Šiaulių rajono savivaldybės renginių, skirtų Lietuvių kalbos dienoms 2022 m.,
planas
Renginio pavadinimas
Projektas 1–4 klasių mokiniams „Su
Lietuva širdy“, skirtas Lietuvių
kalbos dienoms paminėti
Protmūšis 5–8 klasių mokiniams
„Gimtoji kalba“, skirtas Tarptautinės
gimtosios kalbos dienai paminėti
Meninio skaitymo konkursas
„Švenčiu Lietuvą“
Istorijos ir kultūros žurnalo
,,Padubysio kronikos“ Nr. 17, 18
pristatymas
,,Šitą žemę man likimas dovanojo“ –
poezijos diena
Lietuvių kalbos ir literatūros
viktorina 5–8 kl. mokiniams
(tradicinis renginys Knygnešio dienai
paminėti)
Konkursas „Laiškas draugui“
Pėsčiųjų žygis „Barboros Mejerytės
pramintais takais“
Projektas „Marseliui Prustui 100“
Komandinis darbas „Renkame ir
iliustruojame išsirinktos gražiausios
lietuviškos knygos žodį“ (1–4 kl.)
Stendinis pranešimas „Lietuvių
kūrėjai apie gimtąją kalbą ir knygą“
(5–8 kl.)
Integruoto ugdymo pamoka
„Svečiuose pas bibliotekininką“,
skirta paminėti Pranciškaus Skorinos
metams ir knygnešio dienai
Jaunųjų skaitytojų sambūris „Knygų
herojai vėl čia“
Poezijos pamokos „Šalis ta Lietuva
vadinas“
Viktorina „Iš lietuvių raštijos
istorijos“, skirta spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai paminėti
5–8
klasių
mokinių
poezijos
skaitymai
„Akimirkoje
didelis
pasaulis“
Šiaulių r. 5–6 kl. mokinių
atpasakojimo konkursas, skirtas
Knygnešio dienai

Data

2022 m.
sausio–kovo
mėn.
2022-02-21

Rengėjas
(nurodoma atsakinga
institucija)

Institucijos adresas

Šiaulių r. Kuršėnų
Stasio Anglickio
progimnazija

Kapų g. 9, Kuršėnai,
Šiaulių r.

Bazilionų MDC

B. Mejerytės g. 1,
Bazilionai, Šiaulių r.

Šiaulių r. Kuršėnų
Daugėlių
progimnazija

Daugėlių g. 86,
Kuršėnai, Šiaulių r.

Šiaulių r. Dubysos
aukštupio mokykla

Dubysos g. 15, Bubiai,
Šiaulių r.

2022-03-09
2022-03-14/21

2022-03-21
2022-03-16

2022 m. kovo–
birželio mėn.
2022 m. kovo
mėn.
2022 m. kovo–
spalio mėn.
2022-02-11

2022-02-11

2022-03-16

2022-02-23
2022 m. kovo
mėn.
2022-05-06

2022-01-26

2022-03-16

Šiaulių r. Ginkūnų
Sofijos ir Vladimiro
Zubovų progimnazija

Aušros g. 2, Ginkūnų k.,
Šiaulių r.
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1–4 klasių dailyraščio parodakonkursas
„Iliustruota
lietuvių
liaudies tautosaka“
Integruota lietuvių-istorijos pamoka
„Pirmosios spausdintinės knygos“
(5–6 kl.)
„Kai knygas draudė“ (diena be
interneto)
Viktorina „Žinai žodį – moki kelią“
Nuotolinė viktorina „Ką žinai apie
lietuvių kalbą?“, skirta Tarptautinei
gimtosios kalbos dienai
Konferencija „Skirtingų kartų
mėgstamiausios knygos“, skirta
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai
Susitikimas su rašytoju

2022 m. kovo
mėn.
2022 m.
vasario mėn.
2022 m. kovo
mėn.
2022 m.
balandžio
mėn.
2022-02-21

Šiaulių r. Kairių
jungtinė mokykla

Šilelio g. 10, Kairiai,
Kairių sen., Šiaulių r.

2022-05-09

Šiaulių r. Kuršėnų
Lauryno Ivinskio
gimnazija

V. Kudirkos g. 33,
Kuršėnai, Šiaulių r.

Šiaulių r. Kužių
mokykla

Vilties g. 9 Kužių mstl.,
Šiaulių r.

Šiaulių r. Meškuičių
gimnazija

Stoties g. 16,
Meškuičiai, Šiaulių r.

Raudėnų MDC

Tryškių g. 4, Raudėnai,
Šiaulių r.

Šiaulių r. Kuršėnų
lopšelis-darželis
„Žiedelis“

Daugėlių g. 74,
Kuršėnai, Šiaulių r.

Šiaulių r. Kuršėnų
lopšelis-darželis
„Nykštukas“

Vydūno g. 9, Kuršėnai

Šiaulių r. Kuršėnų
lopšelis-darželis
„Eglutė“

V. Kudirkos g. 28,
Kuršėnai

2022 m.
gegužės mėn.
Lietuvių kalbos viktorina 5–10 klasių 2022-03-07
mokiniams ,,Kaip gerai, kad esi,
mano gimtas lietuviškas žodi“
Skaitovų konkursas
2022-02-07
Dailyraščio konkursas
2022-02-25/28
Knygnešio diena
2022-05-06
Miniatiūrų popietė „Mūsų mažos 2022-02-15
didelės mintys apie kalbą, Tėvynę,
žmogų“
Dailyraščio konkursas
2022-03-10
Respublikinis ikimokyklinio amžiaus 2022-02-25
ugdytinių eilėraščių deklamavimo
konkursas „Tu pati gražiausia, mano
Lietuva“
Respublikinis projektas „Kybur
2022 m.
vybur kabarai – mokausi kalbėt
vasario mėn.
gerai“
Eilėraščių konkursas „Ir mes tikrai
2022-02-12
mylim Lietuvą“
Akcija „Sveikinu Lietuvą“ L.
2022-02-16
Ivinskio aikštėje)
Projektas „Draugystė su knyga“
2022 m.
balandžio
mėn.
Lietuvių autorių knygų paroda
2022 m.
gegužės mėn.
Gimtosios kalbos diena „Graži mano 2022-02-21
kalba“, rytmetys „Nuo raidelių prie
žodelių“
Piešinių paroda „Gražiausias
2022-03-11
lietuviškas žodis“
Teatro diena S. Neries eil. „Senelės
2022-03-27
pasaka“, pasakų „Be galo“
inscenizacijos
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Tarptautinė vaikų knygos diena
paroda „Mano pirmoji knygelė“
Paroda „Smulkioji tautosaka vaikų
piešiniuose“

2022-04-02

Paroda Tarptautinei gimtosios kalbos
dienai – poetų eilėraščiai apie
gimtąją kalbą ,,Gimtoji kalba lūposna
įdėta...“ (suaugusiems)
Ginkūnų S. ir Vl. Zubovų
progimnazijos mokinių piešinių,
iliustracijų paroda „Gražiausios
lietuviškos mįslės ir patarlės“
Akcija ,,Dėk žodį prie žodžio“

2022-02

2022-05-10
Naisių biblioteka

Gėlės g. 8, Naisiai,
Meškuičių sen., Šiaulių
r.

2022-02-19

Ginkūnų biblioteka

Žeimių g. 9, Ginkūnų k.,
Šiaulių r. sav.

2022-02-21–
2022-03-10
2022-02-21–
2022-03-14

Gruzdžių A. Griciaus
biblioteka
Paežerių biblioteka

Popietė mokiniams „Tautos dovana –
Kalba“
„Šaukiu gimtą žodį paklydusį“
gražiausio teminio dialogo
pristatymas ZOOM platformoje
(vaikams)
Spaudinių paroda „Už žemčiūgus Tu
brangesnė /
Ir už viską meilingesnė…“, skirta
Lietuvių kalbos dienoms
„Kalba esame mes“ literatūrinė
popietė-susitikimas su Šiaulių krašto
literatais (suaugusiems)

2022-02-22

Ginkūnų biblioteka

2022-02-28
10.10 val.

Gilaičių biblioteka

Šiaulių 3, Gruzdžiai
Šiaulių r.
Nelindos g. 11A,
Dirvonėnai, Raudėnų
sen., Šiaulių r.
Žeimių g. 9, Ginkūnų k.,
Šiaulių r. sav.
Gilaičių g. 12, Gilaičiai,
Kužių sen., Šiaulių r.

Spaudinių paroda „Kalba gimtoji
lūposna įdėta“

2022-03

Bubių biblioteka

Dubysos g. 15, Bubiai,
Šiaulių r.

2022-04

Kužių biblioteka

Vilties g. 2, Kužiai,
Šiaulių r.

Kompleksinis renginys vaikams
,,Keliaukime po pasakų pasaulį“ –
Tarptautinei vaikų knygos dienai
Paroda Tarptautinei vaikų knygos
dienai – įdomiausių pasakų knygų
paroda ,,Vaikai, keliaukime į pasakų
pasaulį“
Popietė „Skaitome lietuviškas
pasakas“. (Su Kuršėnų lopšeliodarželio „Eglutė“ vaikais)
Protmūšis „Moki žodį – žinai kelią“

2022-04

Naisių biblioteka

2022-04

Naisių biblioteka

Gėlės g. 8, Naisiai,
Meškuičių sen., Šiaulių
r.
Gėlės g. 8, Naisiai,
Meškuičių sen., Šiaulių
r.

Viktorina ,,Gimtoji kalba –
brangiausias mūsų turtas“
Sensoriniai skaitymai ,,Žaidimai
smėlio dėžėje“ – Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai paminėti
(vaikams)
Spaudinių paroda Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai –
,,Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių

2022-04-05

Paežerių biblioteka

2022-04-09

Paežerių biblioteka

2022-04-15
2022-05

Gruzdžių A. Griciaus
biblioteka
Naisių biblioteka

2022-05

Naisių biblioteka

Nelindos g. 11A,
Dirvonėnai, Raudėnų
sen., Šiaulių r.
Nelindos g. 11A,
Dirvonėnai, Raudėnų
sen., Šiaulių r.
Šiaulių 3, Gruzdžiai
Šiaulių r.
Plento g. 16, Naisiai,
Šiaulių r.
Meškuičių gimnazijos
Naisių skyrius
Gėlės g. 8, Naisiai,
Meškuičių sen., Šiaulių
r.
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vertybių lobynas“ (G. Leibnicas)
(suaugusiems)
Popietėje poezijos skaitymai 5–8
klasių „Akimirkoje didelis
pasaulis“

2022-01-26
15 val.

Ginkūnų Sofijos ir
Vladimiro Zubovų
progimnazija

ŠRSKC Ginkūnų filialo
salėje

Šiaulių rajono visuomeninės kultūros
tarybos dalinai finansuotų leidinių,
išleistų 2020 ir 2021 m., pristatymo
šventė
Anetos Koryznės aliejinės tapybos
darbų parodos „Afirmacijos“
atidarymas ir poezijos skaitymai,
skirti tarptautinei gimtosios kalbos
dienai
Popietė „Kalba gimtoji lūposna
įdėta“, skirta tarptautinei gimtosios
kalbos dienai
„Šaukiu gimtą žodį paklydusį“

2022-02-21
17.30 val.

ŠRSKC, Šiaulių r.
visuomeninė kultūros
taryba

Ventos g.11A, Kuršėnai,
Šiaulių r.

2022-02-21
16 val.

Naisių filialas

Plento g. 9, Naisiai,
Šiaulių r.

2022-02-22
12 val.

Plento g. 2F, Kairiai,
Šiaulių r.

Konferencija ,,Gimtųjų žodžių
apkabintas...“
Literatūrinis vakaras „Poezijos
bangos“, skirtas pasaulinei poezijos
dienai

2022-03-18

ŠRSKC Kairių
filialas, ŠRSVB
Kairių biblioteka
Kužių mokykla,
ŠRSVB Gilaičių ir
Kužių bibliotekos,
ŠRSKC Gilaičių
filialas
Gruzdžių filialas

Kūrėjų ir bičiulių literatūrinė –
muzikinė šventė
„Poezijos medunešis“

2022-08-28

Šv. Mišios kalbininkui Vytautui
Vitkauskui atminti

2022-02-17

Popietė „Žodyno karalių“ Vytautą
Vitkauską (1935–2012) prisimenant

2022-02-21

2022-02-28
10 val.

2022-03-18

Šiaulių r.
savivaldybės
kultūros centro
Bazilionų filialas
Šakynos filialas
Šiaulių rajono
literatų asociacija
Lietuvių kalbos
draugijos Kuršėnų
skyrius, Algis
Vitkauskas, Kuršėnų
V. Vitkausko
biblioteka
Lietuvių kalbos
draugijos Kuršėnų
skyrius, Algis
Vitkauskas, Kuršėnų
V. Vitkausko
biblioteka

„Zoom“ platformoje

Šiaulių g. 3 Gruzdžiai
Pageluvio g. 13,
Bazilionai, Šiaulių r.
Šiaulių r. Gedinčių
girininkija
Agailių miškas, Agailių
koplyčia
Kuršėnų Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčia
Kuršėnų m. senosios
kapinės
Kuršėnų m. senosios
kapinės, Kuršėnų miesto
seniūnija

