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Eil.
Nr.

Veikla
Sausio 13-osios minėjimas

1.
2.

3.
4.
5.

Moksleivių
aktyvumo
užimtumo apklausa - analizė
Filmų vakarai
Šv. Valentino dienos paštas
Vasario 16-osios minėjimas

Laikotarpis,
mėnuo
Sausis
ir Sausis
Vasaris- Gegužė
Vasaris
Vasaris

6. . Arbatos dalinimo akcija
Vasaris
7. Akcija ,,Kovo 8-oji“
Kovas
8. Kovo 11-oji. Pilietinė akcija Kovas
,,Malonu susipažinti, Lietuva“
9. Tarpklasinės varžybos
Vasaris- Kovas
10. MT, gimnazijos ir gimnazisto Kovas - gegužė
pristatymas
11. Kaziuko mugė
Kovas

Rezultatas
Dalyvavimas minėjime prie Laisvės paminklo, akcijos veiklos gimnazijoje.
Sudarytas klausimynas, tiriantis mokinių aktyvumą, užimtumą bei poreikius.
Daroma analizė. Atsižvelgiant į jos rezultatus, tęsiama veikla, organizuojami nauji
renginiai.
Penktadieniais demonstruojami filmai 5-8, I-IV klasių mokiniams gimnazijoje.
Vyks Šv. Valentino dienos pramogos: Valentino fotosiena; Muzikinės pertraukos
Žygis į Nepriklausomybės akto signataro Petro Klimo tėviškę, kartu su ,,ARKA“
Viktorina 5-8klasėms.
Tris kartus per mėnesį gimnazijos erdvėse pertraukų metu dalinama arbata.
Sveikinamos moterys ir merginos.
Pradinių klasių moksleivių rašinėlių konkursas ,,Malonu susipažinti, Lietuva“.
Vyresniųjų klasių moksleivių fotografijų parodėlė- konkursas ir filmukai šia tema.
5-8 klasėm ,,Chorų karai“
Tarpklasinės moksleivių varžybos
KG ir MT veiklos pristatymas, gimnazisto sąvokos apibrėžimas Kalvarijos
savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams ir moksleiviams.
Pagalba organizuojant mugę gimnazijoje- kviečiant miestelėnus su muzika,

12. Užgavėnės
13. Šypsenos diena

Kovas
Balandis

14. Naktis mokykloje

Balandis

15. Vyrų diena
Gegužė
16. Regiono gimnazijų šventė
Gegužė
17. Mokslo ir žinių šventė –
Rugsėjis
Rugsėjo 1-oji
18. Naujų MT narių rinkimai ir Rugsėjis
priėmimas
19. MT pirmininko(-ės) rinkimas
Rugsėjis
20. I-okų krikštynos
Rugsėjis
21.

MT senjorų vakaras

22. Tolerancijos savaitė
23. Helovyno paminėjimas
24.
25.
26.
27.

Liaudiška vakaronė
Akcija ,,Dalinuosi gerumu“
,,Atrieda Kalėdos“
Kalėdinis paštas

28. Kalėdinių filmų peržiūros
29. Kalėdinių akcentų savaitė

vaišėmis ir maža mugės prekių dalimi šurmuliuoja po miesto įstaigas, parduotuves,
kviesdami į tądien vyksiančią Kaziuko mugę KG.
MT persirengėlių ,,klajonės“ po klases ir pokštai, žaidimai kieme, deginant Morę.
Organizuojami užsiėmimai mokyklos bendruomenėje, skatinantys šypsotis,
muzikinės ir aktyvios pertraukos, kurių metu renkamas geriausią pokštą ar
juokingiausią anekdotą papasakojusysis.
Organizuojama naktis mokykloje, kurios metu moksleiviai dalyvaus įvairiose
veiklose: filmų peržiūros, žaidimai ir t.t.
Dalinti keksiukai mokytojams vyrams.
MT atstovai vyksta į renginius, organizuojamos priimančiosios gimnazijos.
Dalyvaujama gimnazijos organizuotoje veikloje, Šventosiose mišiose
Paskelbtas laikotarpis, kurio metu I-II klasių moksleiviai gali išreikšti norą būti
MT narėmis/nariais.
Išrenkama(s) nauja(s) MT pirmininkas(-ė).
Pagalba I-okų krikštynų metu.

Spalis

Uždaras teminis vakaras MT senjorams IV klasės moksleiviams.

Lapkritis
Lapkritis

Pagalba organizuojant Tolerancijos savaitės renginius gimnazijoje.
Organizuojami Helovyno šokiai su Baisiausiojo ir Baisiausiosios rinkimais (pagal
aprangą), dieną – muzikinės pertraukos, papuošta mokykla.
Pagalba organizuojant veiklas
Organizuojamos ,,Maisto banko“, beglobių gyvūnų parėmimo akcijos.
Puošiamos gimnazijos erdvės kalėdiniais akcentais.
Tradicinis Kalėdinis paštas mokyklos fojė, dalinamas paskutinę dieną prieš
atostogas.
1-7 klasėm rodomi animaciniai filmukai
Paskutinę savaitę prieš atostogas kviečiama kalėdiniais akcentais kiekvieno
bendruomenės nario aprangoje skleisti šventinę nuotaiką.

Lapkritis
Gruodis
Gruodis
Gruodis
Gruodis
Gruodis

