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   MOKYTOJO 

PAVARDĖ 
PIRMADIENIS    

ANTRADIENIS – integruotų pamokų diena  KETVIRTADIENIS 

PENKTADIENIS 
1 2 3 4 

TREČIADIENIS – 

moksleivių mokslo 

populiarinimo 

konferencija 

„Debesies DNR“ 

 

 

 

 

ČIUPKOVIENĖ A. 

Etika 

 

1 pamoka  

3E/1 

„Žmogus ir 

gyvūnas: ko 

mumyse dau-

giau – gamtos ar 

kultūros?“ 

 

 

2 pamoka 

3E/3 

„Žmogus ir gy-

vūnas: ko mu-

myse daugiau – 

gamtos ar kul-

tūros?“ 

 

 

5 pamoka 

1a 

„Eksperimen-tai  

su žmo-nėmis: 

kiek dar galima 

klysti?“ 

 

 

 

7 pamoka 

3E/2 

„Žmogus ir gy-

vūnas: ko 

mumyse dau-giau 

– gamtos ar 

kultūros?“ 

 

 

 

 

 

 

  

PRANSKŪNAITĖ l. 

Tikyba 
      

6-7 pamokos  2d 

„Sąžiningas 

vartojimas, kaip 

mažinti skurdą 

pasaulyje?“ 

(dalyvauja 

nevyriausybinių 

organizacujų 

asociacijos „Litdea“, 

skleidžiančios mūsų 

šalyje sąžiningos 

prekybos idėjas, 

prezidentas Tomas 

Kurapkaitis). 

 



MATIJOŠKIENĖ L .  

     Lietuvių k. 
  

2 pamoka 

2a 

Integruota 

pamoka  

„Antikos 

atspindžiai 

periodinėje 

elementų 

lentelėje“. 

     

ŽIŪKIENĖ A. 

Lietuvių k. 
      

3-4 pamokos.  3A/3 

Atvira teatro ir 

lietuvių k. pamoka 

„Hamletas 

apsisprendimų 

kryžkelėje“ 

............ 

1 pamoka. Praktinis 

užsiėmimas mokyto-

jams „Konflikto 

sprendimas“. 

 

RATIUKIENĖ V.        

JANKŪNAITĖ D. 

Anglų k. 
     

„Muzikos ir meno 

šventės“. 

3d D. Petravičius 

  

BALČIŪTĖ R. 

Anglų k. 
    

5 pamoka 

4B1 

Mokinių 

pranešimai 

„Lietuvos augalai 

ir gyvūnai“ 

    

NORKŪNIENĖ J. 

Anglų k. 
  

3 pamoka 

3B2/3 

Diskusijos tema 

„Genetika ir 

moralė“ 

4 pamoka 

3B2/3 

Diskusijos tema 

„Genetika ir 

moralė“ 

5 pamoka 

4B2/4 

Diskusijos tema 

„Genetika ir 

moralė“ 

1. „Music and 

me“. 

3d V. Zavadskytė 

2. „The four 

industrial 

revolutions“. 

3c  

E. Dambrauskas 

 

   



NEDZVECKAITĖ V. 

 

biologija 

 

 

 

 

NEDZVECKAITĖ  V. 

teatras 

   

3A 

„Izotopų metodas 

fosilijų amžiui 

nustatyti“ 

(fizika) 

  

1 pamoka. Praktinis 

užsiėmimas mokyto-

jams „Konflikto 

sprendimas“ 

3-4 pamokos.  3A/3 

Atvira teatro ir 

lietuvių k. pamoka 

„Hamletas 

apsisprendimų 

kryžkelėje“ 

 

JOČIENĖ V. 

biologija 

5 pamoka 

2-oms klasėms 

„Kurkime 

atliekų kultūrą 

kartu“ 

       

KNIŠKIENĖ J. 

chemija 
   

4-5 pamokos 

I-ų klasių mokiniams 

Protmūšis „Mokslo šaknys 

karčios, bet vaisiai saldūs“ 

(chemija fizika, geografija)   

 

   

PUNDIENĖ V. 

geografija 

1 pamoka 

Atvira pamoka 

mokytojams 

„Darbas su 

planšetėmis. 

Lietuvos 

energetika“ 

 

 

3A 

Mineralai ir 

uolienos 

(chemija) 

„Lietuva Europos 

sąjungoje“. 

Pranešėja I. 

Jašinskaitė (3c) 

  

PALIULIENĖ A. 

fizika 
   

„Dalelių 

greitintuvai ir 

CERN“. 

Pranešėjas  

 M. Šikas (3c) 

1 pamoka 

Atvira pamoka 

mokytojams 

„Darbas su planšet-

ėmis „Niutono 

dėsniai“. 

 

BAKANAS P. 

istorija 
 

2c 

Gamtos moks-lų 

laimėjimų 

poveikis vi-

suomenės 

socialinei, 

ekonominei ir 

kultūrinei raidai 

   

„Erazmus+ 

projektas 

„Europiečiai kuria 

istoriją“. 

Iz. Danilovičiūtė 

(4g), D. Minelgaitė  

(4h) 

  



 

ŠINKŪNAS K. 

istorija 
  

 

3 pamoka 

1a 

Gamtos moks-lų 

laimėjimų 

poveikis vi-

suomenės 

socialinei, 

ekonominei ir 

kultūrinei raidai 

 

5 pamoka 

2a 

Gamtos moks-lų 

laimėjimų 

poveikis vi-

suomenės 

socialinei, 

ekonominei ir 

kultūrinei raidai 

 

6 pamoka 

1p 

Gamtos moks-lų 

laimėjimų 

poveikis vi-

suomenės 

socialinei, 

ekonominei ir 

kultūrinei raidai 

  

 

 

1 pamoka 

Atvira pamoka 

mokytojams 

„Darbas su planše-

tėmis. „Blogger“, 

„Mentimeter“ ir 

„QR“ kodų 

panaudojimo 

pamokoje galimybės 

KULVIECAS J. 

matematika 
 

2b 

Matavimo 

sistemos 

 

4B/2 

Judėjimo 

uždaviniai 

(fizika) 

2c 

Matavimo 

sistemos 

 

2b 

 Senovinės matų 

sistemos 

 

    

MEDELINSKAITĖ I. 

matematika 
 

1p  

Santykiai 

(tekstiniai už-

davinia:, biolo-

gija, fizika, 

chemija) 

 

 

 

4A/1  

Lydiniai, 

tirpalai, 

džiovinimo 

uždaviniai 

(chemija, fizika, 

biologija) 

 

1d 

Santykiai 

(tekstiniai už-

daviniai: biol-

gija, fizika, 

chemija) 

 

 

 

3A/3  

Vektorių 

naudojimas 

(fizika) 

 

 

„Senieji lietuviški 

matai“. 

Pranešėjas  

 M. Šikas (3c) 

 

 
  

  

GIRIŪNIENĖ R. 

matematika 
 

2p 

Tekstiniai laiko 

ir greičio 

uždaviniai 

(fizika) 

 

 

 

 

 

 

4B/1 

Tekstiniai 

uždaviniai: 

procentai, 

santykis 

(džiovinimas, 

garavimas, 

molekulių 

dauginimasis), 

(fizika, 

biologija) 

1b 

Tekstiniai 

uždaviniai: 

santykis 

(biologija, fizika, 

chemija) 

 

 

 

 

 

 

3A/1 

Vektorių 

panaudojimas 

gyvenime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ŠALTENIS V. 

matematika 
 

 1e 

Santykiai 

(tekstiniai už-

davinia:, biolo-

gija, fizika, 

chemija) 

 

4A/2 

Lydiniai, 

tirpalai, 

džiovinimo 

uždaviniai 

(chemija, fizika, 

biologija 

3B/3  

Judėjimo 

uždaviniai 

(fizika 

2d 

Tekstiniai laiko ir 

greičio uždaviniai 

(fizika) 

 

 
 

 

  

  

JUODVIRŠIENĖ R. 

ekonomika 
  

 2d 

Išorinių 

padarinių 

(antropologinės 

taršos) 

reguliavimas. 

(biologija) 

    

1 pamoka 

Atvira pamoka 

mokytojams 

„Darbas su planšet-

ėmis. Verslo 

simuliacija TITAN“ 

 



NIŪNIAVIENĖ A. 

informatika 
  

 

    

2-6 pamokos 

Robotikos 

akademijos renginys 

„Atvažiuoja robotai“ 

SLAVINSKIENĖ G.    

 

  

„Kas svarbiau: 

matematika ar 

dailė?“ 

Pranešėjai B. 

Dacytė (3c) ir M. 

Štuikys (3d) 

  

KAPČINSKIENĖ D.    

1e/2 

Žmogui rei-kia 

vandens. Kiek ir 

kodėl? 

(chemija) 

1p-1 

Žmogui reikia 

vandens. Kiek ir 

kodėl? 

(chemija) 

   

RAŠKAUSKIENĖ J.     

1p-2 

„Žmogui rei-kia 

vandens. Kiek ir 

kodėl? 

(chemija) 

1d 

Žmogui reikia 

vandens. Kiek ir 

kodėl? 

(chemija) 

„Raumenų jėga. 

Biocheminiai 

procesai atliekant 

jėgos pratimus“. 

Pranešėja E. 

Grišmanauskaitė 

(3c) 

  

ŠNIOKIENĖ V.      

1e/2 

Žmogui reikia 

vandens. Kiek ir 

kodėl? 

(chemija) 

„Sveiko gyvenimo 

svarba jaunų 

žmonių sveikatai“. 

Pranešėja O. 

Čepulytė (3a) 

   

 

 

 

 


