Nr. 13
	O.Ivanauskienė
	Lietuvių kalbos olimpiada 4 klasės mokiniams
	28 d.
	13.15
	Kab. Nr. 15
	I.Žuralovičienė
	Matematikos olimpiada 1 klasės mokiniams
	29 d.
	13.15
	Kab. Nr. 15
	I.Žuralovičienė
	Matematikos olimpiada 2 klasių mokiniams
	30 d.
	13.15
	Kab. Nr. 12
	A.Aleknavičienė
	Matematikos olimpiada 3 klasės mokiniams
	31 d.
	13.15
	Kab. Nr. 11
	K.Klimkevičienė
	PROJEKTAI
	Dalyvavimas projekte „Kalbų Kengūra”
	8-9 d.
	R. Karosienė
	Projekto „Sportuok ir būk sveikas“ veikla „Mes galim“ 2c ir 3 c klasių mokiniams
	15 d.
	12.35
	Choreografijos salė
	A.Kriščiūnienė
	Ilgalaikis 1c klasės mokinių projektas ,,Svogūnų auginimas”
	Visas mėnuo
	A.Pupštienė
	Ilgalaikiai 2a ir 4c klasių mokinių projektai „Skaitau ir augu”
	Visas mėnuo
	I .Žuralovičienė,
	D.Baltrėnienė
	Ilgalaikis 2a klasės mokinių projektas „Gamta bunda”
	Visas mėnuo
	I.Žuralovičienė
	Integruotas ilgalaikis gamtosauginis projektas „Žemės diena”
	Visas mėnuo
	V.Zamžiskas,
	V.Ūsienė,
	A.Aleknavičienė, K.Klimkevičienė, O.Ivanauskienė
	Ilgalaikis 1a klasės mokinių projektas „Olyziukas”
	Visas mėnuo
	V.Ūsienė
	Ilgalaikis 1a klasės mokinių projektas „Svogūnai”
	Visas mėnuo
	V.Ūsienė
	Ilgalaikis 3a klasės mokinių projektas ,,Mano draugas vitaminas“
	Visas mėnuo
	A.Aleknavičienė
	3c klasės mokinių dalyvavimas LMNŠC projekte „Sveikata visus metus“. Kovo mėnesio iššūkio vykdymas
	Visas mėnuo
	A.Kriščiūnienė
	Ilgalaikis 1a klasės mokinių projektas „Vabaliukų viešbutis”
	Visas mėnuo
	V.Ūsienė,
	T.Jakas
	Ilgalaikis 2b klasės mokinių projektas „Vaistažolių labirintais”
	Visas mėnuo
	K.Klimkevičienė
	VARŽYBOS
	6 klasių mokinių estafetės, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti
	9 d.
	14.25
	Sporto salė
	A.Krulys
	KITI RENGINIAI
	Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo”
	1 d.
	R.Jurkienė,
	1-8 klasių auklėtojai
	Solidarumo kava Jaunuolių dienos centre. 4c klasė
	2 d.
	10.00
	Jaunuolių dienos centras
	D.Baltrėnienė
	Kaziuko mugė
	4 d.
	10.00
	Aktų salė
	J.Stacevičienė,
	pradinių klasių mokytojos
	2c ir 3c klasių mokinių viktorina, skirta Kovo 11-ąjai paminėti
	10 d.
	13.30
	T. Žalienė
	A. Kriščiūnienė
	Kovo 11-osios minėjimas mokyklos kieme 1-8 klasių mokiniams
	10 d.
	9.00
	Mokyklos kiemas
	J.Stacevičienė,
	T.Puodžiūnas,
	1-8 klasių auklėtojai
	„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“
	14-18 d.
	J.Stacevičienė,
	S.Juknienė,
	V.Zamžickas,
	mokinių parlamentas
	Dalyvavimas Žemės dienos renginiuose: J. Eck knygos „100 dalykų, kuriuos TU gali padaryti dėl ŽEMĖS” skaitymas, diskusijos, stendinio pranešimo kūrimas su 6a, 8a klasių mokiniais
	15-18 d.
	3a. koridorius
	B.Gaigalienė
	Dalyvavimas Žemės dienos renginiuose: garsiniai G.Thunberg, S.Thunberg, B.Ernman, M.Ernman knygos „Lyg degtų namai“ ištraukų skaitymai, diskusijos klimato kaitos tema, stendinio pranešimo-plakato „Žemė karščiuoja, nes mes vis dar judame bloga kryptimi. Svarbiausi Gretos Thunberg įspėjimai“ kūrimas
	18 d.
	I a fojė,
	biblioteka
	V.Batavičienė,
	J.Jasinskienė,
	A.Žilytė
	Pažintinės kultūrinės veiklos diena 1-8 klasių mokiniams. Gamtosauginės veiklos diena (Žemės diena)
	18 d.
	R.Karosienė,
	1-8 klasių auklėtojai
	Miego dienos paminėjimas 2c ir 3c klasėse
	18 d.
	8.05
	Choreografijos salė
	A.Kriščiūnienė,
	T.Žalienė,
	S.Lukoševičienė
	5-8 klasių mokinių judrioji pertrauka
	25 d.
	12.05
	Mokyklos kiemas
	R.Karosienė,
	A.Makštelienė
	1-4 C klasių judrioji pertrauka
	25 d.
	12.05
	2a. koridorius
	A.Kriščiūnienė
	Pradinių klasių mokinių „Žiniukų savaitė”
	Pagal atskirą pranešimą
	Pradinių klasių mokytojos
	Protmūšis ,,Gimtoji kalba - 2022” 5a, 6b, 7a ir 8b klasių mokiniams ir auklėtojams, skirtas Lietuvių kalbos dienoms ir Pranciškaus Skorinos metams
	Protmūšis „Tauta, valstybė atsirado iš kalbos” 6a, 8a klasių mokiniams
	Pagal atskirą pranešimą
	IKT kab.
	IKT kab.
	V.Batavičienė
	B.Gaigalienė
	IŠVYKOS
	Edukacinė programa ,,Katino šeimininkės sapnas’’ Dailės galerijoje
	3a klasei
	2a klasei
	24 d.
	30 d.
	11.20
	10.30
	Dailės galerija
	A.Aleknavičienė
	I.Žuralovičienė
	PAMOKOS NETRADICINĖJE APLINKOJE
	2c ir 3c klasių pasaulio pažinimo pamoka „Gyvūnėlių sodas“ Gamtos mokykloje
	2 d.
	8.30
	Gamtos mokykla
	A.Kriščiūnienė,
	T.Žalienė
	3c klasės pasaulio pažinimo pamoka „Augintiniai. Gyvalazdės“ Gamtos mokykloje
	2 d.
	9.15
	Gamtos mokykla
	A.Kriščiūnienė
	2a klasės lietuvių kalbos pamoka Šiaurinėje bibliotekoje „Seku seku pasaką”
	7 d.
	10.05
	Šiaurinė biblioteka
	I.Žuralovičienė
	3a klasės dailės ir technologijų pamoka D. Svilienės Keramikos studijoje
	10 d.
	10.05
	Keramikos studija
	A.Aleknavičienė
	2a klasės dailės ir technologijų pamoka D. Svilienės Keramikos studijoje
	16 d.
	11.30
	Keramikos studija
	I.Žuralovičienė
	Pasaulio pažinimo pamoka “Inkilai - uoksinių paukščių namai”
	18 d.
	10.00
	Gamtos mokykla
	V.Ūsienė
	1a klasės dailės ir technologijų pamoka D. Svilienės Keramikos studijoje
	18 d.
	11.30
	Keramikos studija
	V.Ūsienė
	1c klasės pasaulio pažinimo pamoka visuomenės sveikatos priežiūros specialistės kabinete ,,Kiek aš paaugau?”
	21d.
	10.55
	Med. Kab.
	A.Pupštienė
	Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Macė

