
2011 metais   2012 metais   

 Sveika gyvensena  

 Projektas „Vaistažolės aplink mus“  (Ekskursija į Prienus. 

Susitikimas su humanitarinių mokslų daktare E. 

Vaitkevičiūte. Arbatos popietė ir susitikimas su vaistinės 

vedėja A. Baniūniene).  

 „Pieno diena“. Comenius daugiašalės partnerystės projekto 

„Užkaskime kartu – susėdę prie Europos stalo“ dalis.  

 Ekologinių ūkių lankymas ir susipažinimas su jų gaminama 

produkcija.  

 „Sveikatingumo diena“  

 „Nerūkanti klasė“  

 Trumpalaikis projektas „Aš laimingas, kai turiu sveikus 

dantis“ (7 klasė).  

 Renginys „AIDS“ dienai.    

 Pusryčių fiesta.  

 Projektas „Sveikuolių sveikuoliai“ (Biržų rajono konkursas 

„Sveikuolių sveikuoliai“. (Užėmėme I – ą vietą). Pradinių 

klasių apklausa „Ar sveikai gyvenu“. Apklausą vykdė 4 

klasės mokiniai ir mokytoja Asta Klevienė.  

 Sporto šventė (Straipsnis Biržų krašto laikraštyje „Šiaurės 

rytai“ - „Spalvinga šventė Pabiržės mokykloje“).  

Aplinka  

  „Derliaus šventė“  

  „Kaziuko mugė“  

 Mokyklos aplinkos tvarkymas.  

 Likėnų parko prieigų tvarkymas.  

 Akcija „Išgelbėk kaštoną“.  

  „Darom 2011”  

 Kalėdinis ekologiškiausios klasės papuošimas.  

Atliekos  

 Kalėdinių žaislų ir eglutės gaminimas iš atliekų.  

 „Rink baterijas“  

 Atliekų rūšiavimas.  

Vanduo  

 Kaip taupyti vandenį?  

 Transportas  

 Akcija „Diena be automobilio“.  

Energija  

 Priminimai apie elektros ir vandens taupymą. Lapelių 

klijavimas prie elektros jungtukų ir vandens čiaupų 

mokykloje.  

 Daugumoje klasių yra elektrą taupančios lemputės.  

Miškas  

 Lesyklų įrengimas ir paukščių lesinimas.  

 LOD „lesyklų“ akcija.  

 Atviri paukščių žiedavimo užsiėmimai. (Dalyvavo: 

Germaniškio pagrindinė mokykla, Vabalninko B.Sruogos ir 

Aušros vidurinių mokyklų mokiniai).  

 LOD projektas „Maratonas 2011”.  

 LOD žaidimas „Spėk“ (2010 metų žaidimo nugalėtojai – 

Robertas ir Ramūnas Ratkevičiai, Sonata Ratkevičiūtė).  

 Projektas „Medžiai–mūsų draugai“.  (Pažintinė 

pamoka  „Medžio kietumo nustatymas“. Bendradarbiavimas 

su VĮ  Biržų miškų urėdija).  

Kita gamtosauginė veikla  

 XVII nacionalinė gamtosauginė konferencija Vilniuje. 

 Pusryčių fiesta  

 Gandrų sutiktuvės Gulbinų kaime 

 Laukiame grįžtančių paukščių 

 Sveikatingumo diena 

 Darom 2012 

 Gamta ir mes 

 Žemės diena 

 Derliaus  šventė 

 Kaziuko mugė 

 Judrioji diena mokykloje 

 Pasaulinė gyvūnijos diena, viktorina  "Mes gyvūnų 

apsupty" 

 "Vaisių ir daržovių mitingas" 

 "Aš žalias" 

 Viešnagė Biržų regioninio  parko lankytojų centre 

  Akcija  "Mes – aktyvūs vietos bendruomenės nariai“. 

 Word day of action  „Valgyk sveikai - gyvenk ilgai“   

 Gamtosauginių mokyklų programos dalyvė    

 VĮ Biržų miškų urėdijos projektas „Sukurk kalėdinį 

atviruką“    

 

 

2013 metais 

 

 Laukiant sugrįžtančių paukštelių 

 Gamtamokslinė diena  

 Sveikatingumo diena  

 Žalioji vėliava ir tarptautinis aplinkosauginio švietimo 

Fondo sertifikatas 

 

file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta%20fonas/vaistazoles.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/pieno_diena.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta%20fonas/Apklausa1.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta%20fonas/sporto.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/ruduo.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/ruduo.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/k.muge.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/k.muge.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta%20fonas/isgelbek.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/darom_2010.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/darom_2010.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta%20fonas/siuksliu%20rusiavimas.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/judrisavaite.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta%20fonas/medziai%20draugai.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/ppppp.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gandru_sutiktuves.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/paukstukai.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/sveikata.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/darom_siumetu.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta_1.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/diena_zemes.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/ruduo.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/k.muge.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/manksta/judrioji_diena.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gyvunijos.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gyv_viktorina.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gyv_viktorina.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/miting/mitingas.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/as_zalias/spalio_16_d.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/parkas/parke.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/lapu_talka/spalio_23_d.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta_2/plakatas.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta_2/plakatas.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta_2/dalyve.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta_2/dalyve.pdf
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/atvirukas/atvirukas_k.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/atvirukas/atvirukas_k.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/inkiliukas/grizta.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/gamta_moksl/gamta_mes.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/sveikas_vaikas/sveikas.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/veliava/zalioji_veliava.htm
file:///C:/Users/Audra/Documents/My%20Webs/_private/public_html/veliava/zalioji_veliava.htm


 

Gamtosauginė konferencija Pasvalio Svalios pagrindinėje 

mokykloje.  

 Straipsniai: Biržų krašto rajoniniame laikraštyje „Šiaurės 

rytai“ – projekto „Vaistažolės  aplink mus“ pristatymas, 

Žaliosios minties laikraštyje „Žalioji Lietuva“ straipsnis -

„Gamtosauginė diena Pabiržės pagrindinėje mokykloje“.  

 Valstybinio psichikos sveikatos centro bendrumo akcija 

„Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“. (Straipsnis Biržų 

krašto laikraštyje „Šiaurės rytai“).  

 Piešinių konkursas „Gražuoliai gandrai“.  

 Rašinių konkursas ir viktorina „Mes ir gamta“.  

 Bendradarbiavimas su žurnalu „Lututė“.  

 Fotokonkursas  „Gyvenimas mano akimis“.  

Integracija  

 Gamtosaugos integracija anglų pamokose.  

 Gamtosaugos integracija chemijos pamokose.  

 Gamtosaugos integracija geografijos pamokose.  

 Gamtosaugos integracija rusų pamokose.  

 


