
 

MOKINIŲ DALYVAVIMAS MOKYKLOS RENGINIUOSE PER 2020-2021 MOKSLO 

METUS 

Eil.

Nr. 
Renginys Dalyviai Laimėjimai 

Olimpiados 
  

1. 5-10 kl. mokinių matematikos olimpiada. 18 1 v. - 8 kl.  

2. 5-10 klasių anglų kalbos olimpiada. 16 1 v. 5 kl., 1 v. 9 kl. 

3. 8 kl. mokinių istorijos olimpiada. 3 1 v. - 8 kl. 

4. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. 12  

5. Pradinių klasių matematikos mokyklinė olimpiada 

„Skaičiukas“. 

  

6. Mokyklinė geografijos olimpiada „Mano gaublys“. 16 3 mokiniai 

    

   

Konkursai 
  

1. 1 klasės matematikos, skaitymo, diktanto, 

dailyraščio konkursai. 

10   

2. Pradinių klasių dailiojo rašto konkursas „Žąsies 

plunksna“. 

18+9  

   

Integruotos veiklos 
  

1. Integruota istorijos ir matematikos edukacinė veikla 

5 kl. mokiniams „Senoviniai laikrodžiai“ ir 

virtualus turas po laikrodžių muziejų. 

Integruota istorijos-matematikos edukacinė veikla 

laikrodžių muziejuje „Laiko skaičiavimas 

senovėje“. 

  

2. Integruota istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamoka 

Laisvės gynėjų dienos 30-iui atminti „Aš prisimenu, 

kodėl mes esame laisvi“ 5-10 kl. mokiniams. 

  

3. Integruotas IT ir biologijos projektas 

„Lankstinukas. Stuburiniai gyvūnai“ (7 kl.). 

  

4. Integruota anglų k. – muzikos pamoka „Jau skamba 

Kalėdos! Pabėgimų kambarys.8 kl. 

  

5. Integruotas dailės ir technologijų projektas „Knygos 

skirtukas“. 

  

6. IT ir geografijos projektas „Valstybės“ (8 kl.).   

7. IT ir geografijos projektas „Žygio maršruto 

aprašymas. Sutartiniai ženklai“ (6 kl.). 

  

8. Integruota lietuvių kalbos ir šokio pamoka 3 klasėje 

(„Lietuvių smulkioji tautosaka ir jos panaudojimas 

šokyje“). 

  

9. Integruota skaitymo skatinimo pamoka bibliotekoje 

„Gyvenu skaitymo šaly“. 

  

9. IT projektas „Saugesnis internetas“ (4, 5 kl.).   



2 
 

10. „Third conditional“ (Šalutinis sąlygos sakinys, 3 

tipas), 2021-04-26 (Pamokos studija). Atvirų 

pamokų stebėjimas: 

*Anglų k. pamoka 10 klasėje „Third conditional“ 

(Veiviržėnų gimnazija, anglų k. mokytoja, Pamokos 

studija). 2021-04-28 

*Anglų k. pamoka 10 klasėje „Third conditional“ 

(Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, anglų k. 

mokytoja, Pamokos studija). 2021-04-30 

  

 

 

KITOS VEIKLOS: 

2 kl. bendradarbiavimas su Kretingos Pranciškonų gimnazija. 

Akcija „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. 

Akcija „Daržoves ir vaisius valgyti ne tik sveika, bet ir linksma“. 

Akcija „Sveikuoliška priešpiečių dėžutė“. 

Vaikų vasaros stovykla „Pažinimo vasara“. 

Edukacinis užsiėmimas H. Šojaus dvare „Pažink senąjį Šilutės dvarą“ 9 klasės mokiniams. 

Didžiausia nuotolinė pamoka Lietuvoje „Mokonomika“ 5-10 kl. 

Integruotas fizikos, muzikos, technologijų ir matematikos praktinių studijų projektas „Garsas ir 

sveikata“. 

Integruotas istorijos, lietuvių kalbos ir dailės praktinių studijų projektas „Žemaitijos dvarai“. 

Patyriminio ugdymo projektas „Rusnės sala: gyvenimas šalia vandens, ant vandens ir vandenyje. 

_________________________________ 


