2021-2022 mokslo metų renginiai
„Susitikime prie laužo“ - rugsėjo mėn.
„Kas gyvena po akmeniu ?“ - rugsėjo mėn.
„Rudens kraitelė 2021“ - rugsėjo mėn.
„Patiems auginti – nauda ir džiaugsmas” - rugsėjo –spalio mėn.
„Mažesni už mus“ - rugsėjo mėn.
„Labas, pagaliau susitikom!” - rugsėjo mėn.
„Kaip atlikti Globe programos gamtos stebėjimus ?“ - rugsėjo mėn.
„Ateik ir Tu!” - rugsėjo mėn.
„Mažesni už mus“ - Pasaulinės gyvūnų dienos paminėjimas - spalio mėn.
Mokyklos įsteigimo 55 - mečio paminėjimo veiklos – spalio-lapkričio mėn.
„Draugystės laužas” - spalio mėn.
„Šokim į daržininko batus!”- spalio mėn.
„Tavo 15 žingsnių klimato kaitai mažinti“- spalio mėn.
„Klimato kaita: stabdyti negalima delsti?“ - spalio mėn.
„Kur kreiptis pagalbos?“ - lapkričio mėn.
„Smurtas artimoje aplinkoje - šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas“ - lapkričio mėn.
„Pirkdamas - mąstau, rūšiuodamas - taupau“ - lapkričio mėn.
Nepirk nieko dienos paminėjimo renginys - lapkričio mėn.
„Rūšiuoji + perdirbi = saugai + taupai“ - lapkričio mėn.
„Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ - lapkričio-kovo mėn.
„Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ - keliaujanti paroda - lapkričio-gruodžio mėn.
„Netylėk, kreipkis pagalbos!“ - gruodžio mėn.
„Papuoškime šventes žibintais“ - gruodžio mėn.
Kūrybinių darbų mainai - sausio mėn.
„Mokomės pažinti vaisines arbatas“ - sausio mėn.
„Pelėdžiukas 2022“ - vasario mėn.

„Kaip augalai padeda orientuotis aplinkoje“ - vasario mėn.
„Jie grįžta“ - 40 paukščių dienos paminėjimas - kovo mėn.
„Padovanok namus sparnuočiui” – kovo mėn.
„Amžina atsakomybė už visa, kas gyva“ - Žemės dienos šventė - kovo mėn.
„Dovana paukščiui“ - balandžio mėn.
„Margučiai ritas“ - balandžio mėn.
„Žemei reikia draugų“ - balandžio mėn.
„Medžio pamoka“ - balandžio mėn.
„Aplinka ir aš”- balandžio mėn.
„Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ - gegužės mėn.
„Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ - tarptautinis vaikų piešinių konkursas - gegužės mėn.
„Pasidalinkime“ - birželio mėn.
„Aš ir tu – mes visi kartu“ - mokslo metų užbaigimo renginiai - birželio mėn.

