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SAUSIO MĖNUO 

Stendinis pranešimas „Mes būsime: Lietuva 1991 -01-13“, skirta Laisvės gynėjų dienai.  

Ekskursija po Lazdijų miestelį, aplankant išlikusius objektus, kur gyveno ir dirbo žydų tautybės 
žmonės „Šimtmečio ženklai.“ 

Netradicinė – integruota istorijos ir pilietiškumo pamoka „Jie gyveno šalia mūsų“, skirta 
tarptautiniai Holokausto dienai paminėti.  

Spaudinių ir knygų paroda „Lietuvos žydų gyvenimas“. 

 

VASARIO MĖNUO 

Spaudinių paroda „Esu kaip akmuo pamėtėtas į viršų, kad čiulbėčiau tave“, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai paminėti (Vasario 16 d.). 

Netradicinė pamoka „Mano mokyklos istorija“. 

Netradicinė pamoka su penktų klasių mokiniais „Visą gyvenimą atidavęs kitiems“, skirta poeto, 
vertėjo, literatūros ir kultūros tyrinėtojo Motiejaus Gustaičio 152 – osioms gimimo metinėms. 

Netradicinė integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei muzikos pamoka „Brandinęs ir gynęs 
lietuvišką žodį, kultūrą“, skirta poeto, vertėjo, literatūros ir kultūros tyrinėtojo Motiejaus 
Gustaičio 152 – osioms gimimo metinėms. 

 Senų žurnalų paroda „ O buvo ir toks žurnalas....“ (žurnalai „Genys“ ir mokytojos Živilės 
Klimienės asmeninio archyvo).  

Viktorina 1 g klasių mokiniams „Kad giedočiau Tave“, skirta Vasario 16 - ajai paminėti.  

 

KOVO MĖNUO 

LMGG 5 – 12 klasių mokinių piešinių paroda  „Lietuvos Laisvė“, skirta Kovo 11 –ąjai. 

Spaudinių paroda „Laisvės pavasaris“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 
paminėti.  

Integruota lietuvių literatūros ir istorijos pamoka „Lazdijiečių žvilgsnis į Lietuvą“. Lazdijietės 
poetės Aldonos Mikalonienės knygelės „Raidelių kelionė po Lietuvą“, iliustruotos Lazdijų 



Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokinių piešiniais, pristatymas“, skirta Lietuvių kalbos 
dienoms.  

Edukacinis užsiėmimas „Spalvingi knygos skirtukai Lietuvai“. Dalyvauja specialiųjų 
(lavinamųjų) klasių mokiniai. 

LMGG 5 – 10 klasių mokinių piešinių paroda „Užgavėnių kaukės“. 

Viktorina „Knygnešių šviesa“,  skirta Knygnešio dienai. Dalyvauja 5 klasių mokiniai. 

Paroda „Senųjų vadovėlių  ir dokumentų kalba“,  skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti. (iš 
mokytojų V. Kvaraciejienės, Z. Šklėrienės, S. Mazaliauskienės asmeninių archyvų). 

Netradicinė pamoka „Kūrybinė laboratorija: mokinių sukurtų eilėraščių Laisvės gynimo 
tema“. Skaitymai, skirti Pasaulinei Poezijos dienai. 

 

BALANDŽIO MĖNUO 

 Lazdijietės Aldonos Mikalonienės knygos „Mergaitė su degtukais inscenizacija“, skirta 
Tarptautinei vaikų knygos dienai.  (dalyvauja 5 b klasės mokiniai). 

Kūrybinės dirbtuvės – edukacija „Knygos ženklai“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. 

Fotografijų paroda „Margutis“. 

Velykinė edukacija  „Velykinio margučio simbolika. Edukaciją veda tautodailininkė Lina 
Živatkauskaitė – Žaliauskienė. 

Lazdijietės Evelinos Mocejūnaitės vašku margintų velykinių margučių paroda „Atvažiavo Velykė 
su margučių krepšiu“.  

 

GEGUŽĖS MĖNUO 

Netradicinė pamoka „Mažos valstybės didi gimtojo žodžio galia“, skirta Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dienai.  

Fotografijų paroda  „Lazdijai tarpukario laikotarpiu“, skirta  Lazdijų miesto gimtadieniui.  

Paskaita - pamoka „Humanistas Pranciškus Skorina“, skirta pirmojo spaustuvės steigėjo LDK 
525 – osioms gimimo metinėms ir jo išleistos LDK pirmosios knygos 500 metų sukakčiai paminėti 
(3 g klasių mokiniams).  

 

BIRŽELIO MĖNUO 



LMGG 5 ų klasių mokinių piešinių paroda „Žiūrėkite, tai mano vaikystė...“ Paroda, skirta 
Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. 

Literatūrinė paroda „Vieškelius nuplovėm ašarų upeliais“, skirta Gedulo ir Vilties dienai 
paminėti.  

Vadovėlių tvarkymo ir tikrinimo akcija. 

 

LIEPOS MĖNUO 

Literatūrinė paroda  „ Istorija – praeities laikas, kuris neužmirštamas“, skirta Liepos 6 – 
Mindaugo karūnavimo dienai. 

Stendinis pranešimas „Žalgirio mūšiui – 612“.  

 

RUGPJŪČIO MĖNUO 

Senų fotoaparatų paroda „Laiko pėdsakai“, skirta Pasaulinei fotografijos dienai. 

Stendinis pranešimas „Žolinė: kai vasara susitinka su rudeniu“. 

 

RUGSĖJO MĖNUO 

Fotografijų paroda „ Žinių pasaulis atvėrė duris“, skirta Mokslo ir žinių dienai. 

Pamoka – paskaita  „Humanistas Pranciškus Skorina“, skirta pirmosios spaustuvės LDK steigėjo 
Pranciškaus Skorinos 525 – osioms gimimo metinėms ir jo išleistos LDK pirmosios knygos 500 
metų sukakčiai.  

Lazdijietės Giedros Grėbliūnienės tapybos darbų paroda.  

Viktorina „Lazdijų žydų kultūra, istorija“, skirta Lietuvos žydų genocido dienai.  

SPALIO MĖNUO 

Paroda „Seniausia knyga Mokytojo namuose“, skirta Tarptautinei Mokytojo dienai. 

Netradicinė pamoka „Tau, Mokytojau“.... Mokinių sukurti eilėraščiai mylimiausiam Mokytojui.  

Literatūrinė – istorinė popietė „Ir skambėkit mūsų dainos, po šalis plačiausias“, skirta Maironio 
160 – osioms gimimo metinėms.  

Edukacinis užsiėmimas „Jurginų pasaka“ (rudeninių puokščių gamyba). 

Netradicinė pamoka „Ruduo – eilėse“. 



 

LAPKRIČIO MĖNUO 

Tautodailininkės Redos Vaikšnorienės keramikos darbų paroda. 

Renginys  „Ievos Simonaitytės gyvenimas ir kūryba“, skirtas Mažosios Lietuvos krašto rašytojos 
Ievos Simonaitytės 125 – osioms gimimo metinėms paminėti. 

Literatūriniai skaitymai “Mus kalbina knygos lapeliai“. 

Paroda „Senų rankinių paslaptys“.  

Išvyka po Vilkaviškio kraštą (aplankysime poetų, žymių žmonių gimtines, muziejus, bibliotekas). 

 

GRUODŽIO MĖNUO 

Kūrybinės degustacijos „Kraštiečiai savo kūrybą skaito“ . (Dalyvauja Ričardas Lapaitis, Kęstas 
Sukackas). 

Literatūrinė viktorina „Kalėdinių knygų istorijos“. 

Pamoka – paskaita  „Lietuvių kilmės JAV filmų kūrėjas, menininkas Jonas Mekas“. 

Lazdijietės Nijolės Vasiukonienės piešinių paroda „Portretai“. 

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinis varpelis“. 

Kalėdinė akcija „Knyga – dovana“.  

 

 

 


