
PATVIRTINTA 

Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos  

Direktoriaus 

2021 m. birželio 9 d.  

įsakymu Nr. V-172 

 

Ugdomųjų veiklų 1-3 klasių mokiniams tvarkaraštis birželio 14-23 d. 

 Birželio 14 d.  Birželio 15 d. Birželio 16 d. Birželio 17 d. Birželio 18 d. 

1 klasės Socialinių mokslų 

mokytojų ir klasių 

auklėtojų suplanuotos 

individualios 

ugdomosios veiklos 

mokiniams. 

Vieta: Šiaulių miestas,. 

Atsakingi socialinių 

mokslų mokytojai.  

1a Virtualus edukacinis 

užsiėmimas, skirtas 

Gedulo ir vilties dienai. 

1b Virtualus edukacinis 

užsiėmimas, skirtas 

Gedulo ir vilties dienai 

1c Gedulo ir vilties 

dienos renginys prie 

Geležinkelio rampos 

1d Gedulo ir vilties 

dienos renginys prie 

Geležinkelio rampos 

1e  Gedulo ir vilties 

dienos renginys prie 

Geležinkelio rampos 

10 val. klasės valandėlė 

1a Vadovėlių tvarkymas 

ir grąžinimas 

1b  Vadovėlių 

grąžinimas. 

1c Vadovėlių grąžinimas 

1d Vadovėlių 

grąžinimas 

1e Vadovėlių grąžinimas 

10 val. Matematikos 

mokytojų suplanuotos  

STEAM veiklos 

,,Geometriniai objektai 

aplink mus” 

N.Bružaitė ir 

1a Z.Savickienė 

1b K.Vaitkuvienė 

1c S.Rasickas 

1d J.Balsevičienė 

1e Z.Savickienė 

 

10 val. Gamtos 

mokytojų suplanuotos 

STEAM veiklos 

1a Klasės išvyka į 

edukacinę  ekskursiją 

1b STEAM veiklos 

“Gyvūnų ir žmogaus 

ryšys” Jaunųjų gamt. 

centras, Talkšos ekologinis 

takas, T.Šėporaitienė 

1c STEAM veiklos 

“Gyvūnų ir žmogaus 

ryšys” Jaunųjų gamt. 

centras, Talkšos ekologinis 

takas, R.Palepšaitienė 

1d STEAM veiklos 

“Gyvūnų ir žmogaus 

ryšys” Jaunųjų gamt. 

centras, Talkšos ekologinis 

takas, 

A..Pelanskienė 

1e STEAM veiklos 

“Gyvūnų ir žmogaus 

ryšys” Jaunųjų gamt. 

centras, Talkšos ekologinis 

takas,  

R.Uža 

 

Klasių auklėtojų 

suplanuotos 

individualios 

ugdomosios veiklos 

mokiniams 

1a Bendrųjų ir socialinių  

kompetencijų pildymas.  

1b Bendrųjų ir socialinių  

kompetencijų pildymas 

1c Bendrųjų ir socialinių 

kompetencijų pildymas 

1d Bendrųjų ir socialinių 

kompetencijų pildymas 

1e Bendrųjų ir socialinių  

kompetencijų pildymas 



2 klasės Socialinių mokslų 

mokytojų ir klasių 

auklėtojų suplanuotos 

individualios 

ugdomosios veiklos 

mokiniams. Vieta: 

Šiaulių miestas,. 

Atsakingi socialinių 

mokslų mokytojai. 

2a  Dalyvavimas 

koncerte ,,Vardan  

Lietuvos” 

2b Dalyvavimas 

koncerte ,,Vardan  

Lietuvos” 

2c Dalyvavimas  

koncerte „Vardan  

Lietuvos“ 

 2d Dalyvavimas  

koncerte „Vardan  

Lietuvos 

2e Gedulo ir vilties 

dienos renginys prie 

Geležinkelio rampos 

2f  Dalyvavimas  

koncerte „Vardan  

Lietuvos“ 

 

10 val. Matematikos 

mokytojų suplanuotos 

STEAM veiklos 

,,Geometriniai objektai 

aplink mus” 

N.Bružatė ir 

2a E.Klimaitė 

2b Z.Savickienė 

2c K.Vaitkuvienė 

2d V.Šeikytė 

2e J.Balsevičienė 

2f J.Balsevičienė 

10 val. Užsienio kalbų 

mokytojų suplanuotos 

veiklos.  

2a Klasės išvyka į 

Birštoną-Druskininkus 

2b Išvyka į edukacinę  

ekskursiją ,,Suvaldyk, 

atrask  ir pažink energiją 

iš naujo” (Palanga) 

2c Klasės išvyka į 

edukacinę  ekskursiją  

,, Orientacinis 

pasivaikščiojimo 

žaidimas PALANGA. 

JODO BOMBA” 

2d Klasės išvyka į 

edukacinę  ekskursiją 

,,Suvaldyk, atrask  ir 

pažink energiją iš naujo” 

(Palanga) 

2e Erasmus + projektų 

pristatymas Beržinėlyje  

2f Erasmus + projektų 

pristatymas Beržinėlyje 

10 val. klasės valandėlė 

2a Vadovėlių tvarkymas 

ir grąžinimas 

2b Vadovėlių 

 tvarkymas ir grąžinimas 

2c Vadovėlių 

 tvarkymas ir grąžinimas 

2d Vadovėlių 

 tvarkymas ir grąžinimas 

2e Vadovėlių tvarkymas 

ir grąžinimas 

2f vadovėlių tvarkymas 

ir grąžinimas. 

Klasių auklėtojų 

suplanuotos 

individualios 

ugdomosios veiklos 

mokiniams 

2a Bendrųjų ir socialinių  

kompetencijų pildymas 

2b Bendrųjų ir socialinių  

kompetencijų pildymas 

2c Bendrųjų ir socialinių  

kompetencijų pildymas 

2d Bendrųjų ir socialinių  

kompetencijų pildymas 

2e Bendrųjų ir socialinių 

kompetencijų pildymas 

2f Bendrųjų ir socialinių 

kompetencijų 

tvarkymas. 

3 klasės Socialinių mokslų 

mokytojų ir klasių 

auklėtojų suplanuotos 

individualios 

ugdomosios veiklos 

mokiniams. Vieta: 

Šiaulių miestas,. 

Atsakingi socialinių 

mokslų mokytojai. 

10 val. Gamtos 

mokytojų suplanuotos 

STEAM veiklos  

3a STEAM veiklos 

“Biocheminių ir fizinių 

procesų tyrimas 

augaluose” Jaunųjų gamt. 

centras, Talkšos ekologinis 

takas, L.Kneižienė 

10 val. klasės valandėlė 

3a - Klasės valandėlė 

3b- Bendrųjų ir 

socialinių  kompetencijų 

pildymas. Vadovėlių 

grąžinimas. 

3c  klasės valandėlė , 

bendrosios socialines 

valandos  

10 val. Užsienio kalbų 

mokytojų suplanuotos 

veiklos. 

3a Erasmus + projektų 

pristatymas Beržinėlyje 

3b Erasmus+ projektų 

pristatymas beržinėlyje 

3c Erasmus + projektų 

pristatymas Beržinėlyje 

Klasių auklėtojų 

suplanuotos 

individualios 

ugdomosios veiklos 

mokiniams 

3a - popietė prie 

Rėkyvos ežero 

3b - popietė prie Šiaulių 

lapės. 



3a Dalyvavimas 

koncerte ,,Vardan  

Lietuvos” 

3b Dalyvavimas 

koncerte ,,Vardan  

Lietuvos” 

3c Dokumentinio filmo 

“Ledo vaikai” žiūrėjimas 

ir aptarimas 

3d Dokumentinio filmo 

“Ledo vaikai” žiūrėjimas 

ir aptarimas 

3e Koncertas ,,Vardan 

Lietuvos” 

3b STEAM veiklos 

“Biocheminių ir fizinių 

procesų tyrimas 

augaluose” Jaunųjų gamt. 

centras, Talkšos ekologinis 

takas, T.Šėporaitienė 

3c STEAM veiklos 

“Biocheminių ir fizinių 

procesų tyrimas 

augaluose” Jaunųjų gamt. 

centras, Talkšos ekologinis 

takas, R.Palepšaitienė 

3d STEAM veiklos 

“Biocheminių ir fizinių 

procesų tyrimas 

augaluose” Jaunųjų gamt. 

centras, Talkšos ekologinis 

takas, A.Pelanskienė 

3e STEAM veiklos 

“Biocheminių ir fizinių 

procesų tyrimas 

augaluose” Jaunųjų gamt. 

centras, Talkšos ekologinis 

takas, R.Uža 

3d Klasės valandėlė, 

bendrųjų ir socialinių 

kompetencijų pildymas 

3e 8 val. Bendrųjų ir 

socialinių kompetencijų 

aplanko pildymas. 

3d Erasmus + projektų 

pristatymas Beržinėlyje 

3e Erasmus + projektų 

pristatymas Beržinėlyje 

3c -popietė išvyka į 

gamtą.  

3d  Parodos “Atmintis 

gyva” lankymas Šiaulių 

miesto viešojoje 

bibliotekoje 

3e - parodos “100 

Mamutės juostų” 

lankymas Žaliūkų 

malūne. 

Fizinio ir 

meninio 

ugdymo 

mokytojų 

suplanuotos 

veiklos 

- Sporto žaidimai 

(futbolas, krepšinis, stalo 

tenisas, tinklinis, 

badmintonas, 

netradiciniai žaidimai)  

Sporto žaidimai 

(futbolas, krepšinis, stalo 

tenisas, tinklinis, 

badmintonas, 

netradiciniai žaidimai) 

Sporto žaidimai 

(futbolas, krepšinis, stalo 

tenisas, tinklinis, 

badmintonas, 

netradiciniai žaidimai) 

- 

Klasių 

auklėtojų 

suplanuotos 

veiklos  

 2b Išvyka į Šiaulių 

Bačiūnų kartodromą. 

2d Knygų parodos 

,,Atmintis gyva” 

lankymas 

2e Knygų parodos 

,,Atmintis gyva” 

lankymas 

2a Išvyka į Birštoną-

Druskininkus 

2b Išvyka į edukacinę  

ekskursiją ,,Suvaldyk, 

atrask  ir pažink energiją 

iš naujo” (Palanga) 

2c Išvyka į edukacinę  

ekskursiją  

1a Klasės išvyka į 

edukacinę  ekskursiją 

 

 

 



3e kl.  tėvų ir mokinių 

išvyka -plaukimas 

baidarėmis. 

 

,, Orientacinis 

pasivaikščiojimo 

žaidimas PALANGA. 

JODO BOMBA” 

2d Išvyka į edukacinę  

ekskursiją ,,Suvaldyk, 

atrask  ir pažink energiją 

iš naujo” (Palanga) 

 Birželio 21 d. Birželio 22 d. Birželio 23 d.   

1 klasės Klasių auklėtojų 

suorganizuota klasės 

veikla. Vieta. Šiaulių 

miestas. Atsakingi: 

Klasių auklėtojai. 

1a Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus 

1b Popietė prie Prūdelio 

1c Išvyka į Chaimo 

Frenkelio vilą 

1d Išvyka į Venclauskių 

namus 

1e Socialinė - pilietinė 

veikla, atlikta per mokslo 

metus 

Fizinio ugdymo ir menų 

mokytojų sugalvotos 

veiklos.  

1a  Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus 

I. Dovidaitienė 

1b Fizinė veikla 

D. Gaubienė 

1c Meninė veikla 

R. Daužvardis,         

V. Stankūnienė 

1d Fizinė veikla 

A. Burdinienė 

1e Socialinė - pilietinė 

veikla, atlikta per 

mokslo metus /  Meninė 

veikla L. Makarienė 

10 val. Mokslo metų 

užbaigimo šventė. Vieta. 

Aikštėje prie gimnazijos 

centrinio įėjimo. 

Atsakingi Klasių 

auklėtojai.  

  

2 klasės Fizinio ugdymo ir menų 

mokytojų sugalvotos 

veiklos. 

2a Jaunojo tyrėjo 

laboratorija. STEAM 

veikla vyks Lietuvos 

neformaliojo švietimo 

centre, Vilniuje 

2b socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus 

Klasių auklėtojų 

suorganizuota klasės 

veikla. Vieta. Šiaulių 

miestas. Atsakingi: 

Klasių auklėtojai.  

2a Išvyka prie Talkšos 

ežero, Talkšos 

ekologinis takas 

2b socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus 

11 val. Mokslo metų 

užbaigimo šventė. Vieta. 

Aikštėje prie gimnazijos 

centrinio įėjimo. 

Atsakingi Klasių 

auklėtojai. 

  



2c Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus 

2d Išvyka į Chaimo 

Frenkelio vilą 

2e socialinė - pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus 

2f socialinė - pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus 

 

Likusiems fizinė ir 

meninė veikla su 1, 2 kl.  

 

2c Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus 

2d Didžioji dalis 

mokinių atliko socialinę 

- pilietinę veiklą 

2e socialinė - pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus. 

2f  Didžioji dalis 

mokinių atliko socialinė 

- pilietinę veiklą per 

mokslo metus. 

Likusiems fizinė ir 

meninė veikla su 1, 2 kl  

3 klasės Fizinio ugdymo ir menų 

mokytojų sugalvotos 

veiklos. 

3a Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus. 

3b Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus. 

3c Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus. 

3d Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus. 

3e Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus. 

 

Likusiems fizinė ir 

meninė veikla su 1 kl. 

Klasių auklėtojų 

suorganizuota klasės 

veikla. Vieta. Šiaulių 

miestas. Atsakingi: 

Klasių auklėtojai. 

3a Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus. 

3b Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus. 

3c Socialinė-pilietinė 

veikla atlikta per mokslo 

metus.  

3d Popietė prie Prūdelio 

3e - paplūdimio tinklinio 

varžybos, mokslo metų 

uždarymo vakaronė 

privačioje erdvėje. 

12 val. Mokslo metų 

užbaigimo šventė. Vieta. 

Aikštėje prie gimnazijos 

centrinio įėjimo. 

Atsakingi Klasių 

auklėtojai. 

  

_______________________________________________________________ 


