
SEIRIJŲ A. ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJA 

 

      A.Žmuidzinavičiaus 140-ųjų gimimo metinių paminėjimo veiklų planas 

TIKSLAS: 

Paminėti Antano  Žmuidzinavičiaus 140-ąjį gimimo metų jubiliejų, įtraukiant gimnazijos 

bendruomenę ir kitus neabejingus menui žmones. 

Uždaviniai: 

 Įgyvendinti gabių ir talentingų vaikų ugdymo programų projektą „Dailininko 

A.Žmuidzinavičiaus atminimo puoselėjimas ir įamžinimas“  

 Organizuoti gimnazijoje įvairius renginius, skatinančius mokinius domėtis                               

A.Žmuidzinavičiaus kūryba ir asmenybe. 

 Suorganizuoti keramikos užsiėmimus, viktorinas, laiško rašymą A. Žmuidzinavičiui, plenerą, 

išvyką į Kauną. 

 Edukacinių renginių metu sudarysime sąlygas atsiskleisti  mokinių kūrybiniams gebėjimams. 

 Organizuoti baigiamąjį renginį - konferenciją, apibendrinantį veiklas, skirtas  

A.Žmuidzinavičiaus 140 –osioms metinėms. 
 
Veiklos: 

 

Eil. 

nr.  

VEIKLA ATSAKINGAS 

ASMUO 

LAIKAS 

1.  Peizažų piešimas (darbas lauke, gimnazijos erdvėse). 

Ilgiausia piešinių grandinė gimnazijos kiemelyje, vėliau 

piešiniai papuoš gimnazijos erdves. 

A.Urbonavičienė 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Ž. Krivonienė 

09-10 mėn. 

Eksponavimas 

nuo 10-21 

 

2.  Epistolinis rašinys „Laiškas A. Žmuidzinavičiui“           

5 – IVg  kl. mokiniams. Rašiniai eksponuojami 

gimnazijos stenduose,  išleidžiamas leidinukas. Geriausi 

rašiniai arba jų ištraukos bus skaitomos konferencijos 

metu. 

I.Bagdonienė 10.03-10.08 

Eksponavimas 

nuo 10-21 

3.  Edukaciniai keramikos užsiėmimai 5 – IV g kl. 

mokiniams. Dirbinių paroda eksponuojama gimnazijoje. 

Geriausi darbai saugomi A.Žmuidzinavičiaus muziejuje, 

kiti panaudojami kaip dovanos. 

A.Urbonavičienė 09-10 mėn. 

4.  Rajoninis piešinių konkursas „A.Žmuidzinavičius – 

gimtinės peizažų dainius“. Ekspozicija Lazdijų r. 

savivaldybės II aukšto fojė. Vėliau papuoš gimnazijos 

erdves“. 

Gimnazijos 

administracija 

Iki  11-14 

5.  Mokinių nertų gėlių ir išpjaustytų iš medžio plokštės 

raidžių instaliacija gimnazijos kieme. 

 

Ž. Krivonienė 

A. Navickas 

 10-21  

6.  Stendas apie A. Žmuidzinavičiaus veiklą ir kūrybą 

gimnazijos fojė. 

I.Bagdonienė 

Ž. Krivoneinė 

10-14 



7.  Integruota pasaulio pažinimo  pamoka pradinių klasių 

mokiniams „Seirijų vardo garsinimas pasaulyje“ prie                                   

A. Žmuidzinavičiaus paminklinio akmens Seirijuose. 

Pradinių klasės 

mokytojos 

10-18 

8.  Pamokos 5 – II g kl. mokiniams A. Žmuidzinavičiaus 

muziejuje, kūrinių reprodukcijų analizė ir aprašymai. 

 

A.Urbonavičienė 

 

10 mėn. 

9.  Pamokų – projektų ciklas IIg kl. „Paveikslo iš medžio 

drožinėjimas A. Žmuidzinavičiaus peizažų tematika“. 

A.Urbonavičienė 

A. Navickas 

 10 - 12 mėn.  

10.  Viktorina „ A.Žmuidzinavičius ir mes“ 3- 4 klasės 

mokiniams.  

J. Bagdžiūnienė 10-26 

11.  „Jaunųjų Žmuidzinavičiukų“ būrelio parengtas 

pristatymas skaidrėmis apie A. Žmuidzinavičiaus veiklą 

ir kūrybą pradinių klasių mokiniams. 

J. Bagdžiūnienė, 

4 kl. mokiniai 

10-28 

12.  Integruotos pamokos 1 – IVg kl. mokiniams įprasminant 

A. Žmuidzinavičiaus atminimą. 

Visi dalykų 

mokytojai 

10-28 

13.  5 klasės mokinių mini pleneras „Piešiu peizažą“, 

ekspozicija III aukšte. 

 

I.Bagdonienė 10-18 

14.  Edukacinė išvyka dailei gabiems ir talentingiems 

mokiniams į Kauną aplankant A.Žmuidzinavičiaus 

muziejus ir kapą Petrašiūnų kapinėse. 

Ž. Krivonienė 

A. Urbonavičienė 

11 mėn. 

15.  Informacinio jubiliejinio bukleto „Dailininkui  

A.Žmuidzinavičiui – 140“ parengimas ir išleidimas. 

Dovanojimas  konferencijos dalyviams ir svečiams bei 

Seirijų miestelio gyventojams.  

 

K.Gegužienė 

„Versmė“ 

11 mėn. 

16.  Respublikinė konferencija „Dailininko Antano 

Žmuidzinavičiaus pėdsakai  Seirijų krašte“.  

Gimnazijos 

administracija 

11 mėn. pabaiga 

17.  Filmukas „Mes - A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos 

vaikai“, pristatomas konferencijoje. 

 

Seniūnų taryba Iki 12 mėn. 

18.  Naktis gimnazijoje rajono mokiniams tema „Originaliai 

ir ambicingai apie meną“ . 

 

Seniūnų taryba 12 mėn. 

 

Kviečiame į veiklas įsitraukti mokinių tėvelius! 

 

 


