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Akcija 

 Mokinių tarybos akcija „Švęskime Vilniaus 698 – ąjį gimtadienį!“  Atsakingi: Mokinių 

taryba, etikos vyresnioji mokytoja J. Radziulienė. 

Paroda 

 Knygų paroda „Vilnius grožinėje ir istorinėje literatūroje“. Atsakingos bibliotekininkės A. 

Vilkevičienė, R. Zavurskienė. 

Kūrybinių darbų paroda 

 6-8 kl. mokinių technologijų kūrybinių darbų paroda „Vilnius“. Atsakingi technologijų 

mokytoja metodininkė R. Drakšienė, technologijų vyresnioji mokytoja A. Stakauskaitė. 

Kūrybinių darbų dirbtuvės 

 Kūrybinių darbų dirbtuvė „Žalio miesto išsaugojimas“. Dalyvauja 2b kl. mokiniai. Atsakinga 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė S. Mažeikienė. 

 Kūrybinių darbų dirbtuvė „Dovana Vilniui“. Dalyvauja 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e kl. mokiniai. 

Atsakingos pradinio ugdymo mokytojos: vyresnioji mokytoja R. Biekšienė, vyresnioji 

mokytoja D. Balnienė, mokytoja Liana Verbiejienė, vyresnioji mokytoja R. Orlovienė, 

mokytoja L. Muliarčikaitė, mokytoja E. Tetianecienė. 

 Kūrybinių darbų dirbtuvė „Aš ir mano Vilnius“. Dalyvauja 4a kl. mokiniai. Atsakinga pradinio 

ugdymo vyresnioji mokytoja R. Račiūnienė. 



 Kūrybinių darbų dirbtuvė „Aš ir mano Vilnius“.  Dalyvauja 4b kl. mokiniai. Atsakinga pradinio 

ugdymo vyresnioji mokytoja A. Ilgevičienė. 

 Erdvinių kūrybinių darbų dirbtuvė „Ateities Vilnius“. Dalyvauja 4c klasės mokiniai. Atsakinga 

vyresnioji mokytoja R. Viburienė. 

 Kūrybinių darbų dirbtuvė „Vilniaus gimtadienis“. Dalyvauja 4d kl. mokiniai. Atsakinga 

pradinio ugdymo mokytoja E. Brazauskienė. 

 Dailės studijos kūrybinių darbų dirbtuvė „Piešniai Vilniui“. Dalyvauja dailės studijos mokiniai. 

Atsakinga dailės mokytoja ekspertė J. Sidabrienė. 

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokų savaitė 

 Skaitomos, prisimenamos legendos, padavimai apie Vilniaus įkūrimą. Dalyvauja 5c, 5d, 6b, 

7a, 7c kl. mokiniai. Atsakingos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė B.Vaiciukevičienė, 

lietuvių kalbos mokytoja J. Antanevičienė. 

 Lietuvių kalbos pamoka 6a kl. mokinimas B.Sruogos poemos „Giesmė apie Gediminą“ 

skaitymas. Atsakinga lietuvių kalbos mokytoja J. Antanevičienė.  

 Lietuvių kalbos pamoka 8b kl. mokiniams „Legendos apie šv. Kristoforą grožis ir prasmė“. 

Atsakinga lietuvių kalbos mokytoja ekspertė D. Briedienė.  

 Knygos „Haiku Vilniui“ skaitymas. Dalyvauja 5e, 7b, 8a, 8c kl. mokiniai. Atsakinga lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė D. Kapočienė. 

 

Matematikos pamokų savaitė 

 5-8 klasių mokinių matematikos projektas „Matematinė ekskursija po Vilnių“. Atsakingi: 

matematikos mokytoja ekspertė R. Klasauskienė, matematikos mokytoja metodininkė I. 

Laurinė, matematikos mokytoja metodininkė I. Šumskienė, matematikos mokytoja 

metodininkė L. Lubauskaitė, matematikos mokytoja E. Morkūnienė. 

Klasės valandėlės, skirtos paminėti Vilniaus miesto 698 – ąjį gimtadienį 

 Kuriame sveikinimo filmuką Scratch programa. Vilniaus gimtadienio proga  Dalyvauja 1b ir 1c 

kl. mokiniai. Atsakinga pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja D. Imbrasienė, pradinio ugdymo 

mokytoja R. Juciuvienė. 

 Legendos apie Vilniaus įkūrimą skaitymas ir iliustravimas. Dalyvauja 2a kl. mokiniai. 

Atsakinga pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja D. Abramavičienė. 

  „Vilnius dainose ir poezijoje", dalyvauja 5a kl. mokiniai. Atsakinga muzikos mokytoja 

metodininkė A. Banikonienė. 

 Diskusija-pokalbis „Kuo mums brangus Vilnius“, dalyvauja 5b kl. mokiniai.  Atsakinga 

biologijos mokytoja mokytoja  R. Banišauskė. 

 Vilniaus padavimo skaitymas.  Sveikinimo su palinkėjimu miestui gamyba. Dalyvauja 5c kl. 

mokiniai. Atsakinga lietuvių kalbos mokytoja J. Antanevičienė. 

 Filmo ,,Vilniaus legenda“peržiūra ir aptarimas. Sveikinimo Vilniaus miestui su  palinkėjimais 

gamyba. Dalyvauja 5d kl. mokiniai. Atsakinga technologijų vyresnioji mokytoja A. 

Stakauskaitė. 

 Vilniaus legendos skaitymas. Dalyvauja 5e kl. mokiniai. Atsakinga lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė D. Kapočienė. 



 Įdomūs faktai apie Vilnių. Dalyvauja 6a kl. mokiniai. Atsakinga informacinių technologijų 

vyresnioji mokytoja A. Dvareckienė. 

 Video filmukų apie Vilnių peržiūra ir aptarimas. Komiksų kūrimas. Dalyvauja 6b kl. 

mokiniai. Atsakinga etikos vyresnioji mokytoja J. Radziulienė. 

 Integruota klasės valandėlė ir anglų kalbos pamoka.  Filmo „ What is Vilnius“ peržiūra ir 

aptarimas. Dalyvauja 6c kl. mokiniai. Atsakinga anglų kalbos vyresnioji mokytoja I. Vyčienė. 

 Pokalbis ,,Mano mylimiausios ir gražiausios Vilniaus vietos“. Dalyvauja 7a kl. mokiniai. 

Atsakinga lietuvių klabos mokytoja metodininkė B. Vaiciukevičienė. 

 Virtuali ekskursija po Vilnių ,, Pažinkime pilių teritoriją“. Dalyvauja 7b kl. mokiniai. 

Atsakinga istorijos vyresnioji mokytoja J. Grigonienė. 

 Sveikinimas Vilniui. Dalyvauja 7c klasės mokiniai. Atsakinga matematikos mokytoja 

metodininkė Irena Laurinė 

 Viktorina ,,Mano miestas - Vilnius“. Dalyvauja 8a klasės mokiniai. Atsakinga anglų kalbos 

vyresnioji mokytoja K.  Tokarienė. 

 Diskusija ,,Kodėl verta didžiuotis, kad gyveni Vilniuje“. Sveikinimas miestui. Dalyvauja 8b 

klasės mokiniai. Atsakinga vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Dalia Simanavičienė. 

 Viktorina ,,Ar pažįsti Vilnių ?“. Dalyvauja 8c klasės mokiniai. Atsakinga anglų kalbos 

vyresnioji mokytoja A. Šetkuvienė. 

 

Programą parengė Ilona Šumskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 

 


