
Projektas „Laiko ženklai ąžuolų gatvėje“ 

 

PROJEKTO TIKSLAS: 

Plėtoti mokinių istorinį  ir gimtosios kalbos pažinimą  per  patirtines  veiklas, siejant jį   su  Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo istorija.  

UŽDAVINIAI 

 

▪ Plėtoti turimas žinias apie istorinius įvykius ir asmenybes.  

▪ Integruoti istorijos žinias, pilietiškumo ugdymo veiklas  į lietuvių kalbos ir literatūros 

ugdymo procesą bei dorinį ugdymą. 

▪ Lavinti  kritinį mąstymą, kūrybiškumą.  

 
 TIKSLINĖ GRUPĖ – II a, II b, II c, II d klasių mokiniai. 

 

PROJEKTO PROGRAMA: 
 

▪ Vesti integruotas  istorijos, pilietiškumo  ir  gimtosios kalbos ir literatūros pamokas apie 

gimnazijos istorijos ir  Šilalės krašto pažinimą, Lietuvos Nepriklausomybės  kovas.   

▪ Naudojantis žemėlapiu, aplankyti Šilalės „Giliuku“ paženklintas vietas, susitikti su 

autoriumi A. Zaikausku.  

▪ Paminėti valstybines šventes, susijusias su kovomis  už Lietuvos Nepriklausomybę.  

▪ Sukurti fotoistoriją „Mano Ąžuolas“. 

▪ Dalyvauti išvykose  ieškant laiko ženklų: Šilalė, Bijotai, Laukuva, Ožkabaliai.  

 

Kompetencija Mokiniai 

Pažinimo Susipažįsta  su  kovų už Lietuvos Nepriklausomybę istoriniais laikotarpiais; 

mokosi faktų ir sąvokų,  jų taikymą iliustruoja pavyzdžiais. 

Komunikavimo Įsitraukia į diskusiją, dalijasi savo idėjomis apie užduoties atlikimo būdus. 

Kuria fotoistoriją, atsižvelgdami į situaciją ir adresatą.  

Kūrybiškumo Argumentuotai pasirenka informacijos rinkimo strategijas,  sistemina 

kūrybai reikalingą informaciją. Mokosi pristatyti savo kūrybos darbą  ir 

dalintis rezultatais su bendruomene.  

Pilietiškumo Dalyvaudami pilietinėse veiklose, prisideda prie klasės, mokyklos 

savivaldos stiprinimo,  siekia  klasės, mokyklos, miesto bendruomenės  

aktyvumo.   

Kultūrinė Įvardija Lietuvos kultūros kontekstą, aptaria, gilinasi  ir vertina Dionizo 

Poškos, Jono Basanavičiaus, knygnešių   įtaką Lietuvos istorijai, kultūrai.  

Imasi konkrečių meninių ir kultūrinių veiklų.  

Skaitmeninė Mokosi  naudotis šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis, 

leidžiančiomis    bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai, savarankiškai ir 

etiškai kurti ir dalytis skaitmeniniu turiniu. 

Socialinė, emocinė Susipažįsta su aktyviais Šilalės krašto kultūros veikėjais, lankosi miesto 

kultūrinėse įstaigose,  rengia ir dalyvauja kultūriniuose renginiuose, skatina 

mokyklos, miesto gyventojų aktyvumą.  

 

 



 

 NUMATOMOS PROJEKTO DARBO FORMOS:  

edukacinės veiklos muziejuose, užduotys  kitose erdvėse, sveikinimų miesto gyventojams kūrimas 

ir įteikimas, fotoistorijos kūrimas, patriotinių dainų rytmetys.   

 

VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI 

 

I ETAPAS: sausio mėn. 

Veikla, data,  vieta Organizuoja Dalyvauja 

Istorija, pilietiškumas. Sausio 13-osios akcija 

„Atmintis gyva, nes liudija“. 

Patriotinės dainos rytmetys gimnazijos kiemelyje.  

Integruota pamoka   

 

„Senoji Šilalė. Žydų gyvenimas Lietuvoje XX a." 

24 d., 13.30 val., 212 kabinetas.  

 

Susitikimas su Europos Parlamento nariu, 

Lietuvos mokslininku, Kauno Vytauto Didžiojo 

universiteto profesoriumi Liudu Mažyliu 

24 d., 12.40 val., aktų salė 

Bijūnas Paulius, Mindaugas 

Armonas, Arūnas Šerpytis, 

Zoja Masteikienė. 

I-II  klasės 

 

 

 

 

II c 

 

 

I-II klasės 

Muziejus. 

 Edukacinė programa „Pirmasis lietuviškas 

kalendorius“ 01-18 d., 13.30 val., gimnazijos 

muziejus. 

 

Aušra Baublienė, Daiva 

Bukauskienė 

 

II c, d  

klasės 

Lietuvių kalba ir literatūra.   

Fotoistorijos „Mano Ąžuolas“ kūrimo žingsnių 

aptarimas, darbo reikalavimai.   

Sveikinimo tekstų kūrimas – iki vasario 1 d. 

 

Sauga Vaičikauskienė, Jolanta 

Šmitienė, Rasutė Mažrimienė,  

Vida Mažeikienė 

 

II klasės 

Dorinis ugdymas.  

Sveikinimų, skirtų miesto gyventojams Vasario 

16-osios proga, kūrimas. 

 

Daiva Bukauskienė, Vida 

Kačinienė, Vitalija Gedeikienė 

 

II klasės 

 

II ETAPAS: vasario mėn.  

Veikla, data,  vieta Organizuoja Dalyvauja 

Gimnazijos muziejus, lietuvių kalba, istorija, 

pilietiškumas.  

 Atvira integruota istorijos- lietuvių kalbos 

pamoka II a, II b, II c, II d klasėms  aktų salėje  

„Kelias į laisvę per knygą“ – 2023-02-7 d., 1-4 

pamoka, 10 d. 4 ir 6 pamokos 

 

 

Aušra Baublienė, Bijūnas 

Paulius, Mindaugas Armonas,  

 

 

I, II  klasės 

Praktinė- kūrybinė užduotis 

Kelionė  su žemėlapiu po „Giliuku“ paženklintas 

vietas, susitikimas  su autoriumi A. Zaikausku 

2023-02-10 d. 11.00, 11.20 val.   

Aušra Baublienė, Zoja 

Masteikienė, Vida Kačinienė, 

Roma Girčienė,Vida 

Mažeikienė, Vida Rimkienė 

 

II klasės 

Dorinis  ugdymas.  

Miesto gyventojų sveikinimas su Vasario 16-ąja.  

Vida Kačinienė, Daiva 

Bukauskienė 

II  klasių 

atstovai 



Gimnazijos muziejus. Paroda „Senoji lietuviška 

knyga“ .  Gimtosios kalbos  šventė „Neieškok 

žodžio kišenėje“ 23-02-21, 22 d. per lietuvių 

kalbos pamokas gimnazijos muziejuje. 

Aušra Baublienė, Sauga 

Vaičikauskienė, Jolanta 

Šmitienė, Rasutė Mažrimienė,  

Vida Mažeikienė, Vida 

Rimkienė 

II klasės 

 

III ETAPAS: kovo mėn. 

Veikla, data,  vieta Organizuoja Dalyvauja 

Istorija, pilietiškumas.   

 Atvira istorijos pamoka Šilalės  

Nepriklausomybės aikštėje kovo 10 d.   

 

Bijūnas Paulius, Mindaugas 

Armonas, Arūnas Šerpytis 

 

II klasės 

Lietuvių kalba ir literatūra. Šventė, skirta 

Knygnešio dienai – Kovo 16, „Padovanok naują 

knygą gimnazijos bibliotekai“  kovo 16 d. 12 

val., gimnazijos biblioteka . 

Fotoistorijos „Mano Ąžuolas“ pateikimas –iki 

kovo 16 d.  

 

Aušra Baublienė, Sauga 

Vaičikauskienė 

Visų 

gimnazijos 

klasių 

atstovai 

Gimnazijos muziejus. 

 Išvyka į Bijotus, Baublių muziejų. Dionizo 

Poškos skaitymai. Kovo mėn.  

 Fotoistorijos pristatymas  bendruomenei- kovo 

31 d.  

 

Aušra Baublienė,  Sauga 

Vaičikauskienė, Jolanta 

Šmitienė, Rasutė Mažrimienė,  

Vida Mažeikienė, Vida 

Rimkienė 

 

II klasės 

  

IV ETAPAS : birželio mėn.  

Veikla, data,  vieta Organizuoja Dalyvauja 

Muziejus, istorija, pilietiškumas. 

Ąžuolyne pažadinta „Aušra“. („Aušros“ 140 

metų sukakčiai paminėti.)   Ekskursija į Jono 

Basanavičiaus tėviškę. 

 

Išvyka į 1863-1864 m. sukilimą įprasminančias 

vietas Šilalės rajone.  

 

 

Aušra Baublienė, Bijūnas 

Paulius, Mindaugas Armonas. 

 

 

Bijūnas Paulius, Mindaugas 

Armonas, Zoja Masteikienė 

 

II klasių 

atstovai 

 

 

II klasės 

 

REZULTATAS 

• Pagilins žinias apie istorinę Šilalės miesto ir rajono praeitį, kultūrą,  Lietuvos 

Nepriklausomybės istoriją.  

• Gebės sukurti ir pristatyti  savo fotoistoriją.   

• Dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose Baublių muziejuje,  Laukuvoje, Ožkabaliuose. 

• Gebės dalyvauti komandoje ir dirbti individualiai rengiant  sveikinimą, kvietimą, skelbimą, 

padėką,  scenarijų. 

  


