
 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija 

Integruotas dalykų projektas 

 “Geltona, Žalia, Raudona” 
Skirtas 2021 m. sausio 13d. –kovo 11d. laikotarpiui 

   

 

Šventiniai akcentai gimnazijoje ir interneto svetainėje, skirtas Laisvės gynėjų 

dienai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai  ir Lietuvos Nepriklausomybės  atkūrimo dienai  
(Atsakingi Aleksandros klubo vadovė R.Majauskienė, dailės mokytojos,  istorijos mokytojai, IT mokytojai) 

● Dalyvavimas  respublikinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ . Namų languose 

sausio 13-ąją degamos žvakutės (Atsakingi pirmą pamoką turintys mokytojai). 

● 2b klasės mokinių darbų virtuali knyga “Pagarba laisvės gynėjams ir meilė gimtajam 

kraštui”. (Mokytoja Loreta Valainienė) 

● 3 b klasės mokinių  Neužmirštuolių gamyba ir fotosesija su jomis, 1991-01-13 istorijos 

pamokoje, minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną. (Mokytoja Zita Satkauskienė) 

● 1b klasės mokinių  dailės pamokos metu atliktas kūrybinis darbas „Atmintis gyva, nes 

liudija”. (Mokytoja Roma Plėtienė) 

● 1 a kl. filmuko „Sausio 13-osios įvykiai vaikams, pagal Vytauto Landsbergio pasaką 

„Sausio sniegenos“ stebėjimas ir aptarimas. (Mokytoja Diana Skukauskienė) 

● 2a kl. filmuko ,,Sausio sniegenos” žiūrėjimas ir aptarimas. Piešinys sausio 13 osios 

įvykiams atminti ,,Piešiu žodį LIETUVA”. (Mokytoja Aurelija Bendžiuvienė) 

● 5-7 klasių  mokinių piešiniai ir tekstai ,, Laužai Sausio 13-ai”. (Lietuvių kalbos  mokytoja 

Asta Grišiuvienė, dailės mokytoja Ilona Žvinakienė)   

● 6a kl. klasės valandėlė “Atmintis gyva, nes liudija” ir lietuvių k.pamoka apie Laisvę: 30 

žodžių teksto/ eilėraščio kūrimas. (Lietuvių kalbos mokytoja Rasa  Majauskienė) 

● Dalyvavimas Laisvės gynėjų dienai skirtame virtualiame renginyje ,,Laisvės paukščiai”, 

Panevėžio miesto viešojoje bibliotekoje ,,Židinys“ (Mokytoja Loreta Valainienė) 

● 7b klasės valandėlė ir istorijos pamoka skirta Laisvės gynėjų dienai,  protmūšis ,,Apie 

Lietuvą ir Sausio 13- ąją” (Mokytoja Jolanta Astramskienė). 

● 5b,7b klasių mokinių piešinių „Laisvės laužai mums tebešviečia“, skirtos Laisvės 

gynėjų dienos 30-mečiui paminėti paroda. (Dailės mokytoja Jurga Jasinskienė). 
 

 

 

 



Šventinis minėjimas 2021 m. vasario 12 d. 12.00 val.  pradinių klasių mokiniams 

 

 Šventinis minėjimas 2021 m. vasario 12 d. 11.00 val.  pagrindinio ir vidurinio  klasių 

mokiniams 

 

● 3 b klasės mokinių  kūrybinių darbų paroda, skirta Lietuvai gimnazijos svetainėje 

(Mokytoja Zita Satkauskienė) 

● 1b klasės mokinių kūrybinių darbų „Kaip pirmokai myli Lietuvą” paroda gimnazijos 

svetainėje, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 103 metinėms paminėti. (Mokytoja Roma 

Plėtienė) 

● 2a ir 2b kl. mokinių kūrybiniai darbai ,,Laisvų vaikų knyga apie laisvę”. (Mokytojos 

Aurelija Bendžiuvienė ir Loreta Valainienė). 

● 2b virtualus sveikinimas ,,Sveikinu Lietuvą“ gimnazijos interneto svetainėje, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 103 metinėms paminėti. (Mokytoja Loreta Valainienė) 

● Dailės ir istorijos piešinių, tapybos, asambliažų, skulptūrų konkursas ,,16.,, -Vasario 16-

ai. TRYS laisvės spalvos, trys formos” . Mokinių darbų paroda. (Dailės ir istorijos 

mokytojai). 

● 10 (II g-jos)a kl. Ugnės Masian  tapybos darbų personalinė paroda ,,Laisvė”. (Mokytoja 

Ilona Žvinakienė) 

● Susitikimas su Kovo 11-osios akto signataru dr. Albertu Šimėnu. Knygos „SSRS 

PERTVARKA (PERESTROIKA)“ pristatymas vyresniųjų klasių mokiniams.(Mokytojas 

G.Lukošiūnas)  

●  Integruota istorijos ir dailes pamoka “Vasario 16 – mūsų šventė”.(Mokytojas Gintaras 

Lukošiūnas)  

● Integruota istorijos ir informatikos pamoka “Vasario 16 paslaptys”.(Mokytojas Gintaras 

Lukošiūnas)  

● Istorijos pamoka “Kuo man svarbi laisvė?” (Istorijos mokytojai) 

● 6a klasės mokinių virtualus susitikimas su Liudu Mažyliu. (Mokytoja Rasa Majauskienė) 

  



Šventinė savaitė, skirta  
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI 

 (Atsakingi: Aleksandros klubo vadovė  Rasa .Majauskienė, istorijos bei menų mokytojai, pradinių klasių 

mokytojai) 

 

● 3 b klasės virtuali viktorina „Ką žinai apie Lietuvą“. (Mokytoja Zita Satkauskienė) 

● 1-3 klasių mokinių dailaus rašto konkursas ,,Gražiausi žodžiai Lietuvai”. (Pradinių klasių 

metodinės grupės vadovė Vilma Palepšienė) 

● 1a kl. kuriame šūkį Lietuvos nepriklausomybei. (Mokytoja Diana Skukauskienė) 

● 2a ir 2b kl. mokiniai sprendžia kryžiažodžius apie Lietuvą. (mokytojos A. Bendžiuvienė ir 

L.Valainienė). 

● Lietuvių kalbos projektas “Lietuvių kalbos dienos”.  (Atsakingi Lietuvių k. MG nariai); 

● Šventinė pamoka 6a kl. “Lietuva poetų eilėraščiuose ir dainose”, skirta Vasario 16. (Mokytoja 

Rasa Majauskienė) 

● 6a klasės valandėlė Trispalvės akcento/papuošalo kūrimas. (Mokytoja Rasa  Majauskienė) 

● Šventinė pamoka 5b kl. “ Kuriu Lietuvoje apie Lietuvą!” (Mokytoja Rasa  Majauskienė) 

● “Bendrystės laiškas Pasaulio lietuviams”- projektas gabiems 5-7 kl. mokiniams.  

● “Ko galėčiau pasimokyti iš poeto Vytauto Mačernio?”  IV kl.mokiniams. 

● Lietuvių liaudies  pasakos svetainė (pamokos 5 kl. mokiniams) 

● Lietuvių kalba pasaulio kontekste (pamoka 9-12 kl., skirta kalbininko Jono Jablonskio jubiliejui) 

● 6a kl. ilgalaikis lietuvių kalbos projektas “Pažįstu savo gimtinę”.  

 

● U2 (atvykusių/grįžusių į Lietuvą) klasės mokinių projektas ,,Mano ir tavo miestas 

Panevėžys” (Mokytoja Sigutė Motiejūnienė) 

● 11-12 klasių mokinių geografijos projektas „Didžiuojuosi  Lietuvoje“ (Geografijos 

mokytoja  Danguolė Tamošiūnienė); 

● Neakivaizdinė  kelionė  po  Lietuvą ,,Добро пожаловать! Достопримечательности 

Литвы’’, IV g-jos klasių mokiniams. (Rusų kalbos mokytoja  Irena  Mazarevičienė) 
● ,,Государственные символы Литвы”, 11 kl.  mokiniams.( Rusų k. mokytoja Irena Mazarevičienė) 

● 5-6 kl. Matematikos užduotis “ Lietuvos žymios datos romėniškais skaičiais”.  
(Matematikos  mokytojų grupė) 

● 7 kl. Matematinio kryžiažodžio “ Mano Lietuva” kūrimas. (Matematikos  mokytojų grupė) 

● 9 - 12 kl. Matematikos užduotis “ Priimu senelių iššūkį” . Įdomūs uždaviniai  1918 - 

1940 m. laikotarpio Lietuvoje. (Matematikos  mokytojų metodinė grupė) 

● Projektas 6-7 kl.  mokiniams “Kaip aš pristatyčiau Lietuvą savo draugui užsieniečiui”. 
(Anglų kalbos mokytojai) 

● I a, b kl. mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda „Atvirukas-dovana Lietuvai“ (darbai 

atlikti technologijų pamokų metu). (Mokytojos Kristina Rapševičienė ir Gintarė Leonavičienė) 

●  II a, b kl. mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda „Tautinių raštų motyvai mokinių 

darbuose“ (darbai atlikti technologijų pamokų metu). (Mokytojos Kristina Rapševičienė ir 

Gintarė Leonavičienė) 

● 5-6 klasių mokinių tarpmokyklinės protų kovos “Ką žinai apie Lietuvą? Panevėžį?” 

Dalyvauja “Vilties”, “Šaltinio”, “Saulėtekio” progimnazijos, V. Žemkalnio gimnazijos 

mokiniai.(Spec. pedagogė Irma Čekanauskaitė) 



  

 

 

 


