
Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley kampanija 

„Mažiau šiukšlių“ 

Pabradės „Ryto“ gimnazijoje 

2015-2016 m.m.



Gimnazija 5 metus dalyvauja tarptautinėje  Gamtosauginių  

mokyklų programoje ir  3 metus Gamtosauginių mokyklų ir 

Wrigley bendrovės fondo kampanijoje „Mažiau šiukšlių“



GIMNAZIJOS GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

2015-2016 m.m.



Gamtosauginio komiteto susirinkimas, kurio 

metu aptariame „Mažiau šiukšlių “ 

kampanijos veiksmų planą



Gimnazijos socialiniai partneriai:

 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“

 Valstybės įmonė „Nemenčinės miškų urėdija“

 Molėtų rajono Joniškio mokykla – daugiafunkcis centras

 ESCOLA  MARIO CUHNA BRITO pradinė mokykla 

Portugalijoje



Projekto „Mažiau šiukšlių“

veiklos akimirkos



Projekto „Kamštelių vajus 2015“ metu 

surinkome 40 kg kamštelių



Pagaminome meninį  darbą  „EKO karta“, 

kuris  buvo eksponuojamas pramogų ir 

laisvalaikio centre „Panorama“ Vilniuje



Dalyvavome Lietuvos ugdymo įstaigų Protų 

kovose, kurių metu  mokiniai turėjo atsakyti į 

klausimus  apie klimato kaitą ir darnųjį vystymąsi



Gimnazijos komanda „Rytukai“ , įveikusi kitas  29 mokinių 

komandas iš įvairių Lietuvos miestų, laimėjo I-ąją vietą ir 

kelionę į AHHAA mokslo centrą Tartu mieste Estijoje



Pradinių klasių mokiniai dalyvavo 

respublikiniame aplinkosauginio švietimo 

projekte „Rūšiuoju atliekas-saugau gamtą“



Dalyvaujame respublikiniame   

aplinkosauginiame projekte 

„Mes rūšiuojam“



Šiais  mokslo metais surinkome :

 apie 3 tonas makulatūros

 64 kg elektros ir elektroninės įrangos

 11 kg  nešiojamų baterijų ir akumuliatorių



Akcijos „Išsaugokime medį“ akimirkos



Gamtosauginio komiteto nariai organizuoja 

įvairius renginius gimnazijos bendruomenės 

nariams



Projekto „Mažiau šiukšlių“ pristatymas 

mokiniams





Susitikimas su gamtininku ir žurnalistu 

Andrejumi Gaidamavičiumi



Penktokai susidomėję stebėjo gamtininko atliekamus bandymus bei 

klausėsi pasakojimo apie įvairius gamtos reiškinius, o I-IV 

gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo paskaitoje „Darnusis 

vystymasis: realybė ar utopija“, kurios metu diskutavo apie žmonių 

paliekamą ekologinį pėdsaką, aplinkosaugos problemas ir atsakingą 

elgesį gamtoje



Informacinio ženklo „Taupyk“ konkurso 

darbai



EKO mūšis „Rūšiuokime linksmai“, kuriame 

dalyvavo Molėtų r. Joniškio mokyklos –

daugiafunkcio centro mokiniai





Integruota gamtos mokslų savaitė 

„Žemės spalvos“, skirta Žemės dienai paminėti



5- 7 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje 

„Mes mylime Žemę“



Fizikos pamokų metu vyko paskaitos 

„Branduolinė energetika pasaulyje: jos 

pranašumai ir trūkumai“



Dalyvavome Švenčionėlių Mindaugo 

gimnazijoje vykusiame renginyje „Žmogus 

tvariame pasaulyje“



Mokomųjų  – pažintinių  išvykų akimirkos



Mokomoji –pažintinė išvyka 

Sirvėtos regioniniame parke



Mokomoji – pažintinė išvyka   į atliekų 

rūšiavimo įmonę „Ecoservice“



Už turiningą išvyką dėkojame UAB „Pabradės 

komunalinis ūkis “ direktoriui Andrejui Jundai 



Apsilankėme Nacionaliniame Saugomų 

teritorijų lankytojų centre Vilniuje





5-8 , I-III gimnazijos klasių mokiniams vyko 

klasės valandėlės apie atliekų rūšiavimą









Geografijos pamokų metu Ia ir Ib gimnazijos 

klasių mokiniai gamino ekologiškų miestų 

maketus







Vykdydami „Mažiau šiukšlių“ kampaniją 

bendradarbiavome su Portugalijos pradine 

mokykla



Portugalijos pradinės mokyklos 

gamtosauginė veikla





Sukūrėme Gamtosauginį kodeksą apie 

atliekų rūšiavimą mūsų gimnazijoje



Ačiū už dėmesį!


