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„Ekslibrisas ir laiškai S. 
Daukantui“ 

Projektą, skirtą S. Daukanto 225 metų jubiliejui, 
organizavo Papilės muziejus. 6b (7b) klasės mokiniai, 
išklausę bibliotekininkių skaitomų S. Daukanto tekstų, 
dailės pamokose kūrė exlibrisus, lietuvių kalbos 
pamokų metu kūrė laiškus pirmajam tautos istorikui.





Laiškų paroda muziejuje



Ekslibrisai



„Gerbiamasis,
Jūs esate mūsų mažos tautos herojus. Ačiū, 
kad pasauliui suteikėte žinių apie mūsų šalį 
ir jos papročius.
Dėkoju, kad aukojotės dėl Lietuvos žmonių, 
nepaisėte savo prastos sveikatos. Pažadu, 
kad ir aš prisidėsiu garsindamas Lietuvą.
Mes Jus prisiminsime savo širdyse. 
Pažadame.“



Projektas "Mokyklos - Europos 
Parlamento ambasadorės"

●Gimnazijoje vedėme integruotas 
pamokas, organizavome protmūšius.

●Dalyvavome renginiuose VDU. 



100 KNYGŲ VAIKAMS IR 
LIETUVAI:
SKAITOME, KURIAME, 
INSCENIZUOJAME

●
 

Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams pažinti  knygas, 
kurios įvairių kartų skaitytojų ir vaikų literatūros žinovų, 
specialistų valia buvo pripažintos reikšmingiausiais lietuvių 
vaikų literatūros kūriniais ir pateko į sąrašą „100 KNYGŲ 
VAIKAMS IR LIETUVAI“. Knygas, kurios ugdė ir ugdo, 
formavo ir formuoja jaunas asmenybes, tapusias ir 
tapsiančias mūsų valstybės kūrėjais ir jos vertybių 
puoselėtojais. Šios knygos įkvėpė ir, tikimės, įkvėps 
talentingiausius kūrėjus.







Respublikinis projektas - pilietinė 
iniciatyva „Sąjūdis Lietuvoje“, 
skirtas Sąjūdžio metams paminėti.







„Baltų šalių literatūros savaitė“



● Populiarintas skaitymas, giminiškų tautų – 
Lietuvos ir Latvijos – literatūra, kultūra, istorija, 
bendradarbiavimas.

●  „Baltų kalbos ir kultūra yra unikalus pasaulio 
paveldas, kurį saugoti ir puoselėti galime tik 
mes patys – stiprėdami kaip valstybės, 
visuomenės ir artimiausi partneriai. Kartu 
būsime stipresni!“ (citata iš „Lietuvos ir Latvijos 
forumo“).





VDU Letonikos centre



Literatūrinė-muzikinė kompozicija 
„Trumpa naktis vidur birželio…“, 
skirta Gedulo ir vilties dienai



Bookmark Exchange Project

Tarptautinis knygų skirtukų 
mainų projektas



„Darni mokykla“
● Darni mokykla siekia atrasti savitą Geros 

mokyklos koncepcijos raišką vietos 
bendruomenėje ir bei prisidėti prie Jungtinių 
Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 
metų įgyvendinimo.

● Kuriama darni ugdymo įstaigos bendruomenė, 
padedanti formuoti į darnų vystymąsi 
orientuotą  mąstymą ir elgesio įgūdžius



● XXI amžiuje tik atsakingai veikiančią 
– santykius bei aplinką tausojančią 
– mokyklą  galima pavadinti gera 
mokykla. Tik DARNI MOKYKLA, 
prisiimanti atsakomybę už visą 
bendruomenę – darnius tarpusavio 
santykius, saikingą maisto bei kitų 
išteklių vartojimą, švarią aplinką – 
gali būti vadinama GERA MOKYKLA.





posters 
on 

main 
topics 



Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centro projektas  „Išmok 
jaustis gerai“.

Sėkmingai užpildžius paraišką, pavyko pasiekti, 
kad gimnazija yra tarp 40 ugdymo įstaigų, kurios 
turės galimybę ženkliai pagerinti mikroklimatą, 
pasirūpinti darbuotojų fizine ir emocine sveikata, 
susikurti prielaidas tolesniam nuosekliam 
darbuotojų sveikatos gerinimui. Projekto metu 
bus organizuojamos sveikatos bei streso 
prevencijos veiklos: konferencija, paskaitos, 
mokymai, seminarai, dirbtuvės, turistinės išvykos, 
terapijos įtraukiant visą bendruomenę. 


