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Situacijos analizė.  

2017-2018 m. m. mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungė į veiklas, susijusias su  gamtosauga. 

Tęsėme akcijas: „Rink baterijas“, „Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą“, „Jeigu vandenį taupai - tai 

labai gerai darai“. Organizavome veiklas, valandėles, pokalbius apie ekologiją, atliekų rūšiavimą, 

klimato kaitą, gyvūniją, augmeniją ir kita. Mokykloje organizavome parodas: foto nuotraukų „Mano 

augintinis“, iš antrinių žaliavų „Žemelei lengviau, širdelei smagiau“, plakatų parodą „Vanduo – 

sveikatos ir gyvybės šaltinis“. Pravedėme medžių puošimo šventę „Kaspinėlį prikabinsiu – švelniai, 

švelniai apkabinsiu“, panaudojant antrines žaliavas. Įtraukėme netradicinių veiklų: išvyka prie 

tvenkinio „Plauk žuvele, į upelį“, išvyka į Lietuvos zoologijos sodą. Dalyvavome ENO pasaulinėje 

medžių sodinimo dienoje „Paieškokime gerumo gamtoje“,  respublikinėje akcijoje „Gilė 2017“, 

žaliosios palangės respublikiniame konkurse ,,Mano žalioji palangė 2018 “, miško sodinimo 

akcijoje „Nuo mažo daigelio iki galingo ąžuolo“, bendradarbiaujant su Jurbarko miškų urėdija,  

aplinkos tvarkymo akcijoje ,,Gražu, kai aplink švaru“, bendradarbiaujant su vaikų (mokinių) tėvais. 

Organizavome renginį, skirtą Žemės dienai paminėti „Sveika, pabudusi žemele“, pravedėme 

ugdančiąją veiklą „Gyvūnijos pasaulyje“. Vykdėme sveikatinimo projektą „Sveikatos vaivorykštė“, 

kuris buvo finansuojamas Jurbarko rajono savivaldybės Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos 

lėšomis.   Paruošėme informacinių skrajučių  Mokyklos bendruomenei ir mikrorajono gyventojams: 

„Apkabinkime medį“, „Energijos semkitės iš gamtos“, „Medelio prašymas“ , „Žemei reikia 

draugų“. Audito išvados atsispindėjo veiksmų plane, nes mokyklos gyvenimas gamtos ritmu – 

neatsiejama ugdančiosios veiklos dalis. 

 „Ąžuoliuko“ mokykla buvo apdovanota Žaliąja vėliava (treti metai iš eilės) ir tarptautiniu 

Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu (už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir 

kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą).  

 

Tikslas. Skatinti vaikus (mokinius) gerbti bei pažinti gamtą, tausoti ją, kelti sąmoningumą 

aplinkosaugos srityje, ugdyti  ekologinės kultūros pradmenis, formuojant teisingą požiūrį į gamtą. 

Uždaviniai: 

1.  Skatinti saugoti ir globoti gamtą, suprasti jos svarbą, pajusti įvairovę bei grožį.  

2.  Padėti vaikams (mokiniams) suprasti ekologijos vertę žmogui, gamtai. 

3.  Į gamtosaugines veiklas įtraukti įstaigos bendruomenę, socialinius partnerius, projektų 

 partnerius. 

4.  Laisvos ir harmoningos asmenybės ugdymas, plėtojant kuo glaudesnius santykius su 

gamta. 

 

Eilės 

Nr. 

Veikla Atsakingi Data Pastabos 

1.  Gamtosauginio skyrelio 

Mokyklos internetinėje 

svetainėje tvarkymas. 

N. G. Blažaitienė 

I.  Krikštanienė 

Per metus  

 

 

2.  Mokyklos aplinkos, 

gėlynų tvarkymas 

bendradarbiaujant su 

vaikų (mokinių) tėvais 

N. G. Blažaitienė 

S. Mažeikienė 

V. Ambrutienė 

Per metus  

3.  Mokyklos gamtosauginis N. G. Blažaitienė 2018 m. rugsėjo mėn.- Ilgiausio 
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projektas „Laiškas 

Žemei“ (12 laiškų-

piešinių). 

S. Mažeikienė 

I.  Krikštanienė 

2019 m. kovo mėn. laiško 

kūrimas, 

keliaujantis 

per grupes 

iki kovo 20 

d. – Žemės 

dienos 

4.  ENO pasaulinė medžių 

sodinimo diena. „Medžių 

kalbos užburti“ 

 

D. Meškauskienė 

I. Vaitiekienė 

I. Krikštanienė 

2018 m. rugsėjo mėn. 

 

 

5.  Sveikatinimo valandėlė 

lauke „Šokio ritmu mums 

sportuoti labai smagu“ 

V. Zaranka 

D. Liorančienė 

Kiekvieno mėnesio 

 II savaitę 

Sukurti 

masinį 

tradicinį 

šokį-

mankštą 

6.  Dalyvavimas 

konkursuose, akcijose, 

parodose gamtosaugos ir 

ekologijos temomis. 

S. Mažeikienė 

Pedagogai 

Per metus  

7.   Giliukų rinkimo akcija 

„Gilė 2018“. 

E .Urbonavičiutė 

R. Grygelytė 

2018 m spalio mėn.  

8.  Madų šou iš antrinių 

žaliavų „Aš gražus, kai 

pažiūriu“. 

I. Krikštanienė 

R. Sakalauskienė 

D. Liorančienė 

J. Gėdminaitė 

2018 m. lapkričio mėn.  

9.  Piešinių paroda „Gamta - 

vienintelė knyga, kurios 

kiekvienas puslapis 

prasmingas“.  

R. Mankuvienė 

R. Šauklienė 

2018 m lapkričio mėn.  

10.  Medžių puošimo šventė 

„Ledo gėlės“, 

panaudojant antrines 

žaliavas.  

E. Urbonavičiutė 

R. Grygelytė 

L. Mockevičienė 

2018 m gruodžio mėn.  

 

11.  Tradicinė Mokyklos  

akcija „Lesiname, 

globojame, stebime“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018 m. gruodžio mėn. 

2019 m. sausio, 

vasario mėn.  

 

 

12.  Akcija „Baltas badas “, 

bendradarbiaujant su 

Jurbarko miškų urėdija.

  

 

N. G. Blažaitienė 

I. Krikštanienė 

I. Vaitiekienė 

A. Samuilis 

2019 m. sausio mėn.  

 

13.  Paroda iš antrinių žaliavų 

„Pamok, paukšteli, 

J. Gėdminaitė 

I. Martišienė 

2019 m. vasario mėn.  
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sparneliu – pradžiugink 

savo balseliu“. 

 

14.  Renginys, skirtas Žemės 

dienai paminėti. „Žeme, 

tu esi mūsų deimantas 

gražiausias“. 

D. Liorančienė 

I. Vaitiekienė 

I. Krikštanienė 

2019-03-20  

 

15.  Inkilų kėlimo šventė 

„Paukščiai grįžta namo“, 

bendradarbiaujant su 

miškininkais 

E. Urbonavičiutė 

R. Grygelytė 

2019 m. kovo mėn.  

16.  Žalioji palangė 

„Tu atvėrei man meilės ir 

stebuklų kupiną pasaulį“ 

 

Grupių 

pedagogai, 

vaikai(mokiniai), 

tėvai 

2019 m. kovo mėn.  

17.  Aplinkos tvarkymo akcija  

,,Mano geri darbai“, 

bendradarbiaujant su 

vaikų (mokinių) tėvais.   

N. G. Blažaitienė 

S. Mažeikienė 

V. Ambrutienė 

A. Kriščiūnienė 

2019 m. balandžio mėn.  

18.  Miško sodinimo akcija 

„Miškas mums – širdies 

namai“. 

N. G. Blažaitienė 

I. Krikštanienė 

A. Samuilis 

2019 m. gegužės mėn.  

 

 

19.   Mokyklos akcija „Rink 

baterijas“.  

S. Mažeikienė 

V. Milkuvienė 

Per metus   

 

20.  Publikacijų paruošimas 

Mokyklos bendruomenei 

ir mikrorajono 

gyventojams:  

1. „Ekologija – ne mada“, 

2. „Atsisakykime 

plastikinių maišelių“, 

 3. „Taupykime vandenį“, 

4. „Kodėl verta rūšiuoti 

atliekas?“,  

5. „Tausokime gamtą“. 

 

 

 

 

I. Krikštanienė 

E. Urbonavičiutė 

 

R. Sakalauskienė 

A. Skužinskienė 

 

E. Globienė 

 

 

 

 

2018 m. spalio mėn. 

2018 m. lapkričio mėn. 

 

2019 m. sausio mėn.. 

2019 m. vasario mėn. 

 

2019 m. balandžio mėn. 

 

 

 

______________________________________ 


