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                                              Balso pašto pranešimas
2019 m. rugpjūtis. Nr. 137

Mus rasite:

 Lituanistinio švietimo aktualijos ir kitos naujovės 
√ 2020 m. virtualaus elektroninio literatūrinio ir kalbinio 
kalendoriaus žymių asmenybių jubiliejai
√ Ar verta paankstinti mokslo metus Lietuvoje? 
√ Populiariausių Lietuvos bibliotekose autorių ir knygų 
dešimtukas 2018
√ Lobynas (uždara grupė). Kviečiame prisijungti.

♫ Skaitmeniniai garso įrašai ♫
(I dalis.  2019 m. birželis. Nr. 135; II dalis. 2019 m. liepa. Nr. 136) 

√ Aistis. Eilės.wma
√ Altorių šešėly.mp3
√ Anykščių šilelis.wma
√ Balta drobulė.mp3
√ Dievų miškas.mp3
√ Gražina.mp3
√ Just. Marcinkevičius. 
Poezija.mp3
√ Konradas Valenrodas.mp3
√ Lietuvių autorių balsai.wma
√ Liūdna pasaka.mp3
√ Mažvydas.mp3
√ Metai.mp3

√ Miškais ateina ruduo.mp3
√ Pavasario balsai.mp3
√ Praeinančiam pasaulyje 
praeisiu.mp3
√ Radauskas. Eilės.mp3
√ Vaičiūnaitė. Poezija.mp3
√ Kunčinas. Tūla.mp3
√ Lietuvininkai.mp3
√ Miliauskaitė. Lyrika.mp3
√ Brazdžionio kūryba.mp3
√ Martinaitis. Poezija.mp3
√ Šeiniaus kūryba.mp3
√ Didžiulių pušų pavėsy.mp3 

Apklausos 2019-06-30 – 2019-07-31 rezultatai. Ar pritartumėte mokslo 
metų pradžią paankstinti nesutrumpinus mokymosi trukmės?

Atsakymas Balsai Procentai
Ne  126 81,82 %

Taip  20 12,99 %
Nežinau   8   5,19 %

Iš viso: 154 balsai
Nauja apklausa. Ar jau pasiruošėte naujiems mokslo metams?    

Paspauskite vieną iš logotipų ir balsuokite:

   

                            

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje

 Kalendorinės šventės 
Rugpjūtis ir liaudies prietarai

Rugpjūčio 15 d.
Žolinės tradicijos ir papročiai

Rugpjūčio 16 d.
Šv. Rokas. Pjūties pabaiga

 Rugpjūčio 23 d.
Juodojo kaspino diena. Baltijos kelias 

Rugpjūčio 24 d. 
Šv. Baltramiejus. Gandrų išskridimo 

diena


 Technologijos 
„Windows 7“ palaikymas 

nutraukiamas
   

 Kūrinių ekranizacija 
 Filmas. Anglų valsas 

(pagal D. Golsvorčio pjesę „Džoja“)

Apklausa

Mums  jau 19-asis gimtadienis, kai 
esame kartu!
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