
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos VGTU klasės veiklos planas 

2015–2016 m. m. 
 

Eil. Nr. Veikla Laikas Vieta 

1. Mobilioji aplinkos apsaugos laboratorija. Mobiliojoje 

laboratorijoje atliktų darbų refleksija. 

(2 pamokos)  

2015-11-20 Gimnazija 

2.  Susitikimas VGTU 

Laboratoriniai darbai: 

Chemijos laboratorinių darbų technika  (12 mok.) 

Fizikos laboratoriniai darbai (12 mok.): 

1. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas 

matematine ir apverčiamąja švytuokle (14 darbas) 

3 mok. 

2. Skersinių bangų sklidimo greičio stygoje 

nustatymas (18 darbas) 3 mok. 

3. Šildomo kietojo kūno ilgėjimo koeficiento 

nustatymas (23 darbas) 3 mok. 

4. Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo 

kelio nustatymas (21 darbas) 3 mok. 

Bendros paskaitos: 

Matematika.  Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymas ir 

skaičiavimas (24 mok.)  

2015-11-25 VGTU 

3. Atvirų durų diena (Saulėtekio rūmuose).  2015-12-04 VGTU 

4. VGTU diena gimnazijoje (dalyvauti gali ne tik VGTU 

klasių moksleiviai). 

Dėstytojų prisistatymas aktų salėje. 

Kiekvienas dėstytojas veda pamokas pagal susitarimą 

(klasėse, mokinių grupėse). 

Karjeros konsultacijos. Protų mūšis. 

2015-12-01 

2016-04-05 

Gimnazija 

5. Susitikimas VGTU 

Laboratoriniai darbai: 

Fizikos laboratoriniai darbai (12 mok.): 

1. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas 

matematine ir apverčiamąja švytuokle (14 darbas) 

3 mok. 

2. Skersinių bangų sklidimo greičio stygoje 

nustatymas (18 darbas) 3 mok. 

3. Šildomo kietojo kūno ilgėjimo koeficiento 

nustatymas (23 darbas) 3 mok. 

4. Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo 

kelio nustatymas (21 darbas) 3 mok. 

Chemijos laboratoriniai darbai (12 mok.) 

1. Vandens kietumo nustatymas 3 mok. 

2. Titravimas. Neutralizacija 3 mok. 

3. Rūgščių ir bazių savybės 3 mok. 

4. Genetinis neorganinių junginių ryšys 3 mok. 

Bendros paskaitos: 

Matematika.  Algebrinių lygčių sistemos (24 mok.) 

2016-01-26 VGTU 

6. Renginys ,,Makaronų tiltai – 2016“. 2016-03  Gimnazija 

7. Susitikimas VGTU 

Laboratoriniai darbai: 

Fizikos laboratoriniai darbai (12 mok.): 

2016-04-20 VGTU 



1. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas 

matematine ir apverčiamąja švytuokle (14 darbas) 

3 mok. 

2. Skersinių bangų sklidimo greičio stygoje 

nustatymas (18 darbas) 3 mok. 

3. Šildomo kietojo kūno ilgėjimo koeficiento 

nustatymas (23 darbas) 3 mok. 

4. Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo 

kelio nustatymas (21 darbas) 3 mok. 

Chemijos laboratoriniai darbai (12 mok.) 

1. Vandens kietumo nustatymas 3 mok. 

2. Titravimas. Neutralizacija 3 mok. 

3. Rūgščių ir bazių savybės 3 mok. 

4. Genetinis neorganinių junginių ryšys 3 mok. 

Bendros paskaitos: 

Matematika.  Modulis. Paprastų lygčių ir nelygybių su 

moduliais sprendimas. (24 mok.)  

Ekskursijos po laboratorijas. Bandymų demonstravimas. 

8. VGTU klasių mokslinė konferencija (Saulėtekio rūmuose). 

Moksleiviai, per mokslo metus darę tiriamuosius darbus 

(projektus) ir atlikę laboratorinius darbus,  pristatys juos 

gimnazijų mokytojams bei VGTU dėstytojams. 

2016-05-17 

 

VGTU 

9. Konferencijoje dalyvavusių mokinių darbų aptarimas 2016-05-18 Gimnazija 

 

 

Parengė ir suderino:  

Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyresn. specialistė Viktorija Čeikutė, 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rimutė 

Kazakevičienė 
 


