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Pamokos struktūra, 
metodai, laikas 

Mokytojo veikla Mokinio veikla 

I.  Žaidimas „Pradingęs 
mokinys“         10 min 
Metodai: Žaidimas 
Tikslas: 
Suburti į bendrą veiklą, 
sukurti draugišką 
atmosferą, lavinti 
pastabumą. 
 

Paaiškina žaidimo tasykles Mokiniai sustoja ratu, vienas 
mokinys stovi centre. Jam 
užrišamos akys. Tada visi rate 
esantys mokiniai susikeičia 
vietomis ir vienas išeina iš klasės. 
Viduryje esančiam mokiniui 
atrišamos akys ir jis per vieną 
minutę turi nustatyti, ko trūksta. 
Tam mokiniui, kuris buvo išėjęs iš 
klasės, kitą kartą užrišamos akys.  

II.  „Sudėk teisingą 
sakinį“             15 min 
Metodai: Individualus 
darbas 
Tikslas: lavinti sakytinę 
ir rašytinę kalbą, mokytis 
taisyklingai sudaryti 
sudėtinius sakinius. 
 

Mokytoja padalina kiekvienam 
mokiniui po voką, kuriuose yra 
sukarpyti sakinio žodžiai. 
Priedas nr.1 

Mokiniai dėlioja iš sukarpyto 
sakinio žodžių taisyklingą sakinį. 
Kai visi pabaigia, kiekvienas, eilės 
tvarka, garsiai perskaito savo 
sakinį. 

III. Žaidimas „Prisimink 
datą“               10 min  
Metodai: diskusijos, 
darbas grupėse, minčių 
lietus 
Tikslas: 
Prisiminti/įsiminti 
istorinių įvykių datas. 
 

Klasė padalyjama į dvi grupes. 
Viena dalis mokinių gauna 
popieriaus lapus su data, kita 
dalis – įvykių pavadinimus.  
Priedas nr.2 

Pirmos gupės mokiniai turi 
susirasti atitinkamą antros grupės 
mokinį, t. y. data sugrupuojama su 
įvykiu. Visi sustoja po du ir garsiai 
pristato, kas ir kada įvyko. 

IV. Žaidimas  „Laiko 
juosta“             15 min 
Metodai: 
Diskusijos, minčių lietus, 
darbas grupėje. 
Tikslas: Susieti istorinių 
ir literatūrinių įvykių 
seką laiko juostoje.  

Mokiniams padalyjama po vieną 
iškarpytą sakinį, kuris atspindi 
tam tikrą laikotarpį. Visų 
paprašoma garsiai perskaityti,  
o vėliau sustoti pagal įvykių 
laiko juostą. Kai užduotis 
atlikta, mokytoja pataiso 
klaidas.   Priedas nr.3 

Diskutuodami bando sustoti į eilę, 
atkurdami įvykių seką. Sustoję dar 
kartą perskaito įvykius savo 
lapeliuose, bet jau laiko juostos 
eile.  Jei yra klaidų, mokiniai 
keičiasi vietomis tol, kol klaidų 
nebelieka. 

V.  Projekto ruošimas  
 20 min 
Metodai: Darbas grupėse 
Tikslas: Išmokti rinkti, 
perdirbti bei efektyviai 
panaudoti informaciją. 

Padalyti klasę į tris grupes. 
Paruošti iškarpas: dailininkų 
darbų, istorinių įvykių, rašytojų, 
kūrinių. Duoti flomasterius, 
klijus. Leisti naudotis internetu, 
istorinių įvykių juosta. 
Mokytoja paskelbia užduotį: 
naudojantis duota medžiaga 
sukurti   projektus:  
#Svarbūs įvykiai Lietuvoje nuo 

Naudodamiesi duota medžiaga 
mokiniai kuria  projektus.  

Integruota istorijos ir literatūros pamoka            „Svarbūs įvykiai laiko juostoje“ 
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1410 m. iki 1863 m. 
#Svarbūs įvykiai Lietuvoje nuo 
1864 m. iki 1914 m. 
#Svarbūs įvykiai Lietuvoje nuo 
1915 m. iki dabar. 
 Priedas nr.4 

VI. Projektų pristatymas 
15 min 
Tikslas: lavinti 
šnekamąją kalbą, 
meninius gabumus, 
tobulinti gebėjimą rasti ir 
tikslingai tvarkyti 
informaciją. 

Mokytoja paaiškina, kad 
projektai gali būti pristatomi 
keliais būdais:  
a) radio ar televizijos programa 
b) vedėjas iš to laikotarpio, kurį 
pristato 
c) savo sugalvotas pristatymas. 

Pasirinktinai vienas, keli ar visi 
mokiniai pristato projektą.  
 

VII. Vertinimas  
5 min 
Metodai: 
Įsivertinimas 
 

Mokytoja  padalina lapus su 
klausimais.  Priedas nr.5 

Mokiniai atsako į klausimus raštu. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baltai.weebly.com/ 

http://www.melc.lt/ 

http://mokovas.wordpress.com 

http://www.alfa.lt 

http://antologija.lt/ 

http://lt.wikipedia.org 

http://www.šaltiniai.info 

 
 
  Pamokos tikslas: susieti istorinius ir literatūros procesus. 
 
    Parengė: Kristina Vyšniauskienė   
 
 
 

1. Vardų kortelės 
2. Šalikas akims užrišti 
3. Flomasteriai 
4. Žirklės 
5. Klijai 
6. Kompiuteris / internetas 

 
 

http://baltai.weebly.com/
http://www.melc.lt/
http://mokovas.wordpress.com/
http://www.alfa.lt/
http://antologija.lt/
http://lt.wikipedia.org/
http://www.šaltiniai.info/
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PRIEDAS NR.1 
 

Jonas Jablonskis – bendrinės lietuvių kalbos kūrėjas, 
draudžiamosios spaudos bendradarbis, knygnešys. 

 

Motiejus Valančius – vyskupas, rašytojas, blaivybės 
skleidėjas, sukūręs knygnešystės judėjimą. 

 

1863 m. sukilimas - tai išsivadavimo sukilimas 
prieš Rusijos imperijos valdžią, kurio vadas buvo 
Zigmantas Sierakauskas. 

 

1410 m. Žalgirio mūšis buvo vienas 
didžiausių viduramžių riterių kariuomenių mūšių. 

 

Caro valdžia 1864 m. uždraudė ne tik lietuviškas 
mokyklas, bet ir lietuvišką spaudą. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Rusijos_imperija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Viduram%C5%BEiai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Riteris
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1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė 
dokumentą, kuris skelbė, kad Lietuva yra 
Nepriklausoma. 

Lietuvos partizanai – žmonės, siekę apginti Lietuvos 
nepriklausomybę per ir po Antrojo pasaulinio karo. 

 

Tautiškos giesmės žodžių ir muzikos autorius yra 
Vincas Kudirka. 

 

1948 m. įvykdytas didžiausias Lietuvos gyventojų 
trėmimas, kurio metu buvo ištremta apie 40 tūkst. 
žmonių. 

Kazys Binkis gimė 1893 m. lapkričio 4 d. šiaurės 
Lietuvoje, Gudelių kaime, neturtingų valstiečių 
šeimoje. 

Bernardas Brazdžionis pirmąjį eilėraštį 
išspausdino 1924 m. jaunimui skirtame „Pavasario“ 
laikraštyje. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1918
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vasario_16
http://lt.wikipedia.org/wiki/Antrasis_pasaulinis_karas
http://lt.wikipedia.org/wiki/1948
http://lt.wikipedia.org/wiki/1924
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1943 m. Balys Sruoga buvo vokiečių suimtas ir 
išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą 
prie Gdansko. 

 

Martynas Mažvydas yra lietuvių rašytojas, pirmosios 
lietuviškos knygos „Katekizmas“ autorius. 

 

Reikšmingiausias A. Baranausko kūrinys yra 
romantinė poema „Anykščių šilelis“, parašyta 1858-
59 m. 

 

Manoma, kad per 40 spaudos draudimo metų 
kovoti dėl lietuviškos spaudos išėjo 2000 knygnešių. 
 

 

 

 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1943
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tuthofas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gdanskas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Knyga
http://lt.wikipedia.org/wiki/Martyno_Ma%C5%BEvydo_katekizmas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3_%C5%A1ilelis
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PRIEDAS NR.2 

Žalgirio mūšis           
                             
Pirmoji lietuviška knyga                 
 
Spaudos draudimo pradžia          
            
Spaudos draudimo pabaiga          
 
Lietuvos nepriklausomybė   
 
II Pasaulinis karas                            
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I Pasaulinis karas 
 
Trėmimų pradžia                             
Partizanai                                     
 
Nepriklausomybės 
atkūrimas 
  
1410 m. liepos 15 d. 
 
1547 m. 
 
1864 m. 
 
1904 m. 
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1918 m. vasario 16 d. 
 
1939-45 m. 
 
1914-18 m. 
 
1941 m. 
 
1944-1956 m. 
 
1990 m. kovo 11 d. 
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Žalgirio mūšis                                                           1410 m. 
 
Pirmoji lietuviška knyga                                      1547 m. 
 
Spaudos draudimo pradžia                                1864 m.     
            
Spaudos draudimo pabaiga                                 1904 m. 
 
Lietuvos nepriklausomybė                                 1918 m. vasario 16    
 
II Pasaulinis karas                                                    1939-45 m. 
 
I Pasaulinis karas                                                     1914-18 m. 
 
Trėmimų pradžia                                                      1941 m. 
 
Partizanai                                                                    1944-1956 m. 
 
Nepriklausomybės atkūrimas                          1990 m. kovo 11-toji             
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PRIEDAS NR.3 

Žalgirio mūšis 

 

Pirmoji Martyno Mažvydo knyga 

 

Kristijonas Donelaitis „Metai“ 

 

Antanas Baranauskas „Anykščių šilelis“ 

 

Spaudos draudimas 

 

Maironis 
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Žemaitė 

 

Vincas Krėvė 

 

Partizanai 

Lietuvos nepriklausomybė 

 

Balys Sruoga 

 

Vargo mokykla 

 

1863 m. sukilimas 
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Knygnešiai 

 

II Pasaulinis karas 

 

Henrikas Nagys 

 

Trėmimai 

 

1990 m. kovo 11-toji 
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Žalgirio mūšis 1410 m. 
Mažvydas – 1520 m. 
K. Donelaitis -1714 m. 
A. Baranauskas–1835 m. 
Žemaitė – 1845 m. 
Maironis – 1862 m. 
1863 m. - Sukilimas 
1864 m. - Spaudos draudimas prasideda 
Vargo mokykla 
Knygnešiai 
Vincas Krėvė – 1882 m. 
Kazys Binkis – 1893 m. 
Balys Sruoga – 1896 m. 
1904 m. - Spaudos draudimo pabaiga 
1918 m. Lietuvos nepriklausomybė 
Henrikas Nagys – 1920 m. 
II Pasaulinis karas 1939 m. 
Trėmimų pradžia 1941 m. 
Partizanai 1944-56 m. 
R. Černiauskas 1950 m. 
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1990 m. kovo 11-toji 
PRIEDAS NR.4 
Padalinti klasę į tris grupes ( paprašyti išsiskaičiuoti 1-3). 

Paruošti iškarpas: dailininkų darbų istorinių įvykių, rašytojų, 
kūrinių. Duoti flomasterius, klijus, leisti naudotis internetu, 
istorinių įvykių juosta. 

Užduotis: Naudojantis duota medžiaga sukurti ir pristatyti 
projektus. 

PROJEKTAI: 

Svarbūs įvykiai Lietuvoje nuo 1410 m. iki 1863 m. 

Svarbūs įvykiai Lietuvoje nuo 1864 m. iki 1914 m. 

Svarbūs įvykiai Lietuvoje nuo 1915 m. iki dabar. 
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Svarbūs įvykiai Lietuvoje nuo 1410 m. iki 1863 m. 

Svarbūs įvykiai Lietuvoje nuo 1864 m. iki 1914 m. 

Svarbūs įvykiai Lietuvoje nuo 1915 m. iki dabar. 

 

Kiekvienas projektas turi būti ruošiamas atsižvelgiant į 5 kategorijas.  

1. Istoriniai įvykiai (iš duotos medžiagos išrinkti visus istorinius įvykius, įvardinti 
datas). 

2. Rašytojai (iš duotos medžiagos išrinkti visus rašytojus, kūrinius). 

3. Dailė (iš duotos medžiagos išrinkti visus dailininkus ir jų kūrinius). 

4. Eilėraštis (duotai ištraukai atpažinti ir parašyti autorių ir kūrinio pavadinimą). 

5. Apranga.  

 

1. Radio ar televizijos programa. 

2. Vedėjas iš to laikotarpio, kurį pristato. 

3. Savo sugalvotas pristatymas. 
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http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Vaizdas:Pav-2.JPG
http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Vaizdas:Pav-3.JPG
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http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Vaizdas:Pav-5.JPG
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http://www.baltai.lt/wp-content/uploads/2012/03/skalbėjos.jpg
http://www.selonija.lt/wp-content/uploads/2011/08/gudienes.jpg
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RIBENTROPO–MOLOTOVO SUTARTIS 
Molotovas pasirašo paktą, už jo – Ribentropas, 
dešiniau – Stalinas (šviesiu švarku). 

http://mokovas.files.wordpress.com/2013/07/c5bealgirio-mc5abc5a1is.gif
http://mokovas.files.wordpress.com/2013/07/vytautas.jpg
http://lietuvai.lt/wiki/Vaizdas:MolotovRibbentropStalin.jpg
http://lietuvai.lt/wiki/Via%C4%8Deslavas_Molotovas
http://lietuvai.lt/wiki/Ribentropas
http://lietuvai.lt/wiki/Stalinas
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KNYGNEŠIAI 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jvIcVx_Y5DtoRM&tbnid=OCoGDhT4R45sUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spaudos.lt/Knygnesiai/Father.en.htm&ei=SO_8U9zDCcX_yQSv4YGwBg&bvm=bv.73612305,d.aWw&psig=AFQjCNGYCZ7dhJoaoklp-nLS8GugsRVk2A&ust=1409171497158535
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Sw49v_5eSNfBOM&tbnid=QrVHbjVC1ajkMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spaudos.lt/Daraktoriai/Enciklopedija.htm&ei=TPD8U5SPDNa2yAT6q4HgBQ&bvm=bv.73612305,d.aWw&psig=AFQjCNF_KIN3gamhL0YoQobVKUiO9lDO1Q&ust=1409171789786118
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1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai. 
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http://www.istorija.net/uploaded_images/kovo11_new-790500.jpg
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http://www.visiplakatai.lt/out/pictures/master/product/1/himnas_pu003.jpg
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http://www.valstietis.lt/content/view/full/258105
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=24XGgYnoCm-fgM&tbnid=zGsn2xGpySoyMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jocys.com/Books&ei=hOX9U7muFMP-yQTW-oDwCQ&bvm=bv.74035653,d.aWw&psig=AFQjCNEaGDw7OYQUpiIwmDMAS4ovpASLZA&ust=1409234670914530
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http://lietuviukalbairliteratura.lt/wp-content/uploads/2013/01/Kristijonas-Donelaitis.-Metai.jpg
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http://www.zmoniuknygos.lt/prekes_uploads/o/537f8f01ad4bad4fb49979d25bd5c91e.jpg
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VINCAS KRĖVĖ 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Op1lcpsC42gmhM&tbnid=gdsaeiLps0ULDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skaitytos.lt/knyga/364/dainavos-salies-senu-zmoniu-padavimai.html&ei=-Dj-U9qKKI73yQSr14KYBA&bvm=bv.74035653,d.aWw&psig=AFQjCNHqzeDtSQxOjpQ_8aSonUr8-HCIzQ&ust=1409256044355993
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Į žemę piktas vakaras atėjo,  
Toks baisiai svetimas ir 
neramus,  
O ten už lango blaškosi 
klajoklis vėjas  
Ir lyg keleivis beldžias į 
duris. 

Ieškojau tėviškės 
tamsioj naktyj, it kapas: 
- Kur tu, tėvyne, kur tu, 
Lietuva? 
Ar plaka dar skausme 
širdis sukepus, 
ar tu gyva, ar negyva?  
Iškėliau, šaukdamas, 
rankas į dangų juodą: 
Kur tu, tėvyne, kur tu, 
Lietuva? 
Ir kai parpuoliau, 
bėgdamas per gruodą, 
atsakė man: Aš čia - 
gyva. 
 

Rugiagėlės 
 
Vien tik mėlyna akyse.  
Žemėj, ore ir danguj  
Daugiau nieko nebmatysi. 
Vien tik mėlyna akyse...  
Užsimerksi, pamąstysi,  
Nusijuoksi, o paskui —  
Vien tik mėlyna akyse  
Žemėj, ore ir danguj... 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LpiM_X1y3vIA5M&tbnid=yMU_aLwh9eq_ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.slideserve.com/hao/vytautas-macernis&ei=3ED-U82HKtafyASlrICwDA&psig=AFQjCNHyQreZKDYGZBtwTmejuhGj_Om0iA&ust=1409257997062044
http://www.sukasiplanetos.net/atskiri/leidyba.htm
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TJNKW4rzRobLvM&tbnid=bAfBAtD3erIGQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dominioncoinsnstamps.com/2012-Lithuania-Lietuva-Year-of-Maironis-Mint-P2440927.aspx&ei=d0P-U8zhMc-ZyASUjoGIDg&psig=AFQjCNHvpe1VKkxaQSvNAubtp5tBfeLz6g&ust=1409258726116393
http://www.manoknyga.lt/knyga/h-radauskas-poezija-mokinio-skaitiniai.html
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Pirmas psihologinis 
romanas lietuvių 
kalba 

http://blogas.kvb.lt/wp-content/uploads/vincas_mykolaitis_putinas_altoriu_sesely.jpg
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Vincas Mykolaitis-Putinas 
 1893 – 1967 

Martynas Mažvydas 1510-1563 

 

http://www.rasyk.lt/paveikslelis-1960-bg.jpg
http://lt.wikipedia.org/wiki/1893
http://lt.wikipedia.org/wiki/1967
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Antanas Baranauskas 1835 – 1902 

B 
A 
L 
Y 
S 
 
S 
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U 
O 
G 
A 
 
1 
8 
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1 
9 
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7 
 
 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1835
http://lt.wikipedia.org/wiki/1902
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kyncJgPRH79SYM&tbnid=c6u3OVCKVX7AZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rasyk.lt/ivykiai/balio-sruogos-paunksmeje.html&ei=ExMOVPSdGdOeyATxwoCADA&bvm=bv.74649129,d.aWw&psig=AFQjCNGKAQNCP_crcKkIZjSdByEAPI2qjg&ust=1410294890555849
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l9Agz1QLCLXqoM&tbnid=NIeasDc7H6eHqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rasyk.lt/ivykiai/antano-baranausko-premijos-konkursas.html&ei=xhQOVMGEB82PyASSwYGgDg&bvm=bv.74649129,d.aWw&psig=AFQjCNF06vHJcE165Xzj2IxCc7LjI2KR_g&ust=1410295243471269
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Vincas Krėvė-Mickevičius 1882 – 1954      Viktorija Judita Vaičiūnaitė 1937 – 2001  

 

Henrikas Radauskas 1910 – 1970  

http://lt.wikipedia.org/wiki/1882
http://lt.wikipedia.org/wiki/1954
http://lt.wikipedia.org/wiki/1937
http://lt.wikipedia.org/wiki/2001
http://lt.wikipedia.org/wiki/1910
http://lt.wikipedia.org/wiki/1970
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4J12EvLMpRjAWM&tbnid=uqhVx6D7-hq0jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vilniausmuziejai.lt/index2010.php&ei=SBgOVO-VJticygTj5ILACA&bvm=bv.74649129,d.aWw&psig=AFQjCNF0lMFLsY_d2HUkhRM83f0wtPoCpw&ust=1410296214779211


 43  

 

 

Kazys Binkis 1893 – 1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1893
http://lt.wikipedia.org/wiki/1942
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:BinkisKaz.jpg
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<<Ė kvėpimas, jau ką gi! Čia sakais pušelių, 
Čia vėjelis dvelkteli su kvapu žiedelių: 
Jauti pievos dobilą, baltą ir raudoną, 
Jauti ramunes, čėbrus - žoleles dirvonų; 
Jauti iš juodo kapčiaus skruzdėlyno kvapą, 
Ir iš medžių, iš skujų, iš šiškų, iš lapų 
Vis kitoki kvėpalai: kaip vėjelis dvelksi, 
Kožno karto kitokiu kvapu užsivelgsi. 
Čia samanos su brukniom šileliu užpluko; 
Čia medžio žiedų kvapas - lyg sodas pratrūko. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=7aNaQeSUIrZwwM&tbnid=sEKZkVX0GItlrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/svaiginanciu-kvapu-pasaulyje.d?id=45999125&ei=QH5xUumUIIeCygHlmYG4Cw&psig=AFQjCNGI7I5Kx4L4ERJHj96IwIsUESI1wg&ust=1383255429416893
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Prie geležinkelio ir turgaus,  
prie troleibusų apsingtos stotelės, 
dar suradau kavinę su balandžiais. 
Ten renkasi senutės ir čigonės. 
Ten išgirdau balandžių ulbavimą 
ir apšarmojusių sparnų rytinį šnaresį. 
Ten sniego plunksną 
nuo akmeninių purvinų grindų 
pakėliau, 
ir krepšį paėmiau, 
ir plyštant širdžiai 
pro langą pažvelgiau. 
Į toly plaukė debesys 
per kryžgatvių žvaigždynus. 

Vasario skaidrūs debesys... 
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Pasikinkęs jauną vėją,  
Vėtrą šaunią apkabinęs,  
Leidžiuos per padangių plynes  
Su pavasariu lenktyniais. 
Gulbės — kelią! 
Gervės — kelią! 
Debesų keliu didžiuoju 
Aš važiuoju! 
Mano skraistė lengvo rūko  
Plasta padangėj ištisus.  
Mano vėtra kai padūko —  
Išsislapstė žvaigždės visos,  
Mėnuo nuo dangaus paspruko. 
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Čiurlionis 1875 – 1911 

          

         Karalių pasaka                       Praeitis 
 

 

Kalpokas Petras 1880-1845 

    
           Ramus gyvenimas                                Nidos žvejų namelis 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lt/b/be/M.K.Ciurlionis-Praeitis_(1907).jpg
http://www.ndg.lt/rinkinys/ldm-xx-xxi-a-lietuvos-dailės-rinkinys/1900-1940.aspx
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Pranciškus Smuglevičius 1745 – 1807 

  

 

 

 

 
 

Kanutas Ruseckas 1800 – 1860 

           

     Lietuvaitė su verbomis                           Stumbro medžioklė 

http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/476310_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/1209811_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/2564754_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/2795180_orig.jpg
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Osvaldas Jablonskis 1944 

        

          Dzūko langas                                  Smegduobės 

 

Jonas Švažas 1925 - 1976 

   

 

http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/2182154_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/1077959_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/3888290_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/4996227_orig.jpg
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Sofija  Veiverytė  1926 - 2009 
 

             

 

 

Augustinas Savickas 1919  

  

 

 

http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/3367330_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/4590702_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/1967338_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/5869134_orig.jpg
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Alvydas Venslauskas 1954 

Debesis nešanti                              Dviese mieste 

  

Leonardas Černiauskas 1947  

      
Kaunas                           Senasis Vilnius                       Užgavėnės 

 

http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/6994100_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/6793891_orig.png
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/4171634_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/6372589_orig.jpg
http://baltai.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10208388/8030918_orig.jpg
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PRIEDAS NR.5 

1. Pamokoje man labiausiai patiko 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

2. Pamokoje labiausiai nepatiko 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 
3. Šiandien per pamoką sužinojau, kad 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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Mokiniai pristato savo projektus Maironio mokykloje 

http://maironis.org/zenphoto/zp-core/full-image.php?a=2014-rugsejis-spalis&i=7-8-9-102-1024x680.jpg&q=75
http://maironis.org/zenphoto/zp-core/full-image.php?a=2014-rugsejis-spalis&i=8-9-101-1024x680-1.jpg&q=75


 54  

 

 

 

http://maironis.org/zenphoto/zp-core/full-image.php?a=2014-rugsejis-spalis&i=10-1024x680.jpg&q=75
http://maironis.org/zenphoto/zp-core/full-image.php?a=2014-rugsejis-spalis&i=10-kl-1024x680.jpg&q=75

