
Šiaulių miesto 2019 m. Lietuvių kalbos dienų renginių planas 
 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

(nurodoma atsakinga 

institucija) 

Stendas, skirtas  Juozui Tumui-Vaižgantui Vasario mėn. Šiaulių  sanatorinė mokykla 

 

Spaudinių paroda „Nuosavybės ženklai 

senosiose knygose: draugijų antspaudai“ 

Vasario 1 d. –

balandžio 30 d. 

Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka  

 

Kuršėnų meno mokyklos ugdytinių 

koncertas, skirtas Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai 

 

(Data tikslinama) Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka 

Literatūriniai pirmadieniai (pagal 

projektą „Sit venia verbo“, liet. Prašau 

žodžio) 

– susitikimai su poetu, eseistu Rimvydu 

Stankevičiumi, Nacionalinės kultūros ir 

meno premijos laureate, rašytoja Danute 

Kalinauskaite, poetu, dramaturgu 

Gintaru Grajausku ir poetu Dovydu 

Grajausku ir kt. 

 

Vasario–birželio 

mėn. 

Šiaulių miesto kultūros 

centras „Laiptų galerija“ 

Spaudinių paroda „Tauta prasideda nuo 

žodžio“ 

 

Vasario 12 d. –

kovo 15 d. 

Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka  

Lietuvių kalbos puoselėjimo diena Vasario 15 d. Šiaulių Gegužių 

progimnazijos lietuvių kalbos 

metodinė grupė 

 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 

klasių mokinių fotografijų parodos „Aš – 

Lietuvos pilietis“ 

Vasario 15 d. Šiaulių Gegužių 

progimnazijos Dailės ir 

technologijų metodinė grupė 

 

5–8 klasių mokinių konferencija, skirta 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

paminėti 

 

Vasario 15 d. Šiaulių „Juventos“ 

progimnazija 

Lietuvių kalbos puoselėjimo diena. 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena 

Vasario 15 d. Šiaulių „Saulės“ pradinė 

mokykla 

 

Viktorina su planšetėmis „Kalbos 

labirintai“ 

 

Vasario 16 d. – 

kovo 11 d. 

Išankstinė 

registracija tel.  

(8 41) 52 37 59 

 

Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka  

Vakaras „Apie gyvenimą – gyventi, bet 

negodoti“ su rašytoju, filosofu Liutauru 

Degėsiu 

 

Vasario 18 d. 

18 val. 

Šiaulių miesto kultūros 

centras „Laiptų galerija“ 
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Iliustracijų ekspozicijos „Kalbos klaidos: 

juoktis ar liūdėti“ (1–2 kl. mok.) 

 

Vasario 18 d. – 

kovo 10 d. 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

Respublikinė A. J. Greimo lietuvių 

kalbos mokytojų metodinė-praktinė 

konferencija „Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokymo problemos ir 

aktualijos“ 

 

Vasario 20 d. Šiaulių Didždvario gimnazija 

Popietė 5–6 kl. mokiniams „Vietovardžiai 

– Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos 

vertybė“ 

Vasario 21 d. Šiaulių Medelyno 

progimnazija ir Šiaulių 

viešosios bibliotekos 

„Spindulio“ filialas 

 

Nacionalinio diktanto konkursas Kovo 8 d. 11 val. Šiaulių miesto savivaldybė, 

Lietuvių kalbos draugijos 

Šiaulių skyrius  

 

Nacionalinio diktanto konkursas Kovo 8 d. 11 val. Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka  

 

Dailyraščio konkursas 1–4 kl. mokiniams 

„Malda kalbai“ 

 

Vasario 25 d.  Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

Lietuvių kalbos puoselėjimo diena: 

1–8 klasių mokinių kūrybinis konkursas 

„Gražiausias ketureilis apie seną daiktą“ 

 

Vasario 25 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

7–8 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės: 

humoristinių piešinių kūrimas pagal 

pasiūlytus antonimus, sinonimus, 

frazeologizmus, metaforas parodai „Šypt, 

vypt“ 

 

Vasario 25 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

1–6 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės 

„Raidė – karalienė“ ir kūrybinių darbų 

paroda 

 

Vasario 25 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

1–8 klasių mokinių linksmasis susibūrimas 

„Daryk kaip aš, daryk su manimi“ 

 

Vasario 25 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

1–8 klasių mokinių kūrybinis projektas  

„Su meile apie gimtąją kalbą“ 

 

Vasario 25 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

8 klasių mokinių edukacinė veikla „Apie 

lietuvių kalbą kitur ir kitaip“ 

 

Vasario 25 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

„Knygnešiai ir lietuviškas žodis“. 5–8 

klasių mokinių diskusija po kino filmo 

„Knygnešys“ peržiūros  

 

Vasario 25 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 
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Diktantas „Šiaulių pavadinimo kilmė“ 

mokyklos bendruomenei 

 

Vasario 25 d. Šiaulių logopedinė mokykla 

Įdomiausio vietovardžio (oikonimo) 

rinkimai 

 

Vasario 25–27 d. Šiaulių suaugusiųjų mokykla 

Populiariausių aforizmų / sentencijų, 

vartojamų kuriant rišlųjį tekstą, rinkimai 3–

4 kl. 

 

Vasario 25–28 d. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

Gimtosios kalbos puoselėjimo savaitė: 

Rašysenos konkursas Šiaulių PRC I–II 

gimn. klasių mokiniams 
 

Vasario 25 d. – 

kovo 1 d. 

 

Šiaulių profesinio rengimo 

centras 

Raštingumo ir rašysenos konkursas Šiaulių 

PRC III gimn. klasės mokiniams 
 

Vasario 25 d. – 

kovo 1 d. 

Šiaulių profesinio rengimo 

centras 

Diktanto konkursas Šiaulių PRC 

mokytojams 
 

Vasario 25 d. – 

kovo 1 d. 

Šiaulių profesinio rengimo 

centras 

Kalbos kultūros konkursas Šiaulių PRC 

skirtingų gebėjimų mokiniams 
 

Vasario 25 d. – 

kovo 1 d. 

Šiaulių profesinio rengimo 

centras 

Baigiamasis renginys ,,Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“ 
 

Vasario 25 d. – 

kovo 1 d. 

Šiaulių profesinio rengimo 

centras 

Lietuvių kalbos ir kompiuterinio 

raštingumo konkursas Šiaulių PRC IV 

gimn. klasės mokiniams 
 

Vasario 25 d. – 

kovo 1 d. 

Šiaulių profesinio rengimo 

centras 

Šiaulių PRC lietuvių k. mokytojų 

apskritojo stalo diskusija ,,Ar gimtoji kalba 

vienija, stiprina?“ 

 

Vasario 25 d. – 

kovo 1 d. 

Šiaulių profesinio rengimo 

centras 

Leidinių paroda „Seniausia mano namų 

knyga“  (5–8 klasių mok.) 

 

Vasario 25 d. – 

kovo 8 d. 

 Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

Skaitytų knygų pristatymų paroda „Skaitau 

ir siūlau“ (5–8 klasių mok.) 

 

Vasario 25 d. – 

kovo 8 d. 

Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

Lietuvių kalbos puoselėjimo diena Vasario 26 d. Šiaulių Stasio Šalkauskio 

gimnazija 

 

Dailiojo rašto konkursas „Dailus raštas akį 

glosto“ 

 

Vasario 26 d. Šiaulių „Saulės“ pradinė 

mokykla 

VKIF projekto „Kalbų kengūra 2019“ 

lietuvių kalbos programos (5–8 kl. mok.) 

vykdymas 

 

Vasario 26–27 d. Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas 

Raštingiausio 5–10 klasių mokinio, 

turinčio specialiųjų poreikių, rinkimai 

Vasario 26–28 d. Šiaulių logopedinė mokykla 
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Vadybos ir komunikacijos katedros doc. 

dr. Jurgitos Macienės paskaita 

studentams, dėstytojams ir miesto 

bendruomenei „Dalykiniai elektroniniai 

laiškai“ 

 

Vasario 27 d. 

13 val. 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Teksto suvokimo konkursas, skirtas Juozo 

Tumo-Vaižganto metams paminėti 

 

Vasario 27 d. Šiaulių Salduvės 

progimnazija 

Besimokančių suaugusiųjų diktanto 

konkursas (Vaižganto kūrinių ištraukos) 

 

Vasario 27 d. Šiaulių suaugusiųjų mokykla 

Dokumentinio filmo apie Vaižgantą 

peržiūra ir aptarimas; internetinė viktorina 

„Vaižganto legenda“ 

 

Vasario 27 d. Šiaulių suaugusiųjų mokykla 

Medelyno ir Ragainės progimnazijų 6–7 kl. 

mokinių varžytuvės „Gimtąją kalbą mokėsi 

– gėdos neturėsi“ 

 

Vasario 28 d. Šiaulių Medelyno ir Ragainės 

progimnazijos 

Kultūros valanda „Atviras susitikimas su 

šiuolaikine literatūra“ (Metų knygos 

rinkimams skirtas renginys, 2 kl. mok.) 

 

Vasario 28 d. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

5–8 kl. mokinių viktorina „Atrandu 

Vaižgantą“ 

 

Vasario 28 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

Dailyraščio konkursas Vasario 28 d. Šiaulių Stasio Šalkauskio 

gimnazija 

Kūrybinis projektas „Giesmė apie 

indoeuropiečių kalbų medį“ 

Vasario 28 d. Šiaulių Stasio Šalkauskio 

gimnazija 

 

8–10 kl. mokinių referatai apie 

vietovardžius 

 

Kovo mėn. Šiaulių  sanatorinė mokykla 

Dainų progimnazijos bendruomenės narių 

kūrybinės dirbtuvės ,,Neieškok žodžio 

kišenėje“, skirtas Žemaitijos metams 

 

Kovo mėn. Šiaulių Dainų progimnazija 

Pasaulio lietuvių metams skirtas 

kultūrinis vakaras „Gimę lietuviais...“ 

Kovo 1 d. 17 val. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

„Varsos“ filialas  

 

Vietovardžių metams skirtos protų 

kovos 

Kovo 1 d. Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka 

Linksmosios lituanistų pertraukos: 

1. Konkursas „TAIP ir NE“ 

2. Kūrybinės užduotys „Suvaidink žodį“ 

 

Kovo 1 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

 

Protų mūšis „Sava ar svetima man 

literatūra?“ 

 

Kovo 1 d. Šiaulių Stasio Šalkauskio 

gimnazija 
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Knygų paroda „Lietuviai iš didžiosios 

R“ 

Kovo 1–31 d. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Skaitytojų aptarnavimo 

skyrius  

 

Šiaulių profesinio rengimo centro 

mokinių fotografijų paroda „Laikas ir 

knyga“ 

Kovo 1–31 d. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Skaitytojų aptarnavimo 

skyrius  

 

Diktantas bendruomenei Kovo 2 d. Šiaulių „Saulėtekio“ 

gimnazijos lietuvių kalbos 

metodinė grupė 

 

1–6 klasių mokinių popietė „Lietuviški 

žodžiai – išdykę, išnykę, nauji“ 

Kovo 4 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

 

Viktorina  „Iš kokių mes pasakų?“ Kovo 4 d. Šiaulių „Saulės“ pradinė 

mokykla 

 

Kūrybinis mokinių projektas „Šiaulių 

kraštas atgyja sakmėse ir padavimuose“, 

skirtas Vietovardžių metams 

 

Kovo 4 d. Šiaulių Dainų progimnazija 

Lietuvių kalbos popietė ,,Ką pasakoja 

vietovardžiai: kilmė, daryba“ 

 

Kovo 4 d. Šiaulių sporto gimnazija 

Lietuvių kalbos dienoms skirtas 

renginys „Kūrybiškumo reikšmė mano 

kasdieniniame gyvenime“ (renginio 

vedėja – bibliotekos skaitytoja Aistė 

Bosienė) 

 

Kovo 5 d. 

(valanda bus 

patikslinta) 

Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

„Šaltinėlio“ filialas,  

Stasio Šalkauskio gimnazija 

Filmo „Tumo kodas“ analizė 

 

Kovo 5 d. Šiaulių logopedinė mokykla 

Juozo Tumo-Vaižganto tekstų skaitymai 

 

Kovo 5 d. Šiaulių sporto gimnazija 

Žemaitiškos žaidynės 

„O aš žodelį sau žinau“ 

 

Kovo 5 d. Šiaulių „Santarvės“ gimnazija 

Edukacija mokiniams „Rašau Tau, kuris 

esi toli, LIETUVI...“ 

Kovo 6 d. 

(valanda bus 

patikslinta) 

Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos „Saulės“ 

filialo Komiksų centras 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitovų 

konkursas „Gražiausi žodžiai Lietuvai“ 

Kovo 6 d. 10 val. Šiaulių miesto 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio 

taryba, Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešoji 

biblioteka  
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Lietuvių kalbos dienoms skirta viktorina 

„Žodis: priešas ir draugas“ 

Kovo 6 d. 15 val. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos Lieporių 

filialas  

 

Studentų, dėstytojų ir miesto gimnazistų 

protmūšis „Gaudom žodį lietuvišką“ 

 

Kovo 6 d. Šiaulių valstybinė kolegija 

Miesto mokyklų 1–4 kl. mokinių 

dailyraščio konkursas „Žodžio galia“ 

 

Kovo 6 d. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

7–8 klasių mokinių mažoji konferencija 

„Mano šeimos gimtųjų vietų vietovardžiai“ 

 

Kovo 6 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

Tyrimas ,,Mano artimieji svetur“ 

 

Kovo 6 d. Šiaulių sporto gimnazija 

Diktantas mokyklos bendruomenei Juozo 

Tumo-Vaižganto 150-ųjų gimimo metinių 

proga 

 

Kovo 6 d. Šiaulių sporto gimnazija 

Diktanto konkursas Kovo 7 d. Gegužių progimnazijos 

lietuvių kalbos metodinė 

grupė 

 

5–8 klasių mokinių apskritojo stalo 

diskusija „Ar išliksi, lietuviškas žodi?“, 

skirta Pasaulio lietuvių metams 

 

Kovo 7 d. Šiaulių „Romuvos“ 

progimnazija 

 

Renginys „Atidusis grožinių kūrinių 

skaitymas“ 

 

Kovo 7 d. Šiaulių Simono Daukanto 

gimnazija 

Respublikinė lietuvių (gimtosios) kalbos 

olimpiada 5–8 klasių mokiniams, 

turintiems specialiųjų poreikių 

 

Kovo 7 d. Šiaulių logopedinė mokykla 

Aštuntoji konferencija-seminaras 

„Gimtoji kalba mokykloje“ 

 

Kovo 8 d. Šiaulių universiteto 

Humanitarinių mokslų 

katedra, Lietuvių kalbos 

draugija ir kt. 
 

Rašinių konkursas, skirtas Pasaulinei  

kultūros dienai  paminėti 

Kovo 8 d. Šiaulių Gegužių 

progimnazijos lietuvių kalbos 

metodinė grupė 

 

Meninio skaitymo konkursas, skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti  

 

Kovo 8 d. Šiaulių „Saulės“ pradinė 

mokykla 

5–8 klasių kūrybos projektas-paroda 

,,Vietovardžių atsiradimo paslaptys“ 

 

Kovo 8–11 d. 

(eksponavimas) 

Šiaulių Zoknių progimnazija 
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Respublikinis rašinio konkursas „Ką 

reiškia mylėti savo šalį: tikrasis ir 

tariamasis patriotizmas“ 

 

Kovo 10 d. Šiaulių universiteto gimnazija 

Apskritojo stalo diskusija „Ką reiškia 

mylėti savo šalį: tikrasis ir tariamasis 

patriotizmas“ 

 

Kovo 10 d. Šiaulių universiteto gimnazija 

Žaidimas, skirtas Knygnešio dienai 

 

Kovo 15 d. Šiaulių  sanatorinė mokykla 

Pasaulio lietuvių metams skirta socialinės 

reklamos akcija ant 20 stendų Šiaulių 

mieste. Akcijos tikslas – priminti 

Šiauliams apie svetur išvykusius 

šiauliečius, savo darbais ir veikla užsienyje 

garsinančius Šiaulius ir Lietuvą. 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Kultūros 

skyrius 

 

__________________ 


