
JONAVOS „NERIES“PAGRINDINĖS MOKYKLOS 5-10 KL. MOKINIŲ  ATLIEKAMŲ 

APLINKOTYRINIŲ DARBŲ KONFERENCIJA „GAMTA –MŪSŲ NAMAI“ 

2016-04-26 d. Jonavos “Neries” pagrindinėje mokykloje vyko 5-10 klasių mokinių atliekamų 

aplinkotyrinių darbų konferencija “Gamta-mūsų namai”, kurios tikslas – įtraukti moksleivius į aktyvią 

kūrybinę, tiriamąją veiklą, skatinti aplikosaugines ir sveikos gyvensenos idėjas . Koferencijos metu vyko ir  

mokinių darbų paroda “Suteik daiktui antrą gyvenimą”, kuri po renginio buvo perkelta į mokyklos 

biblioteką. Ją  galės pamatyti ir mokinių darbais pasidžiaugti daugiau bendruomenės narių. 

Konferenciją organizavo gamtos ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės nariai: fizikos mokytoja 

metodininkė V. Knygauskienė, chemijos mokytoja metodininkė D. Ratautienė, kūno kultūros vyresnioji 

mokytoja Ž. Laurinavičienė, biologijos mokytoja metodininkė R. Žižienė. Konferencijos pradžioje ,   

mokyklos lėlių teatro artistai , 5-8 kl. mokiniai ( vadovė mokytoja I. Bereznaja)  parodė nuotaikingą 

spektakliuką  apie gamtos išsaugojimą. Pirmąjį pranešimą pristatė 6b kl. mokinys Tomas Balčiūnas,  tema 

“Aplinkos patarimai“( mokyt. D. Ratautienė). Mokinys labai įtikinamai išaiškino apie tai, ko nori gamta iš 

mūsų ir kaip turime elgtis su ja. Antrasis pranešimas tema „Tarptautinė Žemės diena“ buvo pristatytas 6b 

kl . mokinių Jono Bero ir Gusto Gaižausko (mokyt. D. Ratautienė). Pranešime buvo priminta apie šios 

dienos atsiradimo sąlygas ir šiandieninę šios dienos svarbą, saugant  gamtą. Kaip pirmųjų temų tęsinys  10 

kl. mokinių Kornelijos Numgaudytės ir Kamilės Šatavičiūtės darbas „Kaip mes pakeitėme Žemę“ (mokyt. 

D. Ratautienė).  Išradingai savo darbą „Gamtos tarša“ pristatė 8b kl. mokinė Skaistė Venckevičiūtė (mokyt. 

V. Knygauskienė). Mokinė sukurė filmuką apie atliekų  tvarkymą, apie  mūsų miesto naujovę-taromatų 

veiklą, surenkant plastikinius ir kt. butelius. 7b kl. mokiniai Dominykas Belskis, Dovydas Baltrimavičius, 

Ernestas Mazūras (mokyt. V. Knygauskienė) pristatė darbą „Vandens agregatinės būsenos“.  Tai mokinių sukurtas 

filmas apie vandens būsenas. 6 a kl. mokinės Ovidija Žemaitytė ir Saulė Buivydaitė  ( mokyt. R. Žižienė)pristatė savo 

klasės projektinį darbą „Didžiosios nasturtės auginimo ypatumai“. Šio darbo tikslas - užsiauginti kiekvienam klasės 

mokiniui  po gėlytę ir Motinos dienos proga įteikti mamytėms. Mokiniai išmoko ne tik pasėti , bet ir prižiūrėti šiuos 

augalus. 7b kl. mokiniai Dominykas Belskis, Dovydas Baltrimavičius ( mokyt. R. Žižienė) atliko tyrimą kas naikina 

didžiąsias nasturtes ir nustatė, kad tai kaštoninė keršakandė, kuri   buvo apsigyvenusi kaštono lapuose, nes šie 

augalai buvo auginami vienoje patalpoje. Savo tyrimą apie bakterijas „Nematomas bakterijų pasaulis“ pristatė 7b kl. 

mokiniai Adomas Marčiukaitis,   Rokas Takarevičius (mokyt. R. Žižienė). Mokiniai tyrė mokyklos kolidorių oro taršą . 

Tyrimas parodė, kad švariausias yra pirmo aukšto oras, labiausiai užterštas –ketvirto aukšto.  Temą „Vanduo-

gyvybės šaltinis“ nagrinėjo 6b kl. mokinės Gabija Alianskaitė, Giedrė Jasiulionytė ir Viktorija Funkaitė ( mokyt. Ž. 

Laurinavičienė). Konferenciją apibendrino pavaduotoja J. Vorošilienė.  Ji pasidžiaugė  mokinių darbais. Mokiniai, 

kurie  norėjo , dalyvavo gamtinėje viktorinoje. Buvo išaiškinta gamtos  žinovė. Kiekvienas konferencijos dalyvis  

buvo apdovanotas padėkos raštais. 

2016-04-28 d. mūsų mokyklos mokiniai  dalyvavo rajoninėje  bendrojo lavinimo mokyklų mokinių atliekamų 

aplinkotyrinių darbų konferencijoje, kuri  vyko J. Vareikio progimnazijoje. Savo darbą pristatė Skaistė Venckevičiūtė-

8b kl.,Ovidija Žemaitytė ir Saulė Buivydaitė-6a kl., Dovydas Baltrimavičius, Rokas Takarevičius ir Adomas 

Marčiukaitis-7b kl., Kornelija Numgaudytė, Kamilė Šatavičiūtė-10 kl. Rajoninėje konferencijoje dalyvavo mokiniai iš 

Senamiesčio gimnazijos, J. Ralio gimnazijos, J. Vareikio progimnazijos. Buvo įdomu pamatyti  kitų darbus ir 

pasidžiaugti  savaisiais. Mokiniai  ir mokytojai  buvo apdovanoti padėkos raštais. 

 

Mokytojos V. Knygauskienė, R. Žižienė 



 

 

 

 


