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Renginys
“LIETUVIŠKO ŽODŽIO KELIAS”
skirtas Kalbos ir knygos metams, spaudos atgavimo
100-mečiui
2004 m. balandžio 2 d. 12 val. susirinkome į seniūnijos
salę. Atėjo moksleiviai, jų tėvai, mokytojai. Renginį
organizavo ir vedė bibliotekininkė Danutė Daugirtienė.
Pradžioje istorijos mokytoja Elena Vizbarienė papasakojo apie
spaudos draudimo metus. Tada prasidėjo montažas “Ateinu iš
amžių glūdumos”, kurį parengė lietuvių k. mokytoja Danutė
Sabonaitienė su aštuntokais. Gana ilgus tekstus moksleiviai
buvo išmokę atmintinai ir sklandžiai raiškiai perteikė.
Žiūrovai buvo atidūs. Visus sudomino vaizdelis “Motina prie
ratelio”. Vaidino mokinio mama Asta Uselienė ir 5 klasės
mokinė Neringa Kuraitė. Asta Uselienė (ji ir Laukesos
etnografinio ansamblio dalyvė) padainavo liaudies dainą
“Aušta aušrelė, jau diena”. Ypač pagyvino ir prajuokino
žiūrovus 4 kl. mokinio Mariaus Rašimo padeklamuotas
eilėraštis “Rimo rytas” apie žodžius, darkančius lietuvių kalbą.
Į montažą įsiterpė moterų ansamblio atliekamos dainos:
“Lopšinė gimtinei ir motinai” pagal J.Marcinkevičiaus
žodžius, “Mylėkite motiną brangią”, M.Tamošiūno ir
E.Drėgvos “Pavasaris gimtinėje”.
Kadangi renginys sutapo su Tarptautine vaikų knygos
diena, buvo prizais apdovanoti vaikai, dalyvavę piešinio
konkurse pagal lietuvių vaikų rašytojų kūrinius.
Renginys užtruko 50 minučių. Jam ruošėmės visą kovo
mėnesį.
Teko išklausyti žiūrovų atsiliepimus apie gerai pavykusį
renginį. Viena iš jų pasakė, kad tai buvo tikra atgaiva sielai.
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Viktorina “Pabūkime su lietuviška knyga”
2004
m. balandžio 16 d. biblioteka surengė viktoriną
“Pabūkime su lietuviška knyga”. Tai buvo vienas iš renginių,
skirtų Kalbos ir knygos metams, spaudos atgavimo 100mečiui paminėti. Renginiui pradėjome ruoštis dar kovo
mėnesį. Su mokyklos staliumi suprojektavome viktorinos ratą,
kurį pradžioje pavadinome Saulės ratu, bet kai stalius nudažė
spindulius įvairiomis spalvomis, pervadinome Vaivorykštės
ratu, tačiau vedančiosios renginio metu jį pavadino Laimės
ratu, taip ir liko.
Viktorinoje dalyvavo 6-9 klasių moksleiviai. Komandą
sudarė 3 moksleiviai. Viktorinos klausimai jiems buvo
išdalinti iš anksto ir pasiūlyta atsakymų ieškoti bibliotekoje.
Per kelis apsilankymus komandos susirado atsakymus į visus
klausimus. Tada buvo užduotas namų darbas - po 2 užduotis:
1) suregistruoti savo komandos perskaitytas knygas per
mokslo metus, 2) parašyti rašinį “Kodėl aš skaitau knygas”,
“Mano mėgstamiausios knygos herojus”, nupiešti piešinį pagal
pasirinktą patarlę arba nupiešti plakatą vaikų knygos dienai.
16 val. rinkomės į viktoriną mokyklos vestibiulyje. Prie
stalų sėdo 4 komandos: “Moksliukai” (6 kl.), “Smalsučiai” (7
kl.), “Sietynas” (8 kl.) ir “Žirniukai” (9 kl.). Prisistatė
vedančiosios : Raudonkepuraitė (10 kl. mok. Toma
platono vaite) ir Senelė (10 kl. mok. Eglė Kuklieriūtė).
Susipažino su komandomis ir jų kapitonais. Patikrino namų
darbus, atidavė įvertinti komisijai. Daugiausiai knygų
perskaitė “Moksliukai” (6 kl.), mažiausiai “Žiniukai” (9 kl.).
Parodė piešinius, perskaitė rašinius. Raudonkepuraitė kviečia
komandų kapitonus “ištraukti” eilės numerį, kokia tvarka
atsakinės komandos (raudona spalva - 1, mėlyna - 2, žalia 3, geltona - 4). Po to komandų nariai suka ratą po 3 kartus,
išsuka po 3 klausimus ir sėda ruoštis. Vedančiosios surenka
“špargalkas”. Visiems labai patiko sukti “Laimės ratą”, tai
i

sukėlė pagyvėjimą žiūrovų tarpe. Vedančiosios siūlo
komandoms apsilankyti “bibliotekoje”, kuri įrengta viename
kampe, čia galės patikslinti atsakymus. Duoda po 1 minutę.
Kol komandos ruošiasi, vedančiosios kviečia klasių
skaitovus padeklamuoti lietuvių poeto eilėraštį. Po to užmena
mįslių žiūrovams apie knygą. Pasako mįslių temą: knyga,
skaitytojas, kalba. Pavaišina žiūrovus muilo burbulais.
Patyrusios vedančiosios renginį veda skaįndžiai, išradingai,
šmaikščiai pagal pačių sukurtą scenarijų.
Komandos atsakinėja į viktorinos klausimus. Komisija
vertina atsakymus 1-5 balais. Bibliotekininkė D.Daugirtienė
apibendrina rezultatus. Daugiausiai balų surinko “Moksliukai”
(6 kl.), mažiausiai - “Žiniukai” (9 kl.). Gerai pasirodė
“Sietynas (8 kl.) - nuo “Moksliukų” atsiliko tik 1 balu.
Bibliotekininkė įteikia prizus nugalėtojams. O pralaimėjusieji
gauna paguodos prizus, su kuriais fotografuojasi, žaidžia, ir
visiems labai linksma.
Renginys tęsėsi vieną valandą.
Jį parengė bibliotekininkė Danutė Daugirtienė.

Viktorina “Pabūkime su lietuviška knyga”
l.K ada ir kur išleista pirmoji lietuviška knyga? Kas jos autorius?
Pirmoji lietuviška knyga išleista 1547 m. Karaliaučiuje. Jos autorius Martynas
Mažvydas.
2.Išvardinti lietuvių rašytojus, kurių pavardės prasideda raide M.
J.Mačiukevičius, Maironis, Maldonis, Jonas Marcinkevičius, Justinas
Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis, Marukas, Anzelmas Matutis, Pranas
Mašiotas, Eug.Matuzevičius, Eduardas Mieželaitis, Vikt. Miliūnas, Jonas
Mikelinskas, Vyt.Misevičius, Antanas Miškinis, V.Mykolaitis-Putinas, Vyt.Montvila,
Vyt.Martinkus ir kt.
3.Kokių rašytojų jubiliejai minimi šiais metais?
Teofilio Tilvyčio - 100, P.Cvirkos - 95, Jono Biliūno - 125, Juozo Baltušio 95, Alekso Dabulskio - 70, Jono Mačiulio (kraštiečio) - 85, Jono Dovydaičio - 90,
Juozo Šoko - 100, Jono Mačiukevičiaus - 65, Liudo Giros - 120, Igno Pikturnos 80, Juozo Tumo-Vaižganto - 135, Mariaus Katiliškio - 90, Eduardo Mieželaičio 85, Raimondo Kašausko - 70. Kosto Korsako - 95, S.Nėries - 100.
4.Kokius žinote lietuvių vaikų rašytojus?
Bitė Vilimaitė, Vytautas Račickas, Vytautė Žilinskaitė, Renata Šerelytė,
Ramutė Skučaitė, Anzelmas Matutis, Martynas Vainilaitis, Violeta Palčinskaitė, Vytė
Nemunėlis, Pranas Mašiotas, Janina Degutytė, Aldona Liobytė ir kt.
5.Kokie lietuvių rašytojai gyveno ar gimė Jurbarko rajone ?
P.Cvirka, Jurgis Baltrušaitis, Antanas Giedraitis-Giedrius, Stasys Santvaras,
Jonas Mačiulis, Aldona Puišytė, Vytautas Kutkevičius, Jonas Juškaitis, Gasparas
Velička. Jl£čki\
6.Kieno slapyvardis buvo Lazdynų Pelėda? Kokiomis aplinkybėmis jis buvo
pasirinktas? Kodėl?
Po Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu slepiasi ne viena, o dvi rašytojos - seserys
Ivanauskaitės: Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė. Šiuo vardu pradėjo
pasirašinėti vyresnioji sesuo Sofija XIX a. pabaigoje siųsdama savo raštus į
draudžiamąją lietuvių spaudą. Už tai, kad mergaitės mėgdavo mėnulio šviesoje
vaikščioti paupiais, namiškiai jas praminė pelėdomis. Iš čia ir vėliau pasirinktas
slapyvardis.
Kodėl Sofija Pšibiliauskienė pradėjo spausdinti savo raštus ne tikrąja pavarde,
o slapyvardžiu9 Todėl, kad ji į lietuvių literatūrą atėjo “draudžiamuoju laikotarpiu
(1864-1904), kai carizmas persekiojo bet kokio turinio lietuviškus raštus, spausdintus
įprastu, lietuvių kalbai tinkamu lotynišku šriftu, o jų autorius bei skaitytojus bandė
ištremti. Dėl to slapyvardžiais šiuo laikotarpiu naudojosi visi lietuvių rašytojai, kad

caro žandarai negalėtų susivokti, kas yra kokio straipsnio, ap sak y m o ar eilėraščio
autorius.

7.P.Cvirkos pasaka apie katinėlius?
“ R ainiukai”

8.Daiktas, kuriuo žymimas skaitomos knygos puslapis?
Žym eklis.

9.Kada

ir kurs išleistas pirmasis lietuviškas laikraštis? Kokiu pavadinimu?

Pirm asis lietuviškas laikraštis “A u š ra ” pasirodė 1883 m. M ažo joje L ietuvoje Ragainėje ir Tilžėje. J į įsteigė ir redagavo Jonas Basanavičius.

10.Kokia didžiausia Lietuvos biblioteka?
N acionalinė M artyn o M ažvydo biblioteka Vilniuje.

11 .Kiek puslapių galima perskaityti per valandą?
Iki 80 (daugiausia).

12.Kokia pavardė slypi po Skomanto slapyvardžiu?
Tai grupė rašytojų po vienu slapyvardžiu: Renata
K .A lm enas, G .B anaitytė-Ivaškienė, N .Jankutė, M .Girniuvienė.

13.Kokia populiariausia 2003 m. knyga vaikams?

Serelytė,

A .V itkus,
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VIEŠVILĖS BIBLIOTEKA
RENGINIO APRAŠYMAS
2003 m. balandžio 2 d . pasaulinė vaikų knygos diena. Tai dienai pažymėti mokykloje
vyko vaikų knygos šventė. Renginį parengė ir vedė
bibliotekininkė Danutė Daugirtienė. Renginys prasidėjo viktorina.
Viktorinoje varžėsi 3 ir 4 klasių komandos (po 5 vaikus). Šiai
viktorinai ruošėmės visą kovo mėnesį. Vaikai skaitė
H.K.Anderseno pasakas, domėjosi pasaulio ir lietuvių vaikų
rašytojais, piešė iliustracijas H.K.Anderseno pasakoms. Prieš 2
dienas buvo surengta iliustracijų ir knygų žymeklių paroda.
s/

Šiais metais jau buvome paminėję Anzelmo Matučio ir
Martyno Vainilaičio jubiliejus, todėl vaikai buvo perskaitę jų
knygas. \ viktorinos klausimus greitai ir gerai atsakinėjo abi
komandos. “Ziniukų” (4 kl.) komanda surinko 23,5 ,o
“Smalsučių”(3 kl.) - 21,5 balo. Daugiausiai viktorinos klausimų
atsakė 3 kl. Toma Rukavičiūtė ir Jovita Sajonaitė, o 4 kl. - Rasma
Arcišauskaitė ir Ania Komogorceva. Visi dalyviai buvo
apdovanoti dovanėlėmis, kurias pasirinko patys. Trečiai ir
ketvirtai klasei už aktyvumą buvo padovanoti naujai išleisti
mokyklos 100 metų jubiliejui skirti spalvingi kalendoriai.
Po viktorinos pasirodė personažai iš H.K.Anderseno pasakų.
Žiūrovai turėjo atspėti, iš kokių jie pasakų. Ilgokai teko paspėlioti.
O kuo buvo apsirengusi bibliotekininkė Danutė Daugirtienė, taip
ir neatspėjo, nors du tekstus pasakė iš pasakos “Tikras širdies
skausmas”. Tai buvo Madam kailių saugyklos savininkė su šuniu
Mopsu.
Po to dar buvo parodytas mokyklos lėlių teatro spektaklis
“Kirmėlytė, kuri mezgėsi švarkelį”, kurį būtent šiai šventei
parengė tikybos mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa
Stoškienė.
s/
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