
 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  

1.1. 
Su Kornelijumi Jankausku (5c) dalyvavome Žemaitijos regiono 

bandonininkų kursuose Kelmėje. 2020-08-19/21 

1.2. 
Miesto Rudens lygiadienio šventėje Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Žaliūkių 

malūnininko sodyboje. 2020-09-22 

1.3. Gegužių progimnazijos renginyje „METŲ SPINDULYS“. 2020-12-11 

1.4. 

Žemaičių kultūros draugijos ,,Saulaukis" projekto „ŽEMAITIJOS 

KULTŪROS ŽENKLAI“ edukacinėse programose: „Žemaitiški 

pasidainiavima“ ir „Tradiciniai žemaičių žaidimai ir šokiai“. 
2020 lapkričio, 

gruodžio mėn.  

2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  
2.1.  Dalyvauti virtualiose Užgavėnėse Žaliūkių malūnininko sodyboje Vasario mėn. 

2.2. 

Dalyvauti Žemaičių kultūros draugijos ,,Saulaukis" projekto „ŽEMAITIJOS 

KULTŪROS ŽENKLAI“ baigiamajame renginyje. Atliksime koncertinę 

programą. 
Kovo mėn. 

2.3. 
Vaikų Velykėlės Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko 

sodyboje. 
Balandžio 

mėn. 
2.4. Kupolinės Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyboje. Birželio mėn. 
2.5. Dalyvauti etnokultūrinėje vasaros stovykloje Šilalės raj. Liepos mėn. 
2.6. Dalyvauti Žemaitijos regiono bandonininkų kursuose Kelmėje. Liepos mėn. 

2.7. 
Dalyvauti Žemaitijos regiono tradiciniuose etnomuzikavimo ir amatų 

kursuose Kelmėje. Liepos mėn. 

 

 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  

1.1. 
Dalyvavome miesto Rudens lygiadienio šventėje Šiaulių ,,Aušros“ 

muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyboje. 2020-09-22 

1.2. Organizuota akcija ,,Šviesos diena“ mokykloje. 2020-12-11 
1.3. Dalyvavome Gegužių progimnazijos renginyje „METŲ SPINDULYS“. 2020-12-11 

1.4. 

Dalyvavome Žemaičių kultūros draugijos ,,Saulaukis" projekto 

„ŽEMAITIJOS KULTŪROS ŽENKLAI“ edukacinėse programose: 

„Žemaitiški pasidainiavima“ ir „Tradiciniai žemaičių žaidimai ir šokiai“. 
2020 gruodžio 

mėn.  

2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  
2.1. Užgavėnių popietė. 2021-02-12 

2.2. 
Vaikų Velykėlės Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko 

sodyboje. 2021-04-11 

2.3. Kupolinės Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyboje. 2021-06-19 
2.4. Projekto ,,Visa mokykla šoka“ užbaigimo renginys. 2021-06-03 

2.5. 
Dalyvavimas vasaros stovyklose Kelmės etnomuzikavimo kursuose, Šilalės 

etnokultūros stovykloje.  2021 m. 

 

 

 

 



1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  
1.1. Pranešimas mokyklos facebook ,,Vėlinių laikotarpis“. 2020-10-28 
1.2. Pranešimas mokyklos facebook ,,Vaižgantas – Linų diena“. 2020-11-05 
1.3. Pranešimas mokyklos facebook apie Adventą. 2020-12-05 
1.4. Pranešimas mokyklos facebook apie Šviesos dieną.  2020-12-11 
1.5. Pranešimas mokyklos facebook apie žiemos saulėgrįžą. 2020-12-21 
1.6. Pranešimas mokyklos facebook apie Pusiaužiemį.  2021-01-25 
1.7. Virtuali vaikų kūrybos knygelė mokyklos facebook ,,Kalėdų pasakėlės“. 2020-12-23 
2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. Pranešimai mokyklos facebook apie senąsias lietuvių šventes. 2021-02 – 06 

mėn. 
2.2. Edukacija ,,Rytmečio skaitymai“ (Martyno Mažvydo biblioteka).  2021-02-23 
2.3. Vaikų kūrybos knygelė ,,Smulkoji tautosaka“. 2021-05-27 

 

 

 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  

1.1. Organizuotas nuotolinis sportinis renginys „Tinklinio iššūkis“.  2020 m. 11 – 12 

mėn. 
2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. Tinklinio varžybos. 2021 m. 

balandis 

 

 

 



1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  

1.1. 
Organizuotas sportinis renginys (iniciatyva) ,,Vienijantis 1km ėjimas“ 

mokyklos bendruomenei 
2020 gruodžio 1-

20 
1.2. LMŽ laidos peržiūra apie kvadratą (netradicinė pamoka) 2021-01-21 
2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. Iššūkis 2021-02 
2.2. Draugiškos kvadrato varžybos 5/6kl. (kontaktiniu) 2021-04 
2.3. Ataskaitinis renginys mokyklos bendruomenei 2021-05 

 

 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  

1.1. 
Užsiėmimas apie rankinio žaidimo specifiką ir karjeros galimybes su 

Šiaulių SC ,,Dubysa“ vyrų treneriu A. Balčiūnu. 2020-11-13 

1.2. Bendras užsiėmimas su 2009 metų gimimo berniukų rankinio komanda. 2020-11-06 

1.3. 
Fizinio parengimo užsiėmimas su fizinio rengimo treneriu M. 

Pilipavičium. 2020-12-04 

2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. 
Draugiškos rankinio varžybos su 2008-2009 metų gimimo berniukų 

rankinio komanda 2021-03-05 

2.2. Lietuvos rankinio lygos Šiaulių rankinio komandos rungtynių stebėjimas 2021-02 

2.3. 
Draugiškas rankinio turnyras ,,Gegužių progimnazijos pavasarinis rankinio 

turnyras“ 2021-05-14 

 

 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  
1.1. Įsijungta ir dalyvauta respublikiniame projekte ,,Olimpinis mėnuo“ 2020 09-10 
1.2. Virtualus būrelio veiklos pristatymas 2020-12 
2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. Dalyvauti saugaus eismo varžybose ,,Šviesoforas“ 2021 04 
2.2. Ataskaitinis sporto būrelių renginys. 2021 05 

 

 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data 

1.1. 
Įsijungta į respublikinį projektą ,,Fizinio aktyvumo skatinimas ir 

tęstinumas švietimo ir ugdymo įstaigose“ - ,,Pradinukų lyga“ 2020-2021 m.m. 

1.2. Nufilmuotas būrelio pristatymas nuotoliniam renginiui. 2020 12 
2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data 

2.1. Dalyvauti visuose organizuojamose miesto sportinėse veiklose 2021 II pusm. 
2.2. Organizuoti baigiamąjį sportinių būrelių renginį.  2021 05 

2.3. 
Respublikinis projektas ,,Fizinio aktyvumo skatinimas ir tęstinumas 

švietimo ir ugdymo įstaigose“ - ,,Pradinukų lyga“ 2021 II pusm. 



 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data 
1.1. Virtualus būrelio veiklos pristatymas. 2020-12 
2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data 

2.1. Suorganizuoti sporto šventę 2021-06 
2.2. Suorganizuoti ataskaitinį sportinį renginį 2021- 05 

 

 

 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  

1.1. 

Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir pradinių 

klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Prieskonių kvapai 

vilioja“ 
2020-10-20 

1.2. Tradicinis Gegužių progimnazijos renginys ,,Metų spindulys“ 2020-12-11 

1.3. 
Paruošta metodinė medžiaga projektui ,,Visa mokykla šoka“, nufilmuotas 

šokis ,,Grandskveras“, jo mokymas. 2020-12-10 

1.4 Eglutės įžiebimo šventė galerijoje ,,Erdvė“  2020-12-02 
2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. Dalyvavimas projekte ,,Visa mokykla šoka“ 2021 m. 
2.2. Pasirodymas mokyklos šventėse 2021 m. 

 

 

 

 



 

1. 
Dalyvauta, organizuota veiklų (pamokų, renginių, edukacinių 

užsiėmimų): 
Data  

1.1. 
Dalyvauta Šiaulių Gegužių progimnazijos organizuotoje Šiaulių miesto 

mokinių kūrybinių darbų parodoje „Žinutė mokytojui“ 
2020-10-05 

1.2. 

Dalyvauta Šiaulių Gegužių progimnazijos organizuotoje Šiaulių apskrities 

mokinių darbų iš antrinių medžiagų konkurse – parodoje „Pasek, pelyte, 

pasakaitę“ 

2020-10-19 

1.3. 

Dalyvauta Šiaulių Gegužių progimnazijos organizuotoje pradinių klasių 

mokinių parodoje „Prieskonių kvapai vilioja“, surengtoje Gegužių 

progimnazijoje  

2020-10-20 

1.4 

Dalyvauta  Šiaulių Gegužių progimnazijos organizuotoje šalies mokinių 

virtualioje kūrybinių darbų parodoje – konkurse  „Kalėdinė miniatiūra ir 

netik...“ 

2020-12-22 

1.5 
Surengta virtuali būrelio mokinių kūrybinių darbų paroda „Kalėdos 

namuose“.  
2020-12-21 

1.6 

Surengta vaikų kūrybinių darbų parodą „Šimtas zuikių laukia švenčių“ 

Šiaulių miesto viešosios bibliotekos  „Aido “ filiale, vaikų literatūros 

skyriuje 

2020-12-01-

2020-12-30 

2.  Mokinių pasiekimai (renginio pavadinimas): Laimėjimai  

2.1. 
Šiaulių Gegužių progimnazijos organizuota šalies mokinių virtuali 

kūrybinių darbų paroda – konkursas „Kalėdinė miniatiūra ir ne tik...“ 

Laureato 

diplomas 

2.2 
Šiaulių Gegužių progimnazijos organizuota Šiaulių apskrities mokinių 

darbų iš antrinių medžiagų paroda – konkursas „Pasek pelyte pasakaitę“ 

Laureato 

diplomas 

3.  
Planuojamos veiklos pavadinimas / neplanuojama veikla 2020-2021 

m.m. II pusmetį: 
Skaičius 

3.1. 
Dalyvauti Šiaulių Gegužių progimnazijoje surengtoje parodoje „Ridikėlio 

džiaugsmai ir rūpesčiai  
2021-02-01 

3.2. 
Paroda dailės galerijoje „Erdvė“ mokslo metų pabaigai paminėti (paroda 

gali vykti ir virtualiai) 
 2021-06-11 

3.3. 
Dalyvauti Šiaulių Gegužių progimnazijos organizuotoje tarptautinėje 

mokinių kūrybinių darbų parodoje „Būk sveikas, pavasari!“ 
 2021-05 

 

 

 

 

 



 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  

1.1. Dalyvauta respublikiniame projekte ,,Žemaitiški šokiai ir žaidimai“ 2020-11-

17,23,26 d. 
1.2. „Metų spindulys 2020“ 2020-12-11 
2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. Edukacija ,,Bendruomeniniai šokiai ir žaidimai“ 2021-03 
2.2. Masinis šokis, skirtas pasaulinei šokio dienai paminėti. 2021-04-29 

2.3. 
Tęsti dalyvavimą respublikiniame projekte ,,Žemaitiški šokiai ir 

žaidimai“ 2021-05 

2.4. 
Dalyvauti koncerte, skirtam šeimos dienai ir mokyklos vardadieniui 

paminėti. 2021-05-13 

2.5. Dalyvauti projekte ,,Visa mokykla šoka“   

 

 

 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data 
1.1. Nuotolinės viktorinos „Gamtos labirintai“ atidarymas. 2020-10-22 

1.2. 
Miesto 5-6 klasių mokinių kūrybos konkurso „Aukso plunksna“ dalyvių 

 sveikinimas.
2020-12-03 

1.3. „2020 metų Spindulys“. 2020-12-11 

1.4. 
Visuminio ugdymo tarptautinės metodinės-praktinės konferencijos 

dalyvių sveikinimas. 2021-01-21 

2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data 
2.1. Respublikinis festivalis „Meilės natos“. 2021-02-11 
2.2. Ataskaitinis koncertas skirtas šeimos dienai. 2021-05-13 

 



1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  
1.1. Projektas „Sportuoju aš ir mano šeima“ 2020-10 
1.2. Virtualus renginys „Aktyvi sportinė veikla nuotraukose“ 2020-12  
2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. Dalyvavimas vasaros dienos stovyklos veikloje 2021-06 
2.2. Aerobikos treniruotė „Aš sportuoju su mama“ 2021-06 

 

 

 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  

1.1. 
Surengta virtuali būrelio mokinių kūrybinių darbų paroda „Kalėdos 

namuose“ 
2020-12-21 

1.2. 
 Surengta paroda Šiaulių miesto viešosios bibliotekos „Aido“ filiale vaikų 

literatūros skyriuje „Šimtas zuikių“ 
2020-12 

1.3. 
Dalyvauta Šiaulių miesto ir apskrities bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

virtualioje parodoje – konkurse „Spalvota  žinutė mokytojui“. 
2020-10-05 

1.4. Dalyvauta mokyklos parodoje „Prieskonių kvapai vilioja“. 2020-10-21 

1.5. 
Dalyvauta virtualioje šalies mokinių miniatiūrų parodoje – konkurse 

„Kalėdinė miniatiūra ir ne tik...“ 
2020-12-23 

2.  Mokinių pasiekimai (renginio pavadinimas): Laimėjimai  

2.1. 

Šiaulių miesto ir apskrities mokinių darbų iš antrinių medžiagų konkursas-

paroda „Pasek, pelyte, pasakaitę“, 2020-10-20. Laureatė Agnė 

Martišauskaitė. 

Laureato 

diplomas 

2.2. 
Virtuali šalies 1-4 kl. ir priešmokyklinių grupių vaikų piešinių paroda 

„Mažieji menininkai“, 2020-12-22. Laureatė Raminta Leškevičiūtė. 

Laureato 

diplomas 

3.  Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

3.1. Surengti parodą mokykloje (arba virtualią), skirta mokslo metų pabaigai. 2021-05 

3.2. Dalyvauti parodoje „Ridikėlio džiaugsmai ir rūpesčiai“. 2021-04 

3.3. 
Dalyvauti progimnazijoje rengiamoje kūrybinių darbų iš buitinių 

medžiagų parodoje. 
2021-04 

3.4. 
Dalyvauti progimnazijoje rengiamoje tarptautinėje mokinių kūrybinių 

darbų parodoje „Būk sveikas, pavasari“. 
2021-05 

 



 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  
1.1 Laiškas Kalėdų seneliui. 12 mėn. 
1.2. Laiškas meškučiui Pedingtonui. 2021-01-25 
1.3. Virtualus renginys „Christmas greetings“ 12 mėn. 
2.  Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. Popietė „Žaisk linksmai, mokykis lengvai“.  05 mėn. 
2.2. Dainų popietė „Let‘s Sing Together“ mokyklos bendruomenės nariams. 05 mėn. 

 

 

 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  
1.1. Projektinis darbas „Mano portretas” ir jo minimalus pristatymas. 2020-09-30 
1.2. Projekto „Mano šeimos medis“ atlikimas ir minimalus pristatymas. 2020-11-25 
1.3. Paroda ,,Christmas Greetings“ 2020-12-14 
1.4. Virtualus renginys „Christmas Greetings“ 2021-01 
1.5. Viktorina „English is Fun“ 2021-01-27 
2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. 

Projektas: Noriu būti žurnalistu! Mokymasis  būti žurnalistu, ugdant 

bendravimo įgūdžius bei gebėjimas paklausti, kiek tau metų (How old are 

you? I’m ...). 
2021-03 

2.2. Projekto „Angliški žodžiai aplink mus“ atlikimas. 2021-04 

 

 

 

 



 

 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  
1.1. Projektinis darbas „Mano portretas”. 2020-09-23 
1.2. Projektas „Mano linksmasis aitvaras“ 2020-10-21 
1.3. Projektas „Mano stebuklingas lapas” 2020-11-25 
1.4. Virtualus renginys „Christmas Greetings“ 2020-12-14 
1.5. Projektas „Angliški žodžiai aplink mus“ 2021-01-27 
2. Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. Projektas „Mano šeimos medis“ 2021-02-24 
2.2. Projektinis darbas „Gyvūnijos pasaulyje“ 2021-03-17 
2.3. Edukacinė veikla „Šv. Velykų kiškučiai“ 2021-03-31 
2.4. Dainų popietė „Let‘s Sing Together“ mokyklos bendruomenės nariams. 2021-05 

 

 

 

1. Dalyvauta, organizuota veiklų (renginių, edukacinių užsiėmimų): Data  
1.1. Atviručių paroda- stendas „Christmas greetings“ 2020-12 
1.2. Virtualus renginys „Christmas greetings| 2021-01 
2.  Planuojamos veiklos (renginiai, edukaciniai užsiėmimai) II pusmetį: Data  

2.1. Dainų popietė „Let’s sing together“ 2021-05 

 

 


