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SAUSIO MĖNUO 

Paroda „Lašelis šilumos Lietuvai“, skirta Laisvės gynėjų dienai.  

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 8 A klasės mokinio Oto Vaitulevičiaus Euro monetų 
paroda (kolekcija). 

Tautodailininkės Laimos Griškevičienės audinių paroda. 

Stendas „ Jie žuvo, kad mes gyventume“, skirtas Sausio 13 d 

VASARIO MĖNUO 

Paroda „Lietuvos Nepriklausomybės kelias: asmenybės, įvykiai“, skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai paminėti (Vasario 16 d.). 

Edukacinis užsiėmimas „Širdelė – mylimiausiai knygai“, skirta Šv. Valentino dienai. 

Netradicinė pamoka „ Lietuviško žodžio puoselėtoja“, skirta rašytojos  Petronėlės Orintaitės 115 – 
osioms gimimo metinėms paminėti.  

Tautinių juostelių pynimo  edukacija „Supink tris spalvas“, skirta Vasario 16 ąjai. 

Pamoka – paskaita „Motiejaus Gustaičio asmenybės šviesa“, skirta poeto, vertėjo, literatūros ir 
kultūros tyrinėtojo Motiejaus Gustaičio 150 – osioms gimimo metinėms. 

Mokytojos Romos Blaževičiūtės – Stankauskienės tušinukų paroda (iš asmeninės kolekcijos). 

 Protų mūšis „Ar žinai gimnazijos istoriją“, skirtas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 
šimtmečiui. 

Pamoka, skirta Vasario 16 ajai paminėti „Mokinių poezija Lietuvai“. 

Paroda „Senųjų knygų kalba“,  skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti.  

 

KOVO MĖNUO 

Mokinių piešinių paroda  „Šalele, Gimtine“, skirta Kovo 11 –ąjai. 

Elės Pasiukevičiūtės floristinių darbų paroda. 

Netradicinė pamoka „Iš kalbos ir iš gyvenimo išnykę daiktai“, skirta Lietuvių kalbos dienoms.  

Netradicinė pamoka „Išnykę kaimai“. 



Romos Stankauskienės vėduoklių paroda (iš asmeninės kolekcijos). 

Poezijos popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

Literatūrinė popietė „Jie nešė mūsų žodį“, skirta Knygnešio dienai.  

Bibliotekininko darbas. Informacinė – pažintinė valandėlė, skirta bibliotekininkų apkabinimo 
dienai.  

BALANDŽIO MĖNUO 

 Netradicinė pamoka „Pasiklydę H. K. Anderseno pasakų šalyje“, skirta Tarptautinei vaikų knygos 
dienai.  

Integruota pamoka „Lazdijų krašto padavimai ir legendos“. Dalyvauja 5 klasių mokiniai. 

Garsiniai poezijos skaitymai „Poezija kalba tiems, kurie supranta daugiau negu gali jinai 
pasakyti“ (Marcelijus Martinaitis). 

Tautodailininkės Linos Živatkauskaitės – Žaliauskienės vytinių juostų paroda, skirta Tautodailės 
metams.  

 Margučių paroda „Kalbantys margučių raštai“ (A. Kirsnos mokyklos mokinių margučių paroda). 

Velykinė edukacija „Margutis – mažas Velykų stebuklas“. Edukaciją veda tautodailininkė Lina 
Živatkauskaitė – Žaliauskienė. 

Kriauklių paroda iš mokytojos Dalios Matūzienės asmeninės kolekcijos. 

 

GEGUŽĖS MĖNUO 

Gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Gimnazija ir mes“, skirta LMGG šimtmečiui 

Integruota lietuvių, dailės  su skaitykla  pamoka „Knyga – pasaulį girdanti išminties upė“, skirta 
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. 

 

BIRŽELIO MĖNUO 

Dokumentinių fotografijų paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai paminėti.  

Paroda „Žemaitei – prozininkei, dramaturgei, publicistei, visuomenės veikėjai – 175.  

Netradicinė pamoka  „Mano knygos – mano biografija“ (Žemaitei – 175). 

.Literatūrinė popietė „Skaitome A. de Sent Egziuperi Mąžąjį princą“. Popietė skirta prancūzų 
rašytojo 120 -osioms gimimo metinėms. 



Vadovėlių tvarkymo ir tikrinimo akcija. 

 

LIEPOS MĖNUO 

Teminis stendas „Žalgirio mūšiui – 600“. 

Naujai gautų vadovėlių paroda. 

 

RUGPJŪČIO MĖNUO 

Paroda „Įdomios knygos“. 

 

RUGSĖJO MĖNUO 

Paroda „Į žinių šalį sugrįžtant“. (Rugsėjo 1- oji). 

Paroda - stendas „Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui – 145“. 

Paroda „Keliaujame su Libertu Klimka“, skirta fiziko, istoriko, etnologo 80 – osioms gimimo 
metrinėms.  

 Paroda „Žydų tema knygose“, skirta Lietuvos žydų genocido dienai.  

Istorinė viktorina „Pasukime galveles“, skirta Lietuvos žydų genocido dienai. 

Radijo laida „ Tyloje sustingusi tragedija“, skirta žydų genocido dienai. 

 

SPALIO MĖNUO 

Fotografijų paroda  „Šimtmetį menančios laiko akimirkos“, skirta LMGG šimtmečiui. 

Fotografijų paroda „Atpažink būsimą Mokytoją“. 

Paroda – stendas „Viktorijai Daujotytei – 75“. 

Viktorina „Steigiamajam Seimui -100“. 

 

 

LAPKRIČIO MĖNUO 

Netradicinė pamoka „Neša Vėlinės žinią...“. 



Tautodailininkės Daivos Stoncelienės (Druskininkai) tapybos darbų paroda 

Netradicinė pamoka „Ruduo su knyga. Populiariausių knygų pristatymas“. 

Poezijos skaitymai „Geltoni lapai sukas vėjy“ . 

Integruota literatūros, muzikos su skaitykla pamoka  „Nelaimei ar laimei Tave pažinau“, skirta 
poeto Pauliaus Širvio 100- osioms gimimo metinėms paminėti.  

 Specialiosios klasės mokinio Rolando Bansevičiaus lipdinių paroda. 

 

GRUODŽIO MĖNUO 

Fotografijų paroda „ Kučiūnų krašto kryžiai“, skirta  Tautodailės metams.  

Pamoka – paskaita „Liaudies meistras Antanas Soroka“, skirta Tautodailės metams. 

 Literatūrinė popietė „Iš pūgų, speigų, sniegų – kelkis pasaka vaikų“, skirta specialiųjų klasių 
mokiniams. 

Alytiškės JolantosTamulionienės veltų rankdarbių paroda „Velti išmislai“ . 

Kūrybinė – edukacinė popietė „ Kalėdinis atvirukas“. 

Viktorina „Ką įdomu žinoti apie Kūčias ir Kalėdas?“. 

 

 

 

 


