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Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos   
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Eil. Nr. Veikla Data Vieta 

1. 

 

Mobilioji aplinkos apsaugos laboratorija. Mobiliojoje 

laboratorijoje atliktų darbų refleksija. 

(2 pamokos)  

2016-11-14 

14.00 val. 

Gimnazija 

2. Susitikimas VGTU 

Laboratoriniai darbai: 

I gimn. klasė (iš viso 26 mok.) 

Chemijos laboratorinių darbų technika  (I grupė - 14 mok.) 

Fizikos laboratoriniai darbai (II grupė - 12 mok.): 

1. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine 

ir apverčiamąja švytuokle (14 darbas) 

2. Skersinių bangų sklidimo greičio stygoje nustatymas 

(18 darbas) 

3. Šildomo kietojo kūno ilgėjimo koeficiento nustatymas 

(23 darbas) 

4. Dielektriko šilumos laidumo koeficiento nustatymas (24 

darbas) 

Pastaba. I ir II grupės mokiniai keičiasi laboratoriniais darbais. 

II gimn. klasė (iš viso 22 mokiniai) 

Fizikos laboratoriniai darbai (I grupė - 12 mok.): 

1. Difrakcinės gardelės konstantos nustatymas (Lazerio 

šviesos bangos ilgio nustatymas. Plyšio pločio 

nustatymas) (13 darbas) 

2. Išorinio fotoefekto dėsningumų tyrimas (17 darbas) 

3.  Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (18 

darbas) 

4. Radioaktyviojo beta spinduliavimo šaltinio aktyvumo 

tyrimas (28 darbas) 

Inžinerinės grafikos laboratoriniai darbai (II grupė – 10 mok.): 

Geometrinio kontūro modeliavimas. Brėžinio paruošimas. 

 

Pastaba. I ir II grupės mokiniai keičiasi laboratoriniais darbais. 

 

Bendros paskaitos: 

Chemija. Geriamo vandens paslaptys I ir II gimn. klasės (48 

mokiniai) 

2016-11-25 

 

VGTU 

3. VGTU diena gimnazijoje: 

Stendiniai pranešimai, reklaminė medžiaga apie VGTU 

specialybes, studentišką veiklą 

Dėstytojų prisistatymas aktų salėje. 

Dėstytojų vedamos pamokos 

Karjeros konsultacijos.  

Protų mūšis. 

2017-02-13 

 

Gimnazija 

4. Susitikimas VGTU 

Laboratoriniai darbai: 

I gimn. klasė (iš viso 26 mok.) 

Fizikos laboratoriniai darbai (12 mok.): 

1. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine 

2017-01-31 VGTU 



ir apverčiamąja švytuokle (14 darbas) 

2. Skersinių bangų sklidimo greičio stygoje nustatymas 

(18 darbas) 

3. Šildomo kietojo kūno ilgėjimo koeficiento nustatymas 

(23 darbas) 

4. Dielektriko šilumos laidumo koeficiento nustatymas (24 

darbas) 

Chemijos laboratoriniai darbai  (14 mok.): 

1. Vandens kietumo nustatymas 

2. Tirpumo nustatymas 

  

Pastaba. I ir II grupės mokiniai keičiasi laboratoriniais darbais. 

 

II gimn. klasė (iš viso 22 mokiniai) 

Fizikos laboratoriniai darbai (12 mok.): 

1. Difrakcinės gardelės konstantos nustatymas (Lazerio 

šviesos bangos ilgio nustatymas. Plyšio pločio 

nustatymas) (13 darbas) 

2. Išorinio fotoefekto dėsningumų tyrimas (17 darbas) 

3.  Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (18 

darbas) 

4. Radioaktyviojo beta spinduliavimo šaltinio aktyvumo 

tyrimas (28 darbas) 

Biochemijos ir mikrobiologijos darbai (10 mok.): 

1. Mikrobiologinės terpės ruošimas 

2. Ląstelių išėjimas iš pavienių kolonijų 

  

Pastaba. I ir II grupės mokiniai keičiasi laboratoriniais darbais. 

 

Bendros paskaitos: 

Matematika.  Algebrinių lygčių sistemos (26 mok.) I gimn. kl. 

Matematika. Racionaliosios lygtys ir nelygybės (22 mok.) II 

gimn. kl. 

Demonstruojamų bandymų stebėjimas. 

Robotų kūrimo ir valdymo ypatybės. 

5. Renginys ,,Makaronų tiltai – 2016“. 2017-03  Gimnazija 

6. Susitikimas VGTU 

Laboratoriniai darbai: 

I gimn. klasė (iš viso 26 mok.) 

Fizikos laboratoriniai darbai (12 mok.): 

1. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine 

ir apverčiamąja švytuokle (14 darbas) 

2. Skersinių bangų sklidimo greičio stygoje nustatymas 

(18 darbas) 

3. Šildomo kietojo kūno ilgėjimo koeficiento nustatymas 

(23 darbas) 

4. Dielektriko šilumos laidumo koeficiento nustatymas (24 

darbas) 

Chemijos laboratoriniai darbai  (14 mok.): 

1. Druskų hidrolizė 

  

Pastaba. I ir II grupės mokiniai keičiasi laboratoriniais darbais. 

 

II gimn. klasė (iš viso 22 mokiniai) 

Fizikos laboratoriniai darbai (12 mok.): 

1. Difrakcinės gardelės konstantos nustatymas (Lazerio 

šviesos bangos ilgio nustatymas. Plyšio pločio 

2017-04-21 

 

VGTU 



nustatymas) (13 darbas) 

2. Išorinio fotoefekto dėsningumų tyrimas (17 darbas) 

3.  Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (18 

darbas) 

4. Radioaktyviojo beta spinduliavimo šaltinio aktyvumo 

tyrimas (28 darbas) 

Biochemijos ir mikrobiologijos darbai (10 mok.): 

1. Mikrobiologinės terpės ruošimas 

2. Ląstelių išėjimas iš pavienių kolonijų 

  

Pastaba. I ir II grupės mokiniai keičiasi laboratoriniais darbais. 

 

Bendros paskaitos: 

Matematika.   Modulis. Paprastų lygčių ir nelygybių su 

moduliais sprendimas. (26 mok.) I gimn. kl. 

Biologija. Atliekų nauda ir pavojai. (22 mok.) II gimn. kl. 

Ekskursija į įmonę ,,Vilniaus energija“ arba į Antano 

Gustaičio aviacijos institutą. 
7. I ir II gimn. klasių mokinių tiriamųjų ir laboratorinių darbų, 

atliktų per mokslo metus,  pristatymas 8 klasių mokiniams. 

2017-05-04 

 

Gimnazija 

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. 

Dalyviams bus įteikti diplomai. 

2017-05-16 

 

VGTU 

9. VGTU klasių Pažymėjimų įteikimas. 2017 m. gegužės 

30d.  

Gimnazija   

 

 

Parengė ir suderino:  

Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyresn. specialistė Viktorija Čeikutė, 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pavaduotoja ugdymui Rimutė Kazakevičienė 
 


