
 

  Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 
               

Aktualijos 
1) Nacionalinio diktanto "Gyvasis kultūros vanduo" 

tekstas. 

2) Peržiūrimas Mokslo ir studijų įstatymas . 

3) Tikslinis studijų finansavimas . 

4) Vaikų literatūros premija. 

5) 2013m.kalendorius.Kūrinių jubiliejai. 

6) Lietuvių rašytojų datos  (2013 m.). 

7) Lietuvių rašytojų jubiliejai (2013 m.). 

8) Pasaulio kūrėjų datos  (2013 m.). 

Renginiai ir konkursai 
1) Kvalifikacijos tobulinimo seminaras (2013 m. 

balandžio 24 d.). 

2) Reportažų ir filmukų kūrimo konkursas  (iki 2013 m. 

gegužės 2 d.). 

3) Viktorina "Kristijono Donelaičio gyvenimas ir 

kūryba" (iki 2013 m. gegužės 7 d.). 

4) LR Seimas skelbia kalbos premijos konkursą. 

Egzaminai 2013 
1) Į pagalbą abiturientams.Leidinys "Prieš egzaminą" . 

2) Privalomi literatūros kurso ir konteksto autoriai 

valstybiniam ir mok ykliniam brandos egzaminui. 

3) Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino 

užduočių pavyzdžiai. 

4) Valstybiniai egzaminai ir kriterinis vertinimas . 

5) Viešasis kalbėjimas.Abiturientų pasirinkimai. 

6) Abiturientai pasirinko brandos egzaminus . 

7) Kaip dvyliktokai turi rašyti viešojo kalbėjimo 

planus? 

8) 2013 m. brandos egzaminų organizavimo ir vyk dymo 

tvarkos aprašas . 

9) 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio ir 

valstybinio egzamino užduoties vertinimo instrukcijos : 

  - 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio 

brandos egzamino vyk dymo instrukcija; 

  - 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio 

brandos egzamino vyk dymo instrukcija. 

 

      Gimtosios kalbos pagrindai 

       dal yk as i nfo@ gmai l . com  

           i nfo pa gri n dai @gm ai l .co m  

      mo kovas   
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Pamokos 
1) 450m. nuo Mažvydo mirties  (video). 

2) Nenoriu išnykti iš savo š viesiosios būties  (Putinui-120, 

video). 

3) Lietuvių moderniosios prozos pradžia. 

4) Ar tikrai mažai težinome apie Strazdelį. 

5) 2014 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka. 

6) Kultūros epochos ir literatūros srovės . 

7) Magiškojo realizmo kūrėjas Gabrielis Garsija 

Markesas. 

 

Minėtos datos 
1) Tarptautinė kultūros diena. 

2) Velykų kilmė ir papročiai. 

3) Balandžio kilmė ir atgaiva sielai. 

4) Juokų, arba melagių, diena. 

5) Gandrų sugrįžimas. Blovieščiai. 

6) Verbų sekmadienis . 

7) Pasaulinė poezijos diena. 

8) Pasaulinė žemės diena. Pavasario lygiadienis . 

9) Juozapinės ir pempės šventė. 

10) Knygnešystė Lietuvoje. 

11) 40-ties paukščių diena. 

12)Kovo 8-oji. Faktai ir idėjos . 

13) Kazimierinės ir kovarnių diena. 

Lietuvių kalbos naujienos 
1) Lietuvių kalbos naujienos . 

2) Lietuvių kalbos naujienos . 

3) Lietuvių kalbos naujienos . 

4) Lietuvių kalbos naujienos . 

5) Lietuvių kalbos naujienos . 

6) Lietuvių kalbos naujienos . 

7) TOP apklausos. 

 

Mus rasite:             
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