
2022-2023 mokslo metų renginiai 

 

Pažintinė ekskursija „Medinės vilos istorija“ skirta Europos paveldo dienoms 2022 – rugsėjo mėn. 

Ekologinė edukacinė akcija „Rudens kraitelė 2022“  - rugsėjo mėn. 

Pasaulinės gyvūnų dienos paminėjimas „Mažesni už mus“ – spalio mėn. 

Prevencinis-edukacinis renginys „Draugystės laužas” – spalio mėn. 

Gamtosauginių mokyklų programos Žaliosios vėliavos  apdovanojimai – spalio mėn. 

Lapų grėbimo akcija mokyklos parke „Lapų šėlsmas“ – spalio mėn. 

 

Klimato kaitos dienos paminėjimas „Klimato kaita: stabdyti negalima delsti?“ – spalio mėn. 

 

Prevencinis-edukacinis renginys „Aš noriu tave išgirsti“ – lapkričio mėn. 

 

Mokymai skirti Europos atliekų mažinimo savaitei „Pirkdamas mąstau – rūšiuodamas taupau“ lapkričio mėn. 

 

Paukščių globos veiklos, skirtos Šv. Andriejaus ir Saulės grįžtuvių laukimo pradžiai „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą 

vasarėlę“ – lapkričio mėn. 

 

Ekologinė iniciatyva „Sugedo? Nebereikalingas? Atiduok perdirbti“ - lapkritis-kovas 

 

Kūrybinių darbų konkursas „Eko žaisliukas eko eglutei“ – gruodžio mėn. 

 

Adventinis renginys -  gruodžio mėn. 

 

Profesijos pristatymas ,,Susipažinkime – miškininkai“ sausio mėn. 

 

Visuotinė pilietinė iniciatyva  „Atmintis gyva, nes liudija“ -  sausio mėn. 



 

Mažoji gamtos olimpiada „Pelėdžiukas 2023“ – vasario mėn. 

 

Inkilų paukšteliams gamybos konkursas „Padovanok namus sparnuočiui” - kovo mėn. 

 

Žemės dienos šventė „Amžina atsakomybė už visa, kas gyva“ – kovo mėn. 

 

Inkilų dalinimo akcija vietos bendruomenių nariams „Dovana paukščiui“ – balandžio mėn. 

 

Kūrybos sodas „Margučiai ritas“ – balandžio mėn. 

 

Žemės mėnesio paminėjimas „Žemei reikia draugų“ – balandžio mėn. 

 

Medelių sodinimo praktiniai darbai „Medžio pamoka“ - balandžio mėn. 

 

Mokinių gamtininkų mokslinė konferencija „Aplinka ir aš” - balandžio mėn. 

 

Ekologinė akcija „Pas mus gražu – bus dar gražiau“ – balandžio mėn. 

 

Gamtos stebėjimo konkursas „Pavasario žiedai“ – gegužės mėn. 

 

Paukščių globos veiklų „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ apibendrinimo renginys – gegužės mėn. 

 

Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ – gegužės mėn. 

 

Žygis, skirtas Pasaulinėi aplinkos apsaugos dienai paminėti - birželio mėn. 

 

Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos minėjimo renginys „Kad kiemas būtų žalias“  - birželio mėn. 

Mokslo metų užbaigimo renginiai „Aš ir tu – mes visi kartu“ –birželio mėn. 


