
PATVIRTINTA 
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos  

direktoriaus 2021 m. kovo 5 d. 
įsakymu Nr. V-45 

 
Kovo 10-ąją  „Spindulio“ progimnazijoje skelbiama  

Pilietiškumo diena!  
 

Tikslas ir uždaviniai: 
     1. Netradiciškai paminėti Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimą organizuojant 
edukacines veiklas nuotoliniu būdu (Teams aplinkoje).  
    2. Skatinti mokyklos bendruomenės pilietiškumą.  
    3. Ugdyti mokinių tautiškumą, supratimą, kad laisvė yra vertybė, ir didžiavimąsi savo šalimi.  
 
Į Pilietiškumo dienos pamokas prašome jungtis pasipuošus tautine simbolika. 
     
1 – 2  pamokos. Vyksta integruotos pamokos: 

5a ir 5c klasių mokiniams lietuvių kalbos ir istorijos pamoka: ,,Kalbos raida nuo Katekizmo iki šių 

dienų“ (mokytojai Gytis Mockus ir Sonata Pušinskienė). 

7a ir 7b klasių mokiniams geografijos ir muzikos pamoka "Vilniaus gatvių ir gatvelių muzika Lietuvai" 

(mokytojos Lina Gubanovienė ir Lina Mažukėlė). 

6a ir 6c klasių mokiniams vokiečių ir rusų kalbos, dorinio ugdymo bei informacinių technologijų 

pamokos "Mano laisva šalis- Lietuva. Mano gimtasis miestas - Vilnius. Ką apie juos žinau?" 

1 pamoka- Viktorina (45 min.) 

2 pamoka- Trispalvės kūrimas IKT pagalba (30 min.), nugalėtojų paskelbimas, apdovanojimai (15 

min.) (mokytojai Daiva Kvederienė, Natalija Petraitienė, Dana Bruzgienė ir Žydrūnas Ožalas). 

5b ir 6b klasių mokiniams matematikos pamoka „Žvilgsnis į Lietuvą per matematinę prizmę“ 

(mokytojos Lilija Simonaitienė ir Jurgita Zenevičiūtė). 

8a ir 8b klasių mokiniams lietuvių kalbos, technologijų ir fizinio ugdymo pamoka ,,Kuriame socialinę 

reklamą ,,Savanorystė - galimybė?!” (mokytojos Evelina Blaškienė, Irma Zmejauskaitė ir Eglė Beneš). 

Pradinių klasių mokytojai savo klasėse organizuoja viktorinas apie Lietuvą. 

3 pamoka. 

10.00 val. skamba LR Himnas. Dainuoja visa „Spindulio“ bendruomenė. 

Sveikinimo žodis. Kalba mokyklos direktorė Vilija Mozurienė. 

Muzikinis kūrinys. Skrabalais groja 6b klasės mokinys Džiugas Grumadas 

,,Skambioji kalba“. Deklamuoja 2a klasės mokinė Viltė Mikelionytė .  

Muzikinis kūrinys. Groja 3c klasės mokinys Lukas Petrauskas. 

,,Kodėl mums svarbi Kovo 11 – oji?” Kalba istorijos mokytojas Gytis Mockus. 

„Mano kraštas“ (Gyčio Paškevičiaus daina). Atlieka muzikos mokytoja Lina Gubanovienė. 

Muzikinis kūrinys. Groja 8a klasės mokinys Tadas Gerulskis. 

,,Lietuvių kalba - pilietiškumo pagrindas“. Kalba lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė. 



Filmukas Pilietiškumo dienai ,,Kodėl man gera gyventi Lietuvoje?“ Filmuko autorės 8b klasės 

mokinės Gabija ir Gustė Kasilovskytės. 

4 pamoka. 

Lankstome Lietuvos širdeles.  Edukacinė pamoka 1 - 8 klasių mokiniams. Veda mokytojas ekspertas 

Rolandas Matulevičius. 

Fotografuojame širdeles ir siunčiame į Teams klasių vadovams. 

5 pamoka. 

5 – 8 klasių mokiniams pilietiškumo pamoką veda Misija ,,Sibiras“ dalyvis Marijus Štilinis. 

1 – 4 klasių mokiniams vyksta renginio aptarimas su klasių mokytojais. 

6 pamoka. 

,,Protmūšis“, skirtas Kovo 11 – ai paminėti 5 – 8 klasių mokiniams (,,Kahoot“ programėlė). 

,,Protmūšį“ veda istorijos mokytojas Gytis Mockus. 

Baigiamąjį žodį taria direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė. 

                                                                                                                     Pilietiškumo dienos organizatoriai: 
                                                                                                                      L. Simonaitienė, G. Mockus, S. Pušinskienė, 

N. Vaitiekūnienė, V. Tuganauskienė, L.Gubanovienė  


