Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos preliminarus
VGTU klasės veiklos planas 2017–2018 m. m.
Eil. Nr. Veikla
Susitikimas VGTU
1.
Laboratoriniai darbai:
I gimn. klasė (iš viso 27 mok.)
Chemijos laboratorinių darbų technika (I grupė - 14 mok.)
Fizikos laboratoriniai darbai (II grupė - 13 mok.):
1. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine
ir apverčiamąja švytuokle (14 darbas)
2. Skersinių bangų sklidimo greičio stygoje nustatymas
(18 darbas)
3. Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio
nustatymas (21 darbas)
4. Šildomo kietojo kūno ilgėjimo koeficiento nustatymas
(23 darbas)
5. Dielektriko šilumos laidumo koeficiento nustatymas (24
darbas)

Data
2017-11-24

Pastaba. I ir II grupės mokiniai keičiasi laboratoriniais darbais.
Bendra paskaita:
Matematika. Algebrinių lygčių sprendimas I gimn. klasė (27
mokiniai).
Ekskursija po mokomąsias laboratorijas (mokiniai pirmą kartą
atvyksta į VGTU)
II gimn. klasė (iš viso 25 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 – 13 mok.):
Geometrinio kontūro modeliavimas. Brėžinio paruošimas.

2017-11-23

Pastaba. I ir II grupės mokiniai keičiasi laboratoriniais darbais.
Bendra paskaita:

Chemija. Geriamojo vandens ruošimo technologijos (25
mokiniai)
Ekskursija po automobilių eksploatavimo mokomąją
laboratoriją.

III gimn. klasė (iš viso 18 mokinių)
Fizikos laboratoriniai darbai (11 mok.):
Metalų mechaninių savybių nustatymas tempimo būdu.
Chemijos laboratoriniai darbai (8 mokiniai):
Oro tarša. Kvapų tyrimai.
Bendros paskaitos:
Matematika. Matematinių metodų taikymas sprendimų
priėmime (18 mokinių).

2017-11-23

Vieta
VGTU

Chemija. Nanomedžiagų pasaulis (18 mokinių)
Ekskursija po automobilių eksploatavimo mokomąją
laboratoriją.

2.

Atvirų durų diena

2017-11-30

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.
- Mobilioji aplinkos apsaugos laboratorija ir/arba
- Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorija
2 pamokos

2018-02-13

gimnazija

2017-11-17

gimnazija

4.
5.

Susitikimas VGTU
Laboratoriniai darbai:
I gimn. klasė (iš viso 27 mok.)
Fizikos laboratoriniai darbai (I grupė - 14 mok.):
1. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine
ir apverčiamąja švytuokle (14 darbas)
2. Skersinių bangų sklidimo greičio stygoje nustatymas
(18 darbas)
3. Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio
nustatymas (21 darbas)
4. Šildomo kietojo kūno ilgėjimo koeficiento nustatymas
(23 darbas)
5. Dielektriko šilumos laidumo koeficiento nustatymas (24
darbas)

VGTU
2018-01-30

Biotechnologijos laboratoriniai darbai (II grupė - 13 mok.)
(gimnazijai prašant)
Aplinkos mikroorganizmų tyrimas.

Pastaba. I ir II grupės mokiniai keičiasi laboratoriniais
darbais.
Bendra paskaita:
Aplinkosaugos paskaita. Vandens taupymas taikant ,,Smart“
programas.
II gimn. klasė (iš viso 25 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)
Chemijos laboratoriniai darbai (I grupė -12 mok.):
Oro tarša. Kvapų tyrimai.
Biochemijos ir mikrobiologijos darbai (II grupė -13 mok.):
1. Mikrobiologinės terpės ruošimas
2. Ląstelių išėjimas iš pavienių kolonijų

2018-01-31

Bendra paskaita (25 mokiniai):
Matematika. Grožį galima pagrįsti matematiškai (25 mokiniai)
III gimn. klasė (18 mokinių)
Fizikos laboratoriniai darbai (11 mokinių):
Plieno ir aliuminio tamprumo modulių nustatymas
eksperimentiškai.
Fizikos paskaita (11 mokinių):
Atomas, šviesos kilmė, lazeris.
Biochemijos ir mikrobiologijos darbai (7 mokiniai):
Alkoholdehidrogenazės pradinio fermentinės reakcijos greičio ir
aktyvumo nustatymas.
Bendra paskaita (18 mokinių):
Matematika. Atrask pinigų aitvarą, kuris gyvena Tavo namuose.

2018-01-31

6.

Atvirų durų diena

2018-03-23

7.

Susitikimas VGTU
Laboratoriniai darbai:
I gimn. klasė (iš viso 27 mok.)
Fizikos laboratoriniai darbai (I grupė -14 mok.):
1. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine
ir apverčiamąja švytuokle (14 darbas)
2. Skersinių bangų sklidimo greičio stygoje nustatymas
(18 darbas)
3. Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio
nustatymas (21 darbas)
4. Šildomo kietojo kūno ilgėjimo koeficiento nustatymas
(23 darbas)
5. Dielektriko šilumos laidumo koeficiento nustatymas (24
darbas)
Biotechnologijos laboratoriniai darbai (II grupė - 13 mok.):
(gimnazijai prašant)
Ureazės fermento aktyvumo nustatymas.

VGTU
2018-04-13

Pastaba. I ir II grupės mokiniai keičiasi laboratoriniais darbais.
Bendra paskaita (27 mokiniai):
Matematika. Matematika pieštuku ir kompiuteriu.
Demonstruojamų bandymų stebėjimas.
Robotų kūrimo ir valdymo ypatybės.
II gimn. klasė (iš viso 25 mokiniai)
Fizikos laboratoriniai darbai (II grupė -13 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)
Chemijos laboratoriniai darbai (II grupė -13 mok.):
Oro tarša. Kvapų tyrimai.
Biochemijos ir mikrobiologijos darbai (I grupė -12 mok.):
1. Mikrobiologinės terpės ruošimas
2. Ląstelių išėjimas iš pavienių kolonijų
Pastaba. I ir II grupės mokiniai keičiasi laboratoriniais darbais.

VGTU

2018-04-12

Bendra paskaita (25 mokiniai):
Matematika. Racionaliosios lygtys ir nelygybės

Ekskursija į Antano Gustaičio aviacijos institutą.
III gimn. klasė (iš viso 18 mokinių):
Chemijos laboratoriniai darbai (7 mokiniai):
Ištirpusios geležies kiekio vandenyje nustatymas arba vandens
kokybė Lietuvoje.
Inžinerinės grafikos laboratoriniai darbai (11 mokinių):
Paprasto pastato 3D modelis.
Bendra paskaita (18 mokinių):
Matematika. Kombinatorika.

8.

9.

Ekskursija į LinkMenų fabriką.
VGTU klasių moksleivių mokslinė konferencija
(Saulėtekio rūmuose).
Moksleiviai kviečiami pristatyti per mokslo metus atliktus
tiriamuosius darbus (projektus) ar laboratorinius darbus
gimnazistams, gimnazijų mokytojams bei VGTU
dėstytojams.
Dalyviams bus įteikti konferencijos diplomai.
VGTU klasių Pažymėjimų įteikimas.

2018-04-12

2018-05-17

VGTU

2018-06-14

gimnazija

Parengė ir suderino:
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyresn. specialistė Viktorija Čeikutė,
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pavaduotoja ugdymui Rimutė Kazakevičienė

