renginiai

Gimtosios kalbos renginiai gimnazijoje

Vasario 21 – ąją Jungtinės Tautos nuo 1999 metų yra paskelbusios Tarptautine gimtosios
kalbos diena. „Visų didžiausia tautos dovana yra kalba. Ji terodo jos kilmę, galybę ir senovės
būdą.“ Taip apie tautą ir kalbą XIX a. viduryje rašė Simonas Daukantas.

Mūsų gimtoji kalba – lietuvių kalba. Jai paminėti gimnazijoje renginiai ir įvairios veiklos vyko
vasario 16 – kovo 11 dienomis. Jų tikslas – ugdyti pagarbą gimtajai kalbai, kultūrai, puoselėti
taisyklingo, aiškaus, estetiško rašymo įgūdžius, skiepyti pilietinę – patriotinę sampratą.

Pirmasis renginys – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, kurio metu skambėjo patys
gražiausi, brangiausi lietuviški žodžiai.

5 – 7 kl. mokiniai dalyvavo dailyraščio konkurse „Tai rašto margumas, tai žodžio
skambumas.“ Dailiausiai rašančiais pripažinti šie mokiniai: D. Griniūtė (5 kl.), H. Kazlauskas (5
kl.), G. Vaičikauskaitė (5 kl.), V. Naikutė (6 kl.), A. Buividaitė (6 kl.), E Pocius (6 kl.), V.
Stasaitytė (6 kl.), A. Vičaitė (7 kl.), V. Bakšys (7 kl.), E. Stugytė (7 kl.), S. Lukošiūtė (7 kl.)

Didelio susidomėjimo sulaukė filmų apie rašytojus peržiūra „Rašytojų gyvenimo keliais.“
Abiturientai atidžiai žiūrėjo filmą apie Just. Marcinkevičių „Prie rugių ir prie ugnies.“ Po filmo
padarė išvadą – „Koks paprastas nepaprastas žmogus.“ Talpu ir prasminga.
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Pranešimus „Lietuvos valstybingumo kelias ir juo keliavę kūrėjai“ skaitė III kl. mokiniai.
Išgirdome pranešimus apie Bronių Krivicką, Just. Marcinkevičių. Įdomiai buvo pateikta
medžiaga apie Sąjūdį ir jo įkvėpėjus.

5 – I kl. mokiniai dalyvavo konkurse „Raštingiausias gimnazijos mokinys.“ Šiame
konkurse buvo 50 dalyvių. Geriausiai pasisekė 5 kl. mokinėms A. Palubinskytei ir R. Danusaitei,
7 kl. mokinėms G. Kundrotaitei ir K. Klijūnaitei.

26 I kl. gimnazistai skaitė ir aptarė ištrauką apie gimtosios kalbos reikšmę iš I. Šeiniaus
romano „Kuprelis.“

Kovo 8- ąją 15 gimnazistų dalyvavo Nacionalinio diktanto rašyme.

Baigiamasis Gimtosios kalbos dienų renginys – Kovo 11 - osios minėjimas ir vykdytų
veiklų apibendrinimas. Šios šventės metu pagerbti geriausi kalbos žinovai, deklamatoriai,
pasakoriai.

Lietuvių kalbos mokytojos dėkoja renginių dalyviams ir visiems taria Justino
Marcinkevičiaus žodžius: „esat paženklinti lietuvybės randais.“

Lietuvių kalbos mokytojos
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