
Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos 

2015/2016 metų gamtamokslinės veiklos ataskaita 

 

Eil. 

Nr. 

Renginiai, projektai, 

konkursai ir kt. 

Įgyvendinimo 

terminai 

 

Atsakingi asmenys Ištekliai 

 

Rezultatas (-ai) 

 Gamtosauginių mokyklų 

programos įgyvendinimas 

Ištisus metus Gamtamokslinio 

komiteto nariai 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

 

Buvo formuojami aplinkosauginės veiklos 

praktiniai įgūdžiai, ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, pilietiškumas bei aplinkosauginis 

mąstymas. 

 

1. Projektas   

„Avytės rengia, avytės maitina“ 

 

2015 metų 

spalio mėnuo 

Biržų valstybinė 

maisto ir veterinarijos 

tarnyba, 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Asta Klevienė 

Gražina Girdžiuvienė 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Susipažino su Kristinos ir Jūrio Milišiūnų avių 

ūkiu.  

2. Košės diena su  AB „Malsena“ 2015 metų 

spalio mėnuo 

AB „Malsena“, 

Pradinių klasių 

mokytojos 

AB „Malsena“ 

lėšos 

Susipažino mokiniai su sveikos mitybos 

principais,  buvo paskatinti sąmoningai rinktis 

maistingus pusryčius ir užkandžius, parodant, 

kad košė  skanus, sveikas ir madingas maistas, 

kurį renkasi sportininkai, aktoriai ir daugybė 

įžymių žmonių. 

3.  Rudens gėrybių paroda 2015 metų 

spalio mėnuo 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Buvo sukurti įdomūs eksponatai iš savų vaisių ir 

daržovių. (Į veiklą buvo įtraukti tėvai). 

 

4. Trumpalaikis projektas 

„Rūšiuojam šiukšles“ 

2015 metų 

lapkričio 

mėnuo 

Gražina Girdžiuvienė 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Mokėsi rūšiuoti atliekas. 

http://pabirzesmokykla.wixsite.com/pabirzes-moykla/avytes
http://pabirzesmokykla.wixsite.com/pabirzes-moykla/gerybes
http://pabirzesmokykla.wixsite.com/pabirzes-moykla/rusiuok


5. Išvyka į Biržų meteorologijos 

stotį  ir K. Armono ūkį  

2015 metų 

lapkričio 

mėnuo 

A. Kaminskaitė, 

V. Butienė 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Susipažino su meteorologijos stoties veikla bei 

aplinkai draugiška vėjo energija. 

6. Edukacinis projektas 

„Nariuotakojai mokykloje“ 

2015 metų 

lapkričio 

mėnuo 

Pradinių klasių 

mokytojos 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Pamatė nariuotakojų  ekspoziciją gyvai. 

7. Protmūšis „AIDS: geriau 

žinoti!“ 

2015 metų 

gruodžio 

mėnuo 

Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centras, 

visuomenės sveikatos 

specialistė Jurgita 

Skujienė 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Buvo papasakota apie AIDS: kaip galima 

užsikrėsti?, kaip užsikrėtus reikia „susigyventi“ 

su liga?, kuo skiriasi AIDS nuo ŽIV? 

8.  Rajoninis  ir respublikinis 

konkursas „Sveikuolių 

sveikuoliai“  

2015 metų 

gruodžio 

mėnuo 

Pradinių klasių 

mokytoja  

Asta Klevienė, 

visuomenės sveikatos 

specialistė Jurgita 

Skujienė 

 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Ugdė vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir 

kitų sveikatą, skatino mokinių, mokytojų ir 

sveikatos priežiūros specialistų 

bendradarbiavimą. 

4 klasės mokiniai „Sveikuolių sveikuoliai“ 

konkurse užėmė 1 vietą. Buvo apdovanoti 

padėkos raštais, saldžiais prizais ir kvietimu į 

maudynes Pasvalio baseine. 

Buvo pakviesti dalyvauti  respublikiniame 

"Sveikuolių sveikuoliai" konkurse. 

9. Rajoninė gamtamokslinė diena 

Pabiržės pagrindinėje 

mokykloje 

(Viktorina„Mes ir gamta“, 

piešinių paroda – konkursas 

„Miško pasaka“). 

2016 metų 

kovo mėnuo 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Asta Klevienė, 

Gražina Girdžiuvienė 

 

Rėmėjai: MB 

“Miškai“, 

Rinkuškių UAB 

„Laigis“ 

 Mokinio 

krepšelio lėšos 

Siekė, kad vaikai įgytų būtiniausių žinių apie 

juos supančią aplinką, gamtą ir išsiugdytų 

reikalingų gebėjimų pažinti pasaulį. Aktyviai 

veiktų, atrastų, išbandytų, tyrinėtų, patirtų 

pažinimo ir atradimo džiaugsmą, kauptų patirtį, 

dalyvautų sprendžiant įvairias problemas. 

Buvo apdovanoti padėkos raštais ir diplomais, 

MB “Miškai“ įsteigtomis dovanėlėmis. 

 

10. Integruotas technologijų -

gamtos mokslų renginys, skirtas 

Žemės dienai 

2016 metų 

kovo mėnuo 

Alvyda Kaminskaitė, 

Danguolė Šulnienė, 

Rasa Poškienė, 

Dangyra Paušaitė 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Atliko įvairias gamtosaugines užduotis, pristatė 

mokyklos  kurtus filmukus ir kostiumus iš 

atliekų, kurie turėjo atspindėti nykstančius 

planetos gyvūnus.         

http://pabirzesmokykla.wixsite.com/pabirzes-moykla/armono-ukis
http://pabirzesmokykla.wixsite.com/pabirzes-moykla/armono-ukis
http://pabirzesmokykla.wixsite.com/pabirzes-moykla/vabala
http://pabirzesmokykla.wixsite.com/pabirzes-moykla/sveikuoliai
http://pabirzesmokykla.wixsite.com/pabirzes-moykla/sveikuoliai


11. Išvyka į Biržų regioninį parką 2016 metų 

balandžio 

mėnuo 

Alvyda Kaminskaitė 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Aplankė Biržų regioninio parko direkcijoje 

esančią ekspoziciją – ,,Prasmengančios žemės“. 

Susipažino su dabartiniais geologiniais 

procesais ir jų tyrinėjimais. Interaktyviuose 

ekranuose rado informacijos apie Biržų istoriją, 

gamtą ir kultūrą. 

Buvo apdovanoti informaciniais leidiniais apie 

Biržus. 

12. Integruotas geografijos – 

chemijos – biologijos projektas 

,,Švari Žemė – tyras vanduo‘‘  

2016 metų 

kovo -  

balandžio 

mėn. 

Biržų regioninio parko 

vyr. specialistė 

M.Ramanauskienė, 

sveikatos specialistė 

 J. Skujienė, 

Mokytojos 

Alvyda Kaminskaitė, 

Rasa Poškienė 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Sudarė geriamojo vandens tyrimo anketą. Ištyrė 

geriamojo vandens kokybę 7 – 10 klasėse. 

Aplankė UAB ,,Biržų vandenys“ vandens 

valymo įrenginius.  

Skaitytas pranešimas „Vandens įtaka žmogaus 

organizmui“. 

Įtvirtino žinias ir gebėjimus viktorinoje  „Švari 

Žemė – tyras vanduo“. 

 

13. Edukacinė pamoka muziejuje 

„Popieriaus kelias“ 

 

2016 metų 

balandžio 

mėnuo 

Pradinių klasių 

mokytoja  

Gražina Girdžiuvienė 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Susipažino su popieriaus gamybos etapais. 

14. Nacionalinis ekologinis 

konkursas  

„Mano žalioji palangė“ 

2016 metų 

gegužės 

mėnuo 

Rasa Poškienė Mokinio krepšelio 

lėšos 

Skatino domėjimąsi augalais stebint ir pažįstant 

pagrindines augalų augimo ir vystymosi sąlygas. 

 

15. Nacionalinis konkursas „Nuveik 

sveikatos labui.lt“ 

 

2016 metų 

gegužės 

mėnuo 

Rasa Poškienė Mokinio krepšelio 

lėšos 

Sukurtos idėjos, kurios skatintų sveikiau 

gyventi. 

Buvo gauta Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro padėka ir dovana (trintuvas) už 

kūrybiškai, originaliai pateiktus darbus idėjų 

„Nuveik sveikatos labui.lt“ 

16. Nacionalinis konkursas 

„Pamoka gamtoje: svajokime 

2016 metų 

gegužės 

Biržų regioninio parko 

vyr. specialistė R. 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Atliko augalų ir gyvūnų stebėjimus gamtoje. 

Susipažino su pagrindiniais vandens augalais bei 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjo_N35mtbPAhWKBSwKHbPWA4sQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lmnsc.lt%2F&usg=AFQjCNFK3C7xeG8q2Xlqrn0DOU3jrZLk5g
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjo_N35mtbPAhWKBSwKHbPWA4sQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lmnsc.lt%2F&usg=AFQjCNFK3C7xeG8q2Xlqrn0DOU3jrZLk5g


drauge!” Likėnuose mėnuo Ulinskienė, 

Mokytojos 

Alvyda Kaminskaitė, 

Rasa Poškienė 

 

bestuburiais. 

 

Gamtosauginės mokyklos koordinatorė R. Poškienė 

 

 

 


