
 

 

 

BERŽŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS KOVO MĖNESIUI 

 

 Pavadinimas Data Laikas Vieta Atsakingas 

 ,,Tūkstantmečio programos“  mokyklų dalyvių ir mokyklų partnerių 

susitikimas 

2 d. 14.30 ,,Vyturio“ 

progimnazija 

R. Macė, 

J. Stacevičienė, 

V. Ūsienė, 

A. Makštelienė 

 

,,Tūkstantmečio programos“ STARTAS 15 d. 15.00 Savivaldybės I 

a. salė 

R. Macė, 

J. Stacevičienė 

Individualūs pokalbiai su 2 ir 7 ukr. klasės mokinių tėvais apie vaikų 

ugdymo(si) pasiekimus 

6-17 d.  2 ukr. klasė 

7 ukr. klasė 

A.Brazdžionienė, 

B. Gaigalienė 

Dalyvavimas praktinių konferencijų cikle ,, Mokykla-

KIEKVENAM“ II dalis - Respublikinė mokslinė-praktinė 

konferencija ,,Įtraukusis ugdymas: mokomės gyventi kartu”.  

Pranešimas ,,Nuo projekto ,,Būkime pažįstami” iki sėkmingos 

įtraukties” 

28 d. 9.00 Panevėžio 

Mykolo Karkos 

pagrindinė 

mokykla  

R. Macė, 

J. Stacevičienė, 

V. Ūsienė, 

A.Kriščiūnienė 

Gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos, informacinių 

technologijų, dailės ir technologijų mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas 

29 d. 14.45 Biologijos kab. A. Makštelienė 

Klasės auklėtojų metodinės grupės susirinkimas pagal 

atskirą 

pranešimą 

 Mokytojų 

kambarys 

R.Ručinskaitė - 

Špokevičienė 

Švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės susirinkimas pagal 

atskirą 

pranešimą 

 Logopedinis 

kabinetas 3 a. 

A.Banelytė 

Darbo tarybos susirinkimas pagal 

atskirą 

pranešimą 

 Mokytojų 

kambarys 

V. Zamžickas 

Kalbų, muzikos, dorinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės 

grupės susirinkimas 

pagal 

atskirą 

pranešimą 

 Anglų 2 R. Karosienė 

Metodinės tarybos susirinkimas pagal 

atskirą 

pranešimą 

 Mokytojų 

kambarys 

R. Karosienė 

Mokytojų tarybos susirinkimas pagal  Mokytojų J. Stacevičienė 



atskirą 

pranešimą 

kambarys 

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas, dalinimasis 

gerąja patirtimi ,,Bubble robotai“ pamokose 

8 d.   14 kab. V.Ūsienė 

VGK posėdis pagal 

atskirą 

pranešimą 

 Mokytojų 

kambarys 

A. Banelytė 

INTEGRUOTOS 

PAMOKOS 

Integruota sveikatos stiprinimo programa ,,Augu sveikas ir saugus“ 

Pamoka: „Maisto švaistymas - šių dienų problema“ 3b klasės 

mokiniams 

1 d.  11 kab. R.Ragauskaitė 

Integruota sveikatos stiprinimo programa ,,Augu sveikas ir saugus“ 

Pamoka: “Elektroninių cigarečių žala” 2 ukr. klasės mokiniams  

1 d. 

 

11.05 2 ukrainiečių 

klasė 

A.Brazdžionienė 

R. Ragauskaitė 

Integruota sveikatos stiprinimo programa ,,Augu sveikas ir saugus“ 

Pamoka: ,,Sveika šypsena“ 3a klasės mokiniams   

7 d.  15 kab. R. Ragauskaitė 

Integruota sveikatos stiprinimo programa ,,Augu sveikas ir saugus“ 

Pamoka: ,,Švarios rankytės’’3a klasės mokiniams  

8 d.  15 kab. R. Ragauskaitė 

2 ukr. ir 7 ukr. kl. mokiniams integruota lietuvių kalbos pamoka “40-

ties paukščių diena” 

10 d. 11.05 2 ukrainiečių 

klasė 

A.Brazdžionienė 

B.Gaigalienė 

Integruota sveikatos stiprinimo programa ,,Augu sveikas ir saugus“ 

Pamoka: ,,Elektroninių cigarečių žala“ 7 ukr. klasių mokiniams 

14 d.  7 ukrainiečių 

klasė 

R. Ragauskaitė 

2c klasės mokinių pasaulio pažinimo pamoka ,,Vanduo “ 2 d. 12.10 8 kab. A.Pupštienė 

6c klasės mokinių gamta ir žmogus pamoka ,,Oro savybių tyrimas“ 3 d. 11.05 Gamtos 

laboratorija 

A.Makštelienė 

6c klasės mokinių gamta ir žmogus pamoka ,,Oro sudėtis” 7 d. 10.00 Gamtos 

laboratorija 

A.Makštelienė 

6c klasės mokinių gamta ir žmogus pamoka ,,Degimas - cheminė 

reakcija” 

10 d. 11.05 Gamtos 

laboratorija 

A.Makštelienė 

4a klasės mokinių pasaulio pažinimo pamoka ,,Kas tirpsta 

vandenyje? 

13 d. 12.10 Gamtos 

laboratorija 

A.Aleknavičienė 

5c klasės mokinių gamta ir žmogus pamoka ,,Vanduo tirpina 

medžiagas” 

13 d. 9.00 Gamtos 

laboratorija 

A.Makštelienė 

5a klasės mokinių gamta ir žmogus pamoka ,,Vanduo tirpina 

medžiagas” 

13 d. 8.05 Gamtos 

laboratorija 

A.Makštelienė 

2c klasės mokinių dailės ir technologijų pamoka ,, Modelino 

gamyba” 

14 d. 11.10 8 kab. A.Pupštienė 

4c klasės mokinių pasaulio pažinimo pamoka „Knygnešiai“  16 d. 12.10 7 kab. A. Kriščiūnienė 

5c klasės mokinių gamta ir žmogus pamoka ,,Tirpalų rūšys” 17 d. 11.05 Gamtos 

laboratorija 

A.Makštelienė 

1c klasės mokinių pasaulio pažinimo pamoka ,,Sveika mityba. 17 d.  6 kab. R. Rumbutienė 



Glotnučių gamyba”  

3c klasės mokinių pasaulio pažinimo pamoka „Kam žmogui 

reikalingi kaulai. Kūno atrama“ 

18 d. 10.00 9 kab. D.Baltrėnienė 

4 c klasės mokinių pasaulio pažinimo pamoka „Bitininkystė“  27 d. 10.00 Gamtos 

laboratorija 

A. Kriščiūnienė 

STEAM 

PROJEKTAI, 

TYRIMAI, 

KONKURSAI 

5-7 klasių mokinių neformalaus švietimo būrelio ,,Tyrinėk, atrask” 

tema “Augalų dauginimo būdai” 

Visas 

mėnuo 

 Gamtos 

laboratorija 

A.Makštelienė 

5c klasės mokinių projektas  ,,Sėju, sodinu, auginu ir valgau žirnius” 
Visas 

mėnuo 

 5c klasė E. Geštautienė 

A.Kropienė 

6c klasės mokinių projektas ,,Sėju, sodinu, auginu ir valgau” 
Visas 

mėnuo 

 6c klasė V. Eisenaitė 

S. Stašaitienė 

5c ir 6c klasės mokinių projektas “Oliziukas” 
Visas 

mėnuo 

 5c klasė 

6c klasė 

E. Geštautienė 

V. Eisenaitė 

2a klasės mokinių projektas ,,Gėlės žiedas mamai”  Visas 

mėnuo 

 14 kab. V.Ūsienė 

2a klasės mokinių projektas ,,Sėju, auginu ir valgau” Visas 

mėnuo 

 14 kab. V.Ūsienė 

2a klasės mokinių projektas “Oliziukas” Visas 

mėnuo 

 14 kab. V.Ūsienė 

3c klasės mokinių projektas ,,Mano gėlės mamytei” Visas 

mėnuo 

 9 kab. D.Baltrėnienė 

2c klasės mokinių projektas  ,,Svogūnų ir saulėgrąžų auginimas“ Visas 

mėnuo 

 II a. mobilusis 

šiltnamis 

A.Pupštienė 

7 ukr.  klasės mokinių tyrimas ,,Sėju, auginu saulėgrąžą” Visas 

mėnuo 

 7 U klasė B. Gaigalienė 

3b klasės mokinių projektas ,,Svogūno nauda augančiam organizmui“ Visas 

mėnuo 

 3b kl.  

mobilusis 

šiltnamis 

V. Kvedarienė 

1c klasės mokinių projektas ,,Sodinu-auginu. Sodinukų  pikavimas“ Visas 

mėnuo 

 6 kab. R. Rumbutienė 

4c klasių mokinių projektas „Paprikų auginimas“ Visas 

mėnuo 

 7 kab. A. Kriščiūnienė 

STEAM VEIKLOS 

KITOSE 

INSTITUCIJOSE 

     

4a klasės mokinių edukacinis užsiėmimas ,,Tavo rankose molis 

atgyja“  

3 d. 

31 d. 

11.00 D. Svilienės 

keramikos 

studija 

A.Aleknavičienė 

4a klasės mokinių STEAM pamoka ,,Roboteka“ 15 d. 11.30 Biblioteka 

,,Žalioji 

pelėda’’ 

A.Aleknavičienė 



3b klasės mokinių STEAM pamoka ,,Žolelių galia“ 31 d. 12.10 Biblioteka 

,,Žalioji 

pelėda’’ 

V. Kvedarienė 

2a klasės mokinių STEAM pamoka ,,Ozobotai“ 31 d. 9.00 Panevėžio 

Robotikos 

centras 

,,RoboLabas“ 

V.Ūsienė 

KULTŪRINIO 

UGDYMO 

VEIKLOS 

 

4a klasės mokinių dalyvavimas dailyraščio konkurse „Auksinė 

plunksnelė“ 

7 d.  Logopedės  

kab.  

A.Banelytė 

2a  klasės edukacinis užsiėmimas ,,Kamišibai teatras ir knyga” 
14 d. 10.00 Biblioteka 

“Žalioji pelėda” 

V.Ūsienė 

7 ukrainiečių  klasės mokinių edukacinis užsiėmimas ,,Nuo 

piemenėlio iki muzikantėlio” 

17 d. 12.00 Kraštotyros 

muziejus 

B. Gaigalienė 

Pažintinės kultūrinės veiklos diena ,,Žemės diena“  1-8 klasių 

mokiniams 

20 d. 8.00  J. Stacevičienė 

Mokytojai  

2 ukrainiečių klasės mokinių edukacinis užsiėmimas ,,Nutapyk 

puodelį”  

 

20 d. 

 

11.00 

 

2 ukr. klasė 

 

A.Brazdžionienė 

 

7 ukrainiečių klasės mokinių kino pamoka ,,Žemė – Stop“ 
20 d.  12.00 Kino centras 

,,Garsas“ 

B. Gaigalienė 

7a, 7b ir 8a klasės mokinių filmo peržiūra ,, Pradingusi“ 

20 d. 10.00 Appolo kino 

teatras 

T. Puodžiūnas, 

A. Krulys, 

R. Ručinskaitė - 

Špokevičienė 

5a klasės mokinių edukacinis užsiėmimas ,,Kamišibai teatras ir 

knyga” 

20 d. 11.00 Biblioteka 

“Žalioji pelėda” 

A.Makštelienė 

5c klasės mokinių edukacinis užsiėmimas ,,Zuikis puikis“  

20 d. 10.00 Panevėžio 

rajono 

biblioteka 

E. Geštautienė 

6c klasės mokinių edukacinis užsiėmimas ,,Zuikis puikis“ 

20 d. 11.00 Panevėžio 

rajono 

biblioteka 

V. Eisenaitė 

1a klasės mokinių edukacinis užsiėmimas ,,Vilke – kiek valandų?“  

20 d. 10.00 Gabrielės 

Petkevičaitės - 

Bitės biblioteka 

 

O. Ivanauskienė 

1c,2c, 3c, 4c klasių mokinių edukacinis užsiėmimas ,,Mėnulio 

žemėlapis“   

20 d. 11.00 Gabrielės 

Petkevičaitės - 

A. Kriščiūnienė 

R. Rumbutienė 



Bitės biblioteka D. Baltrėnienė 

A.Pupštienė 

2a, 3a, 3b, 4a, 6a klasės mokinių kino pamoka  KC ,,Garsas” 

20 d. 10.00 Kino centras 

“Garsas” 

V.Ūsienė 

V;,Kvedarienė 

A.Aleknavičienė 

R.Ručinskaitė - 

Špokevičienė 

Respublikinis piešinių konkursas “Mano mėgstamiausias personažas” 20 d.   V.Ūsienė 

Dalyvausime Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos 

vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ inicijuotame Panevėžio 

miesto mokyklinio ugdymo įstaigų 1-6 klasių mokinių piešinių 

konkurse „Iliustruojam Tautišką giesmę“  

 

iki 20 d.  Panevėžio 

Elenos 

Mezginaitės 

viešoji  

biblioteka 

J.Jasinskienė 

PARODOS 5a klasės mokinių rekomenduojamų perskaityti knygų pristatymų 

paroda ,,Perskaityk ir tu”, skirta Knygnešio dienai  

Visas 

mėnuo 

 I a, prie 

Lietuvių -1 kab. 

V.Batavičienė 

2a klasės mokinių piešinių paroda Žemės dienai 
Visas 

mėnuo 

  V.Ūsienė 

6a klasės mokinių kūrybinių darbų paroda-mįslių žaidimas 

„Akrostichų slėpiniai“, skirtas Pasaulinei poezijos dienai 

31 d.  I a, prie 

Lietuvių-1 kab. 

V.Batavičienė 

4 c klasės mokinių dalyvavimas Respublikinėje virtualioje kūrybinių 

darbų parodoje „Mūsų gėlės Lietuvai“, skirtoje Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 

1 - 10 d.  Anykščių 

Antano 

Baranausko 

specialiojo 

ugdymo 

skyriaus - 

daugiafunkcinis 

centras 

A. Kriščiūnienė 

2 ukrainiečių klasės mokinių kūrybinių darbelių paroda “Kuriu 

Lietuvai” 

6 d.  II a. koridorius. A.Brazdžionienė 

1c, 2c, 3c ir 4 c klasės mokinių Piešinių paroda ,,40-ies paukščių 

diena” 

9 d.  II a. koridorius A.Pupštienė 

A. Kriščiūnienė 

2c kūrybinių darbelių paroda ,,Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena” 

10 d.  II a. koridorius A.Pupštienė 

7 ukrainiečių klasės mokinių piešinių paroda ,,Šlovė laisvei" 
10 d.  III a., prie 

Lietuvių-2 kab.  

B.Gaigalienė 

3b klasės mokinių dalyvavimas respublikiniame mokinių kūrybinių 

darbų parodoje „Lašelio kelionė“ 

17 d.  Kretingos 

Marijono 

Daujoto 

progimnazija 

A.Banelytė 



5-6 klasės mokinių piešinių paroda ,,Verbos“ ir ,,Gyvybės medis” 

Žemės dienai paminėti 

17 d.  Mokyklos 

erdvėse 

J.Jasinskienė 

8a klasės mokinių piešinių paroda ,,Medžio portretas” 
20 d.  Mokyklos 

erdvėse 

J.Jasinskienė 

5a klasės mokinių dailyraščio paroda, skirta Lietuvos sostinės ir 

Gedimino laiškų metų paminėjimui 

24 d.  I a, prie 

Lietuvių-1 kab. 

V.Batavičienė 

KONKURSAI 4 c klasės mokinių dalyvavimas Respublikiniame 3–10 klasių 

mokinių matematikos ir lietuvių kalbos konkurse „Uždavinys 

eilėraštyje“. 

 

1  d.  Kauno Simono 

Daukanto 

progimnazija 

 

A. Kriščiūnienė 

2a klasės mokinių komandos dalyvavimas konkurse ,,Robotų 

olimpiada”  

3 d. 14.00 Panevėžio 

Robotikos 

centras 

,,RoboLabas“ 

V.Ūsienė 

1-2 klasių mokinių komandos Protmūšio konkursas  7 d. 12.00 Pradinė 

mokykla 

V.Ūsienė 

OLIMPIADOS 2-8 klasių mokinių dalyvavimas Kings olimpiadoje (anglų kalba) 1 d. 

12 d. 

  R. Karosienė 

2-4 klasių mokinių olimpiada ,,Mano gaublys” 7 d. 10.00  V.Ūsienė 

6-8 klasių mokinių geografijos olimpiada ,,Mano gaublys” 8 d. 10.00 Aktų salė E. Jackevičienė 

5-8 klasių mokinių  STEAM gamtos mokslų - biologijos olimpiada 

miesto etapas 

9 d. 9.00 5-6 kl. 

”Vyturio” 

progimnazija  

7-8 kl. ”Vilties” 

progimnazija 

T. Puodžiūnas 

A. Makštelienė 

8 klasių mokinių mokyklinė anglų kalbos olimpiada 14 d. 14.00 Anglų 2 kab. R. Karosienė 

5-8 klasių mokinių  gamtos mokslų -biologijos olimpiada II etapas 

mieste (nuotolinė) 

24 d. 5-6 kl. 10.00 

7-8 kl. 12.00 

 

Fizikos kabin 

etas 

J. Stacevičienė 

A. Makštelienė 

PROJEKTAI Tarptautinės miego dienos minėjimas 4c ir 3b klasės mokiniams. 

Integruota projekto „Augu sveikas ir saugus“ veikla 

17 d. 12.10 Choreografijos 

salė 

A. Kriščiūnienė 

V. Kvedarienė 

FIZINIO 

AKTYVUMO 

VEIKLOS, 

VARŽYBOS 

Panevėžio miesto šaškių finalinės varžybos  
8 d. 13.00 ,,Vyturio’’ 

progimnazija 

A. Aleknavičienė 

5c klasės mokinių išvyka į Jaunuolių dienos centrą. Prevencinė 

edukacija “Saugumas”. Sensorinės veiklos relaksacijos kambaryje. 

 

28 d. 10.00 Jaunuolių 

dienos centras 

E. Geštautienė 

5-8 klasių mergaičių Smiginio varžybos  

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

  A. Krulys 



2a, 6a klasės mokinių orientacinės varžybos 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 Gamtos 

mokykla 

V.Ūsienė 

PREVENCINIAI 

RENGINIAI, 

VEIKLOS 

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 

 

Visas 

mėnuo  

  S. Gorienė 

V. Zamžickas 

Patyčių ir smurto paplitimo mokykloje tyrimas ,, Kaip aš jaučiuosi 

mokykloje“ 

1-17 d.   S. Gorienė 

KITI RENGINIAI 5-8 klasių mokinių  integruotos ugdymo karjerai pamokos temomis: 

,,Keisčiausios profesijos pasaulyje“,  ,,Tikslas ar svajonė”, ,,Mano 

stiprybių ratas’’  

Ketvirtadi

eniai, 

pagal 

atskirą 

pranešimą 

  E. Strolienė 

Kaziuko mugė 1-4 klasių mokiniams 3 d. 8.00   Pradinių klasių 

mokytojos 

Mokonomika 2023 9 d. 9.00  Pradinių klasių 

mokytojos 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgimas 10 d. 8.30-9.30 

12.30-13.00 

Laisvės aikštė J. Stacevičienė, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

Mokinių ir mokytojų fotografavimas 13 d. 8.00 Aktų salė J. Stacevičienė 

„Intelektualų laisvalaikio klubo“ parengto kryžiažodžio, skirto 

Knygnešio dienai, sprendimas, spaudinių paroda „Knygnešių šventa 

gadynė“ 

16-17 d.  Lietuvių-1 kab. 

ir biblioteka 

V.Batavičienė, 

A.Žilytė 

5a klasės mokinių Tarptautinės pagalvių mūšio dienos minėjimo 

renginys  

31 d.  Panevėžio 

apskrities 

valstybinė 

mokesčių 

inspekcija 

E. Strolienė 

IŠVYKOS 5c ir 6c klasių mokinių dalyvavimas atvirų durų dienoje Jaunuolių 

dienos centre. Edukacinis užsiėmimas ,,Kūrybinės dekupažo 

dirbtuvės” 

9 d. 10.00 Jaunuolių 

dienos centras 

E. Geštautienė 

V. Eisenaitė 

5a klasės mokinių išvyka ,,Pažinkime Kauną”  22 d. 9.00  A.Makštelienė 

A.Banelienė 

8 klasės mokinių išvyka į profesinio mokymo centrą Aldonos g. 

korpuse. 

29 d. 12.10 Profesinio 

rengimo centras 

J.Jasinskienė 

T. Jakas 

E. Strolienė 

PAMOKOS 

NETRADICINĖJE 

3b klasės mokinių dailės ir technologijų pamoka ,,Katino šeimininkės 

sapnas’’ 

2 d. 12.10 Dailės galerija V. Kvedarienė 



APLINKOJE 2 ukrainiečių klasės mokinių lietuvių kalbos pamoka ,,Mylimiausias 

pasakos veikėjas“  

13 d.  8.05 Biblioteka A.Brazdžionienė,

A.Žilytė 

3b klasės mokinių lietuvių kalbos pamoka ,,Pasakojimo kūrimo 

dirbtuvės“ 

10 d. 12.10 Biblioteka 

,,Žalioji 

pelėda“ 

V. Kvedarienė 

4 c klasės mokinių lietuvių kalbos pamoka „Knygnešiai“ 16 d. 11.00 Panevėžio 

rajono viešoji 

biblioteka 

A. Kriščiūnienė 

ĮTRAUKIOJO 

UGDYMO 

ĮGYVENDINIMO 

VEIKLOS 

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos mokytojams, parenkant 

mokymo būdus, metodus, pastoliavimo priemones dirbant su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais 

Visas 

mėnuo 

  Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

3b ir 3c klasės mokinių  projekto ,,Būkime pažįstami” veikla ,,Mano 

Lietuva”  

9 d. 14.00 9 kab. A. Banelytė 

D. Baltrėnienė 

1a - 4a ir 1c-4c klasių mokinių judrioji pertrauka. Projektą “Būkime 

pažįstami” veikla 

31 d. 11.50 Aktų salė A. Kriščiūnienė 

V. Kvedarienė 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Stacevičienė 

 

 


