
 

                                     
  

Vilnius: 700 metų jaunas 
JUBILIEJAUS PROGRAMA 

700 minčių gimtajam miestui 

Sausio 16-27 d.  

Geografijos pažintinis - kūrybinis projektas „Vilnius mano miestas sąmonės žemėlapyje“. Dalyvauja 6a, 6b, 6c, 6d, 6e kl.mokiniai.      
Atsakinga geografijos mokytoja Viktorija Bartašiūtė. 
 
Integruotas užsienio kalbų ir socialinių mokslų projektas „Vilnius mano miestas teminiuose žemėlapiuose".     

  Dalyvauja 7a, 7b, 7c, 7d, 7e kl. mokiniai. Atsakingi: geografijos mokytoja Viktorija Bartašiūtė,  
  anglų kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Tokarienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Rasa Sutkienė,  
  anglų kalbos mokytoja Jolanta Razgūnienė, anglų kalbos mokytoja Jūratė Mincevičiūtė. 
 
  Patyriminis integruotas lietuvių ir užsienio kalbų projektas „Pažink Vilnių iš naujo“. Dalyvauja 7a, 7b, 7c, 7d,  
  7e kl. mokiniai. Atsakinga istorijos vyresnioji mokytoja Gabrielė Ramanauskienė. 
   

Patyriminis – kūrybinis integruotas lietuvių kalbos, geografijos projektas „Vilnius – literatūros kūriniuose“. Dalyvauja 8a, 8b, 8c kl. 
mokinių grupė. Projekto mentoriai: lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Daiva Briedienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Birutė 
Vaiciukevičienė. Projekto kuratorė geografijos mokytoja Viktorija Bartašiūtė. 

 

 



 

 
Integruotas vokiečių kalbos, verslumo ir finansinio raštingumo projektas „Vilniaus ir Vokietijos miestų verslo įmonių 
bendradarbiavimas“. Dalyvauja 8a, 8b, 8c kl. mokiniai. Atsakinga vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Dalia Simanavičienė.  
 
Statistinis tyrimas „Lankomiausios vietos Vilniuje“. Dalyvauja 7-8 kl. mokiniai. Tyrimą rengia 7e kl. mokiniai: Gytis Zabarauskas, 
Džanardas Polozov.  Atsakinga geografijos mokytoja Viktorija Bartašiūtė.  
 
Integruotas kūrybinis dailės, technologijų projektas „Gimtadienio tortas“ Dalyvauja 1-4 kl. mokiniai. Atsakingi 1-4 kl. pradinio 
ugdymo mokytojai.  
 
Anglų kalbos kūrybinis projektas „Legenda apie Vilniaus įkūrimą“. Dalyvauja 3-4 kl. mokiniai. Atsakingos anglų kalbos mokytojos: 
mokytoja metodininkė Virginija Bajoriūnienė, vyresnioji mokytoja Martyna Razmaitė. 
 

Anglų kalbos kūrybinis projektas „Sveikinimai Vilniui“. Dalyvauja 2 kl. mokiniai. Atsakingos anglų kalbos mokytojos:       mokytoja 
metodininkė Virginija Bajoriūnienė, vyresnioji mokytoja Martyna Razmaitė. 
 
Lietuvių kalbos pamokos 6 kl. mokiniams. Teminių pamokų ciklas „Vilnius padavimuose ir legendose“. Atsakingos lietuvių kalbos 
mokytojos: mokytoja metodininkė Danguolė Kapočienė, vyresnioji mokytoja Jolita Antanevičienė. 
 
Lietuvių kalbos pamokos 7 kl. mokiniams. Eilėraščių konkursas „Vilnius mano širdyje“ Atsakingos lietuvių kalbos mokytojos: mokytoja 
metodininkė Danguolė Kapočienė, vyresnioji mokytoja Jolita Antanevičienė. 

 
Anglų kalbos pamokos 5-8 kl. mokiniams. Dokumentinio filmo apie Vilnių peržiūra ir aptarimas. Atsakingos  
anglų kalbos mokytojos:   vyresnioji mokytoja Kristina Tokarienė, vyresnioji mokytoja Rasa Sutkienė, mokytoja  
Evelina Streckienė, mokytoja Jolanta Razgūnienė.  

 

Anglų kalbos pamokos 8a, 8b, 8c kl. mokiniams. Anglų kalbos rašinėlis/esė „Mano jausmai Vilniui“. Atsakinga  
anglų kalbos mokytoja Jolanta Razgūnienė. 
 

 

 

 



 

  Dorinio ugdymo pamokos 7-8 kl. mokiniams „ Vilniaus kultūrų ir religijų įvairovė“. Atsakinga tikybos mokytoja metodininkė Rimanta    
Kairatytė.  

   
  Technologijų pamokos 5-8 kl. mokiniams. Modeliavimas Inkscape programa „Vilniaus varpai“. Atsakingos technologijų mokytojos: 

mokytoja metodininkė Roa Drakšienė, vyresnioji mokytoja Asta Stakauskaitė. 
 
   Interaktyvi viktorina „Ką aš žinau apie Vilnių“. Dalyvauja 5-8 kl. mokiniai. Atsakinga biologijos mokytoja Rūta Banišauskė.  
 
Muzikos laboratorija „Myliu Vilnių“. Dalyvauja priešmokyklinio ugdymo grupių  „Bitutės“, „Katinėliai“ ugdtytiniai. Atsakinga muzijkos 
mokytoja metodininkė Marytė Bėjerienė. 
 

  Sausio 18-25 d. kūrybinio programavimo savaitė. 
  

• Interaktyvaus atviruko kūrimas Scratch programavimo kalba. Dalyvauja IT kl: 1a, 1c,  
1d, 2c, 3b, 3c. Atsakingos pradinio ugdymo mokytojos: mokytoja Agnė Dambrauskaitė, mokytoja Edita Tetianecienė, mokytoja Renata 
Abromavičienė, vyresnioji mokytoja Rasa Viburienė,  mokytoja Regina Juciuvienė, vyresnioji mokytoja Daina Imbrasienė. 

 

• Interaktyvios ekskursijos – viktorinos „Įdomiausios Vilniaus vietos“   kūrimas Scratch programavimo kalba. Dalyvauja 6 kl. mokiniai. 
Atsakinga informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Marina Kolesničenko.  

 

• Animuotos knygos „Kodėl aš myliu Vilnių?“ kūrimas Canva programa. Dalyvauja 7 kl. mokiniai. Atsakinga informacinių technologijų 
vyresnioji mokytoja Marina Kolesničenko.  

 
Sausio 18-25 d. kūrybinės FabLab dirbtuvės: ženkliukų „Vilnius700“ gamyba. Dalyvauja verslumo ir  
finansinio raštingumo klasės: 1b, 2a, 2b, 3b. Atsakingos pradinio ugdymo mokytojos: vyresnioji mokytoja  
Renata Orlovienė, vyresnioji mokytoja Rita Račiūnienė, vyresnioji mokytoja Aušra Ilgevičienė, mokytoja  

  metodininkė Snieguolė Mažeikienė.  
 

   
 

 

 



 

 
Sausio 25-28 d.  

 

Walk15 žingsnių iššūkis „Gimtadienio žingsniai Vilniui!“. Dayvauja 1-4 kl., 5-8 kl, mokiniai,  
progimnazijos bendruomenė. Atsakingi: fizinio ugdymo mokytojasmetodininkas Saulius Šlekys, fizinio 
ugdymo vyresnioji mokytoja Svetlana Stundienė, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas Vytautas Sipavičius.  
 

  Orientacinis žygis „Vilniaus Ozo takais“. Dalyvauja 5b, 5d kl. mokiniai. Atsakingi: fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Saulius 
Šlekys, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja Svetlana Stundienė.  

 

Žingsnių iššūkis „Ėjimas Vilniaus pėsčiųjų takais“. Dalyvauja 6a, 6b, 6c, 6d, 6e kl. mokiniai. Atsakingi: fizinio ugdymo mokytojas 
metodininkas Saulius Šlekys, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja Svetlana Stundienė.  
 
 Sausio 23 d.  kūrybinės dirbtuvės „Gėlių diena“. Dalyvauja 1-4 kl. mokiniai. Atsakingos pradinio ugdymo mokytojos. 
 
 Sausio 24 d.  muilo burbulų fiesta. Dalyvauja 1-4 kl. mokiniai. Atsakingos pradinio ugdymo mokytojos.  
 
Sausio 25 d.  kūrybinės veiklos ir viktorinos  pertraukos metu:  

• Gimtadienio šventė „Švęskime Vilniaus jubilejų“. Dalyvauja 1-4 kl. mokiniai.   Atsakingos pradinio ugdymo mokytojos. 

• Šokio/judesio laboratorija „Švęskime kartu“. Dalyvauja 1-4 kl. mokiniai. Atsakingos pradinio ugdymo mokytojos.  

• Šokio/judesio laboratorija „Švęskime kartu“. Dalyvauja 5-8 kl. mokiniai. Atsakingi: Mokinių taryba, mokinių tarybos kuratorė - 
etikos   vyresnioji mokytoja Janė Radziulienė.  

• Kūrybinės dirbtuvės „Lipdome iš modelino proginį medalį“. Dalyvauja 1a, 1b, 1c, 1d, 1e kl. mokiniai. Atsakinga pradinio ugdymo 
mokytoja Indrė Kurovskienė.  

• Interaktyvi viktorina „Vilnius 700“. Po 3 pamokų dalyvauja 5-6 kl. mokiniai, po 4 pamokų 7 kl. mokiniai. Atsakingi: 8a, 8b, 8c kl. 
mokiniai, anglų kalbos mokytoja Evelina Streckienė. 

                                                                                                                          

Sausio 25 d.   

• Mokinių tarybos akcija „Švęskime 700 – ąjį Vilniaus gimtadienį!“  Atsakingi: Mokinių taryba, Mokinių tarybos kuratorė - etikos 

vyresnioji mokytoja Janė Radziulienė. 

 



 

• Anglų kalbos interaktyvi viktorina „Facts about Vilnius“. Dalyvauja: po 3 pamokų – 5 kl. mokiniai, po 4 pamokų – 7 kl. mokiniai, 

po 5 pamokų 6 kl. mokiniai. Atsakingi: anglų kalbos mokytoja Evelina Streckienė, 8a, 8b, 8c kl. mokiniai.  

• Interaktyvi viktorina  „Vilnius 700“. Per 2 pamoką dalyvauja 3-4 kl. mokiniai aktų salėje, 1- 2kl. mokiniai savo kabinetuose. 

Atsakingi: Mokinių taryba, Mokinių tarybos kuratorė - etikos vyresnioji mokytoja Janė Radziulienė.       

 

• Protų kovos „Kas, kur, kada? Valstybės pažinimo centre. Dalyvauja 6b, 6c kl. mokiniai. Atsakinga istorijos vyresnioji mokytoja 

Gabrielė Ramanauskienė.  

  

Sausio 26 d.   
 
Kūrybinio projekto „Kuriantis ritmuojantis Vilnius“ pristatymas Vilniaus 700-ojo gimtadienio proga,  po 5 pamokų aktų salėje.              

Dalyvauja 5-8 kl. mokiniai. Projekto organizatorė muzikos mokytoja metodininkė Aušra Banikonienė. Atsakingi: dailės mokytoja 

ekspertė Jurga Sidabrienė, technologijų mokytoja metodininkė Roma Drakšienė, technologijų vyresnioji mokytoja Asta Stakauskaitė, 

muzikos mokytoja metodininkė Daiva Kurcevičienė,  informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Marina Kolesničenko,  

Sausio 27 d. 15.30-17.30 val. aktų salėje  šokių popietė „Muzikos ritmu“. Dalyvauja 5-8 kl. mokiniai. Atsakingi: Mokinių taryba, mokinių   
tarybos kuratorė – etikos mokytoja Janė Radziulienė.  
 
Sausio 27 d. chorų festivalis „Dainuoju tau, Vilniau“. Dalyvauja 7-8 klasių mokiniai po 5 pamokų aktų salėje. Atsakinga muzikos      
mokytoja metodininkė Aušra Banikonienė.  
                                                                                                                                                                                                                                          
 

Kūrybinių darbų parodos 
 
PUG „Bitutės, „Katinėliai“ ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Vilnius – mano miestas“. Atsakingos priešmokyklinio ugdymo 
mokytojos: Nijolė Meškaitė, Oksana Kuch.  

 
3-5 kl. mokinių  keramikos darbų paroda „Gedimino pilies bokštas“. Atsakingas keramikos būrelio vadavas - dailės vyresnysis   
mokytojas Marius Baliulevičius.  

 



 

6 -7  kl. mokinių keramikos darbų paroda „Senasis Vilnius“. Atsakingas keramikos būrelio vadavas - dailės vyresnysis mokytojas 
Marius    Baliulevičius. 

 
  5-8 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Senojo Vilniaus fragmentai “. Atsakingas dailės vyresnysis mokytojas Marius Baliulevičius. 
 
 3-5 kl. mokinių keramikos darbų paroda „Gedimino pilies bokštas“. Atsakingas keramikos būrelio vadavas - dailės vyresnysis 

mokytojas Marius Baliulevičius.  
 
  5-7 kl. mokinių kūrybos darbų paroda „Skambantis Vilnius“. Atsakingos technologijų mokytojos: mokytoja metodininkė Roma 

Drakšienė, vyresnioji mokytoja Asta Stakauskaitė. 
 
  Dailės studijos kūrėjų  instaliacija „Vilniui 700“ . Atsakinga dailės studijos vadovė - dailės mokytoja ekspertė Jurga Sidabrienė.  
 

Švęskime Vilniaus 700- ąjį gimtadienį visi kartu! 

 
 
 
 
 

Programą parengė: 
Ilona Šumskienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
 
 
 
 
 
 
 

 


