
 

     Jau tapo tradicija, kad 

lietuvių kalbos savaitė 

mokykloje vyksta vasario 

mėnesį. Ir ši data pasirinkta 

neatsitiktinai – 1918 m. 

vasario 16-ąją buvo atkurta 

Lietuvos valstybė.  

 

 

 

 

  Lietuviškai geltonos pievos 

šneka  

Ir tie mediniai nupilkėję 

kryžiai,  

Ir aukštos varpinės, ir mažos 

gatvės,  

Sulytais akmenim į dangų 

atsigręžę. 

                                 J. Degutytė 

 

 

 

 

  

 

 

 

LIETUVIŲ 
KALBOS 
DALYKINĖ 
SAVAITĖ 

Vasario 7-11 dienomis 

 

 



Vasario 7 d. (pirmadienis) 

 7-ų kl. kūrybinių darbų 

pristatymas ,,Tradicinių 

kalendorinių švenčių ratas“          

(Mokytoja. A. Butnorienė) 

 10b kl. protmūšis ,,Įdomiai apie 

Lietuvą?“ (3-4 pam.). 

(Mokytojos J. Stručkienė,  

A. Lesauskienė) 

 6c ir 6d kl. viktorina apie 

Lietuvą (3, 5 pam.). 

(Mokytoja O. Jankauskaitė) 

Vasario 8 d. (antradienis) 
 5-tų klasių lietuvių kalbos 

olimpiada (1-2 pam.).  

(Mokytoja J. Kudirkienė) 

 3-ių klasių (vasario 4 d.) ir 4-ų 

klasių (vasario 8 d.) lietuvių 

kalbos olimpiados. 

(Mokytojos R. Tichonova,  

I. Bačinskienė) 

 2-3 kl. kūrybinės dirbtuvės 

„Mano laimės knygelė“ (pagal 

E. Daciūtės „Laimė yra lapė“).  

(Mokytoja R. Tichonova) 

 Raštingiausio mokinio 

konkursas (5, 7 ir 8 kl. mokiniai 

rašys diktantus). 

(Mokytojos A. Butnorienė, J. Kudirkienė) 

  Vasario 9 d. (trečiadienis) 

 Viktorina 6a klasei ,,Ką žinau 

apie Lietuvą?“ (1-2 pam.) 
(Mokytojos A. Lesauskienė,  

O. Jankauskaitė) 

Lietuvių kalbos dalykinės 
savaitės renginiai 

 4-ų kl. mokinių susitikimas su 

rašytoja Neringa Vaitkute (1 

pam. Aktų salėje). 

(Mokytojos I.Bačinskienė, 

A.Paulauskaitė, V.Kaužinienė) 

 
 10 b klasės mokinių iniciatyva 

,,Skaitau mažajam draugui” (3 

pam., 1a klasėje). 
(Mokytojos  A. Lesauskienė,  

O. Bačinskienė) 

 2-3 kl. kūrybinės dirbtuvės 

„Mano laimės knygelė“. 

(Mokytoja R. Tichonova) 

 1c, 2a, 2b, 2c kl. Pamokų metu 

skaitys ir iliustruos pasakas. 

(Mokytoja O. Valentienė) 

  Vasario 10 d. (ketvirtadienis) 

 2a kl. ekskursija į Lėlių 

muziejų.  
(Mokytojos R. Tichonova, O. 

Valentienė) 

Vasario 11 d. (penktadienis) 

 Protmūšis 8b klasėje. 

(Mokytoja O. Jankauskaitė) 

 Pamoka, skirta V. Mačernio 

kūrybai 7 kl. (3 pam.) 

(Mokytoja O. Jankauskaitė) 

 5-tų klasių meninio skaitymo 

konkursas (3 pam.). 

(Mokytoja I. Fondienė) 

 5-7 kl. nuotraukų konkursas 

,,Trispalvė mano namuose“. 

(Mokytoja I. Fondienė) 

 7-ų kl. kūrybinių darbų 

pristatymas ,,Tradicinių 

kalendorinių švenčių ratas“. 

(Mokytoja A. Butnorienė) 

 8c kl. kūrybinių darbų 

pristatymas ,,Kelionės po 

Lietuvos etnografinius 

regionus“ 
         (Mokytoja A. Butnorienė) 

 

 


