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Sausio 19 diena
Šią dieną vyko Lietuvos Moksleivių Sąjungos mokymai
skirti mokinių savivaldai.

Tikslų siekimas;
Motyvacija;
Komandos tarpusavio
santykiai.

Jų metu nariai diskutavo
aktualiomis temomis:



Vasario pirmoji
savaitė

Kokia yra savivaldos paskirtis;
Kiek narių sudaro savivaldą;
Kas yra prezidentė bei kuratorė.

Šią savaitę mokinių savivaldos nariai
susitiko su 5-9 klasių moksleiviais ir
juos supažindino su mokinių
savivalda.

Vyko Kahoot žaidimas, o po jo
trumpas savivaldos pristatymas, kurio
metu mokiniai sužinojo:



Vasario 16 diena
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO
DIENOS PROGA ORGANIZAVOME
VIKTORINĄ, KURIOJE DALYVIAI GALĖJO
PARODYTI SAVO ŽINIAS BEI SUŽINOTI
NAUJŲ, SMAGIŲ FAKTŲ. 



Mokytojų ir moksleivių santykius;
Komunikaciją;
Nuotolinį mokymąsį;
Karjerą;
Teisę;
Psichologiją.

Mokinių savivaldos atstovės dalyvavo LMS Žiemos forume,
kurio metu klausėsi įvairių paskaitų apie:

LMS Žiemos forumas 2021



Balandžio 7 diena

Viešasis kalbėjimas;
Lyderio vaidmuo komandoje.

Šių LMS mokymų metu savivaldos nariai
gilino žinias šiose srityse:



Balandžio 17 diena

LMS metinės ir finansinės ataskaitos
pristatymas;
LMS Revizijos komisijos metinės ir
finansinės ataskaitos pristatymas;
Kandidatės į LMS prezidentes ir Revizijos
komisijos rinkimai.

Šią dieną vyko Lietuvos Moksleivių Sąjungos
XXXI Asamblėja, kurios metu vyko:



Balandžio 23 diena
Minėjome Anglų kalbos dieną, kurios metu kartu su
anglų kalbos mokytojomis padarėme Quizizz žaidimą.
Tai buvo puiki proga paįvairinti pamokas ir įgyti naujų
žinių.



Gegužės 9 diena
Minėjome Europos dieną ir kartu
su Jaunimo Europos komandos
nare Rugile Balčiūnaite
organizavome pamokas apie Žaliąjį
kursą.

Sudalyvavome Europos egzamine.



Prezidento rinkimai
Gegužės mėnesį vyko Obelių
gimnazijos prezidento rinkimai,
tačiau neatsirado kandidatų.
Tuomet kartu su RRMT pagalba
keitėme nuostatus ir išsirinkome
laikiną savivaldos pirmininkę - Ievą
Misiūnaitę.



Spalio 19 diena
SAVIVALDOS NARĖS VYKO Į
BIRŽUS, KURIUOSE APLANKĖ
BIRŽŲ PILĮ IR KIRKILŲ HELOVINO
PARKĄ.



Mokinių savivalda minėjo vadinamą vaiduoklių šventę.
Gimnazijos aplinka buvo papuošta, o moksleiviai galėjo
persirengti įvairiausiais kostiumais. 
Taip pat kiekviena klasė dekoravo savo klasės duris.

Spalio 31 diena



Naujojo prezidento
rinkimai
Lapkričio 29 dieną slaptu balsavimu buvo
išrinkta nauja laikinoji mokyklos
prezidentė - Rūta Kolosovaitė.



Gruodžio 10 diena
Gimnazijoje šią dieną vyko pižamų diena.
Moksleiviai atėjo apsirengę pižamomis,
vilkėdami chalatus ar nešiojosi pledus.



Gruodžio 23 diena
Šią dieną mokykloje vyko žaidimų vakaras,
kurio metu moksleiviai žaidė įvairiausius
žaidimus ir praleido jaukų vakarą su draugais.



Minėjimai:
Sausio 13-oji
Pasaulinė kovos su vėžiu diena
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena
Pasaulinė Dauno sindromo diena
Melagių diena
Pasaulinė žemės diena
Mamyčių diena
Spaudos laisvės diena
Pasaulinė aplinkos apsaugos diena
Tėvo diena

Europos kalbų diena
Mokytojų diena
Klimato kaitos diena
Tarptautinė vyrų diena
Kalėdinė padėka mokytojams



Įvykę susitikimai:
Su klasių seniūnais - 3
Su mokyklos administracija - 3
Su Rokiškio rajono moksleivių
taryba - 2
Vadovų Klubai


