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ĮVADAS 

Popieţius Pranciškus kartą yra pasakęs: „Ţmogus gali vystytis ir išgyventi tik palankioje 

aplinkoje, todėl kiekviena ţala aplinkai yra ir ţala ţmonijai.“ Būtent dėl to mes privalome tausoti 

aplinką, ją puoselėti. Kad ir kaip būtų gaila, bet šiuolaikinė visuomenė daţnai nesusimąsto apie 

savo veiksmus ir tų veiksmų pasekmes, mėto šiukšles kur papuola, degina padangas atvirose 

erdvėse, o ne tinkamai jas utilizuoja, į upes išpila įvairias atliekas, taip po truputį ţudydami ne tik 

gamtą, bet ir patys save. Juk daugelis šiukšlių yra labai lėtai irstančios, deginant padangas į aplinką 

kartu su tirštais juodais dūmais patenka kancerogeninių medţiagų, labai pavojingų ţmogaus 

sveikatai, o į upes patekę teršalai numarina ar apnuodija ţuvis, kurias mes susiţvejoję taip 

mėgstame patiekti ant pietų stalo. Atėjo metas susimąstyti apie tai, ką darome ne taip, ką galėtume 

daryti kitaip, kad pasaulis, kuriame gyvename, taptų mums tais tikraisiais namais, kur visiems 

gyvūnams, augalams, ne tik ţmonėms būtų gera ir ramu gyventi. 

Šį darbą pasirinkome, nes manome, jog ekologija šiuolaikiniame gyvenime yra labai svarbi. 

Kviesdamos į konferenciją respublikos mokinius paskatinsime juos pasidomėti ekologija, pamėginti 

paieškoti vienos ar kitos ekologinės problemos tikrųjų prieţasčių ir sprendimų. Taip nuo pat 

maţumės bus ugdomi jaunieji ekologai – ţmonės, suvokiantys savo veiksmus ir siekiantys išmokyti 

kitus suvokti savuosius. 

Darbo tikslas: Surengti respublikinę ekologinę konferenciją  „Gamta šalia mūsų – 2“, 

ugdyti mokinių ekologinę kultūrą, pasidalinti mokinių tyrimų rezultatais, įţvalgomis saugant gamtą. 

Uždaviniai: 

1. Išnagrinėti vykusių konferencijų medţiagą. 

2. Sukurti kvietimą į konferenciją ir registracijos anketą, išsiųsti juos rajono ir respublikos 

mokykloms. 

3. Ieškoti rėmėjų. 

4. Sugalvoti ir pagaminti konferencijos emblemas, programą, padėkas dalyviams. 

5. Padaryti kvietimus (popierinį variantą) renginio svečiams. 

6. Parengti stendą „Laiko dulkes nuţėrus“. 

7. Pravesti renginį. 
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1. KONFERENCIJA – KAS TAI? 

Konferencija – įvairių įstaigų, organizacijų atstovų susirinkimas, kurio metu aptariami 

įvairūs klausimai, skaitomi pranešimai. 

Konferencijų metu pristatinėjami pranešimai, atitinkantys konferencijos temą. Daţniausiai 

pranešimai būna ţodiniai arba stendiniai. Ţodinių pranešimų metu dalyviai pasiruošia po trumpą, 

daţniausiai 10-30 minučių pranešimą, po kurio gali vykti diskusija (nebūtinai). Jeigu konferencija 

yra didelė ar ribotas laikas, kartu su ţodiniais pranešimais paruošiami ir stendiniai pranešimai. 

Tokiu atveju kalba ne visi galimi pranešėjai, o tik atrinkta dalis, kiti dalyviai pasiruošia stendus, 

išdėstomus salėje. Skirtu laiku visi norintys ţmonės gali prieiti prie šių stendų ir pasikalbėti su šalia 

stovinčiais atstovais.  

Konferencijų yra įvairių rūšių, jos skirstomos pagal dydį, dalyvius (amţių, profesijas), 

tikslus, susisiekimą. Keletas pagrindinių konferencijos rūšių: 

 Simpoziumas – įvairių profesijų, kaip pvz., menininkų, mokslininkų rengiama 

konferencija, skirta susitikti ir aptarti tam tikrą temą su kolegomis iš uţsienio. 

 Mokslinė konferencija – labai organizuota konferencija, kurios metu mokslininkai (retai 

ir studentai) pristato ir aptaria savo tyrimus, tyrimų rezultatus. 

 Verslo konferencija – konferencija, skirta verslininkams apie verslą. 

 Spaudos konferencija – renginys, į kurį organizatoriai (komunikuojančios organizacijos) 

kviečiasi spaudos atstovus norėdami išsakyti savo nuomonę, pranešti naujienas viešai. 

 Mugė (paroda) – tam tikrą laiką trunkantis periodiškai pasikartojantis renginys, kurio 

metu tam tikrų prekių gamintojai ar paslaugų tiekėjai gali pristatyti savo produkciją, 

susitikti su produkcija ar paslaugomis besidominčiais ţmonėmis, rengti prezentacijas. 

 Vaizdo konferencija – konferencija, kurios metu dalyviai bendrauja per atstumą, vieni 

kitus mato ir girdi. 

 Telekonferencija – konferencija, kurios metu dalyviai bendrauja telefonu. 
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2. EKOLOGINĖ VEIKLA RAJONE  

Jau nuo 1993 m. Linkuvos vidurinė mokykla dalyvavo tokiuose tarptautiniuose projektuose, 

kaip „Air pollution project Europe“, Lietuvos moksleivių gamtininkų mokslinėse konferencijose, 

Baltijos šalių moksleivių mokslinėse konferencijose Taline bei Rygoje, konkursuose. Juose 

nelikdavo nepastebėti. Nuo 1995 m. iki 1999 m. chemijos mokytoja Bernadeta Dičpetrienė buvo 

tarptautinio projekto G.R.E.E.N. koordinatorė rajone. Mokytoja skatino jaunuosius chemikus tirti 

mus supančią aplinką, gautus duomenis rinkti, savo tyrimus aprašyti bei pristatyti visuomenei. 

Šiame projekte dalyvavo ir savo surinktus duomenis pristatė Marius Gaigalas ir Inga Matijošytė, 

dabar esanti Vilniaus universiteto biotechnologijos instituto taikomosios biokatalizės sektoriaus 

vadove. „Pakruojo rajono upių ir upelių cheminio ir biologinio vandens tyrimo duomenų 

apibendrinime“ tyrėjai apţvelgė Pakruojo rajone esančių upių: Mūšos, Kruojos, Berštalio vandens 

kokybės tyrimus. Surinktus duomenis pristatę abiturientai 1997 m. tapo Lietuvos moksleivių 

mokslinės – techninės kūrybos konkurso laureatais. 1997 m., 1998 m. linkuviečiai, vadovaujami 

šviesaus atminimo biologijos mokytojos Onos Štarevičienės, chemijos mokytojos Bernadetos 

Dičpetrienės vyko į moksleivių mokslines-praktines konferencijas Šiaulių „Romuvos“ vidurinėje 

mokykloje. 

Vis daţniau mūsų planetai iškylančios ekologinės grėsmės sutelkė nemaţą dalį Pakruojo 

rajono moksleivių iš arčiau susipaţinti su gamtai daroma ţala, joje vykstančiais procesais, gamtos 

svarba mūsų gyvenime. 1999 metais įvyko tuomet pirmoji rajone ekologinė-praktinė konferencija 

„Gamta šalia mūsų“. Pasidalinti savo mintimis moksleiviai bei jų mokytojai susirinko Linkuvos 

vidurinėje mokykloje (2005 m. įgytas gimnazijos statusas). Ši konferencija pradėjo tradicija tapusį 

jaunųjų rajono tyrėjų darbų pristatymą, skatinantį bendruomenę domėtis gamtosauga. Renginys 

kiekvieną kartą organizuojamas vis kitoje vietoje, sulaukiama svečių iš kitų šalies mokyklų.  

1999–2016 m. Pakruojo rajone įvyko tokios konferencijos: 

1. 1999 m. „Gamta šalia mūsų“ Linkuvos vidurinėje mokykloje 

2. 2001 m. „Paţinkime gamtą ir padėkime jai“ Pakruojo „Ţemynos“ vidurinėje mokykloje 

3. 2002 m. „Globokime gamtą – galvokime apie ateitį“ Lygumų vidurinėje mokykloje 

4. 2003 m. „Per meilę gamtai išmokykime mylėti ir gyvenimą“ Triškonių pagrindinėje 

mokykloje 

5. 2004 m. „Ţaliasis autobusas“ Medikonių pagrindinėje mokykloje 

6. 2005 m. „Kas aš be medţio, be paukščio, be ţolės“ (J. Marcinkevičius) Triškonių 

pagrindinėje mokykloje 

7. 2006 m. „Ţeme, kuo aš galėčiau tau padėti?“ Pakruojo „Versmės“ pagrindinėje 

mokykloje 
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8. 2007 m. „Gamta niekad neklysta, klaidas daro ţmonės“ (F. Gėtė) Triškonių pagrindinėje 

mokykloje 

9. 2010 m. „Vandens įtaka išsaugant biologinę įvairovę“ Pakruojyje 

10. 2011 m. „Tai graţiai mane augino laukas, pieva, kelias, upė...“ (J. Marcinkevičius) 

Triškonių pagrindinėje mokykloje 

11. 2012 m. „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“ Pakruojo 

„Ţemynos“ pagrindinėje mokykloje 

12. 2013 m. „Medis – mano draugas“ Pašvitinio pagrindinėje mokykloje 

13. 2014 m. „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas – 2“ 

Pakruojo „Ţemynos“ pagrindinėje mokykloje 

14. 2016 m. „Švari aplinka – sveikas ţmogus“ Rozalimo pagrindinėje mokykloje 

Per šiuos metus pristatyti darbai apie biocheminį vandens tyrimą, Linkuvos miesto 

demografinę padėtį, nitritų ir nitratų kiekį šulinių geriamajame vandenyje, kritulių pH tyrimą, 

sveikos mitybos maisto produktų paklausą ir pasiūlą mokykloje, triukšmo poveikį sveikatai bei 

daugelis kitų. 

Praėjus net aštuoniolikai metų, ekologinė konferencija, tarsi uţaugusi duktė, grįţta į savo 

gimtuosius namus – Linkuvos gimnaziją.  
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3. PASIRUOŠIMO DARBAI 

3.1. Kvietimas į renginį bei registracijos anketa 

Naudojantis programa „Word“ sukūrėme kvietimą (1 pav.). Jis buvo siunčiamas rajono bei 

šalies ugdymo įstaigoms: Ţeimelio gimnazijai, Pakruojo „Atţalyno“ gimnazijai, Pakruojo 

„Ţemynos“ pagrindinei mokyklai, Balsių pagrindinei mokyklai, Rozalimo pagrindinei mokyklai, 

Lygumų pagrindinei mokyklai, Radviliškio r. Šeduvos gimnazijai, Pasvalio r. Vaškų gimnazijai, 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijai, Šiaulių „Didţdvario“ gimnazijai. Išrinktas gėlių 

motyvas bei ţalia spalva – augmenijos, gyvybės simbolis. Pasitarus su Pakruojo rajono ekologe, 

švietimo skyriumi ir Linkuvos gimnazijos direktoriumi paskirta tinkamiausia data konferencijai. 

Dalyviai uţpildė registracijos anketas, kuriose nurodė mokinio vardą, pavardę, darbo vadovą, 

ugdymo įstaigą, pranešimo pavadinimą ir savo kontaktus.  

1 pav. Kvietimas mokykloms 
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3.2. Kvietimas į renginį svečiams 

Svečius į konferenciją pakviesti nusprendėme asmeniškai, rankų darbo pakvietimais. 

Siekėme pagaminti kuo natūraliau ir graţiau atrodančius kvietimus, todėl rinkomės ramius ţemės 

atspalvius. Įsigijome reikiamas medţiagas: pilkšvos spalvos popieriaus lapus, plačią lino spalvos ir 

siauresnę baltą nėrinių juosteles, dţiuto špagatą, klijų ir pradėjome darbą. Pirmiausia susidarėme 

kviečiamųjų sąrašą, kurį sudarė Pakruojo rajonui, Linkuvos gimnazijai ir šiai konferencijai svarbūs 

asmenys: Linkuvos seniūnė G. Pašiškevičienė, Pakruojo miškų urėdijos Linkuvos girininkijos 

girininkas Virginijus Kacilevičius, mokytojos A. Kubilickienė, V. Ţarskienė, S. Malinauskienė, LR 

seimo narys V. Gailius, Pakruojo rajono savivaldybės meras S. Gegieckas, ekologė K. Klabienė, 

administracijos direktorė E. Kiţienė, suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė J. 

Morkūnaitė, švietimo skyriaus vyr. specialistė V. Jaraitė, švietimo skyriaus vedėja I. Maţulienė 

Šiaulių krašto redakcija, Pakruojo J. Pakalnio muzikos mokyklos direktorė N. Pupinienė, Linkuvos 

gimnazijos direktorius V. Stapušaitis, direktoriaus pavaduotojos ugdymui: J. Balčiūnienė ir V. 

Gelaţienė. Pagaminome 150 mm ilgio ir beveik 150 mm pločio kvietimus su asmeniniu kreipiniu 

kiekvienam kviečiamajam, kvietimo tekste nurodėme svarbiausią renginio informaciją (2 pav.). 

Pagamintus kvietimus (3 pav.) svečiams įteikėme į rankas, jei tokios galimybės neturėjome, 

perdavėme juos per kitus asmenis. 

Galiausiai pagaminome kvietimą gimnazijos mokytojams ir pakabinome jį mokytojų 

kambaryje (1 priedas).  

2 pav. Kvietimo tekstas 3 pav. Kvietimas 
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3.3. Konferencijos emblema 

Kiekviena konferencija, konkursas ar olimpiada neįsivaizduojama be skiriamojo ţenklo – 

logotipo, emblemos. Svarbiausia, kad sukurtas ţenklas atspindėtų renginio temą. Mūsų 

konferencijoje pristatomi pranešimai ekologijos, gamtos mokslų temomis. Norėjome parodyti, kad 

mūsų planetai reikalingas rūpestis, ją reikia saugoti, tad taip kilo idėja pavaizduoti Ţemės rutulį 

ţmogaus delnuose. Ţiūrėdami į tokį vaizdą nesąmoningai suprantame, kad Ţemė yra trapi bei 

priklausoma nuo ţmonių, jų elgesio. Ant rutulio pavaizduota ir Pakruojo rajone (Petrašiūnų kaime) 

veikianti vėjo jėgainė. Dviratis – aplinkos neteršianti transporto priemonė. Daigas, pienės pūkas 

simbolizuoja visą augmeniją, absorbuojančią šiltnamio reiškinį sukeliančias CO2 dujas. Elektros 

lemputę nupiešėme atmindamos didelį elektros energijos suvartojimo kiekį. Visi piešinio elementai 

byloja, kas mums rūpi. Tai – gamtos ir jos išteklių tausojimas. Emblemos pagrindinė dalis sukurta 

naudojantis internete esančia nemokama programa „Sketchpad 4.1“ (2 priedas). Piešinį spalvinome 

pasitelkdamos programą „Paint“. Taip pat emblemoje (4 pav.) nurodėme renginio pavadinimą, datą 

bei vietą, kurioje konferencija rengiama. Uţrašui sukurti prireikė programos „Word“. 

  

4 pav. Konferencijos emblema 



10 
 

3.4. Rėmėjų paieška 

Visų renginių organizavimas ir pasiruošimas jiems reikalauja ne tik laiko, bet ir materialinių 

išteklių. Dalyvius uţ jų sunkų darbą ir paaukotą laiką būtina apdovanoti, kur dar reikalingos išlaidos 

popieriaus lapams, rėmeliams ar kitoms kanceliarinėms prekėms, dalyvių maitinimui, todėl 

pradėjome rėmėjų paiešką, kuri buvo tikrai sėkminga. Visų pirma, mokytoja parengė projektą 

Pakruojo rajono savivaldybei. Elektroniniu paštu susisiekėme su leidyklos „Šiaurės Lietuva“ 

savininku ir vadovu, Ţiemgalos draugijos pirmininku, LR seimo nariu Stasiu Tumėnu ir „Šiaulių 

krašto“ redakcija, su prašymu įsteigti atminimo dovanėles ekologinės konferencijos „Gamta šalia 

mūsų – 2“ dalyviams (5 pav.). Po ilgų susirašinėjimų ir skambučių, suderinę visas detales, iš 

„Šiaulių krašto“ gavome knygučių su redakcijos antspaudu kiekvienam mokiniu. Knygutes 

atsiėmėme redakcijos padalinyje Pakruojyje. Stasys Tumėnas atminimo dovanėles mokytojams 

nusprendė įteikti pats. 

  

5 pav. Laiškas „Šiaulių krašto“ redakcijai 
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3.5. Programa ir padėkos 

Sulaukus dalyvių registracijos anketų, imta planuoti programą. Atsiţvelgus į dalyvių 

gyvenamąją vietą nuspręsta, kad geriausia konferenciją pradėti 10 valandą. Pusvalandis (nuo 9 val. 

iki 9.30 val.) skirtas dalyvių registracijai. Dėl renginio trukmės pietų pertrauka buvo privaloma. 

„Word“ programa sukurtas lankstinukas (3 priedas). Jame nurodyta, kur ir kada vyks konferencija, 

įdėtas emblemos pagrindinis elementas, išdėstyta programa, taip pat įvardinti rėmėjai. 

Nė viename tokio pobūdţio renginyje nepraleidţiamas padėkų (6 pav.) uţ paruoštus 

pristatymus įteikimas. Dalyviams ir jų vadovams sukūrėme padėkų tekstus (4, 5 priedas). 

6 pav. Paruoštos padėkos dalyviams ir jų vadovams  
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3.6. Stendas „Laiko dulkes nuţėrus“ 

Vien iš renginio pavadinimo aišku, jog ši konferencija – ne pirmoji tokia Pakruojo rajone. 

Tai jau tradicija tapusi XV-oji konferencija, per 18 metų spėjusi apkeliauti bent 8 rajono mokyklas. 

Norėdamos renginio dalyviams ir mokyklos moksleiviams parodyti, kokia graţi šios tradicijos 

pradţia ir istorija, pagaminome stendą, pavadintą „Laiko dulkes nuţėrus“. 

Idėja gaminti stendą gimė iš karto, pavarčius segtuvą su lankstinukais, emblemomis, 

straipsniais, likusiais iš jau įvykusių konferencijų, tik tuomet dar neţinojome, ką ir kaip daryti. 

Artėjant renginiui, ėmėmės gaminimo darbų (7 pav.), iš mokytojo pasiskolinome didelį ţemėlapį, 

nusipirkome didelių lapų, kuriuos panaudojome kaip pagrindą, ant kurio galėjome drąsiai klijuoti 

kitas detales. Chronologine tvarka išdėstėme turimą medţiagą, ją pritvirtinome. Atspausdinome, 

iškirpome ir pritvirtinome stendo pavadinimą, papuošėme jį baltu ir šviesiai rudu floristiniu 

tinkleliu, karštais klijais pritvirtinome dirbtinių gėlių ţiedus. Galiausiai prie laikraščių ištraukų, 

programėlių, emblemų priklijavome skaičius, nurodančius, kuris renginys kuriais metais vyko. 

Baigtą stendą pakabinome ant stovo, tačiau jis nuo menko vėjo gūsio, kilusio kam nors pro jį 

praėjus, pradėdavo judėti, todėl teko jį pritvirtinti prie stovo.  

Šio stendo darymas pareikalavo daugiausia kūrybiškumo, laiko ir pastangų. Gautas 

rezultatas mus truputėlį nustebino, įsivaizdavome jį kiek kitaip, stendas pranoko mūsų lūkesčius, 

likome labai juo patenkintos. 

7 pav. Stendo „Laiko dulkes nuţėrus“ gaminimas 
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4. KONFERENCIJOS VYKDYMAS 

4.1. Dalyvių registracija ir renginio atidarymas 

Pirmiausia atvykę mokyklų atstovai turėjo uţsiregistruoti (8 pav.). Kiekvienas iš jų gavo 

programėlę, savanorės (Toma Bučaitė, Emilija Pukevičiūtė, Šarlina Milašiūtė) įsegė emblemas. 

Pateikiame dalyvių sąrašą (6, 7 priedai). Visiems susirinkus į aktų salę, pristatyti savo apsilankymu 

pradţiuginę svečiai:  

 Pakruojo miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Virginijus Kacilevičius; 

 Ekologė Kazimiera Klabienė; 

 Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Jaraitė; 

 LR seimo nario Vitalijaus Gailiaus padėjėjas Gintaras Šurna; 

 Klaipėdos universiteto botanikos sodo direktorė, profesorė dr. Asta Klimienė; 

 VU biotechnologijos instituto taikomosios biokatalizės sektoriaus vadovė, dr. Inga 

Matijošytė. 

Konferencijos pradţią paskelbti ir sveikinimo ţodį tarti pakviestas Linkuvos gimnazijos 

direktorius Vaclovas Stapušaitis (9 pav.). Direktorius dţiaugėsi, kad mokiniai nėra abejingi gamtai, 

o susidomėjimas ekologija tik auga.  

 

  

8 pav. Svečių registracija 9 pav. Kalba V. Stapušaitis 
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Prisiminimais dalijosi Linkuvos gimnazijos biologijos mokytoja Angėlė Zalunskienė (10 

pav.), chemijos mokytoja Bernadeta Dičpetrienė (11 pav.). Pastaroji priminė, kad pirmosios 

konferencijos metu pranešimai buvo ruošiami kitaip, dabar tai kur kas paprasčiau, darbą palengvina 

šiuolaikinės technologijos. Sveikinimo ţodis skambėjo ir svečių lūpose (8 priedas). Po to sekė 

meninė dalis – susirinkusiuosius keliauti „iš A į B“ kvietė meninio skaitymo rajoninio etapo 

nugalėtojas 8 klasės mokinys Šarūnas Pukevičius. Skambia daina dţiugino trečiokių gimnazisčių 

Ievos Kulkytės ir Tomos Bučaitės duetas. Gimnazistė Emilija Pukevičiūtė atliko savo kūrybos dainą 

apie gamtą. Miškininkas V. Kacilevičius pastebėjo, kad jos dainoje sklinda meilė ekologijai, kurią 

mergina nešiojasi širdyje (9 priedas). 

10 pav. Sveikinimo ţodį taria A. Zalunskienė 

11 pav. B. Dičpetrienė sveikina susirinkusius  
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4.2. Pranešimai. I dalis 

Po gausių sveikinimų ir atsiminimų puolėme prie darbų. Konferenciją pradėjo KU botanikos 

sodo direktorė, profesorė Asta Klimienė su pranešimu „Klimato kaita Lietuvoje pagal fenologinius 

stebėjimus“ (12 pav.). Ji papasakojo, kaip yra vykdomi šie stebėjimai. Stebėjimams pasirenkami 

augalai, pvz.: paprastasis lazdynas (Corylus avellana), paprastoji pušis (Pinus sylvestris), kalninis 

serbentas (Ribes alpinum). Stebima šių augalų vegetacijos trukmė, kuriai įtakos turi kritulių kiekis, 

aplinkos temperatūra. Tokie stebėjimai atlikti Klaipėdoje ir Šiauliuose, į savo pranešimą profesorė 

įtraukė daug įvairių šių miestų lyginamųjų lentelių (krituliai, temperatūra pagal sezoną ir pan.). 

Bendri tyrimų rezultatai pasaulyje rodo, kad klimatas šiltėja. Per paskutinį šimtmetį temperatūra 

pakito apie 16 °C, ir planuojama dar pakis apie 13 °C per kitą šimtmetį. Profesorė pabrėţė, jog labai 

svarbi klimato šiltėjimo prieţastis yra miškų kirtimas Amazonės upės baseine, siekiant ten auginti 

palmes, palmių aliejaus gamybai. Baigdama savo pranešimą, A. Klimienė visiems susirinkusiems 

skyrė „namų uţduotį“ – perţiūrėti Leonardo Dikaprijo reţisuotą kino juostą „Prieš potvynį“. 

12 pav. Pranešimas „Klimato 5kaita Lietuvoje pagal fenologinius stebėjimus“ 
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Pakruojo „Atţalyno“ gimnazijos moksleivės Dovilė Bučaitė, Karolina Ridikaitė ir Vaiva 

Pipaitė, vadovaujamos mokytojos Daivos Makauskienės, pristatė pranešimą „Maisto ir vandens 

svarba ţmogui“ (13 pav.). Darbe aptarta, kokie yra pagrindiniai vandens teršalai – tai kalkės bei 

nitritai ir nitratai. Kalkingas vanduo gali sukelti akmenligės paūmėjimą, o nitratai ir nitritai gali 

sukelti širdies, kraujagyslių ligas. Merginos papasakojo apie vandens gerinimą, pačių atliktą 

tiriamąjį kalkių ir nitratų koncentracijos testą, skirtą ištirti šulinio, vandentiekio ir pirktinį vandenį. 

Antroji dalis – maistas. Merginos prakalbo apie maisto priedus, kurie maisto produktams suteikia 

stipresnį kvapą, skonį. Atlikus eksperimentą paaiškėjo, kad ţmonės mieliau renkasi tokius 

produktus, kuriuose gausu priedų, nei natūralius. Merginos padarė išvadas ir rekomendavo 

moksleiviams išgerti bent po 2 litrus vandens kasdien, taip pat maistą gamintis namuose. 

13 pav. „Atţalyno“ gimnazistės skaito savo pranešimą 
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Lygumietės moksleivės Gabrielė Brajinskaitė, Gerda Michailovaitė ir Gabrielė Skridulytė 

skaitė pranešimą „Mūsų eksperimentai su pipirne“, jų vadovė Rima Jasenskytė (14 pav.). Savo 

tyrimais mergaitės įsitikino, kad pipirnės sėklas laistant skirtingos koncentracijos NaCl tirpalu, 

sėklos sudygs nevienodai, kad sėkloms dygti šviesa nebūtina, kad augalai reaguoja į Ţemės trauką 

(geotropizmas) bei šviesą (fototropizmas). Taipogi pasirinktas kiek neįprastas bandymas – sėklos 

laistytos įvairiais gėrimais: vandeniu, alumi, degtine, energetiniu gėrimu ir Coca-Cola. Paaiškėjo, 

kad nesudygusias sėklas pradėjus laistyti vandeniu, prieš tai degtine laistytos sėklos buvo visiškai 

paţeistos ir iš naujo negalėjo sudygti. Iš bandymo rezultatų galime spręsti, kad stiprią ţalą 

vartodami alkoholinius gėrimus darome ir savo organizmui. Taip pat tirtas sėklų daigumas laistant 

skirtingo pH tirpalais. 

14 pav. Pranešimas „Mūsų eksperimentai su pipirne“ 
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Iš Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos atvykę Povilas Uckus ir Emilis Kairys pristatė 

pranešimą „Visa, kas gyva, gyventi nori“ (vadovė Rima Stankevičienė) (15 pav.). Berniukai aptarė 

opią problema – daţnai ţmonės, gerai neapgalvoję savo sprendimo, įsigyja gyvūną, o po kurio 

laiko, supratę, kad tai reikalauja nemaţai laiko, augintinį išmeta ar geriausiu atveju nuveţa į 

prieglaudą. Neretai tenka pastebėti gatvėse klaidţiojančius šunis ar kates ir tai paskatino Povilą bei 

Emilį ugdyti gyvūnų prieţiūros, globos įgūdţius, keisti ţmonių mąstymą. Berniukai apklausė 89 

savo progimnazijos bendruomenės narius, norėdami suţinoti, ar jie turi augintinių, ar turi jiems 

laiko, ir panašių labai svarbių klausimų. Gautus duomenis pavaizdavo grafiškai ir pateikė juos 

konferencijos dalyviams. 

15 pav. Emilis ir Povilas kalba apie gyvūnėlių norą gyventi 

  



19 
 

Mokytojos Daivos Makauskienės vadovaujamos Pakruojo „Atţalyno“ gimnazijos 

moksleivės Rosita Raziulytė ir Modesta Baltrūnaitė atvyko su pranešimu „Gyvenimo būdas ir 

ţmogaus sveikata“. Pastebėta, kad maţas mokinių fizinis aktyvumas, Lietuvoje kas ketvirtam 

mokiniui nustatoma ydinga laikysena. Nepamiršta ir miego trukmės svarba. Pakankamai nepailsėjus 

sunku susikaupti, tampame irzlūs. Dar vienas veiksnys, trikdantis sveikatą – alkoholinių gėrimų 

vartojimas. Alkoholis ardo smegenų ţievę, slopina nervų sistemos veiklą. Atlikus mokyklos 

bendruomenės apklausą paaiškėjo, kad didţioji dalis moksleivių alkoholio pavartojo būdami 14,5 

metų. 

Linkuvos gimnazijos trečiokės gimnazistės Rosita Vaškaitė ir Karolina Martišiūtė prakalbo 

apie ţydėjimo groţį literatūroje, fotografijoje, dailėje, Rasos Ašmenavičienės vadovaujamos 

moksleivės skaitė pranešimą „O tas ţydėjimo graţumas...“ (16 pav.). Literatūroje plačiai paplitę 

gėlių vaizdiniai, kiekviena gėlė turi ir savo simbolinę reikšmę. Pvz.: lelija reiškia nekaltumą, 

tobulybę, o snieguolė simbolizuoja viltį. Gamtoje galima semtis įkvėpimo kūrybai, čia ţmogų 

uţplūsta ramybė, nes jis – motinos gamtos dalis. Merginos savo fotografijomis ir piešiniais siekė 

perteikti gamtos groţį, savo darbus glaudţiai siejo su Linkuvos poetų kūriniais. Po pranešimo 

renginio dalyvius pakvietė pasigroţėti šiais darbais gyvai mokyklos trečiame aukšte. 

16 pav. Linkuvietės skaito pranešimą „O tas ţydėjimo graţumas...“ 
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Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos moksleivės Adelija Maţylytė ir Gabrielė 

Budrytė savo pranešime „Mes – matulioniečiai, o šis vardas mus įpareigoja...“ (vadovė Angėlė 

Kairaitienė) apţvelgė savosios mokyklos gamtosauginę veiklą (17 pav.). Progimnazija pavadinta 

ţymaus kupiškėno miškininko profesoriaus Povilo Matulionio vardu. Jis buvo Kauno Ţemės ūkio 

akademijos (dabar Kauno Aleksandro Stulginskio universitetas) įkūrėjas. Dėl mokyklos vardo 

privalu rūpintis gamta, jos saugojimu, todėl įkurtas jaunųjų miškininkų būrelis „Atţalynas“. Būrelio 

nariai dalyvauja įvairiuose konkursuose, stovyklose. Šiais mokslo metais prisijungė prie projekto 

„STEM ir tikrasis pasaulis“. Jo metu mokiniai dalyvauja įvairiose gamtosauginėse veiklose 

Latvijoje bei Estijoje. Po pranešimo merginos atskleidė, kokia veikla ir kodėl joms labiausiai 

patinka jaunųjų miškininkų būrelyje. 

17 pav. Adelija ir Gabrielė atsako į kilusius klausimus 

  



21 
 

Rozalimo pagrindinės mokyklos mokiniai Gabrielė Zenevičiūtė ir Kornelijus Armonas 

domėjosi aplinkos tarša ir vadovaujami Audros Juodikienės bei Jurgitos Dumbrienės  parengė 

pranešimą „Aplinkos oro tarša iš individualiuose namuose įrengtų kuro deginimo įrenginių“ (18 

pav.). Jie susipaţino su kuro rūšimis, išsiaiškino, kas nusako kietojo kuro kokybę. Taip pat 

sudarytas klausimynas apie naudojamą kurą, šildymo įrenginius, gyventojams svarbiausius 

techninius šildymo katilų duomenis. Iš viso apklausta 20 ţmonių. Dţiugu, kad didţioji dalis 

apklaustųjų nurodė, jog rinkdamiesi įrenginius atkreipia dėmesį į saugumą (80%) ir į ekologiškumą 

(75%). 

18 pav. Gabrielė ir Kornelijus pristato savo bendrą darbą 
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Vitos Gudonienės vadovaujama Linkuvos gimnazijos moksleivė Erika Ţebrauskaitė atliko 

eksperimentą rūkymo ţalai patvirtinti (19 pav.). Naudotos skirtingos cigaretės ir ţiūrėta, kiek 

tabako degimo produktų išsiskiria, ištirta jų sudėtis. Atlikta apklausa, po kurios paaiškėjo, kad 29% 

Linkuvos gimnazijos moksleivių rūko. 96% apklaustųjų ţino rūkymo pasekmes. Deja, akivaizdi 

ţala organizmui ne visus atbaido nuo šio ţalingo įpročio. Daugiausiai pasikartojusi rūkymo 

prieţastis – draugų įtaką. 

19 pav. E. Ţebrauskaitė skaito pranešimą „Rūkymo ţala” 
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Vikarijus Pavlovas, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos moksleivis, vadovaujamas 

mokytojos Rimos Stankevičienės, pristatė nariuotakojų klasės atstovus vorus pranešime „Vorai ir jų 

meno paslaptys“ (20 pav.). Daţniausiai juos išvydę  jaučiame baimę, kuri vadinama arachnofobija. 

Pranešime pateikiama pagrindinė informacija apie šiuos nariuotakojus: kaip ir kuo minta, iš ko 

sudarytas jų voratinklis. Lietuvoje gyvena 24 šeimoms priklausančių vorų rūšys, o iš viso pasaulyje 

suskaičiuojama net 38000 vorų rūšių. Vis tik vorai teikia naudą – naikina tokius kenksmingus 

vabzdţius, kaip musės, uodai. 

20 pav. Vakarijus po pranešimo vaišinasi skanumynais 
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Kadangi pranešimai buvo tokie įdomūs, juos klausėme vieną po kito, nė nepastebėjome, 

kaip sparčiai bėgome pirmyn. I dalies pranešimai buvo perskaityti likus bent 15 minučių iki pietų, 

tad nusprendėme pirmąjį antros dalies pranešimą perkelti į pirmą konferencijos dalį. Pakvietėme 

jauniausias dalyves Vanesą Juzeliūnaitę ir Gerdą Bertulytę iš Pakruojo „Ţemynos“ pagrindinės 

mokyklos perskaiyti savo pranešimą „Ko vertas ţingsnis“ (vadovė Giedrė Poškuvienė) (21 pav.). 

Mokinukės papasakojo apie tai, kaip svarbu kasdien nueiti bent 10 tūkst. ţingsnių, jos išmatavo 

savo klasės draugo pėdą ir suţinojo, jog  norint nueiti šį atstumą, jų draugas turėtų apeiti 20 ratų 

mokyklos stadione. Mergaitėms tokia veikla pasirodė nuobodi, todėl visa klasė išsirengė į ţygius 

įdomesniais maršrutais, kuriuos įamţino nuotraukose. Mokiniai pastebėjo, jog pasivaikščiojimai 

gerina nuotaiką, suartina su draugais, vaikščiodamas gali atrasti daug įdomių ir dar patrauklių 

maršrutų. Visa klasė pasiţadėjo nueiti po 10 tūkstančių ţingsnių kasdien. 

21 pav. „Ţemynos“ mokinukės skaito pranešimą „Ko vertas ţingsnis“ 
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4.3. Pranešimai. II dalis 

Po sočių pietų ir trumpo atsipūtimo, sulaukėme naujų svečių: į konferenciją atvyko LR 

seimo narys S. Tumėnas ir LR seimo nario padėjėjas-sekretorius N. Brazauskas. Pasveikinę svečius, 

pradėjome ekologinės konferencijos „Gamta šalia mūsų – 2“ II-ąją pranešimų dalį. 

Pirmą antrosios dalies pranešimą „Biotechnologijos šalia mūsų“ skaitė dr. Inga Matijošytė iš 

VU biotechnologijos instituto (22 pav.). Dr. I. Matijošytė savo pranešime moksleivius supaţindino 

su biotechnologijomis, atskleidė, kas tai, kokia jų reikšmė šių dienų pasaulyje. Daug suţinojome 

apie vieną iš projektų „Inovatyvaus biokatalizinio dėmių valiklio sukūrimas“, šio projekto partneris 

AB NAUJOJI RINGUVA. Dėmių valiklis kurtas pasitelkus įvairius fermentus, parinktus būtent 

taip, kad valiklis gebėtų atlikti savo darbą tinkamai. Po pranešimo N. Brazauskas pradėjo trumpą, 

tačiau labai įdomią diskusiją, ar gyvų organizmų, tokių kaip mielės, naudojimas biokatalizėje 

neprieštarauja bioetikai. 

22 pav. Dr. Inga Matijošytė skaito pranešimą „Biotechnologijos šalia mūsų“  
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Po labai įdomaus ir informatyvaus dr. I. Matijošytės pranešimo, savo darbą „Fermentuoto 

gėrimo gamyba“ pristatė Pakruojo „Atţalyno“ gimnazijos gimnazistai Airidas Sirusas, Gintautė 

Diringytė ir Gabija Jareckaitė, jų vadovė – Daiva Makauskienė (23 pav.). Gimnazistai pratęsė prieš 

tai girdėtą pranešimą, dar kartą visus susirinkusius supaţindino su biotechnologijomis ir 

fermentavimu dabar ir prieš 100 metų. Jie pristatė jaunųjų biologų būrelyje atliktus tyrimus ir 

bandymus: DNR išskyrimą iš braškių, mėgstamiausio mielių maisto nustatymą, fermentuoto gėrimo 

gamybos procesą. Pagrindiniai parduotuvėse pirktų gaiviųjų gėrimų minusai, pasak „Atţalyno“ 

moksleivių, yra tie, jog juose gausu pesticidų, antibiotikų ir hormonų, nitratų, GMO. Būtent dėl to 

jie nusprendė pagaminti naminės giros ir naminio imbierinio limonado, kuriuose nebūtų anksčiau 

minėtų ţalingų medţiagų.  

Kol Gintautė ir Gabija pasakojo, kaip gamino limonadą ir girą, susirinkusieji galėjo 

pasivaišinti šiais gėrimais, gauti receptų, kuriuos dalino Airidas ir kiti gimnazistai (24 pav.). 

Imbierinio limonado skonis buvo gana keistas, nė iš tolo nepriminė parduotuvėje perkamo 

limonado, jautėsi šioks toks saldumas ir aštrumas, būdingas imbierui. 

  

24 pav. Dalyviai vaišinasi naminiais 

fermentuotais gėrimais 

23 pav. Gintautė ir Gabija pristato pranešimą 

„Fermentuoto gėrimo gamyba“ 
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Ţeimelio gimnazijos trečiokė Gabrielė Dzindulytė į Linkuvoje vykusią konferenciją atvyko 

su pranešimu „Vaistingųjų augalų vartojimas“, ją ruošė mokytoja Simona Dovidonienė. Mergina 

išskyrė kelis pagrindinius vaistinių augalų pranašumus lyginant juos su cheminiais vaistais: 

vaistiniai augalai gydo švelniai, vartojant juos tinkamomis dozėmis neapnuodija organizmo ir 

nesukelia šalutinio poveikio. Savo darbu Gabrielė siekė išsiaiškinti, ar Ţeimelio gimnazijos 

mokiniai vartoja vaistinius augalus gydymuisi, o jei vartoja, tai kokius ir kokiais gydymo tikslais. 

Šiam tikslui įgyvendinti ji išsikėlė tris pagrindinius uţdavinius, apklausė Ţeimelio gimnazijos 

moksleivius, gautus apklausos rezultatus suvedė į diagramas, jas palygino. Išaiškėjo, kad 

moksleivių namuose daţniausiai sutinkami vaistiniai augalai yra liepţiedţiai, ramunėlės ir 

čiobreliai, vartojami pajutus tam tikrus negalavimus. G. Dzindulytė savo pristatyme plačiau 

papasakojo apie liepţiedţių, ramunėlių, čiobrelių, mėtų, medetkų, aviečių ir kmynų vaistines 

savybes, nurodė, kas geriausiai tinka nuo galvos skausmo, nemigos ar tiesiog atminties gerinimui. 

Toliau savo pranešimą pristatė Vitos Gudonienės vadovaujamos Pakruojo „Atţalyno“ 

gimnazijos gimnazistės Gabija Lampickaitė ir Neringa Lapinskaitė. Merginų pranešimas vadinosi 

„Vitamino C koncentracijos ir pH nustatymas įvairių rūšių sultyse“, šiuo darbu jos siekė nustatyti, 

kokių vaisių ir darţovių sultyse vitamino C koncentracija yra pati didţiausia. Tam, kad nustatymas 

būtų sėkmingas, gimnazistės pasirinko dirbti pagal jodometrinio titravimo metodą, plačiai taikomą 

analizinėje chemijoje, kaip indikatorių naudojo krakmolo kleisterį. Atlikusios visus bandymus, 

duomenis suvedė į lentelę, iš kurios buvo aiškiai matyti, jog stipriausiomis rūgštinėmis savybėmis 

pasiţymi ne kas kitas, o citrinų sultys, silpniausiomis – kopūstų sultys. Į kitą lentelę suvedė 

rezultatus, parodančius, kurių vaisių ir darţovių sultyse vitamino C koncentracija yra didţiausia, 

kuriose maţiausia (1 lentelė). Merginos pabrėţė, jog vitaminas C – labai reikalingas imuniteto 

stiprinimui, o atsidūrus stresinėse situacijose organizmas jo sunaudoja daugiau nei įprastai, todėl 

visiems rekomendavo taupyti šį vitaminą, kuo daţniau būnant geros nuotaikos. 

1 lentelė. Vitamino C koncentracija vaisių ir darţovių sultyse 
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Buvęs Linkuvos gimnazijos moksleivis, dabar jau Lietuvos edukologijos universiteto 

biologijos II kurso studentas Marius Rakauskas į gimtinę sugrįţo šiek tiek papasakoti apie 

bestuburius, jo pranešimas vadinosi „Bestuburių zoologijos lauko praktika Kuršių Nerijoje“ (25 

pav.). Vaikinas visus supaţindino su Lietuvoje esančių vabzdţių įvairove ir praktika, kurioje jam 

teko dalyvauti. Šiam darbui atlikti jis išsikėlė labai daug uţdavinių, tokių kaip surinkti asmeninę 

vabzdţių kolekciją, ją suklasifikuoti, įgyti vabzdţių gaudymo patirties, pasigaminti praktikai 

reikalingas priemones, susipaţinti su nykstančiomis vabzdţių rūšimis ir kitus. Marius parodė, 

kokius vabzdţius jam teko sutikti Kuršių Nerijoje, trumpai papasakojo apie kiekvieną iš jų. Jis 

paminėjo, jog Lietuvoje yra net 13 rūšių baltukų, kenkiančių ţemės ūkio kultūroms, prasitarė, jog 

jam, priešingai nei kitiems ţmonėms, mėšlavabaliai nekelia šleikštulio, šie vabzdţiai, nepaisant jų 

nelabai graţaus pavadinimo, jam atrodo graţūs. Vaikinas taip pat pasidţiaugė ant Vilniaus prekybos 

ir pramogų centro „Akropolis“ sienos sutikęs tropinių miškų gyventoją – paprastąjį maldininką, kurį 

kuo skubiau įamţino savo išmaniuoju telefonu. Sulaukęs Stasio Tumėno klausimo, ar visos 

pranešime pateiktos nuotraukos yra jo, M. Rakauskas atsakė, jog ne visos, bet didţioji dauguma. 

Jau sugrįţęs į savo vietą, vaikinas sulaukė dar keleto klausimų apie vabzdţių gaudymą ir asmeninės 

kolekcijos rinkimą. Į juos jis atsakė su malonumu. 

25 pav. Marius Rakauskas pristato savo pranešimą „Bestuburių praktika Kuršių Nerijoje“ 
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15 pranešimų, XV-oji konferencija, vėl Linkuva, vėl mokytoja Bernadeta... Galbūt 

sutapimas, o gal ir ne, bet paskutinieji savo pranešimą „Nitratų kiekio nustatymas šulinio 

geriamajame vandenyje“ pristatė mokytojos Bernadetos Dičpetrienės vadovaujami Linkuvos 

gimnazistai Aurimas Plungė ir Graţvydas Malinauskas (26 pav.). Vaikinai tyrė šulinius, esančius 

Draugystės ir Pašvitinio gatvėse Linkuvoje, tikrino, ar nitratų kiekis jų vandenyje neviršija leistinų 

50 mg/l suaugusiems ir 10 mg/l kūdikiams. Atlikę tyrimus suţinojo, jog 5 šulinių vanduo visiškai 

netinkamas vartojimui, 60% šiose gatvėse esančių šulinių vanduo netinkamas kūdikiams. 

Didţiausia nitratų koncentracija Draugystės gatvėje yra 14 numeriu paţymėto namo šulinio 

vandenyje, kuriame nitratų koncentracija siekia net 120 mg/l, Pašvitinio gatvėje yra 2 šuliniai, kurių 

vanduo uţterštas tiek pat. Vaikinai pasidţiaugė, jog visi šių gatvių gyventojai naudojasi 

vandentiekio tiekiamu vandeniu, kuriame nitratų koncentracija yra 0 mg/l. Aurimas ir Graţvydas 

visiems susirinkusiems paţadėjo apie tyrimo rezultatus informuoti šulinių savininkus.  

26 pav. A. Plungė ir G. Malinauskas pristato savo pranešimą  
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4.4. Apdovanojimai, konferencijos uţdarymas 

Išklausę paskutinį pranešimą, padėkojome visiems, prisidėjusiems prie šios konferencijos 

organizavimo: mokytojams, mokyklos personalui, mokyklos administracijai, švietimo centrui, 

„Šiaurės Lietuvos“ leidyklai, „Šiaulių krašto“ redakcijai, Pakruojo rajono savivaldybei, svečiams, 

dalyviams, juos ruošusiems mokytojams. Padėkos ţodį (27 pav.) perdavėme Linkuvos gimnazijos 

direktoriui Vaclovui Stapušaičiui, įteikusiam padėkos raštus moksleiviams ir jų vadovams (28 

pav.). 

 

 

Po gimnazijos šeimininkų pasisakyti norėjo ir svečiai. Pati pirmoji iš svečių padėkoti 

nusprendė ekologė K. Klabienė. Ekologė buvo įpareigota perduoti šilčiausius linkėjimus nuo 

Pakruojo mero ir administracijos direktorės, negalėjusių sudalyvauti renginyje. Ji palinkėjo 

mokiniams nesirgti ir kiekvieną pranešimą rengusiai grupei įteikė atminimo dovanėles.  

Tuomet eilė kalbėti atėjo LR seimo nariui S. Tumėnui (29 pav.). Seimo narys palygino 

ankstesnius ir naujausius moksleivių tyrimus, atkreipė dėmesį, kad gamta nėra šalia mūsų, mes 

esame gamtoje (LR Seimo nario padėjėjas-sekretorius N. Brazauskas). Jis gimnazijai įteikė 

Nepriklausomybės akto kopiją bei keletą knygų, parašytų mūsų kraštiečių. Tuomet kiekvieną 

mokytoją apdovanojo knygomis.  

27 pav. V. Stapušaitis sako padėkos ţodį 28 pav. Linkuvos gimnazijos direktorius teikia 

padėkas 
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29 pav. S. Tumėno padėkos ţodis 

Dr. Inga Matijošytė apdovanojo 5 jai labiausiai patikusius pranešimus, vienas jų – nostalgiją 

sukėlęs linkuviečių darbas „Nitratų kiekio nustatymas šulinio geriamajame vandenyje“. Kol dar 

mokėsi Linkuvos gimnazijoje, ji su grupe moksleivių atliko panašius tyrimus. 

Paskutinioji kalbėjo švietimo skyriaus vyr. specialistė Vilma Jaraitė. Ji dţiaugėsi įvykusia 

konferencija, įteikė padėkos raštą ir dovanėles Linkuvos gimnazijai ir Linkuvos gimnazijos 

mokytojai Angėlei Zalunskienei, kartu su savimi atsiveţė pluoštą laminuotų popieriaus lapų, ant 

kurių buvo surašytos visos, nuo pat 1999 metų rajone įvykusios ekologinės konferencijos, o kitoje 

pusėje – akimirkos iš renginių (10 priedas). Šis pluoštas buvo išdalintas mokytojams. 

Po tiek daug graţių padėkos ţodţių nusprendėme įsiamţinti bendroje nuotraukoje (30 pav.). 

30 pav. Bendra nuotrauka su dalyviais, svečiais, mokytojais 
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Jau sulaukėme atsiliepimų apie mūsų organizuotą renginį. Juos perskaityti galite prieduose 

(11, 12 priedai), ten taip pat rasite daugiau renginio akimirkų ir moksleivių pranešimus (13 priedas).  
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IŠVADOS 

1. Įsigilinome į rajone vykusių konferencijų istoriją. 

2. Pagaminome trijų rūšių pakvietimus: vieną skirtą platinti internetu, du popierinius. 

3. Įgavome naujų komunikacinių sugebėjimų, padėjusių susirasti rėmėjų, į renginį 

pasikviesti įdomių ţmonių, svečių. 

4. Organizavome renginį, kurio metu: 

a)  įgijome organizacinių sugebėjimų; 

b) ugdėme mokinių ekologinę kultūrą, skatinome vykdyti įvairius tyrimus, viešai 

pasidalinti jų rezultatais renginyje; 

c) suţinojome, jog rajone gausu ekologijai neabejingų jaunų ţmonių; 

d) išgirdome daug skirtingų nuomonių tam tikromis ekologinėmis temomis. 
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PRIEDAI 

Kvietimas mokytojams 

1 priedas 
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2 priedas 

 

 Emblemos kūrimas 
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 3 priedas 

Lankstinukas 
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4 priedas 

Rozalimo pagrindinės mokyklos mokytojai 

Audrai Juodikienei 

Uţ dalyvavimą respublikinėje ekologinėje konferencijoje 

„Gamta šalia mūsų 2“ 

Dėkojame uţ mokiniams skleidţiamą rūpestį ir meilę gamtai. 

 Linkuvos gimnazijos  

        direktorius                                               Vaclovas Stapušaitis 

Linkuva 

2017-02-24 
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5 priedas 

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokinei 

Vaivai Pipaitei 

Už dalyvavimą respublikinėje 6–12 klasių 

ekologinėje konferencijoje 

 „Gamta šalia mūsų 2“

ir pristačius pranešimą 

„Maisto ir vandens svarba žmogui“ 

 Linkuvos gimnazijos 

          direktorius  Vaclovas Stapušaitis 

Linkuva 

2017-02-24 
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6 priedas 
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7 priedas 
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8 priedas 

 

31 pav. Miškininkas Virginijus Kacilevičius 32 pav. Tarybos narys Gintaras Šurna 

33 pav. Iš kairės: renginio vedėjos Ţivilė ir Ieva, ekologė Kazimiera Klabienė 
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9 priedas  

35 pav. Savo kūrybos dainą atlieka Emilija 34 pav. Šarūnas deklamuoja eilėraštį 
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10 priedas 
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11 priedas 

Svečių mintys  
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12 priedas 

Apie mus rašo laikraštyje 
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13 priedas 

Renginio akimirkos, mokinių pranešimai 


