ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖJE GIMNAZIJOJE
ŽALIOJI OLIMPIADA 2020
PROJEKTO MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS
VYKDYMAS
Didžiausia licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje „Žaliasis taškas“ bei
aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“ kviečia dalyvauti jau ketvirtus metus organizuojamame
projekte Žalioji Olimpiada 2020 ir kartu su visa gimnazijos bendruomene pasinerti į praktinį,
tikrus rezultatus teikiantį iššūkį.

Kovo 9–31 d.
1–4 kl. mokinių kūrybinės dirbtuvės ir darbų paroda Plastikas – draugas ar priešas? II aukšto
rekreacijoje prie salės; atsakingos pradinio ugdymo mokytojos.
1–4 kl. mokiniai nešasi gertuves iš namų ir nenaudoja klasėse vienkartinių plastikinių indelių,
neperka gėrimų plastikiniuose buteliuose; atsakingos pradinio ugdymo mokytojos.
2 kl. mokiniai skaito eilėraščius apie gamtą, atsakinga pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Stasė
Turolevičienė.
2 kl. mokiniai konstruos Vilniaus verbas iš senų reklamų, žurnalų ir lankstinukų; atsakinga dailės
mokytoja ekspertė Irena Staknienė.
5 kl. ir 9 kl. mokiniai atlieka tyrimą: Kiek plastiko per savaitę aš naudoju namuose ir kuo
galėčiau jį pakeisti. Tyrimo rezultatų pristatymas kovo 20 d. per pertrauką po trijų pamokų I
aukšto rekreacijoje prie istorijos kab.; atsakingos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Virginija
Vilkauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Snieguolė Imbrasienė.
6 kl. mokinių kūrybinių darbų iš antrinių resursų paroda Esu kūrybingas II aukšto rekreacijoje
prie salės; atsakingos technologijų vyresnioji mokytoja Daiva Jarmalienė, technologijų mokytoja
metodininkė Lolita Petkevičienė.
6 kl. mokinių dailės plakatų gamyba Rūšiuok ir saugok gamtą ir paroda II aukšto koridoriuje;
atsakinga dailės vyresnioji mokytoja Vilma Kaplanovskienė.
6 kl. mokiniai augina sodinukus, panaudojant įvairius naudoto plastiko resursus; atsakinga
biologijos mokytoja metodininkė Renata Dikčiūtė.
7 kl. mokinių medžiaginių maišelių gamyba Alternatyva plastikiniams maišeliams ir darbų paroda
II aukšto rekreacijoje prie salės; atsakinga technologijų vyresnioji mokytoja Daiva Jarmalienė.
8 kl. mokinių darbų paroda Antrinis įvairių plastiko daiktų panaudojimas, siekiant etiško
santykio su mus supančia aplinka ir pačiu savimi, II aukšto rekreacijoje prie salės; atsakingos
etikos mokytoja metodininkė Aušra Šidlauskienė, tikybos mokytoja ekspertė Jurgita Biktimirovaitė.

7–8 kl. mokinių inkilų gamyba, panaudojant antrines žaliavas; atsakingas technologijų vyresnysis
mokytojas Gintautas Pipiras.
9–10 kl. mokinių rengiamos prezentacijos: Plastiko naudojimo bei jo perdirbimo svarba. Žiedinė
ekonomika. Tvari aplinka. Su prezentacijomis taip pat bus supažindinami 5–10 kl. mokiniai,
įtraukiant parengtą klausimyną ir naudojant Kahoot; atsakinga chemijos mokytoja Živilė
Fedaravičienė.
5–12 kl. mokinių kūrybiniai darbai elektroninėje srdvėje Žemė ir aš (skirtukai, lankstinukai,
skaidrės, komiksai ir kt.); atsakingos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Vaida
Paukštė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Roma Urbonienė.
Kovo 20 d. tarptautinės Žemės dienos paminėjimas. Išeisime į gimnazijos vidinį kiemą susikabinti
rankomis ir išreikšti vienybę saugant mūsų planetą Žemę. Kviečiame ateiti žaliu aprangos akcentu
(pvz.: šalikėlis, riešinės, megztinis, kaspinas, plaukų segtukas ir kt.). Dainuosime K. Vasiliausko
dainą Žemėj Lietuvos, o grįžę į klases diskutuosime apie ekologines problemas. Atsakingi muzikos
mokytoja Danutė Zabukienė, muzikos mokytojas metodininkas Stasys Lukauskas, muzikos
mokytoja metodininkė Irena Visockienė.
Kovo 20 d. taip pat rinksime foto nuotrauką Žaliausia klasė, pagal klasės žaliausią aprangos
akcentą, skirtą Žemės dienai paminėti. Laimėtojai bus skalbiami Žaliosios olimpiados 2020
uždarymo metu. Fotografijas siųsti zivile.feda@gmail.com
Kovo 20 d. aplinkos tvarkymo akcija Mes Darom minint tarptautinę Laimės dieną, kurios indeksas
susideda iš 4 dalių: tvaraus vystymosi, aplinkos apsaugos, kultūros išsaugojimo ir gero valdymo.
Visos gimnazijos klasės su klasės vadovu rašo žinutę Žaliajai olimpiadai 2020 – Žemės
saugojimas ir tausojimas A3 formatu ant perdirbto popieriaus. Pristatyti iki kovo 19 d. į
technologijų kabinetą. Paroda vyks II aukšto koridoriuje prie informatikos kabineto.
Knygų paroda Kodėl turiu saugoti žemę? Bibliotekoje; atsakinga bibliotekos vedėja Sigita
Pečkaitienė.
Atliekų rūšiavimas gimnazijoje į plastiko, popieriaus ir stiklo rūšiavimo dėžutes; atsakingos
chemijos mokytoja Živilė Fedaravičienė, technologijų mokytoja metodininkė Lolita Petkevičienė.
Informaciniai lapeliai prie elektros jungiklių, siekiant taupyti elektrą bei skatinant išjungti
nereikalingą apšvietimą.
TV filmukai mokiniams apie atsakingą vartojimą, teisingą atliekų tvarkymą, racionalų resursų
naudojimą, aplinkos kokybės gerinimą bei vienkartinio plastiko naudojimo mažinimą; atsakinga
chemijos mokytoja Živilė Fedaravičienė.
Kovo 31 d. Žaliosios olimpiados 2020 uždarymas salėje per pertrauką po keturių pamokų.
Koordinatorė – chemijos mokytoja Živilė Federavičienė

