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                  Štai tokia šauni mūsų grupelė 



1.Metodinės savaitės. Dažniausiai pavasarį, apie kovo 20 d., kai 
pasaulyje minima Žemės diena, vykdome įvairią veiklą. Vedame 
netradicines pamokas. Dalyvaujame, mokyklos kaimyno, Rokiškio 
krašto muziejaus, organizuojamuose renginiuose: 

Gražinome inkilus. Mūsų mokinių 
papuoštas inkilas ir  prizą laimėjo! 

Papuoštus inkilus pakabinome                        
medžiuose     



Biologijos mokytojos sugalvojo papuošti nupjautas ir sunaikinimui 
paruoštas medžių šakas gėlių žiedais iš įvairiausių nebenaudojamų 

medžiagų. Įvairių klasių mokiniai gamino šiuos žiedus. 



Fizikos mokytojas Andrius organizavo popierinių 
lėktuvėlių varžybas 

Tikrinami lėktuvėliai 

 

Varžybos vyksta 



Organizuojame ir rajoninius renginius. Integruota 
biologijos, fizikos ir chemijos viktorina „Žemė- 

žmonių planeta“ 
Mūsų mokyklos ir  svečių komandos 

dirba Sirgaliai palaiko komandas 



2.Dalyvaujame įvairiuose konkursuose: 
a) respublikiniame edukaciniame 
biologijos konkurse „Olimpis“ 

b) nacionaliniame matematikos ir 
gamtamokslinio raštingumo konkurse 







3.Dalyvaujame įvairiuose projektuose. Kartu su mokyklos 
slaugytoja Gailute Morkūniene vykdėme projektą „Mūsų 
sveikatos sodas“. Pasodinome su mokiniais vaistažolių ir 
vaiskrūmių sodą ir jį prižiūrime . 



4.Vedame ir stebime integruotas pamokas . 
 Kūno kultūros – geografijos pamokos akimirkos.  



Garsas 
INTEGRUOTA 8 B KL. BIOLOGIJOS - FIZIKOS PAMOKA 

Biologijos mokytoja D.Spundzevičienė 

ir fizikos mokytojas A.Gudeikis 



 

GARSAS. 
INTEGRUOTA  8 B KL. BIOLOGIJOS - FIZIKOS PAMOKA 

Uždaninys: 

naudojantis piešiniais, pateiktimis, vadovėliu, dirbant grupėmis ir 
individualiai mokiniai išvardins tris garso rūšis, apibūdins kilmę ir 
panaudojimą, apibūdins ausies dalių funkcijas susidarant garso 

pojūčiui  

13 



6.Tradiciškai mokslo metai baigiasi renginiu „Žinių 
krosas“. Mes, kaip ir kiekviena metodinė grupė, 
paruošiame  užduotis savo stotelei. 



5.Dalyvaujame rajoninėse ir respublikinėse 
olimpiadose: 
a) rajoninėje 5-8 kl.gamtos mokslų-biologijos 
olimpiadoje mūsų mokyklos 5 mokiniai 
laimėjo prizines vietas; 
K.Pčiolinas 5a kl.-II vieta, V.Sebeženkovaitė 5b 
kl.-III v., G.Kazanavičiūtė 6b kl.-II v., Ą. 
Rudnickas 7a kl.-I v., A.Kišūnas 7b kl.-Iiv. 
 



b) 6kl. mok.G.Kazanavičiūtė ir 7 kl. mok. 
Ą.Rudnickas buvo pakviesti į respublikinį šios 
olimpiados turą.  
    Ą.Rudnickas labai nedaug atsiliko nuo III v. 
laimėjusio mokinio. 
 



6.Dalyvaujame stažuotėse. Fizikos mokytojas Andrius Gudeikis 
dalyvauja Japonijos vyriausybės finansuojamame pasaulinio lygio 
projekte Mext ir 1,5  m. gyvens ir mokysis Japonijoje. Susitikimo su 
trumpam grįžusiu Andriumi akimirkos „Japonija pagal Andrių“ 

     Kolegų vardai Joponiškai                         Vaišes ir dovanos 







 Andrius Japonijoje ne tik mokosi. Čia jo darbai. 



Štai tokia istorija.  
Ačiū už dėmesį 





 






