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„PAMAČIAU, SUŽINOJAU, PASIDALINAU IR PAGAMINAU“, 
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PROGRAMA 

2018 m. balandžio 25 d. 

TIKSLAI: 

 tobulinti pažinimo, komunikavimo, dalijimosi patirtimi ir žiniomis, kūrybiškumo, 
bendradarbiavimo, naujų įgūdžių formavimo kompetencijas; 

 ugdyti pilietinę poziciją, teisingumo vertybes. 
 

11: 30 - 11:50 Interviu su mokiniais, skaitančiais pranešimus. 

11:50 - 12:00 Konferencijos atidarymas ir sveikinimo žodis. 

 

 PRANEŠIMAI: 

12:00 - 12:15 Miško biologinė įvairovė ir jos vertė. Atsakinga miškininkystė. 

9 klasės mokinė Odeta Slavinskaitė (edukacinė programa  “Miško paslaptys”). 

12:15 - 12:30 Gamtos užauginti turtai bei jų vartojimo ir panaudojimo receptai. 

9 klasės mokinė Evelina Balčiūnaitė (programa „Maistas gamtoje”). 

                    12:30 - 12:45 Pertrauka 

12:45 - 12:55 “Vėtrungės mokyklos 100-čiui” idėjos pristatymas. 

8 klasės mokinys Danielius Aldakauskas (programa „Nepažintoji baltų kultūra“). 

12:55 - 13:05 Lietuvininkų kraštas. Vėtrungių kilmės istorija. 

8 klasės mokinės Meda Aldakauskaitė, Viktorija Kazlauskaitė (programa „Nepažintoji                

baltų kultūra”). 

13:05 - 13:15 Atskira baltų liaudies meninės dailės sritis - dekoratyvinės „saulutės“. 

7 klasės mokiniai Domas Matulaitis, Dovydas Prūsaitis (programa „Nepažintoji baltų kultūra”) 

  13:15 - 13:25 Parodos “Dovana- mokyklai”, skirtos “Revuonos” pagrindinės mokyklos        

100-čiui, peržiūra ir baigiamoji diskusija. 

 

 

Konferencijoje dalyvavo 5-10 klasių mokiniai 



Pagrindinės pranešimų tezės: 
 
 

1. Miško biologinė įvairovė ir jos vertė. Svarbiausios miško atliekamos funkcijos: 
gamina deguonį, vykdo fotosintezę, sumažina šiltnamio efekto poveikį ir gruntinių bei paviršinių 

vandenų taršą, reguliuoja vandens lygį, stabdo vandens ir vėjo sukeliamų dirvų eroziją, palaiko 
biologinę įvairovę. Medis yra puiki žaliava, lengvai pritaikoma daugelyje sričių ir nuolat 
atsinaujinantis resursas. Atsakinga miškininkystė. Vien tik saugomos teritorijos negali apsaugoti 

nykstančių augalų, gyvūnų ir grybų rūšių. Kiekvienas miško savininkas turėtų paskirti nedidelį savo 
miško plotelį - salą, kurioje būtų medžiai milžinai, sausuoliai, stuobriai ir virtuoliai, užtikrinantys 

girioms būdingą biologinę įvairovę. 
 
2. Gamtos užauginti turtai bei jų vartojimo ir panaudojimo receptai. Grybai, uogos, 

vaistažolės, vaisiai, daržovės, gėlės ir daugybė kitų vertingų augalų, vartojamų  nuo neatmenamų 
laikų yra ne vien maistas, bet ir gydomosios medžiagos nuo daugelio ligų bei profilaktikos 

priemonės. Visi žinome, kad liepžiedžių  arbata naudojama peršalimo ligoms gydyti, temperatūrai 
numušti, bet mūsų seneliai sako, kad liepų sėklų ir lapų milteliai naudojami kraujavimui stabdyti, 
barstyti ant žaizdų, gydyti opoms. Plaukų plovimas liepžiedžių nuoviru stiprina plaukus, padeda 

nuo slinkimo. Liepų žiedai ramina nervų sistemą ir malšina skausmą. 
 

3. Lietuvininkų kraštas. Vėtrungių kilmės istorija. Tik mūsų pajūriui būdingų 
spalvingų, raižytų vėtrungių priešistorė siekia XIX amžių. Mat 1844 metais anuometinis laivybos 
Kuršių mariose inspektorius Ernestas Vilhelmas Berbomas išleido įsakymą, privalomą visiems 

marių žvejams.  Tais laikais aplink Kuršių marias buvo 133 kaimai, kuriuose gyveno žvejai. Norint 
kontroliuoti žūklę mariose, vietos valdžios įsakymu visi žvejai privalėjo paženklinti savo laivų 

kurėnų stiebų viršūnes kukliais stačiakampio formos ženklais su skirtingu dviejų spalvų 
geometriniu piešiniu. 
 

4. Atskira baltų liaudies meninės dailės sritis - dekoratyvinės „saulutės“. Tradicinės 
saulutės, kadaise turėjusios glaudų ryšį su mažąja liaudies architektūra, 7-ajame dešimtmetyje šią 

reikšmę prarado. Jos tapo grynai dekoratyviniais akcentais liaudies dailės parodose, muziejų 
ekspozicijose, butų interjeruose. Nuo 8-ojo dešimtmečio vidurio saulutės vėl naudojamos 

memorialiniams paminklams, įkomponuojant į jas kaip puošybos elementą simbolines stilizuotas 
paukščių bei kitų gyvūnų, augalų formas. Dažniausiai naudojami simboliai: taškas - tai visa ko 
pradžia, kilmė, vienetas; trikampis – baltams reiškė ugnį, vandenį, vyrą ir moterį; rombas - 

aktyvumo simbolis, plačiai naudojamas lietuvių tautiniuose  darbuose ir turi daug prasmių: žemė, 
saulė, diena, vainikas, ugnis; apskritimas (skritulys) - saulės simbolis, kartais apsuptas spindulių. 

Taip pat reiškia ugnį, tobulybę ir amžinybę, ištikimybę.       
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Konferencijai ruošėmės iš anksto. Pasiskirstėme temas ir  darbus. 
 
 Devintoji klasė, aktyviausiai dalyvaujanti  mokyklos gamtosauginėje veikloje,  ruošėsi 

pristatyti gamtinės ir  ekologinės krypties programas: „Maistas gamtoje“ ir „Miško paslaptys“. Jie 
perskaitė D.Augučio ir R.Karpuškos knygą „Atsakinga miškininkystė“ ir pasaulio gamtos fondo 

leidinį „Atsakingos miškininkystės principai“, domėjosi gamtoje augančiais augalais, uogomis, 
kitais turtais, jų vartojimo ir  naudojimosi receptais. Mokiniai kalbėjosi su savo močiutėmis ir 
seneliais, sužinojo nemažai receptų apie sveiką mitybą, ligų profilaktiką bei ligų, žaizdų gydymą. 

Savo žiniomis, patyrimais iš edukacinių gamtinės ir  ekologinės krypties programų, perskaitytų 
knygų, vyresnių žmonių patirties pasidalino devintokės Odeta ir Evelina. Konferencijos metu Odeta 

pasakojo apie miško biologinę įvairovę, jos vertę ir atsakingą miškininkystę. 
 
 

 

   
Medis milžinas.                                                                                  Sausuolis 

 
 
 

       
Virtuolis.                                                                                           Stuobrys. 
 

„Nesvarbu medis yra gyvas ar žuvęs, sveikas ar mėgaujasi paskutine vasara,  stiebiasi į viršų 
ar guli  išlūžęs, galybei skirtingų organizmų tai yra buveinė, laikinas prieglobstis ar maistas“ 
(D.Augutis, R. Karpuška). 



                    
 

Evelina pristatė  vaistinius augalus ir uogas, jų panaudojimo receptus ir  kvietė „saikingai 
naudotis gamtos sukurtomis gėrybėmis tam, kad būtume sveiki ir laimingi“. 

 

Aštuntosios klasės mokiniai pasirinko projekto  „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 
plėtra“ edukacinės programos „Nepažintoji baltų kultūra“ potemę „Vėtrungės“. Jie ieškojo 

medžiagos apie vėtrungių atsiradimo istoriją, peržiūrėjo filmo „Lietuvininkų kraštas“ I, II, III dalis, 
skaitė istorinius šaltinius. Mokyklos  mokinių tarybos susirinkime mokiniai papasakojo apie savo 
atradimus ir pakvietė dalyvauti parodos “Dovana mokyklai”, skirtos “Revuonos” pagrindinės 

mokyklos   100-čiui kūrybiniame darbe, sukurti eskizus ir išpjaustyti vėtrunges savo mokyklai 
papuošti. 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

7a klasės mokinių grupė ėmėsi kultūrinės - meninės krypties edukacinės programos 

„Nepažintoji baltų kultūra“ temos - dekoratyvinių baltų saulučių panaudojimas meniniuose 
dirbiniuose. Per technologijų pamokas kūrė ir pagamino  iš medžio puikių saulučių parodą,  
paskirdami jas savo mokyklos 100-ajam gimtadieniui. 

 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
Ruošdami konferencijos „Pamačiau, sužinojau, pasidalinau ir pagaminau” pranešimus 

mokiniai pasinaudojo kultūrinės - meninės krypties kino „virtuvėje“, technologijų ir kūrybinių 

industrijų krypties „Kompiuterinės grafikos dirbtuvės“, „Interaktyvusis dizainas ir technologijos“ 

edukacinėse programose įgytomis žiniomis ir įgūdžiais, mokytojų pagalba. Mokiniai pasidalino 

pamatytais vaizdiniais, įgytomis žiniomis, nustebino kūrybiškumu, įgijo naujų įgūdžių ir 

kompetencijų paruošdami parodą „Dovana mokyklai”, skirtą “Revuonos” pagrindinės mokyklos 

100-čiui. 

 



 

 

 

Visos  projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinės programos buvo 

įdomios, naudingos, gerai paruoštos. Programų vadovai - žinomi Lietuvos žmonės, turintys daug 
žinių, mokantys dirbti su šiuolaikiniu jaunimu, sudominti ne tik pasirinkta tema, bet ir asmeniniu 
pavyzdžiu. Dėkojame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro darbuotojams už išvykas į  

nuostabias Lietuvos vietas, pamatytus nepakartojamus gamtos vaizdus, išgirstus įdomius 
pasakojimus, suteiktas malonaus bendravimo akimirkas, įgytus įgūdžius ir suteiktą galimybę 

dalyvauti, kurti ir dalintis patirtimi su profesionalais. Ačiū. 
 

        Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė 


