GERIAUSI 2000-2004 m. METINIAI PROJEKTINIAI DARBAI
Projektinis darbas – tai tiriamoji, mokslinė, paţintinė ir kūrybinė veikla. Šis darbas skatina mokinius ieškoti,
savarankiškai ir laisvai mąstyti.
Jau pradinėje mokykloje, vadovaujami mokytojų, mokiniai vykdo
metinius projektus: ,,Sveikas mokinys – sveika mokykla”, ,,Metų
laikai” (2000 – 2001 m.m.), ,, Kelionė po pasaulį” , ,,Pasodinom
ąţuolą” (2002 – 2003 m.m.). Mokiniai savo tėveliams ir visai mokyklos
bendruomenei rodo savo sukurtus muzikinius spektaklius (muzikinis
spektaklis ,,Rudnosiukas”, Valentino dienai skirtas spektaklis
,,Raudonosios širdies karalystė”. Mokiniai aktyviai dalyvauja
integruotame anglų kalbos, muzikos, choreografijos ir dailės projekte
,,Angliškos Kalėdos”.
Gimnazijos mokiniai, vadovaujami pedagogų, atlieka daug įdomių
projektinių darbų anglų kalba, pavyzdţiui, ,,Sveika mityba” (2001 –
2002 m.m.), ,,Tarša Lietuvoje”, ,,Šokolado kelias” (2002 – 2003 m.m.),
anglų kalbos, dailės ir matematikos integruotas projektas ,,Ţalingi
įpročiai” (2001 – 2002 m.m.), anglų kalbos ir dailės projektinis darbas
,,Spalvų pasaulis” (2002 – 2003 m.m.). Kasmetinei matematikos ir
lietuvių kalbos savaitei mokiniai rengia integruotus projektus. Didelį
mokinių kūrybingumą rodo projektiniai darbai: ,,Neatrastų ţemių
ţemėlapiai” , ,,Planetų modeliai” (2002 – 2003 m m.), dailės ir lietuvių
kalbos integruotas projektas ,,Graikų dievai”, istorijos, lietuvių kalbos ir
dailės projektinis darbas ,,Laiškai iš viduramţių”. 2002 – 2003 m.m.
vyko visų klasių muzikos projektas ,,Anglų renesansas”.
Dailės projektas ,,Mitologinės būtybės” pelnė diplomą tarptautiniame meninės kūrybos projekte ,,Gamtos
pasaka 2003″. Mokinius sudomino pavasarinė meninė akcija ,,Mes – vorai”, ,,Klasicizmo gyvieji puslapiai” ,
,,Vilnius ţiemą”, ,,Dailės istorijos puslapiai”.
2004 m. mokykla šventė savo gyvavimo dešimtmetį. Šiuos jubiliejinius
mokyklos veiklos metus buvo nutarta suplanuoti projektiniu būdu. Buvo
pasirinkta tema, atitinkanti mūsų mokyklos siekius: skleisti šviesą, gėrį ir
dvasingumą, paţinti savosios kultūros šaknis, ugdyti meilę ir pagarbą
tautiniam menui. Į metinį projektą, pavadintą ,,Kuriu saulę”, įsiliejo
mokomųjų dalykų integruoti projektai: lietuvių kalbos, dailės, technologijų
– ,,Šviečia protėvių veidai”, gamtos mokslų – ,,Saulėgrįţa”, socialinių
mokslų – ,,Mes po Europos saule”, etikos, matematikos ir informacinių
technologijų ,,Kokia mano klasė ,,Saulės” mokykloje?”, uţsienio kalbų – ,,Saulė – Sun – Sonne…”, pradinių
klasių – ,,Kuriu saulę”.
Visą metų veiklą mokyklos moksleiviai ir mokytojai pristatė vaidindami misterijoje ,,Saulės išvadavimas”
Kalnų parke. Muzikinis spektaklis ,,Saulės išvadavimas“ buvo kuriamas visų dalykų pamokose. Dailės ir
technologijų pamokose moksleiviai studijavo ir kūrė pagoniškų kostiumų eskizus, kuriuos ir vilkėjo
spektaklio metu, berniukai gamino skudučius ir archajinį metą imituojančius papuošalus. Muzikos pamokose
buvo repetuojami orkestro ir vokalo muzikiniai numeriai studijos įrašams. Choreografijos pamokose
moksleiviai kūrė spektaklio personaţų šokius, per lietuvių kalbos pamokas – tekstus spektaklio muzikai. Visų
kūrybą reţisierė sujungė bendrose repeticijose.

Dešimtmečio proga mokyklos bendruomenė išleido knygą apie mokyklą, įrašė spektaklio kompaktinę
plokštelę ir DVD.

