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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOS VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS 
 

Savaitės Humanitarinių mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

Tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų 

ir kūno kultūros ugdymo skyrius 

Neformaliojo ugdymo 

skyrius 

Kita veikla 

I savaitė 

(1-7d.) 

  

06 d. IV klasių mokinių išvyka į 

Lietuvos nacionalinio dramos 

teatro spektaklį „Mūsų klasė“  

 

  

  

  

04 d. bendradarbiavimo projektas 

su Užupio progimnazija 

trečiakalbiams mokiniams „Taip, 

aš kalbu prancūziškai“  

  

Iki vasario 8 d. užsienio kalbų VBE 

kalbėjimo pavyzdinių užduočių 

vertinimas  

04 d. geografijos kengūra  
(ats. J. Sikorskienė, I. Niuniavaitė). 

  

05 d. Vilniaus miesto fizikos 

olimpiada  
 

  

  

Vasario mėn. vykdomos III klasių 

vaikinų 3x3 tarpklasinės krepšinio 

varžybos. 

  

Vasario mėn. vykdomos IV klasių 

vaikinų 5x5 tarpklasinės krepšinio 

varžybos. 

  

Vasario mėn. vykdomos III-IV klasių 

tinklinio grupių merginų tarpgrupinės 

tinklinio varžybos  

 

01 25- 02 26- projektas  

„ Beyond Limits“ . Dalyviai: Ia, 

Ic, Id, If, IIb, IIc, IIe, IIg  

 

 

 

Mokytojų penkiaminutė. 

  

Vasario 1 - 4 d. Vidurinio 

ugdymo programos aprašo 

pristatymas  II-ų klasių 

mokiniams ir jų tėvams  
(ats. D. Okunienė, klasių 

vadovai). 

  

Vasario 1 – 4 d. gimnazijoje 

vyksta klasių tėvų 

susirinkimai (ats. klasių 

vadovai). 

  

 

II savaitė 

(8-14 d.) 

Dalyvavimas Nacionaliniame 

konkurse „Lietuvos kovų už laisvę 

ir netekčių istorija“ 
 

  

Dalyvavimas piešinių konkurse 

„Taika – tai...“  

  

12 d. posmai apie meilę įvairiomis 

kalbomis (I-II klasėse). Popietė, 

skirta Valentino dienai  
 

 

 

II-IV savaitę vyksta I –III klasių 

mokinių piešinių/plakatų paroda 

„Kelias į Lietuvos valstybingumą 

XXa.“   

  

09 d. pamoka II klasių mokiniams VU 

planetariume  

  

10 d. geografijos bandomasis 

egzaminas  

  

10 d. Vilniaus miesto matematikos 

olimpiada  

11 d.  Duonos šventė II klasių 

mokiniams  

  

Instruktavimas apie saugą, 

gimnazijos evakuacijos planus  

 

 

 

 



Mokytojo TV – video seminaro apie 

anglų kalbėjimo dalies egzamino 

turinį, užduočių atlikimą ir vykdymą 

aptarimas  

  

10-11 d. istorijos kengūra  

 

III 

savaitė 

(15-21 d.) 

  

15 d. vertimo konkurso „Tavo 

žvilgsnis“ darbų išsiuntimas  

 

Mokinių piešinių paroda „Mano 

Lietuva“, skirta Vasario 16 -ajai  
 

  

 „Ekslibris Lietuvai“ – II klasių 

mokinių paroda I aukšto fojė, skirta 

Vasario 16-ajai  

  

17 d. VU Filologijos fakulteto III 

kurso studentės Živilės Miežytės 

paskaita II klasės mokiniams „Kodėl ir 

kaip keičiasi pasaulio kalbų 

žemėlapis“ . 

 

18 d. viktorina I klasių mokiniams 

„Ką žinai apie  Vasario 16-ąją“ 

  

  

  

18 d.  pamoka II klasių mokiniams 

VU planetariume  

 

  

18 d. I-IV klasių baudų metimų 

konkursas, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės dienai paminėti  

  

 

19 d.  Šimtadienio šventė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 d.  9.00 val. 
bendradarbiaujančių 

gimnazijų  konferencija 

„Ateities gimnazija“ 

  

 

IV 

savaitė 

(22-29d.) 

 

23 d. Vilniaus miesto rusų kalbos 

olimpiada  

  

23-24 d. kalbų Kengūros dalyvių 

registracija. Konkurso rengimo ir 

vykdymo darbai 
 

 

 

22 d. 13.30 val. pamoka IV klasių 

mokiniams VU planetariume  

 

  

24 d. Vilniaus miesto ekonomikos ir 

verslumo olimpiada  

  

24 d. fizikos bandomasis egzaminas 

  

23 ir 24 d.  edukacinės pamokos 

Vilniaus energijoje  

Renginys III-IV kl. mokiniams- 

Lietuvos kariuomenė ir 

tarnybos būdai  

  

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui              Danutė Okunienė 

 


