PROJEKTO
„Žaliausios“ klasės“
konkursas
PRASIDEDA:
2014 m. gruodžio 1 d.
BAIGIAIS:
2015 m. gegužės 11 d.
Konkurso prizus gali laimėti klasės, dalyvavusios
visose „Žaliosios“ klasės veiklose .

Aktyviausios – ŽALIAUSIOS klasės bus
apdovanotos:

I vieta – ekskursija į nuotykių parką
II vieta – klasės išvyka į kino teatrą
III vieta – klasės išvyka į boulingą.

Prisijunkite prie gausaus būrio
projekte dalyvaujančių mokyklų!

Konkurso „ŽALIAUSIA KLASĖ“ veiklos:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Veiklos pavadinimas

Terminai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų rinkimas
(metų eigoje).
Nešiojamų akumuliatorių ir panaudotų galvaninių
elementų (baterijų) rinkimas (metų eigoje).
Konkursas mažiems ir dideliems:

2015 m. kovo 10-19 d.

Surinkimo/vykdymo
vieta
Mokyklos vidinis kiemelis

2015 m. kovo 16 d.

114 kabinetas

2015 m. sausio 10 d.

118 kabinetas

Priešmokyklinukams ir 1-4 kl. mokiniams skelbiamas piešinių
konkursas. Kviečiama piešti pagal raktažodžius – „baterijos /
elektronika / rūšiuoju“. Piešinyje turi atsiskleisti visi
raktažodžiai. Geriausi piešiniai bus siunčiami į respublikinį
konkursą, kur galima laimėti originalų kamuolį su Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinės žaidėjų parašais arba krepšinio
kamuolį.
Piešinių
konkurso
aprašas:
http://mesrusiuojam.lt/aplinkosauginis-piesiniu-konkursas/
5-10 klasių mokiniai, mokytojai kviečiami spręsti interaktyvius
kryžiažodžius projekto internetinėje svetainėje. Burtų keliu
išrinktiems projekto dalyviams, teisingai išsprendusiems
kryžiažodžius, atiteks net 35 krepšinio kamuoliai su Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinės žaidėjų parašais. Kryžiažodžiai
patalpinti
projekto
internetinėje
svetainėje
www.mesrusiuojam.lt.
Informacija
apie
kryžiažodžius:
http://mesrusiuojam.lt/kryziazodziai/

4.

Dalyvavimas akcijoje „DAROM“.

5.

„Žaliausios klasės“ rinkimai skirti Žemės dienai
(mokiniai pasipuošę žalios spalvos apdarais).
Makulatūros rinkimas (metų eigoje).
Konkurso dalyvių apdovanojimas:
Priešmokyklinukai ir 1 – 5 klasės
6 – 10 klasės

6.
7.

Kryžiažodžių atsakymų registracija iki
puslapyjehttp://mesrusiuojam.lt/kryziazodziai/

Atsakingas
Ugdymo aptarnavimo skyriaus
vedėjas ZigmondasSuzanovičius
Socialinė
pedagogė
Vaida
Rutkauskaitė
Pradinio ugdymo skyriaus vedėja
Daiva Adomaitienė

2015

2015 m. kovas

Mokyklos teritorija/
parkas prie mokyklos

2015 m. kovo 20 d.

Mokykla

2015 m. balandžio 28 d.

Mokyklos vidinis kiemelis

2015 m. gegužės 29 d.
2015 m. birželio 5 d.

Mokyklos aikštynas

metų

sausio

15

Neformaliojo
švietimo
ir
pagalbos skyriaus vedėja Audrė
Steponėnienė
Ugdymo skyrių vedėjai
Ugdymo aptarnavimo skyriaus
vedėjas ZigmondasSuzanovičius
Skyrių vedėjai

Daugiau informacijos galite rasti prisijungę prie mūsų Facebookpuslapio „Mes rūšiuojam“ arba internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt.
Prisijunkite prie gausaus būrio
projekte dalyvaujančių mokyklų!

dienos

