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Mus rasite:

 Lituanistinio švietimo aktualijos ir kitos naujovės 
 Skaitmeniniai garso įrašai

Literatūrinės-muzikinės kompozicijos

   √ Kafka. Metamorfozė.mp3
√ Granauskas. Su peteliške ant lūpų.mp3
√ Parulskis. Nenoriu susipažinti.mp3
√ Putinas. Nemigų būsenos.mp3
√ Aidas Marčėnas. Lyrika.mp3 
√ Impresijos.mp3 (Henrikas Radauskas) 
√ Miesto gyvenimo ir meilės poetė. mp3 (Judita Vaičiūnaitė) 

   √ Duona, žemė ir vanduo.mp3 (Kazys Bradūnas)
   √ Meditacijos.mp3 (Donaldas Kajokas)
   √ Miesto gyvenimo spalvos. mp3 (Judita Vaičiūnaitė)
   √ Tylos skambėjimas.mp3 (Nijolė Miliauskaitė)
   √ Ženklai ir stebuklai.mp3 (Bernardas Brazdžionis)
   √ Meilės lyrika.mp3 (Marcelijus Martinaitis)
   √ Kuprelis.mp3 (Ignas Šeinius)
   √ Dėdės ir dėdienės.mp3 (Juozas Tumas-Vaižgantas)
   √ Vaižgantas.mp3 (Kostas Ostrauskas)
   √ Didžiulių pušų pavėsy.mp3 (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)
   √ Vieškelyje džipai.mp3 (Juozas Aputis)
   √ Apučio kūryba.mp3 (interviu)

√ Du pasauliai: kasdiena ir poezija.mp3 (Janina Degutytė)
***

Apklausos 2019-04-30 – 2019-05-31 rezultatai. Kas daro didžiausią įtaką 
mokymosi pasiekimams?

Atsakymas Balsai Procentai
Perkrautos ugdymo 

programos
331 49 %

Mokinių lankomumo ir 
motyvacijos stoka

 239  35 %

Didelis mokinių skaičius 
klasėje

 109  16 %

Iš viso: 679 balsai

Nauja apklausa. Kuris pasiekimų lygis pasiektas?  Paspauskite 
vieną iš logotipų ir balsuokite:

   

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje

 Technologijos 
   √ Naudingi mokymosi resursai
   √ Saugumas virtualioje erdvėje

 Kūrinių ekranizacija 
   √ Filmas. Visi prieš vieną (E. Gardnerio 
romano „Advokatas Peris Meisonas“ 
motyvais)
   √ Filmas. Grįžo duktė (apie karo 
metais Kretingoje iš vokiečių belaisvių 
ešelono išgelbėtą mergaitę)
   √  Filmas. Visa teisybė apie Kolumbą

 Kalendorinės datos 

Birželis ir liaudies prietarai
Birželio mėnesį gimę įžymūs žmonės

Birželio 1 d. - Tarptautinė vaikų gynimo 
diena
Birželio 2 d. - Tėvo diena 
Birželio 9 d. - Sekminės
Birželio 14 d. -  Gedulo ir vilties diena,  
Viltis išgyventi, išvysti ir sugrįžti
Birželio 20 d. – Devintinių tradicijos ir 
prietarai
Birželio 24 d. – Joninių tradicijos (1), 
Joninių tradicijos (2), filmas JONINĖS 
(dainos)

Projektas

Visuomeninio maitinimo 
terminologijos enciklopedija
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