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Pavasaris atbunda, jo alsavimas pasiekia ir mūsų širdis. Gamtai ir grožiui neabejingus
gimnazistus kartu su mokytojais kviečiame į Pasaulinei žemės dienai skirtą integruotą gamtos,
socialinių mokslų ir kalbų savaitę, kurios tikslas – paraginti atkreipti dėmesį į tai kas visiems
mums svarbiausia: švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą.
Šiemet tam skirti renginiai mokykloje vyks kovo 18-22 dienomis.
Sveikiname visus šios gražios šventės proga ir kviečiame aktyviai dalyvauti renginiuose:
Piešiame piešinius ir darome modulius „Mano Žemė“, rašome laiškus ir sveikinimus, eilėraščius,
darome inkilus sparnuočiams, dalyvaujame skaitmeninių nuotraukų konkurse „Žemės metų
laikai“ .
Tvarkome aplinką (tai atlikime kiekvienas savo kieme, namie, mokykloje).
Kovo 18d. – Po 4 pamokų kviečiame į I aukšto fojė, vyks nuotraukų peržiūra „Banginė optika“ mokytojas G. Poliakas
Kovo 19d. – 1 pamoka. Atvira integruota biologijos pamoka „Profesija, kuriai reikia gamtos –
mokslų žinių“ – mokytoja R. Stankūnienė
Kovo 20d. – Iškeliama Žemės vėliava. Susitikimas su buvusiu mūsų mokyklos mokiniu ornitologu V. Petkumi:
3 pamoka – „Vėl visi kaip paukščiai suskridome čia...“ – mokytoja Giedrė Motiejuitė ir
Gimnazijos prezidentė Ugnė Bertulytė (2g. klasės)
4 pamoka – Žemės diena – (1g. klasės)
Kovo 21d. - 4 pamoką 1g -2g klasių mokinių komandos ( 3 mokiniai iš klasės) kviečiamos į
salę, vyks viktorina - gamtos mokytojai
Kovo 21 d. – 2g klasių geografijos pamokos, skirtos Žemės dienai paminėti. Mokytoja
L. Ramanauskienė
Kovo 22d. – 2 pamoka. Atvira integruota chemijos - anglų pamoka, skirta Pasaulinei vandens
dienai paminėti. Mokytojos L. Martinkienė, V.Židonienė
Po 4 pamokų kviečiame į I aukšto fojė, vyks ekologiškos lenktynės – mokytojas G. Poliakas.
Visą savaitę salėje po 3 ir 4 pamokų per pertraukas bus rodomi filmai, per radiją skambės
dainos ir mokinių kūryba, skirta Žemei.
Veiklos, skirtos Žemės dienai paminėti, užsienio kalbų pamokose tema ‘Water’ („Vanduo“)
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1g klasės:
• Kurs eilėraščius
• Kurs skaitmeninius paveikslus
• Žais Kahoot vandens apsaugos tema
• Kurs plakatus
2g klasės:
• Nagrinės bei kurs eilėraščius apie vandenį
• Kurs iliustracijas eilėraščiams
• Atliks geriamo vandens kokybės tyrimą
• Kurs ir vykdys projektą apie vandens taupymą mokykloje ‘Saving Water at School’
• Lankysis UAB „Joniškio vandenys“
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