
 
 

 
Dėl vieno ištarto žodžio žmogų pavadina 

išminčiumi arba kvailiu. Būkite atidūs, 

galvokite, ką sakote. 

Konfucijus       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginį organizuoja: 

 

 Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės 

biblioteka, 

 Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyrius, 

 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir 

kultūros centras, 

 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, 

 Klaipėdos Sendvario progimnazija. 

 Už renginį atsakingos lietuvių kalbos 

mokytojos J. Momkienė ir A. Ružinskienė. 

 

 

Renginio tema ,,Gintariniai kalbos vėriniai“. 

 

Renginys vyks 

2016 m. kovo 3 d. 15 val. 

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės 

viešosios bibliotekos konferencijų 

salėje 

  

Jeigu žodžiai yra žmonių kūnai, tai dar 

daugiau jie yra žmonių sielos. Aš girdžiu tave 

kalbant ir galiu pasakyti, kas tu esi. 

Justinas Marcinkevičius 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAUNŲJŲ ORATORIŲ ŠVENTĖ 

„GINTARINIAI KALBOS VĖRINIAI“, 

SKIRTA BIBLIOTEKOS METAMS IR  

GIMTOSIOS KALBOS DIENAI PAMINĖTI 

 

 

 

 

2016 m. 

  



RENGINIO PROGRAMA 

 

Daina „Gimtoji kalba“ 

Klaipėdos „Verdenės“ pogimnazijos 3-4 klasių 

ansamblis 

Ruošė Vilija Prikockienė, 

Diana Kačenauskienė 

 

Gargždų „Kranto“  pagrindinė mokykla 

Kamilė Mažonaitė, 8a klasė 

„Ar knyga gali prakalbinti ir gydyti žmogų?“  

Ruošė mokytoja Irena Žukauskienė 

Anelė Dromantaitė, 8b klasė 

„Ar knyga gali prakalbinti ir gydyti žmogų?“.  

Ruošė mokytoja Sigita Sičiūnienė 

Klaipėdos Tauralaukio progimnazija 

Elvyra Tarozaitė, 8 klasė 

„Šių dienų herojaus beieškant“  

Gabija Šleinytė, 5 klasė 

„Paauglys - ne kvailys“  

Ruošė mokytoja Diana Kiršienė 

Klaipėdos „Verdenės“ pogimnazija 

Riauba Dominykas 5d kl. ,,Ar paauglystė 

atsispindi kalboje?” 

Ruošė mokytoja D.Tiškuvienė 

Deimantė Bušmaitė  6b klasė 

 ,,Sunaikink kalbą – sunaikinsi santaiką, 

vienybę ir gerovę.” (M.Daukša) 

                    Ruošė mokytoja Rima Varinauskė 

Evita Krasauskaitė 6d  

 ,,Kalba yra didis, tautos statytas paminklas.” 

(J. Jablonskis) 

 Ruošė mokytoja Jolanta Momkienė 

Jokubaitytė Ieva 8b klasė 

             Ruošė mokytoja Donata Tiškuvienė 

 

Pertrauka 

Groja kanklių ansamblis 

 Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 

Vesta Šeputytė, 7a klasė 

„Ar paauglystė atsispindi kalboje?“  

Ruošė mokytoja Laima Dromantaitė 

Amanda Tučaitė, 8t klasė 

„Ar paauglystė atsispindi kalboje?“  

Ruošė mokytoja Rita Andriulionienė 

Emilija Budginaitė, 8c klasė 

„Ar knyga gali prakalbinti ir gydyti žmogų?“ 

Ruošė mokytoja Edita Miravičiūtė 

 

Klaipėdos Sendvario progimnazija 

Nida Juškevičiūtė, 5b klasė 

„Ar knyga gali prakalbinti ir gydyti žmogų?“ 

Silvija Aleksandravičiūtė 8a klasė 

„Ar knyga gali prakalbinti ir gydyti žmogų?“ 

Ruošė mokytoja Asta Ružinskienė 

 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija 

Gintarė Lukoševičiūtė, 6c klasė 

 „Ar knyga gali prakalbinti ir gydyti žmogų?“ 

Urtė Vilimaitė, 6c klasė 

 „Kalbėdamas kiekvienas žmogus padaro 

ryškią savo asmenybę ir todėl jis yra nors 

mažas menininkas.“ (Vydūnas)  

Ruošė mokytoja Rasa Krutinienė 

 

„Muzika kitaip“ 

Klaipėdos „Verdenės“ pogimnazijos 5-6 klasių 

ritminė grupė 

Ruošė Vilija Prikockienė, 

Diana Kačenauskienė 

 

Apdovanojimai 

 

Vaišės 

 RENGINIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 prisidėti prie brandžios ir atsakingos 

pilietinės visuomenės ugdymo; 

 

 skatinti mokinius domėtis mokslu, 

menu, kultūra, tobulinti ir plėsti jų 

dalykines žinias; 

 

 

 ugdyti vaikų mokslinį-kritinį mąstymą, 

kūrybiškumą, savarankiškumą; 

 

 ugdyti bendradarbiavimo, plėtoti 

mokinių kūrybinius bei prezentacinius 

gebėjimus; 

 

 

 rasti ir ugdyti itin gabius vaikus ir 

lavinti jų kalbėjimo įgūdžius; 

 

 parengti mokinius kalbėti viešai ir  

mokyti nugalėti auditorijos baimę; 

 

 

 gebėti reikšti mintis glaustai, kalbėti 

įtaigiai, vaizdingai, aiškiai, savitai. 

 


