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ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJA 

 

PROJEKTO „1 000 000 ĄŽUOLŲ LIETUVAI“  

RENGINIŲ PLANAS 

2018-04-16 –2019-04-16 

Projekto tikslai: Skatinti mokinių pilietiškumą, sąmoningai, t.y. suvokiant iniciatyvos misiją “Milijonas ąţuolų Lietuvai” ir dalyvaujant fiziškai, pasodinti 

milijoną ąţuolų Lietuvoje, daigintų iš lietuviškų gilių; skatinti bendrystę. 

Sodinti ąţuolus, susijungiant su savo esme ir gamta, bei siekiant atkurti savo ryšį su protėviais ir stiprinti šaknis su Lietuva. 

 

Dalyviai: Šiaulių “Santarvės “gimnazijos PUG-IV(12) klasių mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai 

Organizatoriai: Iniciatyvą “Milijonas ąţuolų Lietuvai” organizuoja ne pelno siekianti organizacija VšĮ “Milijonas ąţuolų”, jungianti grupę paprastų, aktyvių 

lietuvaičių, kuriems rūpi šiandienos Lietuva ir tai, kas liks mūsų ateities kartoms.  

Gimnazijoje: geografijos mokytoja Galina Griazeva 

 

Integracija:  

Lietuvių kalba –Vientiso teksto kūrimas (eilėraščių,  pasakų kūrimas apie ąţuolą, ąţuolus, ąţuolyną, giles, ąţuolo lapus ar ąţuolo gyventojus).   

Matematika- Stadijono ploto (kur galėtų augti ąţuolai), duobių tūrio apskaičiavimas. 

Pasaulio pažinimas –  Ąţuolų augimo stebėsena ir grafinis fiksavimas  

Dailė ir technologijos – Linijinė ir spalvinė perspektyva piešiant peizaţą 

 

 



Eil.  Renginio pavadinimas Data Dalyviai Atsakingas Pastaba 

1 Respublikinis mokinių kūrybinių darbų 

konkursas. Pasakos kūrimas apie ąţuolą, 

ąţuolus, ąţuolyną, giles, ąţuolo lapus ar ąţuolo 

gyventojus   

Balandţio 30 –

geguţės 3 d. 

5–8, I–IV kl. 

mokiniai, mokytojai,  

mokinių tėvai 

B. Girdvainienė 

A. Dauskurdienė 

Pačios geriausios projekto 

“Milijonas ąţuolų Lietuvai” 

pasakos bus atrinktos ir išleista jų 

knyga. 

 Pasakų paroda mokykloje Geguţės 3 d. 5-7, I-IV kl. 

mokiniai 

G. Griazeva 

B. Girdvainienė 

A. Dauskurdienė 

Paroda eksponuojama 

gimnazijos vestibiulyje 

2 Pasakų registravimas svetainėje 

www.milijonasazuolu.lt   
Balandţio 19 – 

Geguţės 13 d. 

 G. Griazeva 

B. Girdvainienė 

A. Dauskurdienė 

Projekto vykdymas  

www.santarves.lt 

3 Ąţuolų atsiėmimas Geguţės 10 d.  G. Griazeva 

A. Dauskurdienė 

D. Mallard 

Ąţuolų išdalinimo vieta: UAB 

Krovimo technika, Pramonės g. 

24G, Šiauliai 

4 Pavasarinis visuotinis ąţuolų sodinimas Geguţės 15 d. 

 

1–8, I–IV kl. 

mokiniai, mokytojai,  

mokinių tėvai 

G. Griazeva 

B. Girdvainienė 

A. Dauskurdienė 

D. Mallard 

Ąţuolų sodinimas gimnazijos 

kiemė ir pasodintų ąţuolų 

registravimas Milijono ąţuolų 

registre. 

 

6 Pasodintų ąţuolų prieţiūra: ąţuolų laistymas Geguţė-birţelis Gimnazijos mokiniai G.Griazeva 

B. Girdvainienė 

A. Dauskurdienė 

D. Mallard 

 

7 Ąţuolas – Lietuvos nacionalinis medis. Istorijos 

apie ąţuolus (medţiagos rinkimas), apiforminimas. 

Integruotų pamokų organizavimas. 

Geguţė- spalis PUG, 1–8, I-IV kl. 

mokiniai 

G. Griazeva 

Mokytojai- dalykininkai 
Integruotos pamokos 

ir klasės valandėlės  

8 Edukacinė išvyka-ekskursija „Šiaulių miesto 

istoriniai ir atminimo medţiai“(ąţuolai)                      

Rugsėjis-spalis PUG, 1–8 klasių 

mokiniai 

G. Griazeva 

B. Girdvainienė 

A. Dauskurdienė 

III-IV klasių mokiniai 

G.Griazeva-8kl. 

B.Girdvainienė-6-7 kl. 

A.Dauskurdienė-PUG, 1-4 kl. 

9 Skaitmeninių ţemėlapių kūrimas: „ Šiaulių 

miesto istoriniai ir atminimo medţiai“ 

(ąţuolai)                      

Rugsėjis-vasaris III kl. mokiniai G. Griazeva 

III kl. mokiniai 
Ţemėlapiai bus paskelbti: 

www.gismokykla.lt 

www.santaves.lt 

10 Foto sesija ,,Šiaulių miesto istoriniai ir 

atminimo ąţuolai„ ir nuotraukų paroda 

mokykloje 

Geguţė- gruodis PUG, 1–8, I-IV 

klasių mokiniai, 

mokytojai,mokinių 

tėvai 

G. Griazeva 

O. Mirnaja 

III kl. mokiniai 

Mokinių taryba 

Mokiniai pristatys ąţuolų 

nuotraukas įvairiu metų laiku. 
Paroda bus organizuota mokyklos 

vestibiulyje 

http://www.milijonasazuolu.lt/
http://www.gismokykla.lt/


Eil.  Renginio pavadinimas Data Dalyviai Atsakingas Pastaba 

12 Projekto renginiai internetinėje erdvėje: 

nuotraukų “Mano ąţuolas”, “Asmenukė su 

ąţuolu”, “Mano ąţuolas keturiuose 

metų laikuose” konkursai 
 

2018-2019 m.m 1–8, I–IV kl. 

mokiniai 

G.Griazeva 

O.Mirnaja 

D.Jermačenko 

Dalyvavimas Respublikiniame 

konkurse. 

www.santarvės .lt 

www.milijonasazuolu.lt 

13 Projekto renginiai internetinėje erdvėje: piešinių 

konkursas. 
2018-2019 m.m 1–8, I–IV kl. 

mokiniai 

D. Jovaišienė www.santarvės .lt 

www.milijonasazuolu.lt 

14 Tiriamasis darbas „Ar galima uţauginti ąţuolą iš 

gilės“ 
2018-2019 m.m. 2 klasės mokiniai M.Gaidamavičienė 2 klasės kabinete 

www.santarvės .lt 

 

Planą parengė G. Griazeva 


