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     Gimnazijos direktoriaus  

2019 m. birželio 10 d.   

įsakymas Nr. V- 123 

 

Kultūrinė pažintinė veikla 2018-2019 m.m. birželio 12-21 d. 

 I klasės  II klasės III klasės 

 Veiklas organizuoja  

12 d. 9.00 val. 3 klasių projektų pristatymas. Aktų 

salė, J.Balsevičienė 

10-12 val. Edukacinė veikla „Mokomės iš 

kino“. Filmo „Tiltas į Terabitiją“ peržiūra ir 

aptarimas kabinetuose. 

Anglų k. mokytojos 

9.00 val. 3 klasių projektų 

pristatymas. Aktų salė, 

J.Balsevičienė 

10-12 val. Edukacinė veikla 

„Mokomės iš kino“. Filmo 

„Tiltas į Terabitiją“ peržiūra ir 

aptarimas kabinetuose. 

Anglų k. mokytojos 

9 val. Sveikatingumo ir judesio 

diena prie Talšos. Makarienė, 

Zonienė. 

13 d.  10 val. Išvyka „Takšos ekologinis takas“, 

Jaunųjų gamtininkų centras. T.Šėporaitienė, 

L.Kneižienė, R.Uža, A.Pelanksienė 

9 val. Edukacinė išvyka į Šiaulių 

dramos teatrą. R.Daužvardis, 

A.Kardašienė 

9 val. Literatūrinių kūrinių 

ekranizacijos – jų peržiūra ir 

aptarimas. Lietuvių kalbos 

mokytojų kabinetai. 

14 d. Klasių auklėtojos 11.50-17.00 val., Prie Šiaulių Turizmo informacijos centro,  

Tylos minutė ir atminties akcija 

Visuotinė tylos minutė 

Atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ 

16.30 Geležinkelio rampa, Gedulo ir vilties dienos minėjimas 

„Išgyvenę istoriją“ 

17 d. Klasių auklėtojos 10 val. Išvyka „Takšos ekologinis 

takas“, Jaunųjų gamtininkų 

centras. T.Šėporaitienė, 

L.Kneižienė, R.Uža, 

9 val. Šiaulių universitetas,Regionų 

plėtros institutas 

1. Paskaita  ,,Įdomioji grafo 

teorija“ 



A.Pelanksienė 2. Edukacinis užsiėmimas  

,,Istorinė pinigų raida“ 

3. Paskaita  ,,Studijų pasiūla  

ŠU“ 

Matematikos ir IT mokytojai 

18 d.  10-14 val. Plaukimas ,,Drakonų“ valtimis. Irklavimo bazė. A.Burdinienė, D.Gaubienė 

19 d. Klasių auklėtojos 9 val. ,,Išmanioji mokykla“ 

1. Edukacinis užsiėmimas   

,,Trimatės  erdvės 

pasaulis“ 

2. Edukacinis užsiėmimas   

,,Portreto fotografija “ 

Matematikos ir IT mokytojai 

10 val. Išvyka „Takšos ekologinis 

takas“, Jaunųjų gamtininkų centras. 

T.Šėporaitienė, L.Kneižienė, 

R.Uža, A.Pelanksienė 

20 d. Klasių auklėtojos Klasių auklėtojos Klasių auklėtojos 

21 d. 10 val. mokslo metų uždarymo šventė 

(sk. vedėja + klasių auklėtojai ) 

12 val. mokslo metų uždarymo 

šventė 

(sk. vedėja + klasių auklėtojai ) 

10 val. mokslo metų uždarymo 

šventė 

(sk. vedėja + klasių auklėtojai ) 

 

Sudarė M.Stonienė  


