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                                              Balso pašto pranešimas
2019 m. vasaris. Nr. 131

Mus rasite:

 Lituanistinio švietimo aktualijos ir kitos naujovės 
√ Lietuvių kalbos pamokėlės išeivijos vaikams
√ Piešinių konkursas „Aš – Juozas Tumas-Vaižgantas“
√ Nacionalinis diktantas 2019
√ Kūrybos konkursas „Miniatiūra Kaunui“

◄ Įsimintinos 2019 m. vasario mėn. lietuvių kūrėjų datos ►
Vasario 2 d. 145-osios 
mirties metinės

Valerijonas Ažukalnis (tikr. Zagurskis) (1816-1874), poetas, 
vertėjas iš lenkų kalbos

Vasario 2 d. 110-osios 
gimimo metinės

Vanda Tamošauskaitė-Frankienė-Vaitkevičienė (1909-
2007), išeivijos dramaturgė, pedagogė, visuomenininkė

Vasario 5 d. 50-osios 
mirties metinės

Juozas Balčikonis (1885-1969), lietuvių kalbininkas, 
profesorius, akademikas

Vasario 7 d. 60-osios 
mirties metinės

Valdemaras Kukulas (1959-2011), poetas, eseistas, 
literatūros kritikas

Vasario 8 d. 105-osios 
gimimo metinės

Juozas Krūminas (slap. Juozas Palionis) (1914-1951), 
poetas, vertėjas, žurnalistas

Vasario 8 d. 65-osios 
gimimo metinės

Ramunė Aldona Palekaitė (g. 1954), poetė

Vasario 9 d. 10-osios 
gimimo metinės

Kazys Bradūnas (1917-2009), poetas, publicistas, Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1992 m.), 
„Poezijos pavasario“ laureatas (2002 m.)

Vasario 10 d. 55-osios 
mirties metinės

Stasys Leskaitis-Laskauskas (slap. Ivosiškis) (1902-1964), 
išeivijos lietuvių prozininkas, žurnalistas, redaktorius

Vasario 12 d. 95-osios 
gimimo metinės

Albertas Vytautas Misevičius (1924-1994), rašytojas, 
žurnalistas, prozininkas, vienas produktyviausių lietuvių 
vaikiškos literatūros rašytojų

Vasario 24 d. 55-osios 
gimimo metinės

Kęstutis Navakas (g. 1964), poetas, eseistas, literatūros 
kritikas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas (2006 m.), „Poezijos pavasario“ laureatas 
(2014 m.)

Vasario 26 d. 20-osios 
mirties metinės

Stasys Anglickis (1905-1999), poetas, prozininkas, vertėjas, 
pedagogas, visuomenės veikėjas, Žemaičių rašytojų sąjūdžio 
organizatorius

2019 m. virtualus elektroninis literatūrinis kalendorius žr. ČIA.

Kas savaitę skelbiama paskyrose  @gimtojikalba, google+.
Apklausos 2018-12-23 – 2019-02-01 rezultatai. Ko tikitės iš Naujųjų 
2019-ųjų metų?

Atsakymas Balsai Procentai
Bus ryškių pokyčių 81 35,37 %

Kol kas sunku spręsti 78 34,06 %
Nesitikiu nieko gero 70 30,57 %

Iš viso: 229 balsai
Nauja apklausa. Kaip vertinate bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo 

gaires? Paspauskite vieną iš logotipų ir balsuokite:

Su bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairėmis galima susipažinti ČIA.
   

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje

Diskusija „Bendrojo ugdymo turinys: kokio 
reikia švietimo bendruomenei?“ 

(vaizdo įrašas)
 Kūrinio ekranizacija 

√ Filmas „Faustas“
√ Filmas „Dieviškoji komedija“
 Kalendorinės datos 

⫷ Vasaris ir liaudies prietarai ⫸
⫷ Šv. Agota, Duonos diena ir vasaris ⫸

⫷ Grabnyčios ⫸
⫷ Su Šv. Valentino – Įsimylėjusiųjų – diena! ⫸
⫷ Šventasis Valentinas, Įsimylėjusiųjų diena ⫸

⫷ Meilės siena (užrašai) ⫸
⫷ Muzikinė dovana „Jausmų pasaulis“ ⫸

⫷ Eilės, Šv. Valentino patiekalai, Receptai ⫸ 
⫷ Tarptautinė gimtosios kalbos diena ⫸ 

⫷ Šv. Motiejus ir Vieversio diena ⫸

 Technologijos 
Mobilioji programėlė „Prieš 

egzaminą“
Nemokamos mobiliosios 
lietuviškos programėlės
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