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Kiekvienas žmogus yra unikalus, todėl kiekvienas yra svarbus. Unikalumas gimdo nuostatą,
kad ne visiems tinka tas pats mokymosi stilius, metodas ar ritmas. Besimokantieji skiriasi tuo, kad
vieni informacijoje ieško sutapimų, kiti – skirtumų (Jensen, 1999, p. 40).
Kūryba – tai galimybė pasivyti skubantį pasaulį. Čia laukiami visi, norintys mokytis ir
bendrauti.

Parodos:
2011 -2012 m. m.
Rugsėjo 1d. paroda „Su Rugsėjo pirmąja“ (Fotografijose Rugsėjo 1- osios dienos
akimirkos gimnazijoje).
Rugsėjo 1 d. skaitykloje pradėjo veikti buvusio gimnazijos mokinio Tado Čėsnos
fotografijų paroda „Gamta“. Parodoje atsispindėjo gamta - kaip amžino grožio, įkvėpimo bei
išminties šaltinis. Tuo pačiu metu skaitykloje buvo galima susipažinti ir su trumpa fotografijos
istorija bei įdomiais fotoaparatais.
Spalio 14 d. skaitykloje svečiavosi bibliotekininkės Vilmos Prapiestienės nuostabių,
puošnių lėlių paroda „Lėlės į žmogų prabyla žavesiu“. Autorė išradingai ir gražiai pristatė 14 lėlių.
Spalio 17 d. skaitykloje vyko Paulo Coelho knygos „Alchemikas“ aptarimas. Šios
knygos pristatymas vyko pagal projektą „Aš galiu jaustis geriau“, kurį finansavo Visuomenės
sveikatos specialiosios programos. Knygos aptarime – pokalbyje dalyvavo gimnazijos psichologė
Asta Čėsnienė bei vyresnių klasių moksleivės.
Spalio 21 d. buvusi mūsų gimnazijos mokinė, garsi floristė Eglė Kazokaitė
supažindino mokytojus ir moksleivius su floristo dekoratoriaus profesija bei mokė praktiškai
dekoruoti gėles. Taip visi kartu sukūrėme bendrą darbą „Gamtos filosofija“.
Lapkričio 10 d. skaitykloje lavinamųjų klasių mokiniams buvo sekama pasaka „Vilkas
ir septyni ožiukai“. Pasakos herojais tą dieną tapo gimnazijos 6 a klasės mokiniai.
Lapkričio 11 d. skaitykloje buvo pristatyta lazdijietės Nijolės Bartnykienės tapybos
darbų paroda „Gamtos paslaptis žmogui“. Parodoje buvo eksponuojama 12 dailininkės darbų. Tai
daugiausia Dzūkijos vietos, jos nuostabi gamta su įvairių spalvų palete.
Lapkričio 16 d. skaitykloje veikė paroda „Salomėja Nėris – amžinybė“, skirta poetės
107 gimimo metinėms paminėti.
Lapkričio 17 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos skaitykloje vyko integruota
pamoka „Kaip žydėjimas vyšnios“, skirta vienos garsiausių ir iškiliausių mūsų tautos poečių –
Salomėjos Nėries 107 – osioms gimimo metinėms paminėti. Pamokos metu mokiniai atliko įvairias
užduotis, susijusias su poetės gyvenimu ir kūryba.
Gruodžio 12 d. gimnazijos skaitykloje buvo galima susipažinti su senovinių kalėdinių
bei naujametinių atvirukų paroda „Laiko ratą pasukus atgal“. (iš mokytojos Astos Eidukaitienės
asmeninės kolekcijos).
Gruodžio 14 d. pradėjo veikti Rimutės Glavinskienės karpinių paroda „ Žiemos
stebuklai“. (18 darbų). Karpiniuose atsispindėjo liaudies meno ornamentai, stilizuoti medžio ir
paukščių, snaigių, angelų motyvai.
Gruodžio 15 d. skaitykloje vyko Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkų susitikimas

– advento popietė „Advento, Kūčių ir Kalėdų papročiai“. Popietę vedė ir apie adventą, Kalėdas, jų
papročius bei tradicijas pasakojo 6 a klasės mokiniai. Šventėje skambėjo giesmės, kurias atliko
mokytojos Birutės Vžesniauskienės vadovaujamas etnografinis ansamblis.
Sausio 9 – 10 dienomis skaitykloje veikė mokinių piešinių paroda „Piešiu laisvę“ bei
Jono Markevičiaus (1991 m. sausio 13 –osios dalyvio) fotografijų paroda „ Sausio 13 – osios
įvykius prisimenant“.
Sausio 13 d. radijo laida, skirta Laisvės gynėjų dienai atminti „Niekas negali
nugalėti tautos, einančios į Laisvę“.
Vasario 2 d. pradėjo veikti mokinių piešinių paroda „Aš sveikas ir laimingas“.
Vasario 8 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos skaitykloje kilnojamoji paroda
„Vaizdais prabilusi praeitis“, iš Lazdijų viešosios bibliotekos fondų. Parodoje buvo galima
susipažinti su įamžintomis Lazdijų rajono bažnyčiomis, piliakalniais, architektūriniais paminklais. Iš
viso – 14 fotografijų.
Vasario 14 d. paroda „Kelias į Laisvę“ , skirta Vasario 16 –ajai (seni spaudiniai,
knygos, nuotraukos).
Vasario 15 d. renginys – edukacinė pamoka „Šalis ta Lietuva vadinas“. Renginio –
pamokos metu buvo prisiminti svarbiausi Lietuvos istorijos faktai, prisimintas 1918 m. vasario 16 –
osios Lietuvos nepriklausomybės dokumentas, buvo skaitomos eilės apie Tėvynę, Gimtinę, Meilę.
Renginį – pamoką vedė bibliotekininkė Daiva Mikalauskienė bei 6 a klasės mokiniai.
Kovo 12 d. skaitykloje pradėjo veikti senųjų lietuviškų knygų parodėlė „Senos knygos
prabyla“ bei 5 b klasės mokinių piešinių paroda „Mano mylimiausia knyga“. Parodos skirtos
Knygnešio dienai paminėti.
Kovo 20 d. renginys skaitykloje su 5 klasių mokiniais „Klausyk, mano tauta,
lietuviško žodžio“!. Renginio metu bibliotekininkė ir mokiniai kalbėjo apie knygnešius, pirmąsias
knygas bei laikraščius. Vaikai ne tik išgirdo apie lietuviško žodžio sunkų kelią, bet ir sprendė
kryžiažodžius bei atsakinėjo į klausimus.
Balandžio 2 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos skaityklą papuošė kelios
parodos. Tai dzūkaitės Rūtos Bradauskaitės darbelių paroda „Spalvotas karoliukų pasaulis“.
Parodoje buvo eksponuojami jaunos bei talentingos merginos darbeliai, atlikti biserio technika.
Prieš Velykas skaitykloje veikė unikali tautodailininkės Birutės Gražulienės margučių paroda. Tai
vašku nudailinti margučiai, kuriuose dominavo įvairios spalvos: juoda, mėlyna, raudona, žalia, bordo
ir kt. Parodai autorė pristatė 20 vašku margintų margučių. Pavasarinę nuotaiką padėjo sukurti įvairių
dydžių vieliniai medeliai, kuriuos pagamino lazdijietis Donatas Pileckas, bei velykiniai atvirukai,
nupiešti dailininkės Nijolės Bartnykienės. Tuo pačiu metu veikė ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos mokinių darbai, kuriuose jie į save pažvelgė per fotoaparato objektyvą. (10 autoportretų).
Nuo Balandžio 20 d. skaitykloje buvo galima susipažinti su fotomenininkės Linos
Kabelkaitės menine fotografijų paroda „Ir aš noriu gyventi žemėje..“. Fotografijose užfiksuotas

paslaptingas bei nebylus gyvūnijos pasaulis. Iš viso 29 fotografijos. Autorė parodoje eksponavo ir
įdomias kačių skulptūrėles, sukurtas iš gipso, vaško, kailio, molio bei metalo.
Gegužės 10 d. atidaryta lazdijiečių Rasos Baltrušaitienės
Ramanauskaitės dekupažo technika dekoruotų daiktų paroda „Dekupažo magija“.

ir

Simonos

2012 – 2013 m. m.
Rugsėjo 1d. „Su Rugsėjo pirmąja". (Fotografijose - Rugsėjo 1- osios dienos akimirkos
gimnazijoje).
„Laikas ir pinigai". Iš asmeninės Linos Kabelkaitės kolekcijos. Parodoje buvo eksponuojama
senovinių popierinių pinigų kolekcija.
Karolinos Šerkšnaitės fotografijų paroda „Vasaros priminimai" (1g b klasės moksleivės).
Fotografijose – lyg giesmėje išsilieja nepakartojamo grožio gamtos vaizdai.
Tautodailininkės Linos Živatkauskaitės – Žaliauskienės rankdarbių paroda „Margumynai". Tai
tradiciniai moteriški rankdarbiai (riešinės, pirštinės).
Arūnės Stacevičiūtės (sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis" narės) fotografijų
paroda „Žvilgsnis į gamtą". Fotografijose užfiksuotas trumpas žvilgsnis į gamtos užkulisius.
5-7 klasių moksleivių paroda „Prikelkime senolių patirtį". Tai per istorijos pamokas sukurtas
senovės gyvenvietės maketas, įvairūs papuošalai, darbo įrankiai.
Tautodailininkės Onutės Nedzinskienės siuvinėtų paveikslų paroda. Autorė lankytojų teismui
pateikė 16 kryželiu išsiuvinėtų paveikslų.
5 klasių mokinių paroda „Spalvotas knygų pasaulis". Istorijos pamokų metu sukurtos knygelės
su šventiniais sveikinimais.
Vokų paroda „Laiko ir įvykių liudytojai". Vokai – iš mokytojos Astos Eidukaitienės asmeninio
archyvo.
Piešinių paroda „Mano svajonių miesto herbas" (5 klasių moksleivių piešiniai).
Mokytojos Birutės Armanavičienės karpinių paroda „Neužmirštamos akimirkos". Karpiniai –
tai meno žanras, teikiantis džiaugsmą ir pasitenkinimą, tiesiog leidžiantis pajusti gyvenimo
prasmę.
Stendas – paroda „Istorinė atmintis", skirta Laisvės gynėjų dienai.
Linos Kabelkaitės meninės fotografijos paroda „Žiema žiemužė". Tai paroda, atspindinti Visatą,
žmogaus santykį su gamta, kada visa gamta išgyvena baltą žiemos sapnų rimtį.
Stendas – paroda „Mes norime ir galime sveikai gyventi". Parodoje buvo pateikta informacija
apie sveikos subalansuotos mitybos svarbą ir įtaką sveikatai.

Moksleivių piešinių paroda „... Mes kiekvienas turim savo Lietuvą", skirta Vasario 16 d.
Istorijos pamokos metu 7 klasių mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojos Salomėjos
Paškevičienės, piešė piešinius Vasario 16 –osios tema. Tai – išskirtiniai darbai, kuriuose
atsispindėjo tautos laisvė, brangi kaip oras, vanduo ir kaip duona.
Stendas – paroda „Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena".
Knygų paroda „Istorija – tai mūsų šaknys", skirta Vasario 16 –ajai.
Senų knygų ir laikraščių paroda „Imkit mani ir skaitykit ir skaitydami permanykit".
Paroda „Vaizdais prabilusi praeitis". (Iš Lazdijų viešosios bibliotekos fondo).
Tautodailininkės Audronės Lampickienės margučių paroda. „Margučių marginimas vašku.
Trečioji karta". Parodoje buvo eksponuojama 20 vašku margintų margučių.
Stendas – paroda „Velykų šventimo papročiai".
Petro Čerkelio darbų paroda „Lazdijų krašto ežerai".
Danguolės Čerkelienės megztų katinų paroda.
Mokytojos Jelenos Talandienės rankdarbių paroda.
Stendas – paroda „Iš Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokinių gyvenimo".
Lauros Česnavičiūtės karpinių paroda.
Indrės Adomynienės paroda „Sutažo papuošalai".
Jūratės Baranauskienės kūrybinių darbų paroda (lapkričio mėn.).
Tautodailininkės, skulptorės Bernadetos Paršeliūnienės medinių skulptūrų ir tapybos darbų
paroda (gruodžio mėn.).
Sovietmečio Kalėdinių ir Naujametinių atvirukų paroda (iš mokytojos Živilės Klimienės
asmeninės kolekcijos) (gruodžio mėn.).

2013 – 2014 m. m.
Rugsėjo 2 d. Lauros Česnakevičiūtės karpinių paroda (Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos
moksleivės vienetinių bei unikalių karpinių paroda ). 35 darbai.
Indrės Adomynienės sutažo dirbinių paroda. Parodoje buvo eksponuojama iš sutažo juostelių
pagamintos sagės (17).
Rugsėjo 9 d. Lazdijų rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio fotoparoda „Žvilgsnis į mus“.

Spalio 10 d. Lavinamųjų klasių aplikacijų paroda „Kelias į sveiką gyvenimą per sveiką mitybą“.
Spalio 25 d. spaudinių paroda „Spalio 25 – oji Konstitucijos diena“.
Lapkričio 4 d. Marijos Sinkevičiūtės – Leseckienės austų juostų paroda.
Lapkričio 5 d. lazdijietės Jolantos Janulevičienės fotografijų paroda „Sustojęs žvilgsnis“.
Lapkričio 7 d. paroda „Žinomi ir nežinomi poetės Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos
puslapiai“.
Lapkričio 21 d. stendas – paroda „Netirpstančių snaigių pūga“.
Lapkričio 28 d. sovietinių Naujametinių atvirukų paroda „Metai prasideda, metai baigiasi“ (Iš
mokytojos Živilės Klimienės asmeninio archyvo, 44 atvirukai).
Gruodžio 2 d. tautodailininkės Redos Vaikšnorienės (Alytus) Keramikos darbų paroda. (10 darbų).
Gruodžio 18 d. tautodailininkės Bernadetos Cibulskaitės – Paršeliūnienės skulptūros (12) ir
tapybos darbų (8) paroda.
Sausio 8 d. tautodailininkės Linos Kabelkaitės siuvinėtų paveikslų paroda.
Sausio 10 d. Linos Kabelkaitės fotografijų paroda „Baltu žiemos taku“ (23 fotografijos).
Sausio 13 d. fotografijų paroda „Mes buvome ten“, skirta Laisvės Gynėjų dienai atminti.
Sausio 17 d. fotografo Jono Bilinsko parodos „Langas į gamtą“ atidarymas.
Sausio20 d. Agnės Juknevičienės pirografijos darbų paroda.
Vasario 3 d. Ebru meno piešinių paroda.
Vasario 5 d. Piešinių paroda „Aš augu sveikas ir stiprus“.
Kovo 3 d. stendas – paroda „2014 – ieji – Kristijono Donelaičio metai“.
Kovo 4 d. paroda „Ir žodžiai tartum prakaitas iš knygos laša“, skirta Knygnešio dienai.
Kovo 5 d. paroda „Žvilgsnis į mokyklinę geografiją“.
Kovo 24 d. stendas – paroda „Lazdijų rajono poetai“, skirta Pasaulinei Poezijos dienai.
Balandžio 16 d. Tautodailininkės, meno kūrėjos Dianos Lukošiūnaitės karpinių paroda.
Balandžio 18 d. fotomenininkės Linos Kabelkaitės fotografijų paroda „Gamta atbunda“.
Gegužės 7 d. paroda „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“, skirta Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai.

Gegužės 13 d. mokytojos Birutės Vžesniauskienės megztų riešinių
paroda.
Gegužės 19d. kraštotyrinės medžiagos paroda „Mokytojos A.
Vaškelienės buvusių moksleivių palikimas – atsiminimai apie
tremtį“. (41 aplankas).

2014 – 2015 m. m.
Pedagogės Loretos Petrauskienės
atvirukų paroda. (2014 -09 -01).

(Panevėžys)

pagamintų
„Knygnešių diena“

Paroda „Atgimimas įpareigoja“, skirta Lietuvos žydų genocido
dienai (nuotraukos, dokumentai). (2014 – 09 -23).
Mokytojų suneštų knygų paroda „Mano mėgstamiausia knyga“ (2014 -10 -01).

„Mano mėgstamiausia knyga“

Paroda „Išsaugoti ateities kartoms“ Pinigų kolekcija iš mokytojos
Živilės Klimienės asmeninio fondo (įvairių šalių ir įvairių laikotarpių
pinigai) (2014 – 10 -09).
Paroda „Lietuvos Maironiečių draugijai 25 – eri“. Parodą ruošė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Onutė Truskienė (014 – 10 – 10).
Paroda „Portreto kelias“ (iš Lazdijų viešosios bibliotekos jaunimo
centro fondo). (2014 – 10 -24).
Paroda „Ekologiškas krepšelis“ (6 – 3 g klasių moksleivių darbai“).
„Ekologiškas krepšelis“

Parodą paruošė technologijų mokytoja Rima Šmitienė (2014 – 11 -03).
Paroda „Karpytos Kalėdinės atvirutės“. Atvirutes parodai pristatė tautodailininkė Lina Kabelkaitė
(2014 – 11 -03).
Paroda „Mes prieš žalingus įpročius“. Parodą rengė sveikatos priežiūros specialistė Danutė
Brusokienė. (2014 – 11 -07).
Paroda „Popierinės užuolaidėlės“. Parodą rengė Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos
lavinamųjų klasių mokiniai (2014 – 11 -20).
Tautodailininkės Linos Kabelkaitės fotografijų paroda „Apšerkšnijusi žiema“ (2014 – 12 -21).
Paroda „Į Kalėdų šviesą“. Tai Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 3 -4 g klasių mokinių darbai
(prakartėlės, žvakidės, angeliukai bei Gyvybės medžiai“ (2014 – 12- 23).
Paroda „Pažinkime Dzūkijos grožį“. Tai Kapčiamiestyje vykusio tradicinio fotoplenero paroda
(2015 -01 -05).
Teminis stendas „Po Sausio 13 – osios ženklu“. (2015 – 01 -13).
Lazdijietės Almos Rėkuvienės paroda „Gėlės žydi ištisus metus“ ( 2015 -01 – 16).
Paroda „Istorija - tai mūsų šaknys“, skirta Vasario 16 d. (2015 -02 -16).
Paroda „Motiejaus Gustaičio gyvenimas ir veikla“, skirta Dzūkijos švietėjo 145 – osioms gimimo
metinėms. (2015 – 02 -27).
Paroda „Adatos fantazijos“ (Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos moksleivių darbai). (2015 – 03 -02).
Mokytojo Jono Malinausko paroda „Popierinių pinigų
istorija“, skirta Kovo 11 –ajai (2015 – 03 -10).
Paroda „Girdžiu lietuviškus žodžius“, skirta Knygnešio
dienai (2015 – 03 -15).
Margučių paroda „Margučių medis“ (6 a klasės mokinių
„Popierinių pinigų istorija“

numargintų margučių paroda) (2015 03 -19).

3-4 -5-8 specialiųjų lavinamųjų klasių mokinių paroda
„Pavasario spalvos“ (2015 – 03 -20).
Paroda „Aš augu sveikas ir stiprus“ (plakatai, piešiniai, lankstinukai) (2015- 04 -07).

Buvusio Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokinio,
dabartinio karinių jūrų pajėgų operacijų planavimo skyriaus
viršininko,
komandoro
leitenanto
Egidijaus
Oleškevičiaus dovanotų knygų
paroda (2015 – 04 -10).

Lazdijietės tremtinės Zuzanos
Urbonaitės fotografijų paroda
„Vasaros akimirkos“ (2015 – 04 -10).
Egidijaus Oleškevičiaus knyga

„Margučių medis“

Tautodailininkės Linos Živatkauskaitės - Žaliauskienės megztų riešinių paroda (2015 – 04 -20).
Stendas „2015 – ieji Etnografinių regionų metai“ (2015 – 04 – 20).
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos abiturientės Lauros Kiškiūnaitės piešinių paroda „Kūrybos
žaismas“. (2015 -05 -04).
Specialiųjų lavinamųjų klasių moksleivės Gerdos
Narušytės kūrybos darbų paroda. (2015 -05 -25).
4 gc klasės mokinės Jovilės Jurkonytės fotografijų
paroda „Emocijos“.
(2015 – 05 -25).

„Kūrybos žaismas“

„Emocijos“

Paroda, skirta Lazdijų gimtadieniui „Lazdijams – 418 metų“. (istoriniai dokumentai, nuotraukos“)
(2015 -06 01).
Renginiai – edukacinės pamokos:
2010 – 2011 m. m.

Edukacinė pamoka „Atminkime Motiejų Gustaitį“. 5 klasių mokiniai lankėsi Dumblio dvare, kur
pasivaikščiojo Motiejaus Gustaičio gimnazijos takais. Pamokos metu 10 klasės mokiniai mokėsi,
kaip reikia rinkti, fiksuoti viską, kas įmanoma, tvarkyti ir studijuoti kraštotyrinę medžiagą, aprašyti
svarbiausius istorinius objektus, fotografuoti bei prakalbinti kuo daugiau senolių, gauti „gyvų“
praeities liudijimų.
Edukacinė pamoka „Kraštotyrinės medžiagos rinkimas ir sisteminimas“.
Edukacinė pamoka “Salomėjai Nėriai 106 – eri“.
2011-2012 m.m.
Edukacinė pamoka „Gamtos filosofija“. Pamoką vedė buvusi mūsų gimnazijos mokinė, garsi
floristė Eglė Kazokaitė.
Edukacinė pamoka „Vilkas ir septyni ožiukai“. Pamoka skirta lavinamųjų klasių moksleiviams.
Edukacinė pamoka „Kaip žydėjimas vyšnios“, skirta vienos garsiausių ir iškiliausių mūsų tautos
poečių – Salomėjos Nėries 107 – osioms gimimo metinėms paminėti. Pamokos metu 3 ir 4 g klasių
moksleiviai atliko įvairias užduotis, susijusias su poetės gyvenimu ir kūryba.

2012 -2013 m. m.

Edukacinė pamoka .„Vėlinės – tauraus dvasingumo šventė". Prieš Vėlines buvo prisiminti į
Amžinybę išėję gimnazijos mokytojai.
Edukacinė pamoka. „Būkime Žiburiais", skirta mūsų krašto šviesuolio Motiejaus Gustaičio 143 –
osioms gimimo metinėms paminėti.
Edukacinis pamoka „Sodų rišimas". Edukacinį užsiėmimą vedė technologijų mokytoja Lina
Živatkauskaitė – Žaliauskienė. Čia mokinys buvo ir klausytojas, ir praktikas, kuris išreiškė save,
kūrė.
Radijo laida „ Lazdijų miesto žydų tragedija II – ojo pasaulinio karo metu".
Viktorina 8 -10 klasių mokiniams „Lietuvos kunigaikščiai" (spalio mėn.).
Netradicinė ugdymo pamoka „Valanda su poetės Salomėjos Nėries poezija" (lapkričio mėn.).
Edukacinė pamoka su lavinamųjų klasių moksleiviais „Snaigių karpymas" (lapkričio mėn.).

2013 -2014 m. m.
Edukacinė pamoka

„Diemedžiu žydėsiu“, skirta Salomėjos Nėries 109 – osioms gimimo

metinėms.
Edukacinė pamoka „Papuoškime Kalėdų eglutę“, skirta lavinamųjų klasių moksleiviams.
Edukacinė pamoka „Motiejaus Gustaičio ir Vydūno dvasinis artumas“, skirta 144 – osioms
Motiejaus Gustaičio gimimo metinėms.
2014 -2015 m. m.

Renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai (Sausio 13). (2014 -01 -13)
Renginys „Atminimas įpareigoja“, skirtas Lietuvos žydų genocido dienai. (2014- 09 -23)
Renginys „Pamąstymai prie Vėlinių žvakelės“ (2014- 11-5)
Renginys „Ar jaunoji Lietuva pažįsta Maironį?“ (2014 -10 -22)
Bibliotekininkų metodinis renginys „Sušilkime gerumu“(2014-12 -10)
Renginys – susitikimas su karo žurnalistu, poetu Ričardu Lapaičiu (2015- 04 -22

Renginys, skirtas 15 Nacionalinei Bibliotekų savaitei.(2015 -04-23)

EDUKACINĖS PAMOKOS: 7

Edukacinė pamoka su Agne Juknevičiene „Meno pažinimo paslaptys“ (2014- 10-19).
Edukacinė pamoka „Karpymo iš popieriaus pritaikymo galimybės suaugusiųjų švietime“, skirta
Lazdijų rajono bibliotekininkams.
Edukacinė pamoka „Vėlinės. Žvakių liejimas“ (2014 -10 -21)
Edukacinė pamoka „Ar jaunoji Lietuva pažįsta Maironį?“. (2014-10-22)
Edukacinė pamoka „Užuolaidėlių karpymas“ (su lavinamųjų klasių mokiniais). Edukacinę pamoką
vedė meno kūrėja, tautodailininkė Lina Kabelkaitė.
Edukacinė pamoka „Ar Motiejaus Gustaičio vadovėlis „Stilistika“ buvo impulsas tolimesniam
taisyklingos lietuvių kalbos supratimui?“, skirta Motiejaus Gustaičio 145 – osioms gimimo
metinėms. (2015 -02- 27).
Edukacinė pamoka – viktorina „Anei rašto, anei druko“, skirta Knygnešio dienai. Dalyvavo
istorijos mokytojai su mokiniais (2015 – 03 -16).

Edukacinė pamoka „Margutis ritas“. Pamoką vedė tautodailininkė Lina Živatkauskaitė –
Žaliauskienė. Dalyvavo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 6 a klasės mokiniai su mokytoja
Vida Kvaraciejiene.
Kraštotyrinė veikla
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos skaityklos veiklos turinį sudaro kraštotyros fondo
kaupimas ir tvarkymas, autografuotų knygų kaupimas, kraštotyros darbų rengimas, seniau ruoštų
darbų pildymas ir spausdinimas, ryšių su kraštiečiais užsienyje užmezgimas ir palaikymas.
Veiklos kryptys – informacijos paieška, kaupimas, kraštotyros darbų rengimas Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos skaitykloje apie Lazdijų rajono istorinius faktus, įvykius, įstaigas,
gyventojus, istorijos, kultūros ir gamtos paminklus.
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos skaitykloje parengti kraštotyros darbai:
„Lazdijų žydų gyvenimas, likimas ir istoriniai faktai".
„Kunigo Bernardo Čepulio gyvenimas ir veikla".
„Senosios kartos pedagogai".
„Įžymių žmonių istorijos".
„Lazdijų miesto ir rajono istorija".
„Lietuviškas žodi, pabylok truputį apie save".
„Rudaminos piliakalnio istorija" (rankraštis).
„Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena".
„Antanas Šarka – aktyvus lietuvybės skleidėjas ir patriotas".

Jonas Šerkšnas ,,Prisiminimai apie Motiejų Gustaitį".
„Salomėja Nėris – kūryba, amžinybė".
„Karpymas irgi menas“ (apie tautodailininkę Dianą Lukošiūnaitę)
„Juozo Krikščiūno gyvenimas ir veikla“
„Nenuilstantis laisvės kovų dalyvis Gediminas Karauskas“

