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Rudenį medžių lapai nusidažo įvairiomis spalvomis ir papuošia mūsų
aplinką. Vasaros karščių metu malonu pasislėpti medžių pavėsyje nuo
kepinančios saulės spindulių. Rugsėjį einant į mokyklą pastebėjome, jog tik
paradinė pietinė mokyklos teritorijos pusė apsodinta medžiais atrodo labai
gražiai. Kitose mokyklos teritorijos pusėse medžių beveik nėra, todėl kilo
mintis pasodinti medelius ir šiose teritorijose.

I. Įvadinė dalis

TIKSLAS: Mokyklos teritorijos laisvose vietose pasodinti medelius.

UŽDAVINIAI:
1) Susipažinti su medžių įvairove ir jų augimo savybėmis.
2) Susipažinti su mokyklos teritorijos laisvomis vietomis kur būtų galima 

sodinti medelius.
3) Pasirūpinti medelių sodinukais.
4) Pasodinti numatytose vietose medelius.
5) Prižiūrėti pasodintus medelius.
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Pradžioje internete ieškojome informacijos apie įvairius medžius,
studijavome jų augimo ypatumus, kaip vystosi ir plečiasi jų šaknys žemėje.
Ieškojome medžių kurių šaknys vystosi gilyn į žemę, kad augdami neiškilnotų ir
nesugadintų greta jų esančių takų.

Atsirinkę tinkamus medžius (ąžuolai, liepos, beržai, klevai) tyrinėjome
mokyklos teritoriją kuriose vietose galima pasodinti medelius. Mokyklos
teritorijoje yra daug įvairių požeminių komunikacijų trasų (šiluminės,
nutekamųjų vandenų, elektros linijos), todėl turėjome pasirinkti tokias vietas
kuriose pasodinti medeliai nepakenktų šiems įrenginiams. Apžiūrėję mokyklos
teritoriją sudarėme planą kur sodinsime medelius. Nutarėme pasodinti 4
medelius vakarinėje mokyklos pusėje esančiame šlaite ir 4 medelius prie
mokyklos rytinėje pusėje tarp pėsčiųjų tako ir stadiono bėgimo tako.

Tada internete ieškojome informacijos kaip teisingai paruošti duobes
medelių sodinimui.

Čia mūsų projekto vykdymas nutrūko, nes dėl karantino negalėjome kovo-
balandžio mėnesiais pasodinti numatytus medelius.

II. Projekto pristatymas
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Vykdydami projektą susipažinome su medžių įvairove, jų augimo
ypatybėmis. Sužinojome kaip reikia sodinti medelius.

Projekto nepavyko užbaigti dėl paskelbto karantino.

III. Apibendrinimas
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