
„Šok į tėvų klumpes“ - Pavoverės pasienio užkardoje 
2c klasės mokiniai dalyvavo projekte „Šok į tėvų klumpes“. Gabrielės Dubickos tėvelis maloniai sutiko priimti vaikus 
savo darbovietėje ir supažindinti su savo profesija. 2c klasės mokiniai lankėsi Pavoverės pasienio užkardoje. Ten 
mokiniai klausėsi pristatymo apie pasienio užkardos veiklą, jų vykdomus darbus ir sausumoje ir jūroje. Taip pat 
mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti ir išbandyti kai kuriuos kariškių darbo įrankius. Dar mokiniai sužinojo apie kinologo 
darbą ir apie šunį, kuris gavo apdovanojimą už puikią tarnybą. Pabaigoje mokinių laukė staigmena. Visus norinčius 
Gabrielės tėvelis pavežiojo su keturračiu. 











 

  



„Šok į Tėvų klumpes“ - ANTROKŲ IŠVYKA Į GAISRINĘ 
2a klasės mokiniai, norėdami daugiau sužinoti apie ugniagesių darbą, gegužės mėnesį lankėsi Nemenčinės 
priešgaisrinėje tarnyboje. Gaisrinės darbuotojai patikrino mažųjų žinias- ar jie žino, kaip elgtis kilus gaisrui, kokiu 
numeriu kviesti pagalbą, kaip pasišalinti iš įvykio vietos. Didžiausio susidomėjimo sulaukė gaisrininkų technika - 
galingos mašinos, įspūdinga apranga. Vaikai džiaugėsi suteikta galimybe pasimatuoti šalmą, batus ir visą aprangą. 
Įsitikino, kad ugniagesiai turi būti fiziškai stiprūs, nes jų apranga labai sunki. Antrokai sužinojo, kad gaisrininko 
profesija yra labai pavojinga ir rizikinga gyvybei – jie ne tik gesina gaisrus, bet ir atlieka įvairius gelbėjimo darbus. 
Šioje išvykoje mokinių patirti įspūdžiai ir įgytos žinios skatins vaikus vengti pavojų, būti atsakingiems už savo 
poelgius, saugiai elgtis namuose, mokykloje, o nutikus nelaimei, mokėti išsikviesti pagalbą (112). 



 



„Šok į Tėvų klumpes“ - Vėriškių pradinėje mokykloje ir 
„Jolantos Kaušinienės ūkyje“ 
Gegužės 31 dieną, vykdant mokykloje projektą „Šok į tėvų klumpes“ 6b klasės mokiniai vyko į mokinės Ligitos 
Kaušinytės mamos darbovietę. Mokiniai apsilankė Vėriškių pradinėje mokykloje ir „Jolantos Kaušinienės ūkyje“. 
Mokiniai ne tik sužinojo daug naujų ir įdomių dalykų, bet ir linksmai bei draugiškai praleido laiką. 



























 



  



„Šok į Tėvų klumpes“ - Grožio salone 
Birželio mėn. 10 b mokiniai vyko į grožio saloną. Išvykos metu grožio salono darbuotojos susipažino mokinius su 
savo profesijos ypatumais, atsakė į mokiniams kilusius klausimus. Norintys mokiniai apsikirpo, sutvarkė antakius 
(antakių depiliavimas vašku), dviem norinčioms mergaitėms supynė kasas. Dvi savanorės mergaitės pačios bandė 
su žirklėmis kirpti kitus, specialisto prižiūrimi. Mokiniai liko patenkinti ir dėkingi specialistų darbais. 











 

  



„Šok į tėvų klumpes“ - Vilniaus apskrities vyriausiame 
policijos komisariate 

Birželio 5d 6a klasės mokiniai dalyvavo atviroje dienoje „Šok į tėvų klumpes“ ir apsilankė Vilniaus apskrities 

vyriausiame policijos komisariate. Moksleiviai susipažino su policijos istorija, darbu, pamatė daug įdomių eksponatų, 

naudojamų nusikaltėlių pasaulyje. Taip pat gavo daug naudingų žinių. Visi grįžo kupini įspūdžių ir gerų emocijų. 

Dėkojame Ramintos mamai Natalijai Butkevičienei už nuostabią ekskursiją. 







 

  



„Šok į tėvų klumpes“ - Kairėnų botanikos sodas 
Elenos Devėnaitės senelis prisijungė prie akcijos „Šok į tėvų klumpes“ ir gegužės 25 d. 3 b klasės mokinius pakvietė 
į savo darbovietę – Kairėnų botanikos sodą. Ten mums papasakojo apie ryšių su visuomenė atstovo darbą. 
Mokiniams parodė botanikos sodą, papasakojo apie augalus, jų priežiūrą. Mokiniai buvo sužavėti nuostabiu 
japonišku sodu, alyvų kalneliu, žydinčiais rododendronais. Lipo į namelį medyje, vėliau pavėsinėje vaikų laukė 
vaišės. Mokiniai botanikos sodą apžiūrėjo ir iš apžvalgos aikštelės. 











 

  



Antrokai lankėsi Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje 
Pradinių klasių mokytojui tenka labai svarbi misija – ne tik išmokyti vaiką skaityti, bet ir padėti jam atverti duris į 
nepaprastai įdomų knygų pasaulį. Skaitymas praplečia vaikų žodyną, skatina smalsumą ir kūrybiškumą. Kuo 
daugiau vaikai skaito, tuo daugiau sužino. Todėl lapkričio 16 d. Nemenčinės Gedimino gimnazijos 2a klasės mokiniai 
vyko į Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką. Mokiniai, vaikščiodami bibliotekos knygų labirintais 
ir klausydami įdomaus bibliotekininkės pasakojimo, sužinojo, kad ši biblioteka yra įsikūrusi buvusiuose grafų 
rūmuose, o bibliotekos rūsiuose Antrojo pasaulinio karo metais slėpėsi žmonės. Mokiniai išbandė bibliotekos 
teikiamas paslaugas, pamatė, kaip veikia elektroninė skaitytojo kortelė. Mažieji skaitytojai susidomėjo bibliotekininko 
profesija. Vėliau antrokėliai turėjo edukacinį užsiėmimą, kurį vedė 2a klasės mokinės Elzytės mama. Užsiėmimo 
metu vaikai gamino kalėdinius atvirukus. Visi buvo labai smalsūs, geros nuotaikos, kūrybingi, aktyviai dalyvavo 
edukacinėje veikloje, o pabaigoje visi gavo gražių lauktuvių ir laimingi grįžo namo. 
Džiaugiuosi klasės mokinių tėvelių pagalba ir dėkoju Uršulinai Rakelytei-Česnaitienei už organizuotą naudingą ir 
linksmą edukacinę išvyką! 
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