
MOKYKLINIS PROJEKTAS 

,,ETNOGRAFIJA IŠ ARTI’’



Paţintinė valanda ,,ETNOGRAFINIAI 

MUZIEJAI VIRTUALIOJE ERDVĖJE’’

• Spalio 24 diena.

• Projekto dalyviai – pirmokai – Z. Gėlės 

auditorijoje gimnazistus supaţindino 

su trimis Lietuvos muziejais: Vidmanto 

Vertelio Keramikos studija Kuršėnuo-

se, Rumšiškių etnografiniu bei Rokiš-

kio Liongino Šepkos muziejais. 



Ugnė supaţindina su Rokiškio Liongino 

Šepkos muziejaus medţio droţiniais.



Mantvydas pristato Rumšiškių etnogra-

finį muziejų: senovines skirtingas Lietu-

vos regionų sodybas, buities daiktus.



Justina pasakoja apie Vidmanto Verte-

lio Keramikos studiją Kuršėnuose, kaip 

,,gimsta‘‘ moliniai puodai, ąsočiai.



Klausytojai





Ekspozicija „Ką mena senieji 

daiktai?“

Bibliotekoje lapkričio mėn. surengta 

paroda, kurioje eksponuoti senoviniai, 

etnografinę vertę turintys buities ir 

istoriniai - kareivio - daiktai.





Tautosakinė– kultūrinė viktorina 

„Aš atidarysiu išminties skrynią“

Lapkričio 19 diena



Svečiai - „Romuvos“ progimnazija.



Dainų progimnazijos aštuntokai



Gytarių progimnazijos aštuntokai



Rengininyje prisilietėme prie praeities: 

prisiminėme senąsias lietuvių tradici-

jas, papročius, vertybes, protėvių išmin-

tį.



Prisiminėme dainas, mįsles, ţaidimus 

ir šokius, pašmaikštavome.



Išrinkti mikliausi, vikriausi, iškalbin-

giausi, sumaniausi dalyviai.



Patikrinti dalyvių oratoriniai gebėjimai.



Rinktos išmintingiausios komandos.



Dalyvius nudţiugino gimnazijos kapelos 

atliekamas šokis „Malūnėlis“.



Skambėjo Teofilio 

Luotės atliekama 

daina ,,Raudoni 

vakarai’’.



Mokiniai turiningai, linksmai praleido 

popietę.



Viktorina sustiprino gimnazijos bei 

partnerių draugystę.



Svečiai supaţindinti su gimnazijos 

erdvėmis.



PAŢINTIS SU KRYŢIAIS

Gruodţio 9 dieną 1e klasės mokiniai -

susitiko su P. Višinskio bibliotekos 

archyvo vedėja Nijole Kasparavičiene, 

kuri papasakojo apie kryţiaus prasmę. 

Suţinota, kad jis simbolizuoja 4 stichi-

jas, 4 pasaulio šalis, dieviškumo bei                   

pasaulio sankirtą. 



Bibliotekos darbuotoja supaţindino su 

kryţdirbyste Lietuvoje, paaiškino 

kryţių statymo tradicijas.



• Apţiūrėjome tautodailės parodą: gro 

ţėjomės išdroţtais kunigaikščių, rašy-

tojų bareljefais, uţgavėnių kaukėmis, 

verbomis, austomis juostomis, moli-

niais ir iš šiaudelių pintais indais, nėri-

niais...



Sausio 24 dieną Z. Gėlės auditorijoje 

vyko projekto netradicinė pamoka –

diskusija „Viskas prasideda nuo šak-

nų“.



Jame dalyvavo Lietuvos sąjūdţio tary-

bos narys, Šiaulių skyriaus pirminin-

kas, fotografas Algirdas Kulikauskas.



Susitikimo vedėjos Raminta ir Dovilė





Apklausa ,,Mokinių vertybės’’

• Šeima - 45 

• Draugai, draugystė - 40 

• Materialinės vertybės - 22 

• Meilė - 20 

• Sveikata -16 

• Mokslas -14 

• Ištikimybė - 7

• Giminės - 9 

• Pagarba, pasitikėjimas, laimė - 5 

• Patriotizmas, darbas, išsilavinimas, supratingumas - 3 

• Saugumas, atkaklumas, nuoširdumas, gerumas, šventės, 

pramogos, optimizmas - 2 

• Laisvė, namai, dorovė, pasiaukojimas, dţiaugmas, atvirumas, 

sumanumas, sąţiningumas, noras gyventi, kelionės, miegas, 

valgis, pomėgiai, gyvūnai -1.



Mokinių vertybės
Šeima
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giminės
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Laisvė, namai, dorovė...



Su kupina margučių kraitele

Mes pasitikome Velykų dieną.

Laukėme pavasario atgimimo šventės 

ir jai įtemptai ruošėmės: rengėme gim-

nazijoje netradicinę pamoką, margino-

me kiaušinius, prisidėjome prie mieste 

organizuojamos velykinės šventės 

,,Marguok‘‘ (gaminom, spalvinom mar-

gučius, dalyvavom medţių puošime 

velykiniais kiaušiniais centriniame 

bulvare).



Surengėme socialinę akciją „Tradici-

niai kiaušinių marginimo ţenklai ar 

trafaretiniai lipdukai? “ gimnazijoje ir 

pietinio rajono bulvare.



Netradicinėje pamokoje ,,Jie – mūsų 

tradicijų tęsėjai“ prisiminėme senuo-

sius lietuviškus Šv. Velykų papročius, 

tradicijas, burtus.



Renginio vedėja Gabrielė



Etikos mokytoja Ingrida Saunorienė pa-

demonstravo tradicinius ir moderniau-

sius kiaušinių marginimo būdus.



Kiekvienas norintis galėjo išmarginti 

kiaušinį vašku, išbandyti daţymą šilku.



Balandţio 24 d. pirmokai dalyvavo P. 

Višinskio bibliotekoje projekto ,,Keturi 

kart keturi’’ renginyje, skirtame Jono 

Biliūno 135-osioms gimimo metinėms 

paminėti. Romuviečiai skaitė savo su-

kurtą kolekty-

vinį rašinį 

,,Kodėl Jono 

Biliūno keltos                         

problemos te-

bėra aktualios 

ir šiandien?’’



• Apţiūrėjome rašytojui surengtą parodą 

,,Sugrįţai tu ant Šventosios upės kranto’’,

• ,,Laiko ratu su K. Donelaičiu’’, 

• S. Sondeckio menų gimnazijos moksleivių 

kūrybos darbų,

• Rolandos Vaupšienės atvirukų ir knygų 

skirtukų parodas;

• dalyvavome akcijoje ,,Perrašome K. Done-

laičio ,,Metus’’.



Arūno Tiškaus tapybos parodos 

perţiūra



Ačiū uţ dėmesį!




