RENGINIŲ PLANAS
SAUSIO MĖNUO
1. Ekspedicijų į lietuvių tremties ir žūties vietas Sibire pradininko Antano Sadecko fotografijų ir
asmeninių daiktų paroda „Pusę amžiaus tamsos“ (paroda parengta iš Lazdijų krašto muziejaus
padalinio Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejaus fondų).
2. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 3 ga klasės mokinės Lauros Kondratavičiūtės riešinių
paroda.
3. Stendas „Eik taip, kaip eina Laisvė“, skirtas Sausio 13 – ajai.
4. Viktorina „Per skausmą į Laisvę“, skirta Laisvės gynėjų dienai.

VASARIO MĖNUO
1. Fotografijų paroda „Vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signatarai“.
2. Poezijos popietė – pamoka „Ir einu tais tiltais į tave“,
valstybės atkūrimo dienai - Vasario 16 d..

(B. Brazdžionis), skirta Lietuvos

3. .Protų mūšis „Lietuva – tu man viena“, skirtas Vasario 16 – ąjai.
4. Edukacinė paskaita „Kaip apynys ieško sau ramsčio...“ Dalyvauja Eugenija Sidaravičiūtė ir
Birutė Vanagienė. Edukacinė paskaita, skirta 10 klasių mokiniams. (Gimnazijos aktų salė).
5. Geografijos kalendorių paroda. Sudarytojai geografijos mokytojai ekspertai Albinas Jarmala ir
Jonas Malinauskas. Foto nuotraukos Ryto Šalnos.

KOVO MĖNUO
1. Paroda „Deimantiniais pėdsakais...“, skirta Vaižganto metams.
2. Literatūrinė popietė „Dangaus ir žemės pasiuntinys Juozas Tumas – Vaižgantas“, skirta
rašytojo spaudos darbuotojo, literatūros istoriko, kritiko, visuomenės veikėjo, pedagogo, kunigo
Juozo Tumo – Vaižganto 150 – osioms gimimo metinėms. (Gimnazijos aktų salė).
3.. Joanos Vaikšnoraitės ir Albino Jarmalos knygos „Vaikiškom rankom išskleistos burės“
pristatymas. (Gimnazijos aktų salė)
4. Lazdijietės Angelės Janulevičienės siuvinėtų darbų paroda.
5. . Kūrybinė popietė „Užgavėnių kaukių gamyba“.

BALANDŽIO MĖNUO
1. „Gražiausios lietuvių pasakos“. Garsiniai skaitymai su 5 klasių mokiniais.
2. Viktorina „Pažink aviacijos pasaulį“ (dalyvauja 7 klasių mokiniai). Skirta Tarptautinei aviacijos

ir kosmonautikos dienai.
3. Netradicinė pamoka „Pokalbiai apie perskaitytas knygas“.
4. Dokumentinio filmo „Antanas Smetona – Lietuvos Respublikos Prezidentas“ peržiūra, skirta

Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metams.
5. Integruota pamoka „Knygos su margučiais ir apie margučius“.
6. Kriauklių paroda iš mokytojos Dalios Matuzienės asmeninės kolekcijos.

GEGUŽĖS MĖNUO
1. Paroda „Geografija - skarelėse“ (iš mokytojo Jono Malinausko asmeninės kolekcijos).
2. Integruota pamoka „Knyga – pasaulį girdanti išminties upė“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai.
3. Paroda „Piešinyje – Lazdijai“, skirta miesto šventei.

BIRŽELIO MĖNUO
1. Fotografijų paroda ,,Kalniškės mūšiui – 70“. Fotografuota 2015 m. Iš Laisvės kovų muziejaus
fondų.
2. Biblioterapinis užsiėmimas Rodaan Al Galidi knyga „Autistas ir pašto balandis“.
3. Vadovėlių tvarkymo ir tikrinimo akcija.

LIEPOS MĖNUO
1. Teminis stendas „Liublino unija: idėja ir tęstinumas“, skirta 450 – osioms metinėms.
2. Fotografijų paroda „Medininkų godojamas skausmas“.

RUGPJŪČIO MĖNUO
1. Naujai gautų vadovėlių paroda.
2. .Informacinis stendas „Kalendorinė metų šventė – Žolinės“.

RUGSĖJO MĖNUO
1. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos V.K. Jonyno dailės skyriaus
baigiamųjų klasių keramikos kūrybinių darbų paroda.
2.. Vaikiškų žinynų ir enciklopedijų paroda „Įdomiai apie rimtus mokslus“.
3. Garsinis skaitymas „Mes vyžoti būrai“, skirtas rašytojo, kunigo Kristijono Donelaičio 305 –
osioms gimimo metinėms.
4..Istorinė viktorina „Jie gyveno greta mūsų“, skirta Lietuvos žydų genocido aukų atminimo
dienai.
5. Icrhoko Rudaševskio knygos „Vilniaus geto dienoraštis“ aptarimas.

SPALIO MĖNUO
1. Vaikystės, jaunystės fotografijų paroda „Atpažink būsimą Mokytoją“.
2. Kilnojamoji paroda „Tremties takais: praeitis ir dabartis“. (Iš Laisvės kovų muziejaus fondų).
3.. Popietė „Branginkime šaulio vardą“, skirta Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 100 – mečiui.
Popietę veda 2 g c klasės mokinė Samanta Apolskytė.

LAPKRIČIO MĖNUO
1. Netradicinė pamoka „Pamiršti kaimai ir žmonės“, skirta Vietovardžių metams. (Pamokos metu
bus sudaromas Lazdijų rajono išnykusių kaimų žemėlapis).
2. Netradicinė pamoka „Neša Vėlinės žinią...“.
3.. Laimos Šerkšnienės siuvinėtų paveikslų paroda.
4. Viktorina „Salomėja Nėris – viena didžiausių XX a. Europos lyrikių“, skirta poetės 115 –
osioms gimimo metinėms.
5. Peter Wohllleber knygos „Paslaptingas medžių gyvenimas. Ką jie jaučia, kaip susikalba –
neregimo pasaulio atradimai“ aptarimas.

6.Edukacinė popietė „Arbatos galia“.

