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2019 m. liepa. Nr. 136 
 
Mus rasite: 

 

 

 Lituanistinio švietimo aktualijos ir kitos naujovės  

√ 2018-2019 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino 
temos 

√ Lietuvių kalbos naujienos (142 leidinys) 

√ Įsimintinas Lietuvos jubiliejų sąrašas 2020-2023 metais 
 Skaitmeniniai garso įrašai  

(II dalis. Pradžia – 2019 m. birželio mėn. Nr. 135 leidinyje)  

√ Žemaitė. Sutkai.mp3 

√ Andrė Morua. Laiškai nepažįstamajai.mp3 

√ Jonas Biliūnas. Kliudžiau. Brisiaus galas. Ubagas.mp3  

√ Putinas mano atsiminimuose.mp3  

√ Antanas Miškinis. Pasakojimai. mp3  

√ Antano Miškinio lyrika.mp3 

√ Antano Miškinio istorijos lūžiai.mp3 

   √ Gi de Mopasanas. Orla.mp3 

   √ Grinas. Šimtas varstų upe.mp3 

   √ Artūras Konanas Doilis. Glorija Skot.mp3 

   √ Artūras Konanas Doilis. Šoskombo dvaro mįslė.mp3 

   √ Artūras Konanas Doilis. Briuso Partingtono brėžiniai.mp3 

   √ Antano Vaičiulaičio kūryba.mp3 

   √ Antanas Vaičiulaitis. Tavo veido šviesa.mp3 

   √ Mariaus Katiliškio kūryba.mp3 

   √ Vincas Krėvė išeivijos prisiminimuose.mp3 

   √ Antanas Škėma. Saulėtos dienos.mp3 

   √ Icchokas Meras. Kaip išaugo alyvmedis?.mp3 

   √ Andrė Morua. Vakarienė po kaštonais.mp3 
 

Apklausos 2019-05-31 – 2019-06-30 rezultatai. Kuris pasiekimų lygis 

pasiektas laikant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą? 
 

Atsakymas Balsai Procentai 

Patenkinamas lygis  24 36,92 % 

Pagrindinis lygis  21 32,31 % 

Aukštesnysis lygis  20 30,77 % 

Iš viso: 65 balsai 
 

Nauja apklausa. Ar pritartumėte mokslo metų pradžią 

paankstinti nesutrumpinus mokymosi trukmės?  Paspauskite 

vieną iš logotipų ir balsuokite: 
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 Technologijos  

√ Kūrybinių užduočių rinkinys 

√ Simboliai kompiuterio klaviatūroje  
   

 Kūrinių ekranizacija  

√ Filmas. Urtė (pagal I. Simonaitytės 

romano „Aukštujų Šimonių likimas“ 

fragmentą) 

 Kalendorinės datos  
 

Liepa ir liaudies prietarai 
 

Liepos mėnesį gimę įžymūs žmonės 
 

Liepos 6 d. - Mindaugas – Lietuvos 
karalius; Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo diena 
Liepos 15 d. - Žalgirio mūšis; Žalgirio 
mūšio diena 
Liepos 17 d. - Lituanicos didvyriams 
atminti 
Liepos 25 d. - Šv. Jokūbas ir rugiapjūtės 
pabaigtuvės 
Liepos 26 d. - Šv.Ona ir rugiapjūtės 
pabaigtuvės 

 

 

 

 
Visuomeninio maitinimo  

terminologijos enciklopedija 
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