
   
 

 

  
    dalykasinfo@gmail.com 

        infopagrindai@gmail.com  

                                              Balso pašto pranešimas 
 

2021 m. balandis. Nr. 157 
 
Mus rasite: 

 

 

 Lituanistinio švietimo ir kitos aktualijos  
√ Lietuvių kalbos naujienos (159 leidinys) 

√ Respublikinės varžytuvės „Tautosakos malūnas-2021“  
√ Vaizdo pamokos ir konsultacijos (abiturientams)   
√ 2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų 
vertinimo gairės (MBE, VBE, PUPP rašinių vertintojams) 
√ Moksleivių poetinės kūrybos konkursas „Poezijos pavasarėlis“ 
(eilėraščiai ir dalyvių anketos priimamos iki 2021 m. gegužės 11 
d.) 
√ Pasirengimo VBE pagalbos priemonių paketas (vaizdo įrašas 
pasiekiamas tik Facebook paskyroje) 
√ PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2021 m. kovo 
31 d. pakeitimas; siuntinys) 
 Vytė Nemunėlis. Pavasario šventė  
Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kalbantis knygos 

skirtukas” (iki 2021 m. gegužės 21 d.) 

√ Kasdien atnaujinama informacija  @gimtojikalba 

paskyroje ČIA. 
 

Apklausos 2021-03-01 – 2021-03-31 rezultatai.  
 

    

           

Ar papildomos konsultacijos ir egzaminų laiko prailginimas 15 
minučių abiturientams padės sėkmingiau išlaikyti brandos 

egzaminus? 
Atsakymas Balsai Procentai 

Ne 138 54,55 % 

Iš dalies 87 34,39 % 

Taip  28 11,06 % 

Iš viso:  253 balsai 

 
Nauja apklausa. Kokią nuotoliniam ugdymui reikalingą 

kompiuterinę įrangą turite namuose? 

   Paspauskite APKLAUSA ir balsuokite iki 2021 metų balandžio 

30 d. 

 

                            

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 

 
 

 Kalendorius  

      

① Balandžio kilmė ir atgaiva sielai 

   ② Balandžio 1 d. 

    Juokų, arba melagių, diena (1 dalis) 

    Juokų, arba melagių, diena (2 dalis) 

    Juokų, arba melagių, diena (3 dalis) 
      ③ Balandžio 2 d. 

           Tarptautinė vaikiškos knygos diena 

      ④ Balandžio 4 d. 

     Lankomiausio puslapio diena 

     ⑤ Balandžio 4-5 d. 

     Šv. Velykoms artėjant 

     Velykinis sveikinimas 

     Su Šv. Velykomis   

     Velykų kilmė ir papročiai   

     Velykos   

     Pasninko valgiai 

     Margutis 

     Velykė  

     Velykų valgiai 

   ⑥ Balandžio 15 d.  

      Tarptautinė kultūros diena 

   ⑦ Balandžio 23 d. 

     Jurginės. Ganiklio diena 

     Šv. Jurgis, Jurginės (Jorė, Jūrė), 

Ganiklio diena 

          Pasaulinė knygos ir autorinių  

 teisių diena 

   ⑧ Balandžio 24 d.  

       Tarptautinė jaunimo solidarumo  

 diena 
 

 

 

mailto:dalykasinfo@gmail.com
mailto:infopagrindai@gmail.com
https://www.speakpipe.com/mokovas
https://wp.me/p16BkV-4MR
http://ktkc.lt/2021/02/24/tautosakos-malunas-2021/
https://pagalbamokytis.lt/abiturientams/
https://wp.me/p16BkV-4Nu
https://wp.me/p16BkV-4Nu
http://biblioteka.varena.lt/lt/naujienos/3318-moksleiviu-poetines-kurybos-konkursas-poezijos-pavasarelis
https://fb.watch/4kuEQngBUA/
https://mokovas.wordpress.com/2021/03/31/pupp-organizavimo-ir-vykdymo-tvarkos-apraso-pakeitimas-2020-2021-m-m/
http://youtu.be/pWiLgtrhYwc
https://mokovas.wordpress.com/2021/03/30/respublikinis-mokiniu-kurybiniu-darbu-konkursas-kalbantis-knygos-skirtukas/
https://mokovas.wordpress.com/2021/03/30/respublikinis-mokiniu-kurybiniu-darbu-konkursas-kalbantis-knygos-skirtukas/
https://www.facebook.com/gimtojikalba/
http://mokovas.wordpress.com/naujienlaiskis/
https://www.facebook.com/gimtojikalba/
http://issuu.com/dalykas.mums.lt
http://www.youtube.com/dalykas1
http://www.twitter.com/dalykas
http://wp.me/P16BkV-1Ng
https://www.facebook.com/groups/lobynas/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=187645691298991
https://www.facebook.com/gimtojikalba
https://poll.fm/10790435
http://mokovas.wordpress.com/2013/03/26/balandzio-kilme-ir-atgaiva-sielai/
http://mokovas.wordpress.com/2011/03/31/balandzio-1-oji-juoku-arba-melagiu-diena/
http://mokovas.wordpress.com/2012/04/01/juoku-arba-melagiu-diena/
http://mokovas.wordpress.com/2013/03/28/juoku-arba-melagiu-diena-2/
https://mokovas.wordpress.com/2020/04/02/tarptautine-vaiku-knygos-diena-ir-andersenas/
https://mokovas.wordpress.com/2019/04/03/lankomiausio-puslapio-diena/
https://mokovas.wordpress.com/2012/04/01/sv-velykoms-artejant/
https://mokovas.wordpress.com/2012/04/05/velykinis-sveikinimas/
https://mokovas.wordpress.com/2011/04/22/su-sv-velykomis/
https://mokovas.wordpress.com/2013/03/28/velyku-kilme-ir-paprociai/
http://wp.me/p16BkV-1B1
http://maistologija.wordpress.com/2011/04/10/%C2%A9-pasninko-valgiai/
http://maistologija.wordpress.com/2011/04/21/%C2%A9-margutis/
http://maistologija.wordpress.com/2011/04/17/%C2%A9-velyke/
http://maistologija.wordpress.com/2011/04/21/%C2%A9-velyku-valgiai/
http://mokovas.wordpress.com/2013/04/15/balandzio-15-oji-tarptautine-kulturos-diena/
http://mokovas.wordpress.com/2013/04/22/sv-jurgis-jurgines-jore-jure-ganiklio-diena/
https://mokovas.wordpress.com/2013/04/22/sv-jurgis-jurgines-jore-jure-ganiklio-diena/
https://mokovas.wordpress.com/2013/04/22/sv-jurgis-jurgines-jore-jure-ganiklio-diena/
https://mokovas.wordpress.com/2012/02/20/tarptautine-gimtosios-kalbos-diena/
http://wp.me/p16BkV-3jn

