KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ IR PASIRINKTŲ ASMENINIŲ PROJEKTŲ PAGAL MOKOMUOSIUS
DALYKUS SĄRAŠAS
6 klasės mokinių baigiamieji kūrybiniai darbai
Eil. Mokinio vardas,
Nr.
pavardė

Mokomasis
dalykas

Mokytojo
vardas,
pavardė

Kūrybinio
darbo
pavadinimas

Trumpas darbo
aprašymas

Pasirinkto
meninio kūrinio
atkūrimas.

1.

Evelina
Murinaitė

Dailė

Audronė
Užtupienė

2.

Matas
Rasimavičius

Fizinis
ugdymas

Jūratė
Ažubalytė

,,Pasirinkto
meninio
kūrinio
atkūrimas“
,,Susikurk
sau fizinio
aktyvumo
programą
savaitei“

3.

Gabrielė
Rasimavičiūtė

Gamta ir
žmogus

Inga
Inapienė

,,Daržo
augalai"

Tai turėtų būti
sistemingai
sudėliota veiklų
seka skirta tam
tikram poreikiui
tenkinti, užsiimant
veikla 5 dienas per
savaitę. Pvz., viso
kūno raumenų
stiprinimui,
ištvermės
lavinimui,
kažkurios sporto
šakos elementų
tobulinimui,
fizinio aktyvumo
palaikymui,
mankštos
kompleksas,
svorio metimas ir
t.t.
Padaro pristatymą
daržo augalų.
Kokie augalai
sodinami, kaip
prižiūrimi, kuo jie
naudingi žmogaus
sveikatai, įdeda
nuotraukas. Parašo
2-3 receptus, ką
galima
pasigaminti iš
daržo augalų.

7 klasės mokinių baigiamieji kūrybiniai darbai

Eil.
Nr.

Mokinio
vardas,
pavardė

Mokomasis
dalykas

Mokytojo
vardas,
pavardė

Kūrybinio
darbo
pavadinimas

Trumpas darbo
aprašymas

1.

Evelina
Čereškevičiūtė

Lietuvių
kalba;
etnokultūra

Integruota
lietuvių kalba
ir etnokultūra

2.

Rimgailė
Mergiūnaitė

Geografija

Jūratė
Kuliukienė,
Danutė
Miknevičienė
Inga Inapienė

Kupiškėniškos tarmės
tekstų pasakojimas
Kupiškio televizijos laidai
„Kupiškėnų olasas“.
Paruošia pristatymą (2-3
dienų) apie Lietuvos
lankytinas vietas, jas
aprašo kuo įdomios, kodėl
reikia aplankyti. Nurodo,
kur yra, įdeda žemėlapius.

3.

Imantas
Meškelis

Geografija

Inga Inapienė

,,Lietuvos
lankytinos
vietos"

4.

Gabija
Morozova

Dailė

Audronė
Užtupienė

5.

Rokas
Vaitiekūnas

Užsienio
kalba (anglų)

Daiva
Miciūnienė

,,Pasirinkto
meninio
kūrinio
atkūrimas"
,,Differences
between
British and
American
English“

,,Lietuvos
lankytinos
vietos"

Paruošia pristatymą (2-3
dienų) apie Lietuvos
lankytinas vietas, jas
aprašo kuo įdomios, kodėl
reikia aplankyti. Nurodo,
kur yra, įdeda žemėlapius.
Pasirinkto meninio kūrinio
atkūrimas.

What kind are they?
Search for information.
Make your presentations
interesting (e. g. create a
short vocabulary
pronunciation video, etc.).
You can work in pairs or
groups (online).
Skirtumai tarp amerikiečių
anglų kalbos ir anglų
anglų kalbos. Rasti
informaciją ir ją pateikti
jums priimtiniausiu būdu.
Kūrybiškumas yra pliusas.
Galite dirbti online su
draugu, pvz. įrašyti
pokalbį ar pan.

8 klasės mokinių pasirinkti dalykai projektinei veiklai

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Mokinio vardas, pavardė
Adelė Baronaitė
Osvaldas Laucius
Auridas Meškelis
Matas Paslauskas
Aurita Trasykytė

Dalykas
Dailė
Anglų kalba
Anglų kalba
Anglų kalba
Etnokultūra

9 klasės mokinių baigiamieji kūrybiniai darbai

Mokytojo
vardas,
pavardė
Giedrė
Bačiulienė

Kūrybinio
darbo
pavadinimas
Metalai

Dailė

Audronė
Užtupienė

Biologija

Renata
Ulinskienė

,,Pasirinkto
meninio
kūrinio
atkūrimas"
Profesija,
kuriai reikia
biologijos
žinių

Eil.
Nr.

Mokinio vardas,
pavardė

Mokomasis
dalykas

1.

Neilas Balčiūnas

Chemija

2.

Aida Melaikaitė

3.

Vesta Onaitytė

Trumpas darbo
aprašymas
Paruošti skaidres
apie pasirinktą
metalą.
Pasirinkto
meninio kūrinio
atkūrimas.
Paruošti
pristatymą apie
profesiją
(kirpėjas, virėjas,
treneris,
gydytojas,
kosmetologas,
veterinaras ir
kt.), kuriai
reikia biologijos
žinių.

