
                        Pradinių klasių pirmo  pusmečio veiklos apžvalga 

     Lyg  akimirka prabėgo šiltas, spalvingas ruduo, kuris džiugino ne tik gamtos grožiu, bet ir turiningų 

renginių gausa. Įsibėgėjo ir švelni, šykščiai sniego paberianti žiema. Baigėsi pirmasis mokslo metų pusmetis. 

Semeliškių gimnazijos pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose, edukacinėse 

programose, akcijose, išvykose.  

       Rugsėjo 4 d. Pastrėvio priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1-4 klasių mokiniai lankėsi “Dinozaurų parke”. 

       Rugsėjo 29 - spalio 2d. mokykloje vyko „Rudens gėrybių“ paroda, į kurią parodos organizatorė  

A.Dzikevičienė  pakvietė dalyvauti ir pradinukus. Mažieji  gamino eksponatus, lankėsi parodoje. Pasibaigus 

parodai, dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis. 

 

      Spalio 3d.  ketvirtos klasės mokiniai ir grupelė  mokinių iš kitų klasių  su mokytoja J.Rusakoviene vyko į 

Vilnių ir dalyvavo animacijos  edukacinėje  programoje  „Pasakos“ studijoje  „Joni Art“. Užsiėmimo  metu 

vaikai  kūrė  animacinį  filmą  pagal  lietuvių  liaudies  pasakas  be  galo. 

 

 



      Spalio 7d. edukacinis projektas ,,Nariuotakojai mokykloje“, organizuojamas UAB ,,Mapeta“, aplankė ir 

mūsų mokyklą su neįprastais svečiais- nariuotakojais. Vyko interaktyvi  pamoka, kurios metu mokiniai 

sužinojo apie vabzdžių nariuotakojų gyvenseną, sandarą, ekologiją. Užsiėmimą vedė projekto vykdytojai 

Edgaras Čepulkovskis ir Giedrius Žilinskas.   

  

    Spalio 7 d. Pastrėvio skyriuje vyko  rudens šventė „Rudens kraitė”, skirta mokyklos ir vietos 

bendruomenės nariams. Organizavo J.Stasiūnaitė ir D.Rakauskienė. 

    Spalio 16 d.  pradinukai  salėje rinkosi į „Drakoniuko“ teatro spektaklį  „Kurmio kelionė. 

    Spalio 21d.  mokytoja D. Šareikienė vedė integruotą dieną „ Fotografijų diena“. Fotografijos paslaptis 

trečiokams atskleidė mokytoja J.Lėlienė.  

  

  



      Spalio 21d. mokytoja V.Vitkauskaitė  pasaulio pažinimo pamoką vedė  Jagelonių girininkijoje. Apie 

girininko profesiją pasakojo girininkas V.Dirsė. 

      Spalio 23 d. Pastrėvio skyriuje vyko “Džiaugsmo šventė”. Organizavo J.Stasiūnaitė ir V.Juknevičienė. 

 

      Spalio 24 d. mokytoja I.Rulevičienė  vedė atvirą pamoką 1-oje klasėje “Sudėtis ir atimtis iki 8“. 

                                                                                                                                 
  

       Spalio 24 d., iškilmingo renginio  LR Seime metu  buvo pristatytas vaikų piešinių konkurso ,,Mes 

piešiame Japoniją“ katalogas ir apdovanoti konkurso nugalėtojai. Tarp jų ir 2 klasės  mokiniai D. 

Karpavičius bei K. Žilytė, kuriuos paruošė mokytoja V. Vitkauskaitė.  

 

 

   Mokytojos  V.Vitkauskaitė ir D.Šareikienė   šiais mokslo metais tęsia  užsiėmimus  pagal programą „ 

Antras žingsnis“. Tai socialinius – emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Jos esmė - mažinti 

vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus  susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, 



išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Užsiėmimai vyko kiekvieną 

pirmadienį „Antrojo žingsnio“ klasėse. 

   Lapkričio 5d.  vyko edukacinė programa ,,Senoviniai stalo žaidimai“, kurią vedė viešosios įstaigos 

,,Vikingų kaimas“ vadovė Judita. Vaikai susipažino  su žaidimų atsiradimo istorija ir galėjo juos išbandyti. 

 

 

    Lapkričio 6d. mokytoja V.Vitkauskaitė vedė integruotą dieną „Pyragų diena“. Antrokai šeimininkavo 

technologijų kabinete ir patys pabandė išsikepti pyragą. Pyrago užteko patiems ir draugams pavaišinti. 

 

     

     Lapkričio 6 d. Pastrėvio skyriuje mokytoja D.Rakauskienė organizavo popietę “Duonelė mūsų šventa”.  



 

 

 

   Pastrėvio skyriaus  mokytoja  D.Rakauskienė pirmoje klasėje vedė muzikos ir lietuvių kalbos  integruotą 

atvirą pamoką “Jūra”.  

    Lapkričio 10 -14 d. Pastrėvio skyriaus pradinukai dalyvavo bibliotekos renginiuose „Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitė 2014“ „Troliai Šiaurėje“. 

    Lapkričio 13 d. jau tradiciškai mokytojos D. Šareikienė ir J. Rusakovienė su savo mokiniais dalyvavo 

Semeliškių miestelio bibliotekos organizuotuose renginiuose „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2014“ „Troliai 

Šiaurėje“ 

  

    Lapkričio 17 d. Elektrėnų sav. VSB darbuotoja S. Liudvinavičienė  Pastrėvio skyriaus pradinukams skaitė 

pranešimą apie asmens higieną ir vedė praktinius užsiėmimus. 

     Lapkričio 18 d. mokytoja V.Vitkauskaitė vedė  atvirą pamoką „ IKT taikymas pasaulio pažinimo 

pamokose . Lietuvos kaimynės“. 

http://www.vilkaviskis.rvb.lt/lt/titulinis/348-siaures-saliu-biblioteku-savaite-2014-troliai-siaureje
http://www.vilkaviskis.rvb.lt/lt/titulinis/348-siaures-saliu-biblioteku-savaite-2014-troliai-siaureje
http://www.vilkaviskis.rvb.lt/lt/titulinis/348-siaures-saliu-biblioteku-savaite-2014-troliai-siaureje
http://www.vilkaviskis.rvb.lt/lt/titulinis/348-siaures-saliu-biblioteku-savaite-2014-troliai-siaureje


     Lapkričio 21d. vyko kultūrinė – pažintinė diena „Sveikatingumo diena“. Mokytoja I. Rulevičienė 

organizavo sporto varžybas, kuriose varžėsi mišrios 1-4 klasių komandos linksmose estafečių rungtyse. 

Mokiniams nuolat akcentuojama sporto, sveikos gyvensenos svarba. Į pamokas kviečiama Elektrėnų sav. 

VSB darbuotoja   S. Liudvinavičienė.  

 

  

      Lapkričio 26 d. vyko konkursas “Policija – vaikams”. Pastrėvio skyriaus  2-4 klasių mokinių komanda 

užėmė III vietą.  

   Gruodžio 2d. vyko edukacinė muzikos pamoka „ Niccolo Paganini“.  Pamokoje dalyvavo G. Danilkevičius 

–smuikas , S. Bumša- gitara. Mokiniai susipažino su italų kompozitoriumi  Niccolo Paganini ir mokėsi 

klausytis muzikos. 

    Gruodžio 12 d. mokykloje vyko akcija „ Vaikas vaikui“, kurią organizavo Lietuvos moksleivių sąjungos 

Elektrėnų mokinių savivaldos informavimo centras ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Elektrėnų skyrius.   

Mokiniai aukojo žaislus, knygeles, saldumynus . 

    Gruodžio 16 d.vyko kasmetinė  pradinių klasių mokinių Kalėdinė išvyka į Vilnių. Jos organizavimu 

rūpinosi mokytoja J. Rusakovienė. Pradinukai aplankė Kalėdų eglutę Arkikatedros aikštėje, Bernardinų 

parką, pasivaikščiojo senamiesčio gatvelėmis  bei „Atviro rato“ teatre žiūrėjo spektaklį „Senelės pasaka“ ir 

susitiko su Kalėdų seneliu. 

 

   Gruodžio 12-19 d. jaunųjų miško bičiulių būrelis „ Geniukai“ ir mokytoja S. Klimovičienė organizavo   

Kalėdinių puokščių parodą „ Kalėdų belaukiant“, kurioje aktyviai dalyvavo paradinių klasių mokiniai ir jų 

tėveliai. 



   Gruodžio 18 d. vyko pradinių klasių renginys „ Kalėdų belaukiant“, kurį vedė ketvirtos klasės mokiniai ir 

mokytoja J. Rusakovienė. Renginyje vaikai šoko, dainavo, susitiko su Kalėdų seneliu. Renginio viešniai, 

Semeliškių miestelio kultūrinių renginių organizatorei S. Bielskienei  mokiniai padovanojo su mokytojomis 

ir tėveliais pagamintus žaisliukus miestelio eglutei papuošti.  Eglutei žaisliukus mielai gamino ir jaunųjų 

miško  bičiulių  būrelis "Geniukai" ( vadovė S. Klimovičienė ). Po renginio vyko vakaronės su tėvais klasėse.  

 

    Gruodžio 19 d. Pastrėvio skyriuje vyko renginys “Kalėdinis vakaras”. 

 

     Greitai  prabėgo šventinis maratonas, kupinas atostogų džiaugsmo, šventinių  renginių. Po Kalėdinių 

atostogų sugrįžome į mokyklą ir  vėl kibome į darbus. 

                                                                                          

 

                                                                  Pradinių klasių mokytoja Daiva Šareikienė  

 

 

 

 

 

 


