Edukacinė akcija „Rudens kraitelė"

Renginys, telkiantis Panevėžio regiono švietimo įstaigas, vietos bendruomenes, išaugo iš
mokykloje organizuojamų rudens gėrybių parodų. Prieš keletą metų mokyklos teritoriją puošdavo
įspūdingos ekspozicijos iš daržovių, vaisių, grūdų, šiaudų, šieno ir kitų gamtinių medžiagų. Jų vienais
metais buvo net 49. Visos padovanotos gamtinės gėrybės, pasibaigus parodai, naudojamos mokyklos
gyvūnų šėrimui ir jų gerovei. Atėjus pandemijai, renginio formatas pakito ir, vengiant susibūrimų,
atvežtos rudens gėrybės iš karto buvo sandėliuojamos. ,,Rudens kraitelė” tapo paramos maistu Gamtos
mokyklos gyvūnams akcija. Nepaisant pakitusios formos, renginys ir toliau sulaukia didžiulio
susidomėjimo - į Gamtos mokyklą kasmet pristatoma per 1500 kg rudens gėrybių: daržovių, vaisių,
grūdų, šiaudų spudulų.

„Mažesni už mus“

Nors oficialiai Pasaulinė gyvūnų diena Lietuvoje pradėta minėti tik nuo 2000 metų, bet
Panevėžio Gamtos mokykloje ir anksčiau buvo organizuojami renginiai, skirti akcentuoti gyvūnų
svarbą žmogaus gyvenime. Ši diena buvo pažymima įvairiomis formomis – rodomi spektakliukai apie
gyvūnėlius, puošiamas šv. Pranciškaus kalnelis, ruošiamos užduočių stotelės, organizuojami

susitikimai su veterinarijos gydytoju, piešiamos miniatiūros, gaminami koliažai ir pan. Šios dienos
renginiais stengiamasi vaikams priminti, kokią svarbią vietą užima gyvūnai mūsų gyvenime, atkreipti
dėmesį į gyvūnų globos ir gerovės klausimus, ugdyti suvokimą, kad elgesys su gyvūnais yra tautos
sąmoningumo ir kultūros išsivystymo atspindys.

„Rūšiuoji+perdirbi = saugai+taupai"

Kasmet paskutinę lapkričio savaitę visose Europos šalyse vyksta Europos atliekų mažinimo
savaitė, kurios tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą tvaraus išteklių naudojimo ir atliekų
tvarkymo klausimais. Kasmet ši savaitė mokykloje yra paminima įvairių renginių ciklu – vyksta
mokymai išteklių tausojimo, atliekų rūšiavimo temomis, mokiniai sprendžia įvairias aplinkosaugines
užduotis, dalyvauja viktorinose, popietėse. Ne vienus metus mokykla gauna padėkas iš LR Aplinkos
ministerijos už šios savaitės renginių organizavimą.

,,Nepirk nieko diena“

Daugiau nei dešimt metų mokykloje yra minima ir ,,Nepirk nieko diena”, skirta paskatinti žmones
rinktis ekologišką produkciją, vartoti atsakingai bei įvertinti pirkinio poveikį planetai ir socialinei
aplinkai. Iki pandemijos, pažymint šią dieną, mokykloje buvo populiari keitimosi daiktais idėja,
įgyvendinama daiktų keitimosi mugėje „Pasidalinkime”. Ieškant naujų temos populiarinimo formų,
priimtinų vaikų ugdymui, organizuojami kūrybos sodai daiktų prikėlimui antram gyvenimui, buityje
reikalingų daiktų iš antrinių žaliavų gamybai, vedamos pamokėlės vartotojiškumo tema pamokėlių,
organizuojama akcija „Aplinkai draugiška šeima”.

„Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“

Akcija „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ yra viena iš aplinkosauginio sąmoningumo,
iniciatyvumo, saviraiškos, pilietiškumo ugdymo formų. Miesto ugdymo įstaigos noriai dalyvauja
akcijoje ir rengia paukščių globos žiemą projektus bei juos įgyvendina. Akcijos dalyviai teikia mokyklai
iliustruotą informaciją apie tai, kaip jie rūpinosi sparnuočiais. Ši medžiaga viešinama Gamtos mokyklos
interneto svetainėje, socialiniame tinkle Fcebook. Pavasarį vyksta akcijos aptarimas, vaikai pristato ir
kūrybinius darbus, menines programėles. Akcijos dalyviai apdovanojami padėkos raštais, atminimo
dovanėlėmis.

„Atverkim langines”

Gamtos mokyklos „Žaliojoje galerijoje“ kasmet veikia Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti daiktų iš praeities paroda „Atverkim langines“. Galerijos lankytojai susipažįsta su senaisiais
namų apyvokos daiktais, įrankiais, močiučių vaikystės vadovėliais, knygomis, asmeninėmis
nuotraukomis ir kitais daiktais. Apžiūrint kai kuriuos daiktus, vaikams tenka ir paspėlioti, kam jie buvo
naudojami. Daiktai iš praeities - puiki tautiškumą ugdanti priemonė, leidžianti praktiškai prisiliesti prie
Lietuvos istorijos.

Mažoji gamtos olimpiada „Pelėdžiukas“

2000 m. į Jaunųjų gamtininkų centrą pirmą kartą susirinko miesto pradinukai ,,pasigalynėti“
žiniomis apie Žemę ir gamtą. Taip gimė mažoji gamtos olimpiada, skiriama Vieversio dienai paminėti,
ir vykstanti kiekvienais metais. Konkurso metu pradinių klasių mokiniams pateikiami ne tik teoriniai
klausimai, bet ir gamtine medžiaga iliustruotos užduotys. Stebima, kaip dalyviai geba žinias sieti su

realiu pasauliu, kaip taiko jas praktiškai. Pasaulinės Žemės dienos minėjimo renginyje sumaniausi
„pelėdžiukai“ apdovanojami diplomais ir prizais.

„Padovanok namus sparnuočiui“

Apie inkilų kėlimo šventes buvo rašoma nuo pirmųjų Jaunųjų gamtininkų stoties įsikūrimo
dienų. Ši tradicija sėkmingai gyvuoja ir šiandien. Įvairių ugdymo įstaigų vaikai kasmet kovo mėnesį
aktyviai dalyvauja inkilų gamybos konkurse. Kasmet dalyvių skaičius didėja. Gamindami inkilus
vaikai įgyja daug patirties: sužino apie inkilų rūšis, sparnuočių poreikius, tinkamas medžiagas ir pan.
Sunešus į konkursą inkilus, Gamtos mokykloje vyksta jų paroda. Gražia tradicija tampa jau du metus
iš eilės Panevėžio teatro ,,Menas“ aktorių pėsčiomis per visą miestą nešami inkilai, skirti paminėti Kovo
11-ąjai. Inkilų meistreliai yra apdovanojami per Žemės dienos renginį. O visi konkursui pagaminti
inkilėliai dalyvauja akcijoje ,,Dovana paukščiui“ ir yra išdalijami miesto bendruomenei, perduodami
miškų urėdijai.

Žemės dienos paminėjimas „Amžina atsakomybė už visa, kas
gyva“

Kovo 20 d. yra minima Pasaulinė Žemės diena. Panevėžio gamtos mokykla šią dieną ne tik
iškelia Žemės vėliavą, bet ir organizuoja įvairius renginius, kuriuose yra pristatoma aplinkos
apsaugos svarba, skatinamas kasdienis gamtos pažinimo siekis. Be švietėjiškos veiklos, skirtos
plačiąjai visuomenei, mokykloje vyksta iškilmingas renginys, kurio metu yra akcentuojamos
aplinkosauginės temos, apie jų sprendimo būdus kalba svečiai ir mokyklos darbuotojai, vyksta meniniai
mokinių pasirodymai. Renginio metu taip pat yra apdovanojami ,,Pelėdžiuko” olimpiados nugalėtojai,
konkurso ,,Padovanok namus sparnuočiui” meistreliai. Šiai dienai yra skiriama inkilų dalinimo akcija
,,Dovana paukščiui”.

„Aplinka ir aš”

Mokykloje kas met vyksta mokinių konferencija „Aplinka ir aš”. Renginiu siekiama paskatinti
moksleivius gilintis į gamtos bei aplinkotyros sferas, įgytas žinias sieti su stebimos aplinkos pažinimu,
ugdyti mokslinio mąstymo pradmenis, formuoti stebėjimo įgūdžius. Miesto ir rajono ugdymo įstaigų

mokiniai pristato savo parengtus pranešimus, pagrįstus asmeninių stebėjimų, tyrinėjimų medžiaga.
Pranešimai aptariami, reflektuojama. Dalyviai apdovanojami padėkomis.

Pavasario žiedai

Tai gamtos stebėjimo konkursas, skirtas skatinti mokinius įgyti aplinkotyros žinių, pažinti
artimos aplinkos žydinčius augalus, ugdytis gamtamokslinę kompetenciją, susijusią su gamtos
stebėjimo įgūdžiais. Konkursui yra pristatyomi įvairių žolinių ir sumedėjusių augalų žiedų stebėjimo
aprašai, kurie birželio mėnesį būna eksponuojami mokyklos patalpose. Vėliau dalyviai gauna
apdovanojimus.

,,Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“

1992 m.prasidęjęs piešinių konkursas ,,Išgirsti slapčiausią gamtos kalbą“ tęsiasi ikių šių dienų.
Tai tarsi paskatinimas vaikams atidžiau žvalgytis gamtoje, stengiantis ją pažinti, suprasti ir perteikti
gamtinius potyrius savo kūryboje. 2004 metais konkursas labai išpopuliarėjo ir tapo tarptautiniu. Buvo
metų, kai sulaukėme net 1768 kūrybinių darbų iš Lietuvos bei 12 užsienio šalių. Ir šiandien

džiaugiamasi didele gausa piešinių, atkeliaujančių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairiausių pasaulio šalių.
Kompetentinga komisija kasmet atrenka 100 geriausių darbų iš įvairių amžiaus grupių. Nugalėtojai yra
iškilmingai apdovanojami, o jų darbai eksponuojami Panevėžio gamtos mokyklos Žaliojoje galerijoje
bei įvairiose miesto vietose - ,,Galerijoje XX“, Dailės galerijoje, ,,Panevėžio“ viešbučio languose,
bibliotekose. Laureatų darbai saugomi diskuose ir išmaniuosiuose įrenginiuose. Yra išleisti atvirukai
su konkursantų darbais.

Kad kiemas būtų žalias

Renginys organizuojamas daugiau kaip 10 metų. Ilgą laiką vadinęsis ,,Pasidalinkime“, nuo
2022 metų įgijo naują pavadinimą - ,,Kad kiemas būtų žalias“. Gamtos mokyklos kieme susirinkę
augalų mylėtojai iš kaimyninių bendruomenių klauso pranešimų bei dalinasi žiniomis ir patarimais
kaip prižiūrėti įvairius sodo, daržo, gėlynų žalumynus. Renginio pabaigoje vyksta gėlių ir
dekoratyvinių augalų mainai bei tiesioginės praktinės konsultacijos su augintojais. Renginys yra
skiriamas Pasaulinei aplinkos dienai paminėti.

