
2020-07-15 KONKURSAS 
Skelbiamas konkursas Visagino Draugystės progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. 
Konkurso paskelbimo data 2020 m. liepos 15 d. 
Pretendentų atrankos data 2020 m. lapkričio 25 d. 

Išsamesnę informaciją apie konkursą galima rasti Visagino savivaldybės interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Darbo 
skelbimai“. 

2020-05-22 MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ DĖMESIUI! 
2019-2020 mokslo metų ugdymo procesas baigiasi: 
1-4 klasių mokiniams – birželio 3 d. Birželio 4 d. prasideda mokinių vasaros atostogos. 
5-8 klasių mokiniams – birželio 16 d. Birželio 17 d. prasideda mokinių vasaros atostogos. 

2020-05-04 MOTINOS DIENA  
Mieli „Vyturio“ draugai, danguje vis ryškiau šviečianti saulė pranašauja, jog artėja pats gražiausias gegužės savaitgalis – Motinos 
diena! 
Šiai gražiai dienai paminėti kartu atsiverskite E. De Amicis kūrinio „Širdis“ Gegužės mėnesio apsakymą „Nuo Apeninų iki Andų“, 
kuriame skleidžiasi nepaprastas vaiko, pasiilgusio mylimiausio žmogaus, ir motinos, savo gyvenimą skyrusios šeimos gerovei, 
ryšys. Dalinkimės meile – ji gydo! Tegul visos mamos žydi! Раgarbiai, bibliotekos vedėja Larisa Chrečkova 
Skaitmeninę knygą rasite čia: https://bit.ly/Širdis1 
Garsinę knygą rasite čia: https://bit.ly/Širdis2 

2020-04-20 LIETUVIŠKA INTERNETINE BIBLIOTEKA VAIKAMS IR JAUNIMUI! 
„Vyturio“ bibliotekos knygas kruopščiai atrinko vaikų literatūros ekspertai ir patys vaikai. Taigi čia nerasite nuobodžių vienadienių 
skaitinių. Daugau>>> 

2020-04-18 ŠV. VELYKŲ PARODA 
Mokiniai sveikina su praėjusiomis šventomis Velykomis ir kviečia į darbų parodą „Šventų Velykų simbolika“. Darbai>>> 

2020-03-18 INFORMACIJA 
Tėveliai ir mokiniai, Vyriausybė, atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo, 2020 m. kovo 14 d. nutarimu paskelbė 
karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d. 
Viena iš karantino priemonių – renginių ir susibūrimų draudimas, žmonių tiesioginio bendravimo ribojimas. Dėl koronaviruso ir 
karantino šios mokinių atostogos – neįprastos ir su apribota veiksmų laisve. 
Labai prašome būti sąmoningus ir riboti vaikų susibūrimus uždarose patalpose, žaidimų aikštelėse, kiemuose. Kuo 
mažiau kontaktų, tuo mažesnė grėsmė užsikrėsti. Elkimės atsakingai, saugokime vieni kitus! 

2020-03-16 KARANTINAS 
2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo kovo 16 d. iki 
kovo 30 d. paskelbtas karantinas. Nurodytu laikotarpiu visas paslaugas progimnazija teiks nuotoliniu būdu. 
Informacija teikiama tel.: 8 386 72947, 8 616 20993, el. paštas: donata.dubakienė@vdvm.lt 
Daugiau kontaktų nurodyta progimnazijos tinklalapyje www.vdvm.lt/bendruomenė/kontaktai. 
Informacija bus skelbiama tinklalapyje www.vdvm.lt, elektroniniame dienyne Eduka, Facebook Visagino Draugystės 
progimnazijos grupėje. Prašome laikytis visų karantino laikotarpio apribojimų. Saugokite savo ir kitų sveikatą. ĮSAKYMAS>>> 

2020-03-13 ATOSTOGOS 
Vadovaujantis LR Vyriausybės rekomendacijomis ir sprendimu Draugystės progimnazijoje nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. privalomai 
stabdomas ugdymo procesas ir skelbiamos atostogos.  Vyriausybė pabrėžia, kad kitą savaitę bus patikslinta, kokių atostogų dalies 
(pavasario, vasaros) bus atsisakyta vėliau. Taip pat bus svarstoma dėl kitų mokymosi formų tokiu atveju, jei dviejų savaičių 
karantino nepakaktų. Progimnazijos direktoriaus ir mokytojų nuomone, mokiniams per šias atostogas rekomenduojama mokytis 
nuotoliniu būdu, kad nebūtų pratęsta mokslo metų trukmė vasarą. Mokiniai ir jų tėvai skatinami sekti informaciją mokyklos 

tinklapyje, elektroniniame dienyne, Facebook grupėje ir laikytis priešepideminio karantino priemonių. 

2020-03-12 KARANTINAS 
Nuo kovo 13 d. iki kovo 26 d. progimnazijoje skelbiamas karantinas. 

2020-02-27 PROTŲ KOVOS 
Šiandien Draugystės progimnazijoje vyko tradicinis renginys – Protų kovos. Plačiau >>> 

 

2020-01-30 KONKURSAS „ATEITIES EGLUTĖ“ 
Mūsų progimnazijos eglutė kalėdinių eglučių konkurse laimėjo prizą, kaip labiausiai atitikusi konkurso temą – „Ateities eglutė“. 
Plačiau >>> 

2020-01-29 MIESTO MENINIO SKAITYMO KONKURSAS DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJOJE 
Aukštai aukštai, kur nepasiekia žmogaus akis, gyveno žodžių paukštė. Ji kas dieną rūpestingai rinko žodžius ir dėliojo. Rinko ir 
dėliojo. Nemaža jų pririnko. Plačiau >>> 

http://www.visaginas.lt/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNDEwNzMyMTgwNjc3NTk2OTc0JmM9eTZyMSZlPTE5MjgmYj0zNDMwNzUzNzQmZD1xOG83dzNu.GN7gFApnkUG4pht8xN-7GXmU1kZLdMYfaiSW3G-sr_g
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNDEwNzMyMTgwNjc3NTk2OTc0JmM9eTZyMSZlPTE5MjgmYj0zNDMwNzUzNzYmZD1iMHExcDZ5.9R3mbSFvU3hWRIG6KwKBRtF8evO94H5_T3WjndH7vKk
http://vdvm.lt/doc/Biblioteka/vyturys.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Oysu8umZsa3zQVxnr_vjJei6-60rVqty/view?usp=sharing
http://vdvm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=34&lang=lt
http://vdvm.lt/undefined/
http://vdvm.lt/doc/2020%20metas/2020-03-13%20isakimas.pdf
http://vdvm.lt/doc/2020%20metas/protu%202020-02.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2020%20metas/ATEITIES%20EGLUTE.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2020%20metas/konkursas%202020.pdf


2020-01-29 PAMOKA – IŠVYKA 
Neįprastai ir įdomiai vyko paskutinė I pusmečio technologijų pamoka 8a klasėje. Tai buvo pamoka – išvyka į netoliese esantį 
siuvimo cechą „Adatėlė“. Plačiau >>> 

2020-01-22 SAUSIO 21-OJI – TARPTAUTINĖ APSIKABINIMŲ DIENA 
Pradinių klasių mokiniai, išgirdę Tarptautinės apkabinimų dienos atsiradimo istoriją, panoro patys sukurti šventišką nuotaiką. 
Plačiau >>> 

2020-01-16 ATKALĖDŽIO ŠVENTĖ 
Progimnazijos 3a ir 3c klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų V. Vinogradovos ir T. Orechovos, beveik du mėnesius smagiai ir 
kūrybiškai dirbo pagal projektą „Kalėdų šventės“. Plačiau >>> 

2019-12-17 PRIE KALĖDŲ UGNELĖS 
Gruodžio 12 d. mūsų progimnazijoje vyko miesto meninio skaitymo konkursas „Sušilkime prie Šv. Kalėdų ugnelės“, kuriame 
dalyvavo Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijų 1-4 klasių mokiniai. Plačiau >>> 

2019-12-05 MIESTO ŠEŠTASIS JAUNŲJŲ INFORMATIKŲ KONKURSAS 
Gruodžio 5 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko šeštasis 6-tų klasių mokinių informatikos konkursas, kurį organizavo mokytojos 
Olga Gorbun ir Anastasija Muchajeva. Konkurse dalyvavo keturios komandos po keturis žmones. Mūsų progimnazijos garbę gynė 

Andreou Aleksandras ir Papšel Daniil (mokytoja Olga Corbun), Gergel Albert ir Kondrat Nikita (mokytoja Natalja Markelova). 
Plačiau >>> 

2019-11-22 KONKURSAS „TEISĖ ŽINOTI“ 
Lapkričio 20 d. mokinių komanda atstovavo progimnazijai tradiciniame miesto konkurse „Teisė žinoti“. Plačiau >>> 

2019-11-20 KLOUNŲ GRUPĖS „RAUDONOSIOS NOSYS“ PASIRODYMAS 
Lapkričio 14 dieną Draugystės progimnazijos mokinių grupę nudžiugino keliaujantys kluonai muzikantai. Plačiau >>> 

2019-11-17 TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA 
Lapkričio 16 diena –Tarptautinė tolerancijos diena. Ši diena progimnazijoje jau tapo tradicinė. Plačiau >>> 

2019-11-10 ATVIRŲ DURŲ DIENA BŪSIMIESIEMS PIRMOKAMS 
Lapkričio 9 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko susitikimas su būsimaisiais pirmaklasiais. Svečiai patyrė daug malonių akimirkų. 
Dėkojame šventės organizatoriams ir būsimųjų pirmokų tėvams bei būsimiesiems pirmokėliams. Plačiau >>> 

2019-11-06 SUSITIKIMAS 
Šiandien (11-06) Draugystės progimnazijoje įvyko susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto viceministre Jolanta Urbanovič ir jos 
komanda. Svečiai trumpai pristatė planuojamus pokyčius švietime, atsakė į mokytojų klausimus. Viceministrę domino tautinių 
mažumų mokyklų situacija, lietuvių kalbos mokymo problemos Visagine. Planuotas 20 minučių susitikimas užsitęsė visą pamoką. 
Laikas prabėgo nepastebimai, bendravimas buvo atviras, geranoriškas, šiltas. Nuotraukose išliko keletas susitikimo akimirkų. 
Plačiau >>> 

2019-10-28 NETRADICINIO UGDYMO DIENA „MENAS IR MOKSLAS“ 
Paskutinis lapkričio pirmadienis Draugystės progimnazijoje – ne rudens atostogų pradžia, o mokslo, pažinimo, kūrybos ir 
malonaus bendradarbiavimo diena, nes mokiniai dalyvavo mokytojų parengtose netradicinio ugdymo pamokose ir meno 
organizacijų „Trys karaliai“, „ADI keramika“ edukaciniuose užsiėmimuose pagal Kultūros paso programą. Edukatoriai organizavo 
be galo įdomius ir neįprastus pasakojimus, kūrybinius darbus – pamokas: „Mano raštuotas puodelis“, „Marmuruok. Piešimas 
vandeniu“, „Odinis knygos skirtukas“, „Meno chemija“, „Meno geometrija“, „Šaukšto šmaukšto stalo akademija“, „Slaptas pinigų 
gyvenimas“, „Spintos gyvenimas“. Mokiniai namo grįžo nešini pačių dekoruotais puodeliais, pasigamintais skirtukais ir kupini naujų 

įspūdžių ir patirčių. 

2019-10-04 SPALIO 5-OJI – TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA 
Mieli mokytojai, sulig kiekvienu spaliu turtėja Jūsų gyvenimo patirtis. Kiekvieno spalio pradžioje Jūsų klasės pasipuošia dėkingumo 
žiedais. Tegul žydi šie žiedai ištisus metus!  

2019-10-03 KONSTITUCIJOS EGZAMINAS 
Tęsdama tradiciją Teisingumo ministerija jau tryliktus metus organizavo visuotinę teisinių žinių įvertinimo akciją – Konstitucijos 
egzaminą. Ketvirtadienį visoje Lietuvoje vyko pirmasis Konstitucijos egzamino etapas. Draugystės progimnazijos 5-8 klasių 
mokiniai taip pat dalyvavo šiame egzamine. Vaikai turėjo galimybę pasitikrinti žinias apie valstybės valdymą, piliečių teises ir 
pareigas. Pradinių klasių mokiniai tuo metu kūrė piešinius konkursui „Mano namai – Laisva Lietuva!“. 

2019-09-27 NETRADICINIO UGDYMO DIENA 
Rugsėjo 26 dieną švęsti – graži Visagino Draugystės progimnazijos tradicija. Tokią ypatingą dieną mokiniai susirenka į mokyklą ne 
mokytis įprastų dalykų, o mokytis kalbų. Plačiau >>> 

http://www.vdvm.lt/doc/2020%20metas/pamoka%202020%20darbai.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2020%20metas/apsikabinimu%202020.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2020%20metas/kaledki%202020.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/2019%20ugnele.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/1%20VIETA.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/teise.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/klounai.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/tolerant%202019.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/bus%20pirmokai%202019.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/sutikimas.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/Europos%20%202019.pdf


2019-08-30 RUGSĖJO 1-ĄJĄ — ŽINIŲ FESTIVALIS  
Mokslo metų pradžia — prasmingo kelio į pažinimo pasaulį pradžia. Visiems linkime naujų atradimų ir pažinimo džiaugsmo, 
smalsumo ir išradingumo, kantrybės ir ištvermės. Visi progimnazijos mokiniai rugsėjo 1 dieną 12.20 renkasi prie mokyklos ir 
ruošiasi šventinei eisenai. 12.40 visi drauge žygiuoja į miesto stadioną. Plačiau >>> 

2019-07-03 PROJEKTAS „PAŽINK IR MYLĖK SAVO MIESTĄ 2019“ 
Šis projektas, vykdytas birželio 10-21 dienomis, yra pernai metais startavusio tuo pačiu pavadinimu projekto tęsinys. Šiemet 
projekte dalyvavo 77 mokiniai. Kiekvieną dieną jie žymėjo žemėlapyje svarbiausius miesto objektus ir kartu su mokytojais juose 
lankėsi. Plačiau >>> 

2019-06-03 KONKURSAS „VISA MOKYKLA ŠOKA“ 
Vasario – rugsėjo mėnesiais vyksta III tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkursas „Visa mokykla šoka“, kurį 
organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Plačiau >>> 

2019-05-30 SPEKTAKLIS „APIE ŠAULĮ FEDOTĄ, ŠAUNUOLĮ VAIKINĄ“ 
Gegužės 24 dieną, Slavų kultūros ir raštingumo dieną, progimnazijos dramos teatras žiūrovams pristatė L. Filatovo pasaką „Apie 
šaulį Fedotą, šaunuolį vaikiną“. Plačiau >>> 

2019-05-20 PAMOKA „VEIKSMAI SU DEŠIMTAINĖMIS TRUPMENOMIS“ 

Gegužės 15 dieną informacinių technologijų mokytojos Natalja Markelova ir Olga Gorbun drauge su matematikos mokytoja 
Svitlana Zherlitsyna 5b klasėje organizavo integruotą pamoką „Veiksmai su dešimtainėmis trupmenomis“. Plačiau >>> 

2019-05-09 KARJEROS DIENA 
Gegužės 8 dieną Draugystės progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena – Karjeros diena. Pasaulyje vis daugėja profesijų. 
Kiek jų žinome? O kiek amatų išmanė mūsų protėviai? Plačiau >>> 

2019-04-15 KONKURSAS „KALBOS SKRYNELĘ ATVĖRUS“ 
Balandžio 11 dieną Draugystės progimnazijoje vyko miesto nelietuviškų mokyklų 5-8 klasių mokinių kūrybinio rašymo konkursas 
„Kalbos skrynelę atvėrus“, kuriame dalyvavo Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijų ugdytiniai. Plačiau >>> 

2019-03-29 PASKAITA APIE ELEKTRONINŲ CIGAREČIŲ ŽALĄ 
Kovo 26 dieną Draugystės progimnazijoje vyko paskaitos apie elektroninių cigarečių rūkymo žalą. Jas organizavo Rokiškio rajono 
savivaldybės Visuomeninės sveikatos biuras. Plačiau >>> 

2019-03-28 TĖVŲ, MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ ŽAIDIMAS „PROTŲ KOVOS“ 
Kovo 25 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko sezono baigiamasis tėvų, mokinių ir mokytojų žaidimas „Protų kovos“. Šį kartą 
žaidimas buvo skirtas geografijai. Tokia sritis pasirinkta neatsitiktinai  — žaidimas skirtas pasaulinei Žemės dienai, kuri minima 
kovo 21 dieną. Plačiau >>> 

2019-03-26 KONKURSAS „KARTU MES GALIME DAUGIAU“ 
Draugystės progimnazijos 7a klasės komanda dalyvavo Visagino policijos komisariato organizuotame konkurse „Kartu mes galime 
daugiau“. Plačiau >>> 

2019-02-07 DĖL KARANTINO PASKELBIMO 
Direktoriaus 2019-02-05 d. įsakymu Nr. V-34 progimnazijoje nuo vasario 6 d. iki vasario 15 d. skelbiamas karantinas. Nuo vasario 
18 d. iki vasario 22 d. mokinių atostogos. Į mokykla 2019 m. vasario 25 d. 

2019-02-05 DĖL KARANTINO PASKELBIMO 
Direktoriaus 2019-02-05 d. įsakymu Nr. V-34 progimnazijoje nuo 2019 m. vasario 6 d. iki 2019 m. vasario 15 d. skelbiamas 

karantinas. Į mokykla 2019 m. vasario 18 d., jeigu nebus kitos informacijos. 

2019-02-03 PROJEKTO „RUSŲ TAUTINIS KOSTIUMAS“ PRISTATYMAS 
Netradicinė pamoka, pamoka kitoje aplinkoje, projektai — tai ne naujiena Draugystės progimnazijoje. Tokios veiklos mokiniams 
įdomios, o jose sužinota informacija įsimenama tvirtai ir ilgam. Plačiau >>> 

2019-01-31 MIESTO MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 
Sausio 29 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko miesto 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, kurį organizavo 
Draugystės progimnazija ir Švietimo pagalbos tarnyba. Konkurso dalyvius ir mokytojus pasveikino mokyklos šeimininkai — 
aštuntokai. Visus labai maloniai nuteikė jų meninė kompozicija „Prie Nemuno mano pasaulis“ (parengė mokytoja A. Ribokienė) ir 
daina „Skriski skriski Lietuvėlėn“ (parengė 8b klasės mokinės mama A. Krumplevskaja). Draugystės progimnazijai atstovavo 5b 
klasės mokinys Pavel Lagodin (mokytoja A. Ribokienė), 7a klasės mokinys Stanislav Pajas (mokytoja A. Kakštienė), 7a klasės 
mokinys Mark Kazakevič (mokytoja R. Malinauskienė), 8b klasės mokinė Polina Prochorova (mokytoja D. Bagdonienė). Visi mūsų 
progimnazijos atstovai deklamavo puikiai ir įtaigiai. Pavel Lagodin paskatintas Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus Padėkos raštu. Konkurso dalyviai ir svečiai padėkojo už puikiai organizuotą konkursą. 

http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/festivai%20lt.jpg
http://www.vdvm.lt/doc/2018%20metas/projektas%202019-06.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/sokas.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/spektaklis.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/voriska.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2018%20metas/Karjeros%20diena.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/skrynele2019.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/el%20cigaretes.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/musys%20kovo%2025.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/smurto%20prevencija.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/projektas%20rusu.pdf


2018-12-21 SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS 
Tegu šios šventės būna dosnios brangių akimirkų ir išsipildančių svajonių. Mylėti. Draugauti. Juoktis. Suprasti. Padėti. Užjausti. 
Svajoti. Šypsotis. Tikėti. Linkime tai patirti kasdien ir dovanoti kitiems. Gražių švenčių! 

2018-12-14 PRIE KALĖDŲ UGNELĖS 
Gruodžio 13 dieną Visagino mieto 1-4-ų klasių nelietuviškų mokyklų mokiniai rinkosi į Draugystės progimnaziją. Čia vyko jau 
šeštoji skaitovų šventė „Sušilkime prie Šventų Kalėdų ugnelės“. Plačiau >>> 

2018-12-14 TIKSLIŲJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ DIENA 
Gruodžio 11 dieną Draugystės progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena – Tiksliųjų ir gamtos mokslų diena. 5–8 klasių 
mokiniams buvo organizuotos netradicinės matematikos, informacinių technologijų, chemijos, fizikos, biologijos pamokos. Jos 
vyko keturiais etapais, kurių metu reikėjo atlikti įvairias užduotis. Plačiau >>> 

2018-12-06 MIESTO PENKTASIS JAUNŲJŲ INFORMATIKŲ KONKURSAS 
Gruodžio 5 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko penktasis 6-tų klasių mokinių informatikos konkursas, kurį organizavo 
mokytojos Olga Gorbun ir Anastasija Muchajeva. Konkurse dalyvavo keturios komandos po keturis žmones. Mūsų mokyklos garbę 
gynė Juris Tatjana, Martin Gasporovič, Jurij Gasiulevič, Aleksandr Gorbenko. Plačiau >>> 

2018-11-19 PROJEKTAS „PAŽINK VALSTYBĘ“ 

Jau antrus metus Draugystės progimnazijos 7a klasės mokiniai dalyvauja respublikiniame projekte „Pažink valstybę“. Projekto 
tikslas – supažindinti jaunąją kartą su valstybinių įstaigų darbu, mokyti spęsti iškilusias problemas, ugdyti siekį visapusiškai lavėti, 
lavinti pilietiškumą. Pernai projekto dalyviai studijavo Visagino aplinkos apsaugos skyriaus struktūrą ir organizuojamą veiklą, o 
šiemet susipažįsta su miesto savivaldybės darbu. Septintokai jau bendravo su miesto mere D. Štraupaite: sužinojo apie merės 
veiklos ypatumus, sulaukė patarimų. Projekto dalyviai taip pat buvo susitikę su savivaldybės administracijos direktoriumi S. 
Mickevičiumi. Mokiniai buvo maloniai nustebinti sužinoję, kad S. Mickevič yra baigęs mūsų mokyklą. Septintokams tikrai įsiminė 
susitikimai su savivaldybės atstovais, nes savo įspūdžiais jie ilgai dalijosi ir mokykloje, ir namuose.  

2018-11-16 TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA 
Lapkričio 16 diena – Tarptautinė tolerancijos diena. Ši diena progimnazijoje jau tapo tradicinė. Šiemet tolerancijos simbolis – 
raktas, kuris, pasitelkus stebuklingus žodžius, gali atrakinti bet kurias duris. Progimnazijos mokiniai kalbėjo apie tolerancijos 
būtinybę, kūrė tolerancijos raktą ir nustebino savo įžvalgomis bei fantazija.  

2018-11-14 KONKURSAS „TEISĖ ŽINOTI“ 
Lapkričio 14 dieną, minint Pasaulinę jaunimo dieną, Visagino kūrybos namai kartu su Utenos apskrities Visagino policijos 
komisariatu organizavo miesto mokyklų mokinių konkursą „Teisė žinoti“. Konkurso dalyvių komandoms reikėjo išmanyti ir LR 
Konstituciją, ir Kelių eismo taisykles, ir Administracinių nusižengimų kodeksą. Draugystės progimnazijos komanda – A. 
Čečkovskaja, J. Jachimovič, K. Jurkevič, V. Papenok, A. Reginevič – šiame konkurse laimėjo II–ąją vietą. Nuoširdžiai sveikiname! 

2018-11-14 ŠV. MARTYNO ŠVENTĖ 
Lapkričio 9 dieną progimnazijoje vyko Šv. Martyno šventė. Vakare 1-4 klasių mokinai, kurie mokosi vokiečių kalbos, su savo tėvais 
susirinko prie mokyklos, uždegė namie pasigamintus žibintus ir smagiai apėjo aplink visą mokyklą. Plačiau >>> 

2018-11-05 PROJEKTAS „TYRINĖJIMO MENAS: PARTNERYSTĖS KURIANČIOMS MOKYKLOMS“ 
Draugystės progimnazija šiais metais vėl laimėjimo respublikinio projekto ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms 
mokykloms" atranką. Laimėjusių mokyklų respublikoje tik 12. Džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo laimėjimu. Plačiau >>> 

 
 

2018-10-19 VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS LIETUVOJE 
Spalio 22-28 dienomis Lietuvoje jau trečią kartą vyks vokiečių kalbos dienos. Mūsų progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja 
įvairiuose renginiuose. Šiais metais jie išmoks ir dainuos vokiečių kalbos dienų himną „Pakalbam vokiškai-Ja, ich kann", iškeps 
obuolių pyragą pagal vokiečių receptą, dalyvaus integruotoje vokiečių kalbos ir chemijos pamokoje ir parašys savo mėgstamiausią 
vokiečių kalbos žodį. O pirmos klasės mokiniams vyks pirmoji vokiečių kalbos pamoka. 

2018-10-10 PASAULINĖ KOŠĖS DIENA 
2018 m. spalio 10 dieną mūsų progimnazijos pradinukai dalyvavo Pasaulinė košės dienos programoje. Šios programos tikslas – 
nuo mažų dienų vaikams skiepyti mintį apie sveikos mitybos svarbą, suvokti košės naudą žmogaus organizmui. Plačiau >>>  

2018-10-03 TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA 

Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena, paskelbta minėtina diena UNESCO iniciatyva. Draugystės progimnazijos bendruomenė 
visiems mokytojams linki kūrybiškai filosofinės kantrybės, vaikyste kvepiančio atradimų džiaugsmo, neišsenkančios vaizduotės bei 
harmoningo dialogo su visais ir visada!  

http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/kaledu%20ugneles%202018.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/tiksliju%202018.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/musis%202018.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2018%20metas/Martyno%202018.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2018%20metas/projektas%202018.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/koses%20diena%202018.pdf


2018-10-03 LR KONSTITUCIJOS EGZAMINAS 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas – jau 12-tą kartą vykstanti visuotinė teisinių žinių pasitikrinimo akcija. Šiemet 
atkurtai Lietuvos Respublikai 100 metų ir Konstitucijos egzamino laikymas dovana Lietuvai! Lapkričio 4 dieną Draugystės 
progimnazijoje Konstitucijos egzamino metu savo jėgas išbandys 7-ų ir 8-ų klasių mokiniai. Linkime sėkmės! 

2018-10-02 MOKYTIS EUROPOS KALBŲ LABAI ĮDOMU 
Rugsėjo 26 dieną Visagino Draugystės progimnazijoje grojo muzika ir skambėjo vaikų juokas. Nepatikėsite, bet taip mūsų 
progimnazijos mokiniai mokėsi kalbų. Šią dieną čia skambėjo ne tik lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbos. Vaikai mokėsi kalbėti 
baltarusiškai, lenkiškai, ukrainietiškai ir net prancūziškai! Plačiau >>> 

2018-09-26 SAUGAUS EISMO DIENA  
Prasidėjus naujiems mokslo metams, mūsų progimnazijoje minima Saugaus eismo diena. Tai diena, kuri suteikia galimybę dar 
kartą kiekvienam mokiniui pamąstyti apie pagrindines vertybes – gyvybę, sveikatą, atsakomybę saugiai elgtis kelyje. Plačiau >>> 

2018-09-21 RUGSĖJO 23-IOJI-LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO AUKŲ ATMINIMO DIENA 
Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena Lietuvoje minima nuo 1994-ųjų. Ši diena primena apie 1943 m. rugsėjo 23 dieną 
likviduotą Vilniaus getą, kai dalis šio geto kalinių buvo nužudyti Paneriuose, kita dalis pateko į koncentracijos stovyklas, įkurtas 
nacių okupuotose teritorijose. Plačiau >>> 

2018-09-19 PADĖKA ĮMONEI „NUKEM TECHNOLOGIES GMBH“ 
Visagino Draugystės progimnazijos bendruomenė dėkoja įmonei „NUKEM Technologies GmbH“ už puikią dovaną Rugsėjo 1-osios 
proga – mokomąsias ir kanceliarines priemones, knygų lentynas. Įmonės dėmesys ir parama – tai viena iš puikių galimybių kuo 
geriau pasiruošti ir pradėti naujus mokslo metus. Plačiau >>> 

2018-08-29 MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ 
Rugsėjo 3 d. 11 val. kviečiame į Mokslo metų pradžios šventę. Kiekvieni mokslo metai – tai nauja knyga, kurią kuriame ir 
skaitome visi drauge. Visai progimnazijos bendruomenei linkime naujų atradimų, darnaus bendradarbiavimo, neišsenkančio 
kūrybiškumo, nesibaigiančios kantrybės. 

2018-08-26 KNYGŲ IŠDAVIMO GRAFIKAS 
Rugpjūčio 27 d.-5 kl., rugpjūčio 28 d.-6 kl., rugpjūčio 29 d.-7 kl., rugpjūčio 30 d.-8 kl. 

2018-06-26 STOVYKLA 
Birželio 4-15 dienomis progimnazijoje vyko mokinių stovykla. Mokiniai linksmai ir turiningai leido laisvalaikį įvairiose mokyklos 
erdvėse, žaisdami įvairius komandinius žaidimus mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti. Plačiau >>> 

2018-05-30 MŪSŲ ŠAUNUOLIAI 
Birželio  1 d. 11 val. aktų salėje vyks tradicinė mokyklos šventė „Mūsų šaunuoliai“.  Kviečiame dalyvauti 1-8 klasių mokinius, jų 
tėvelius ir mokytojus. Renginio metu bus apdovanoti geriausi progimnazijos mokiniai – olimpiadų, konkursų, varžybų  prizininkai. 

2018-05-30 PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ 
Gegužės 31 dieną 11 valandą visi laukiami Paskutinio skambučio šventėje. Visiems malonių, nepamirštamų akimirkų. 

2018-05-07 KONKURSAS „KALBOS SKRYNELĘ ATVĖRUS“ 
Gegužės 3 dieną Draugystės progimnazijoje vyko miesto nelietuviškų mokyklų 5-8 klasių mokinių kūrybinio rašymo konkursas 
„Kalbos skrynelę atvėrus“, kuriame dalyvavo Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijų ugdytiniai. Plačiau >>> 

2018-05-04 VISAGINO MIESTO V-VIII-Ų KLASIŲ DIKTANTO KONKURSAS 
Sveikiname šio konkurso laimėtojus! Plačiau >>> 

2018-04-30 Į MOKYKLĄ ... SU MIEGMAIŠIU 
Balandžio 28-osios rytą prie Visagino Draugystės progimnazijos galėjai matyti neįprastą vaizdą: 7.30 šios progimnazijos mokiniai, 
nešini kuprinėmis ir miegmaišiais, skubėjo ne į mokyklą, o... iš mokyklos. Taip šį ankstyvą rytą po mokykloje praleistos nakties į 
namus grįžo 5-8-ų klasių mokiniai. Plačiau >>> 

2018-04-24 NAKTIS MOKYKOJE! 
Tik vieną kartą per metus Visagino Draugystės progimnazijoje balandžio 27 dieną 19.45 – NAKTIS MOKYKOJE! Kviečiame visus 5-
8-ų klasių mokinius linksmai praleisti naktį Draugystės progimnazijoje! Čia Jūsų lauks įdomūs maršrutai, linksmi konkursai, sporto 
varžybos, diskoteka ir daug įvairių nuotykių. Nepamirškite atsinešti miegmaišius, skanaus maisto ir gėrimų, o svarbiausia – gerą 
nuotaiką! Iki susitikimo! Plačiau >>> 

2018-04-16 EILĖRAŠČIŲ KONKURSAS „MES UŽ SAUGŲ EISMĄ“ 
2018 m. balandžio 12 d. Visagino viešojoje bibliotekoje vyko pradinių klasių mokinių eilėraščių konkursas „Mes už saugų eismą“. 
Plačiau >>> 

http://www.vdvm.lt/doc/2018%20metas/mokytis%20europos%20kalbu.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/saugaus.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/rugsejo23.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Biblioteka/dovanos.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/stovikla2018.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/konkursas%20skrynele.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/diktantas2018.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/naktys2018.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2018%20nakties%20planas.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/saugus.pdf


2018-03-20 VIKTORINA „AR VISKĄ ŽINAU APIE LIETUVĄ?“  
Kovo 16 -17 d. Trakuose vyko lietuvių kalbos viktorina penktokams ir šeštokams, besimokantiems mokyklose tautinių mažumų 
kalbomis. Viktoriną organizavo Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Valstybine 
lietuvių kalbos komisija. Plačiau >>> 

2018-03-17 PROJEKTAS „TYRINĖJIMO MENAS“ ATSISVEIKINA... 
Kovo 16 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko baigiamasis projekto „Tyrinėjimo menas“ renginys. Jo metu projekto „Kūrybinės 
partnerystės“ kūrėja Jelena Škulienė ir 5b klasės mokiniai mokė 3-5 klasių mokinius piešti komiksą. Projekto pristatymo metu 
buvo sukurta beveik 150 komiksų, kuriuose pavaizduotos lietuviškos mįslės. Plačiau >>> 

2018-03-07 LIETUVIŲ KALBOS DIENA 
2018 metų kovo 7-ą dieną mūsų progimnazijoje vyko netradicinis renginys, skirtas atkurtos Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui 
paminėti — Lietuvių kalbos diena. Plačiau >>> 

2018-03-05 DAILĖS OLIMPIADA 
Kovo 2 dieną „Atgimimo“ gimnazijoje vyko 8-12 klasių mokinių miesto dailės olimpiada „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: 
praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“. Draugystės progimnazijai atstovavo 8b klasės mokinė Anastasija Buglak (mokytoja N. 
Starovoitova) ir užėmė II vietą. Plačiau >>> 

2018-03-04 DIKTANTO ŠVENTĖ 2018 
2018-ų metų kovo 2 dieną Draugystės progimnazijoje vyko Diktanto šventė. Šią dieną visi progimnazijos 1-8-ų klasių mokiniai 
lietuviškai rašė diktantus. Bet Diktanto šventė – tai ne tik diktantai. Mokiniai klausėsi lietuviškų dainelių, susipažino su Vilniaus 
legendomis, išbandė savo jėgas viktorinoje „Lietuviškai apie Lietuvą“, puošėsi gintarų karoliais. Pirmokams tai buvo pirmasis 
diktantas, todėl į namus grįžo pasipuošę šventės emblemomis. Plačiau >>> 

2018-02-27 DĖL MOKYKLOS LANKYMO PER ŠALČIUS 
Primename, jei oro temperatūra – 20 laipsnių ar žemesnė, pamokų gali nelankyti 1-5 klasių mokiniai, o esant – 25 laipsniams 
šalčio ar dar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Atėjusiems į mokyklą, ugdymo procesas vykdomas pagal mokytojų 
numatytas mokymo programas. Mokiniams, nedalyvavusiems pamokose, mokymuisi reikalinga medžiaga pateikiama 
elektroniniame dienyne.  

2018-02-26 DAILYRAŠČIO KONKURSAS 
Draugystės progimnazijoje iki kovo 5 dienos vyksta Dailyraščio konkursas lietuvių kalba „Šalis ta Lietuva vadinas“, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konkurse mokiniai dalyvauja drauge su tėvais. Pagrindiniai dailyraščio vertinimo kriterijai: 
teksto išdėstymas, rašto aiškumas ir tolygumas, darbo estetika, atidumas ir kalbos taisyklingumas. Geriausiems darbų autoriams 
bus įteikti progimnazijos direktoriaus padėkos raštai. 

2018-02-06 DĖL KARANTINO PASKELBIMO 
Direktoriaus 2018-02-06 d. įsakymu Nr. V-18 progimnazijoje nuo 2018 m. vasario 7 d. iki 2018 m. vasario 12 d. skelbiamas 
karantinas. Į mokykla 2018 m. vasario 13 d., jeigu nebus kitos informacijos. 

2018-02-02 VOKIEČIŲ KALBOS KONKURSAS 
Sausio 31 dieną „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje įvyko miesto 8-ų klasių mokinių vokiečių kalbos konkursas. Jame dalyvavo 
keturios komandos po keturis mokinius. Draugystės progimnazijai atstovavo Jelena Gluščenko, Valerija Romanova, Eduard 
Zambžickij ir Vlad Polevoj. Mūsų komanda pasirodė puikiai ir laimėjo II-ąją vietą. Mokinius šiam konkursui parengė vokiečių 
kalbos mokytoja metodininkė Vanda Stepanova. 

2017-12-22 SPEKTAKLIS „PASAKA APIE SNIEGUOLĘ“ 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų išvakarėse progimnazijos teatro būrelis, vadovaujamas mokytojos metodininkės Valentinos Pyšečkinos, 

pristatė nuotaikingą ir šiuolaikine nuotaika alsuojančią pasaką.Plačiau >>> 

2017-12-18 MENINIO SKAITYMO KONKURSAS „SUŠILKIME PRIE ŠV. KALĖDŲ UGNELĖS“ 
Jau kelerius metus Draugystės progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos organizuoja miesto tautinių mažumų mokyklų pradinių 
klasių mokinių meninio skaitymo konkursą „Sušilkime prie šv. Kalėdų ugnelės“. Plačiau >>> 

2017-12-18 PROJEKTAS „AŠ MYLIU LIETUVĄ“ 
Gruodžio 13-14 dienomis Draugystės progimnazijos mokinės Monika Čebatariūnaitė (7a klasė), Ksenija Štefan (8b klasė) ir jų 
dailės mokytoja Natalja Starovoitova dalyvavo Tautinių mažumų departamento ir Trakų švietimo centro organizuotame 
respublikinio projekto „Aš myliu Lietuvą“ baigiamajame renginyje Trakuose. Renginio dalyviai susipažino su projekto dalyvių 
darbais, lankėsi Trakų pilyje ir Užutrakio dvare. Plačiau >>> 

2017-12-13 PLAKATŲ KONKURSAS „ESU SĄŽININGAS“ 
Gruodžio 11 dieną miesto savivaldybėje buvo apdovanoti plakatų konkurso antikorupcine tema „Esu sąžiningas“ dalyviai ir 
laimėtojai. Trylika geriausių darbų iliustruos 2018 metų kalendorių. Plačiau >>> 

2017-12-11 MIESTO KETVIRTASIS JAUNŲJŲ INFORMATIKŲ KONKURSAS 
Gruodžio 7 dieną „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje įvyko ketvirtasis 6-tų klasių mokinių informatikos konkursas, kurį organizavo 

http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/viktorina%20Trakuose.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/projektas5.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/lietuviu%20kalbos%20diena%202018.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/dailes2018.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/diktantas2018.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/pasaka2017.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/ugneles2017.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/lietuva2017.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/plakat2017.pdf


mokytojos Olga Gorbun ir Anastasija Muchajeva. Konkurse dalyvavo keturios komandos po keturis žmones. Mūsų mokyklos garbę 
gynė Melnikova Jekaterina, Reginevič Aleksej, Jachimovič Jelizaveta, Kazakevič Mark. Plačiau >>> 

2017–12–04 PROJEKTO „SVEIKI PENKI“ KONFERENCIJA OBELIUOSE 

Gruodžio 1 dieną mūsų progimnazijos 6-8 klasių mokiniai  kartu su Rokiškio r. Obelių gimnazijos, Utenos Aukštakalnio 
progimnazijos, Anykščių r. Viešintų pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
gimnazijos ugdytiniais dalyvavo Obelių gimnazijoje organizuotoje Neformaliojo vaikų švietimo projekto „Sveiki penki“ baigiamojoje 
konferencijoje. Plačiau >>> 

2017-12-04 MIESTO DAINŲ KONKURSAS VOKIEČIŲ KALBA 
Lapkričio 23 dieną trečių klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, vadovaujami vokiečių kalbos mokytojos metodininkės V. 
Stepanovos dalyvavo miesto dainų konkurse vokiečių kalba ir užėmė III-ią vietą. Foto 

2017-11-20 UKRAINIEČIŲ TAUTINIO KOSTIUMO PRISTATYMAS 
Lapkričio 17 dieną 8b klasės mokiniai ir klasės vadovė Svitlana Zherlitsyna mokyklos bendruomenei pristatė ukrainiečių tautinį 
kostiumą. Plačiau >>> 

2017-11-16 UKRAINIEČIŲ TAUTINIO KOSTIUMO PRISTATYMAS 
2017 metai paskelbti Tautinio kostiumo metais. Lapkričio 17 dieną 12 valandą progimnazijos aktų salėje 8b klasės mokiniai 

pristatys ukrainiečių tautinį kostiumą. 

2017-11-13 INTEGRUOTA MATEMATIKOS IR ANGLŲ KALBOS PAMOKA „KELIONĖ Į DISNEILENDĄ“ 
Lapkričio 10 dieną matematikos mokytoja metodininkė S. Zherlitsyna ir anglų kalbos vyr. mokytoja I. Rešetnikova 5a klasėje 
organizavo atvirą integruotą matematikos ir anglų kalbos pamoką „Kelionė į Disneilendą“. Plačiau >>> 

2017-11-07 ŠVIETIMO PORTALO WWW.EMOKYKLA.LT PASIKEITIMAI 
Pranešame, kad pasikeitė Švietimo portalo domenas: pamirškite senąjį adresą http://portalas.emokykla.lt. Visa naudinga 
informacija mokytojams dabar – www.emokykla.lt. Plačiau>>> 

2017-11-03 PROJEKTO „SVEIKI PENKI“ STOVYKLA 
Spalio 30-31 dienomis progimnazijoje vyko 6-8 klasių mokinių stovykla pagal respublikinio projekto „Sveiki penki“ programą. 
Užsiėmimus vedė „Socialinio suflerio“ programos ekspertė Milda Lukoševičiūtė ir savanoris iš Vengrijos Adrijanas,  Vaikų ir 
jaunimo centro projektų vadovė Lina Straukė. Dvi dienas mokiniai linksmai ir turiningai leido laisvalaikį įvairiose mokyklos erdvėse, 
žaisdami įvairius komandinius žaidimus mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti bei ugdytis pozityvią lyderystę. Plačiau >>> 

2017-11-02 PIRMAS SEMINARAS 
Olweus patyčių prevencijos programa, kurią koordinuoja socialinė pedagogė Natalia Frolova truks 18 mėnesių. Pirmas seminaras 
progimnazijoje įvyko 2017 m. spalio 30 d. Plačiau>>> 

2017-10-30 PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS 
„Pirmokas – tai skamba nuostabiai“ – skambant tokiam šūkiui spalio 27 dieną progimnazijoje vyko tradicinė šventė – Pirmokų 
krikštynos, kurios metu pradinių klasių mokinių bendruomenė į savo draugišką kolektyvą priėmė tuos, kurie visai neseniai 
peržengė mokyklos slenkstį. Plačiau >>> 

2017-10-26  OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMAS 
2017–2018 mokslo metais mūsų progimnazija pradeda vykdyti Olweus patyčių prevencijos programą. Programos trukmė – 18 
mėnesių. Jos vykdyme dalyvaus visi progimnazijos darbuotojai, mokiniai ir jų tėveliai. Plačiau>> 

2017-10-25 KOŠĖS DIENA 

Spalio 10 dieną mūsų progimnazijos pirmokai, kartu su visų Lietuvos mokyklų pirmokais, dalyvavo įmonės „Malsena“ 
organizuojamame Pasaulinės košės dienos projekte. Šio projekto tikslas – skatinti mokinius sveikai maitintis, supažindinti su košės 
nauda žmogaus organizmui. Plačiau>>> 

2017-10-25 PASKAITA „RŪKYMAS ŽUDO“ 
Spalio 10 d. mūsų progimnazijoje įvyko lektoriaus Artūro Šiukštos - Klaipėdos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nario, 
Klaipėdos narkotikų kontrolės komisijos nario, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininko paskaita 
rūkymo prevencijos tema. Plašiau>>> 

2017-10-25 PROJEKTAS „RUDUO RUSŲ POETŲ IR 5A KLASĖS MOKINIŲ KŪRYBOJE“ 
Du mėnesius 5a klasės mokiniai, vadovaujami rusų kalbos mokytojos metodininkės Valentinos Pyšečkinos, per rusų kalbos ir 
literatūros pamokas skaitė kūrinius apie rudenį, analizavo menines kalbos priemones, gilinosi į eilėdaros paslaptis, stebėjo rudens 
peizažą pro klasės langą, kūrė rašinius. Kiekvienas mokinys parengė mėgstamų poetų ir savo paties sukurtų eilių apie rudenį rinkinį, 
kurį iliustravo piešiniais ir rudens lapų aplikacijomis. Mokyklos bibliotekoje šiuo metu vyksta mokinių parengtų poezijos rinkinių 
paroda. Plačiau >>> 

http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/musis%202017.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/sveiki%20penki2017.pdf
http://www.vdvm.lt/images/vokieciu2017.jpg
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/ukraina2017.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/pamokas%20anglu%20matem.pdf
http://www.portalas.emokykla.lt/
http://www.emokykla.lt/
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/SKELBIMAS.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/stovykla%202017.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/olweus%20programa%2010-31.pdf
http://vdvm.lt/doc/pamokos/pirmokai2017.pdf
http://vdvm.lt/doc/pamokos/Olweus.pdf
http://vdvm.lt/doc/pamokos/koses%20diena%202017.pdf
http://vdvm.lt/doc/pamokos/rukymui%20ne.pdf
http://vdvm.lt/doc/pamokos/ruduo%20projektas.pdf


2017-10-20 INTEGRUOTA MATEMATIKOS IR FIZIKOS PAMOKA „SVEIKATINGUMO FORMULĖ“ 
Spalio 19 dieną 8b klasėje įvyko atvira integruota matematikos ir fizikos pamoka „Sveikatingumo formulė“. Pamoką organizavo 
matematikos mokytoja metodininkė S. Zherlitsyna ir fizikos mokytoja metodininkė O. Kunafina. Mokiniai, dirbdami grupėmis, 
sprendė taikomuosius procentų ir judėjimo uždavinius, ugdėsi teisingą požiūrį į savo sveikatą. Plačiau >>> 

2017-10-20 NETRADICINIO UGDYMO PAMOKA „SAULĖS SISTEMA“ 
Spalio 19 dieną 2a klasėje įvyko netradicinio ugdymo pamoka „Saulės sistema“, kurią vedė 6a klasės mokiniai ir biologijos 
mokytoja L. Pavliuk. Pamokoje siekta integruoti gamtos pažinimą ir kasdienius klausimus, plėsti mokinių akiratį, skatinti mokymosi 
motyvaciją. Antrokai aktyviai dalyvavo pamokos veiklose, daug klausinėjo ir akcentavo, kad pamoka buvo labai įdomi ir naudinga. 
Plačiau >>> 

2017-10-18 PROJEKTAS „TYRINĖJIMO MENAS: PARTNERYSTĖS KURIANČIOMS MOKYKLOMS“ 
Draugystės progimnazija antrus metus dalyvauja projekte „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“, kurį 
įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų 
tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Plačiau >>> 

2017-10-16 VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS 
Spalio 16-20 dienomis visose Lietuvos mokyklose vyksta vokiečių kalbos dienos. Mūsų progimnazijos mokiniai jau antrą kartą 
aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose.  Pirmadienį organizuota piešinių paroda „Mein liebstes deutsches Wort“. Trečiokai per 

pertraukas žaidė vokiečių žaidimus. Trečiadienį organizuojama integruota vokiečių kalbos ir chemijos pamoka „Chemijos indai“,  o 
penktadienį vyks integruota karjeros ugdymo ir vokiečių kalbos pamoka „Vertėjo profesija“.  Visų mokinių, dalyvavusių 
renginiuose ir atvirose pamokose, laukia prizai ir apdovanojimai. Vokiečių kalbos dienų renginius progimnazijoje organizuoja 
vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Vanda Stepanova. 

2017-10-06 TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA 
Spalio 5 d. mūsų progimnazijoje tradiciškai buvo paminėta Mokytojų diena. Kaip ir visada, mokytojai buvo pasveikinti ne tik 
gėlėmis ir padėkos raštais.  Progimnazijos mokinių parlamentas  pakvietė mokytojus dalyvauti sportinei tematikai skirtoje veikloje. 
Plačiau>>> 

2017-09-27 EUROPOS KALBŲ DIENA MŪSŲ PROGIMNAZIJOJE 
Rugsėjo 26 dieną Draugystės progimnazijos mokiniai ir mokytojai šventė Europos kalbų dieną. Devintą valandą jie susirinko 
mokyklos aktų salėje, kur kalbų mokytojai pasakojo mokiniams apie Europos kalbų dienos šventimo tradicijas. Įvairiomis kalbomis 
nuskambėjo gimtadienio daina „Su gimimo diena“ („Happy Birthday to you“). Plačiau >>> 

2017-09-25 EUROPOS KALBŲ DIENA 
Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant 
paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. 
Progimnazijoje šios dienos proga organizuojamos netradicinio ugdymo pamokos. Mokinių laukia įdomūs ir judrūs žaidimai, 
viktorinos, šokių ir dainavimo užsiėmimai įvairiomis kalbomis. 

2017-09-15 SAUGAUS EISMO POPIETĖ 
Saugaus eismo popietėje progimnazijos pradinukai su linksmuoju vaikų draugų Lapiuku, policijos atstove O. Rožkova, „Lietuvos 
draudimo“ atstovėmis prisiminė saugaus elgesio kelyje taisykles, kalbėjo apie atsakomybę ir drausmę. Kiekvienas mokinys gavo 
dovanų po geltonąją liemenę ir atšvaitą. Plačiau >>> 

2017-06-12 PROJEKTAS „MES - KARTU“ 

Visagino Draugystės progimnazija ir „Žiburio“ pagrindinė mokykla dalyvavo Tautinių mažumų departamento prie LR vyriausybės 

finansuotame projekte „Mes – kartu“. Projekto organizuotų veiklų metu siekta skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų kultūrų 

moksleivių, ugdant pilietiškumą ir lyderystę. Plačiau >>> 

2017-05-17 INTEGRUOTO MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS PROJEKTO „GREITASIS SKAIČIAVIMAS“ GYNIMAS 

7B KLASĖJE 

Gegužės 10 dieną progimnazijos aktų salėje 7b klasės mokiniai 4-8 klasių mokiniams ir mokytojams pristatė projekto „Greitasis 

skaičiavimas“ rezultatus. Septintokai šio projekto veiklas vykdė nuo gruodžio mėnesio. Jų darbui vadovavo matematikos mokytoja 

metodininkė Svitlana Zherlitsyna ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Natalja Markelova. Pristatydami projektą 

septintokai salėje buvusius stebėtojus supažindino su kai kuriais nestandartiniais ir senoviniais dauginimo būdais: valstiečių, kinų, 

italų, japonų, pasitelkiant pirštus. Visus sužavėjo fokusai su skaičiais. Plačiau>>> 

2017-04-10 PARODA „VELYKŲ DŽIAUGSMAS“ 

„Velykų džiaugsmas“… Taip pavadinta darbelių, kompozicijų ir piešinių paroda, skirta vienai iš gražiausių pavasario švenčių. Šv. 

Velykos – pavasario džiaugsmas ir gyvenimo atbudimas. Būtent tai ir atsispindi progimnazijos pradinių klasių mokinių kūrybiniuose 

darbuose. O kaip tai pavyko, galite įvertinti patys, apsilankę parodoje, kurią puikiai jau įvertino mokyklos mokiniai, mokytojai, 

vaikų darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinės grupės auklėtiniai. Plačiau>>> 

http://vdvm.lt/doc/pamokos/matematika%20fizika.pdf
http://vdvm.lt/doc/pamokos/saules%20sistema.pdf
http://vdvm.lt/doc/pamokos/projektas.pdf
http://vdvm.lt/doc/pamokos/mokytojo%20diena%202017.pdf
http://vdvm.lt/doc/kalbu%20diena.pdf
http://vdvm.lt/doc/saugaus%20eismo%20diena.pdf
http://vdvm.lt/doc/projektas2017-06.pdf
http://vdvm.lt/doc/Projektas%20greitasis%20skaiciavimas.pdf
http://vdvm.lt/doc/paroda2017-04.pdf


2017-03-08 KINO KLUBO ATIDARYMAS 

Draugystės progimnazijos Kino klubo iniciatyvinė grupė kovo 9 dieną 14.40 kviečia 6-8 klasių mokinius į Kino klubo atidarymą ir 

filmo „Pi gyvenimas“ peržiūrą 217 kabinete. 

2017-03-06 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS 

Kovo 10 d. Aktų salėje vyks Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. 8 val. kviečiami 1-4 klasių mokiniai ir jų 

mokytojai, 12 val. – 5-8 klasių mokiniai ir jų mokytojai. Renginio metu prisiminsime kovo 11-osios įvykius, jų reikšmę, atliksime 

linksmas ir rimtas užduotis, kursime progimnazijos himną. Kviečiame aktyviai dalyvauti.  

 

 

2017-03-06 PROTŲ MŪŠIS „YRA ŠALIS...“ 

Kovo 9 d. 17.30 val. Aktų salėje vyks baigiamasis lietuvių kalbos dienų renginys – viktorina-protų mūšis „Yra šalis...“. Kviečiame 

dalyvauti 5-8 klasių mokinių ir jų tėvelių komandas. Viktorinos tema – Lietuva, renginys vyks lietuvių kalba. Renginio metu bus 

apdovanoti lietuvių kalbos diktanto dalyviai ir prizininkai. 

2017-03-01 ŠALTA, ŽIEMA, ŠALIN EIK, O PAVASARI – ATEIK! 

Vasario 24 d. 12 val. Visagino Draugystės progimnazijos kieme vyko Užgavėnių šventė. Triukšmingai šokom, dainavom su liaudies 

ansambliais, žaidėm įvairius žaidimus. Kad būtų geri metai – sočiai prisivalgėm skanių blynų, pavaišinom visus atvykusius į mūsų 

šventę. Nuostabus oras, puiki nuotaika lydėjo mūsų šventę. 

2017-02-28 TĖVELIUS IR MOKYTOJUS KVIEČIAME DALYVAUTI DIKTANTO ŠVENTĖJE 

Šių metų kovo 2 d. 14 valandą 205 kabinete Draugystės progimnazijoje vyks Diktanto šventė „Vakaras lietuvio pirkioje“. Mokiniai, 

jų tėveliai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai rašys diktantą, bendraus ir, žinoma, sužinos, ką lietuviai veikdavo ilgais žiemos 

vakarais, kai nebuvo televizorių ir kompiuterių. Maloniai kviečiame dalyvauti! 

2017-02-22 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS 

Vasario 15 d. progimnazijoje įvyko Tautinio kostiumo metų ciklo renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 99-osioms 

metinėms ir lietuvių tautiniam kostiumui. Jame dalyvavo 5-8 klasių mokiniai, mokytojai, tėveliai. Plačiau>>> 

2017-02-15 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS 

12  val. aktų salėje įvyks Tautinio kostiumo metų ciklo renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti „Yra šalis...“. 

Į renginį kviečiami 5-8 kl. mokiniai ir jų mokytojai, tėveliai. Plačiau>>> 

2017-02-02 2017-IEJI – TAUTINIO KOSTIUMO METAI 

Siekiant populiarinti tautinį kostiumą Lietuvoje 2017-aisiais minimi Tautinio kostiumo metai. Sausio 20 d. Draugystės 

progimnazijoje pradėtas renginių ciklas, skirtas susipažinti ir pristatyti įvairių tautų kostiumus. Pirmajame renginyje pradinių klasių 

mokytojos V. Vinogradova ir I. Novickaja su ketvirtokais pristatė rusų tautinius kostiumus. Šventėje dalyvavo 1-5 klasių mokiniai, 

būsimieji pirmaklasiai iš vaikų darželio „Gintarėlis“, Visagino Kultūros centro vaikų folklorinis ansamblis „Žavoronok“. Žiūrovai 

stebėjo teatralizuotą pasirodymą – žaidimą, kurio metu apžvelgtos rusų liaudies tradicijos ir tautinio kostiumo ypatumai. 

Plačiau>>> 

2017-01-30 DĖL KARANTINO PASKELBIMO 

Direktoriaus 2017-01-30 d. įsakymu Nr. V-15 progimnazijoje nuo 2017 m. sausio 31 d. iki 2017 m. vasario 6 d. skelbiamas 

karantinas. Į mokykla 2017 m. vasario 7 d., jeigu nebus kitos informacijos. 

2017-01-11 MOKYKLOS TEATRO BŪRELIO NAUJAMETĖS GASTROLĖS 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų išvakarėse Draugystės progimnazijos teatro būrelio (vadovė rusų kalbos mokytoja metodininkė 

Valentina Pyšečkina) mokiniai parengtu spektakliu „Naujametis kalendorius“ džiugino Kūrybos namų būrelio „Lapotuški“ ir 

logoritmikos būrelio vaikus, taip pat dovanojo šventinę nuotaiką „Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių vaikams. Ir, žinoma, po 

atostogų pasirodė savo mokykloje. Plačiau>>> 

2016-12-22 STEBUKLINGŲ ŠV. KALĖDŲ 

Jau metai keičiasi, naujos dienos švinta,  

Nauji darbai jau beldžiasi į duris.  

Te laimė, džiaugsmas, šviesios mintys 

Aplanko Jus šv. Kalėdų dienomis ir artėjančiais 2017 metais! 

http://vdvm.lt/doc/minejimas2017.pdf
http://vdvm.lt/doc/LIETUVI%C5%B2%20%20TAUTINIS%20%20KOSTIUMAS.pdf
http://vdvm.lt/doc/kostium.pdf
http://vdvm.lt/doc/naijiena%202017.pdf


2016-12-11 MENINIO SKAITYMO KONKURSAS „SUŠILKIME PRIE ŠVENTŲ KALĖDŲ UGNELĖS“ 

Šių metų gruodžio 14 dieną 12 valandą Visagino Draugystės progimnazijos aktų salėje vyks tradicinis Visagino miesto nelietuviškų 

mokyklų 1 – 4 klasių mokinių Meninio skaitymo konkursas „Sušilkime prie šventų Kalėdų ugnelės“. Kiekvienais metais lietuvių 

kalbos mokytojų organizuojama šventė moko pačius jauniausius miesto progimnazijų moksleivius pajusti poetinio žodžio grožį ir 

skambesį, pamilti knygą ir kūrybiškai bendradarbiauti. Renginys skiriamas Bibliotekų metams, tai respublikinio projekto 

„Skaitymas mus vienija“ tąsa. Progimnazijos ketvirtų klasių mokiniai piešė perskaitytų lietuviškų knygų iliustracijas. Jų darbeliai 

papuoš salę. Visų šventės dalyvių laukia diplomai, o nugalėtojų – atminimo dovanėlės ir prizai. 

2016-12-08 PROJEKTAS „TYRINĖJIMO MENAS“ 

Šiais mokslo metais mūsų mokykla dalyvauja respublikiniame projekte „Tyrinėjimo menas“. Trečiadienį įvyko pirmasis mokytojų ir 

5a klasės mokinių susitikimas su kūrėjais Andrejumi Gaidamavičiumi ir Kristina Jakubauskaite – Veršeliene. Tikimės, kad 

dalyvavimas šiame projekte mokyklos bendruomenę paskatins analizuoti ir tyrinėti, ieškoti naujų kelių senoms problemoms 

spręsti, tobulėti ir kurti. Plačiau>>> 

2016-12-08 MIESTO TREČIASIS JAUNŲJŲ INFORMATIKŲ KONKURSAS 

Gruodžio 7 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko trečiasis 6-tų klasių mokinių informatikos konkursas, kurį organizavo mokytojos 

Olga Gorbun ir Anastasija Muchajeva. Konkurse dalyvavo keturios komandos po keturis žmones. Mūsų mokyklos garbę gynė Ilja 

Sutiagin, David Papšel, Ksenija Koniuševa, Valerija Krumplevskaja. Konkursą sudarė dvi dalys: viktorina ir praktinių užduočių 

atlikimas pasitelkus „Paint“ ir „Word 2013“ programas. Nepriklausoma konkurso vertinimo komisija („Atgimimo“ gimnazijos 

aukštesniųjų klasių mokiniai ir mokytojai) I vietą skyrė „Žiburio“ pagrindinės mokyklos šeštokams, II vietą – „Gerosios vilties“ 

progimnazijos jauniesiems informatikams, III vietą – „Verdenės“ gimnazijos komandai, IV vietą – Draugystės progimnazijos 

mokiniams. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti atminimo prizais. Plačiau >>> 

2016-12-01 PROJEKTO ,,DRAUGYSTĖS TILTAI“ LAIKRAŠTIS 

Respublikinį projektą „Būkime kartu“ Draugystės progimnazijos ir Obelių gimnazijos septintokai baigė kūrybiškai: abiejų mokyklų 

mokiniai išleido laikraštį. Visiems buvo malonu prisiminti tai, kas patirta, ir savo įspūdžius sudėlioti į simbolinį laikraštuką. 

Plačiau>>> 

2016-11-21 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ATVIRA PAMOKA 

Lapkričio 21 dieną informacinių technologijų mokytojos metodininkės O. Gorbun ir N. Markelova organizavo netradicinę 

informacinių technologijų atvirą pamoką „Informatikos viktorina“ 6b klasėje. Plačiau >>> 

2016-11-18 MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSAS ,,GUDRAGALVIS“ 

Lapkričio 17 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko tradicinis miesto pradinių klasių mokinių konkursas „Gudragalvis“. Mažieji 

žinovai iš „Gerosios vilties“, „Žiburio“, Draugystės mokyklų keliavo po Gudriosios Pelėdos valdas. Atsisveikindami svečiai dėkojo už 

įdomiai ir kūrybingai organizuotą konkursą, o šeimininkai viliasi, kad tokių susitikimų bus dar daug. Plačiau >>> 

2016-11-14   ATVIRŲ DURŲ DIENA BŪSIMIESIEMS PIRMOKAMS 

Lapkričio 12 dieną Draugystės progimnazijoje įvyko susitikimas su būsimaisiais pirmaklasiais. Svečiai patyrė daug malonių 

akimirkų. Mokyklos aktų salėje ketvirtų klasių mokiniai inscenizavo A. Barto ištrauką iš eilėraščio „O kaip pas jus?“, dainavo apie 

rudenį ir pristatė projektą „Toks skirtingas ruduo“. Dėkojame šventės organizatoriams ir būsimųjų pirmokų tėvams bei 

būsimiesiems pirmokėliams. Plačiau >>> 

2016-10-21 „PROTŲ KOVOS“ 

Spalio 21 dieną įvyko baigiamasis vokiečių kalbos dienai skirtas renginys „Protų kovos“. Intelektualiame žaidime „Ką žinote apie 

Vokietiją“ dalyvavo 5-8 klasių mokinių ir jų tėvelių komandos. Laimėjo 8b klasės komanda. Sveikiname. Plačiau >>> 

2016-10-20 FOKUSAI VAIKAMS SU TOBIAS CAMPOVERDE 

Spalio 17 d. mūsų mokyklos aktų salėje vyko fokusininko iš Vokietijos Tobias Sampoverde pasirodymas. Jį stebėjo 1 ir 2 klasių 

mokiniai. Tobias Campoverde programa vaikams pasižymėjo dinamika, vizualumu ir buvo interaktyvaus pobūdžio. Vaikai galėjo 

drauge atlikti kai kuriuos fokusus. Šou metu mokiniai susipažino su vokiškais spalvų, kūno dalių, rūbų, gyvūnų pavadinimais, 

mandagumo žodžiais. Margi ir spalvingi, mikliai atliekami fokusai vertė visus vaikus plačiai šypsotis ir dovanojo visiems puikią 

nuotaiką. 

2016-10-19 VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS  

Spalio 20-21 dienomis visoje Lietuvoje pirmą kartą vyks Vokiečių kalbos dienos. Norėdami pabrėžti vokiečių kalbos vaidmenį 
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Lietuvos švietimo  ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse, kviečiame visus prisidėti prie Vokiečių kalbos dienų 

iniciatyvos. Draugystės progimnazijoje taip pat vyks daug renginių. Spalio 20 dieną mokinius prie mokyklos durų pasitiks 

sveikinimas „Guten Morgen“. Visų pertraukų metu veiks mokyklos radijas ir skambės vokiškos dainos. Per vokiečių kalbos 

pamokas bus organizuojamos viktorinos apie Vokietiją ir įvairūs konkursai. Po 4-os pamokos antrų klasių mokiniams bus 

organizuojama žaidimų pertrauka. Visą dieną bus galima ant spalvotų lapelių rašyti žodžius vokiečių kalba ir jais papuošti 

simbolinius medžius. Spalio 21 dieną vyks stalo teatro „Kamishibai“ pasakos „Die Bremer Sdadtmusikanten“ pristatymas. O vakare 

laukia „Protų mūšis“ tema „Ką žinote apie Vokietiją“. Žaidime dalyvaus 5-8 klasių komandos. 

2016-10-19 IŠVYKA Į ŠLYNINKOS VANDENS MALŪNĄ  

Spalio 13 d. pradinių klasių mokytojos A. Bals ir R. Svetličnaja 3a ir 3c klasių mokiniams organizavo pažintinę išvyką į Šlyninkos 

vandens malūną, kuriame jie dalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kelias“. Tai buvo projekto „Duona – brangiausias turtas“ 

dalis. Vaikai savo akimis pamatė, kaip malami grūdai, bandė sukti girnas, patys išsikepė duonos. Šeimininkai pavaišino vaikus 

skaniais sklindžiais, arbata ir obuoliais iš savo sodo. Įdomi ir turininga išvyka patiko visiems jos dalyviams. Plačau >>> 

2016-10-18 IT KONKURSAS „NARŠYK IR ŽINOK“  

Spalio 17 d. mūsų progimnazijos 7-8 klasių mokinių komanda kartu su IT mokytojomis N. Markelova ir O. Gorbun dalyvavo 

konkurse „Naršyk ir žinok“, kuris vyko Visagino kūrybos namuose. Mūsų komanda užėmė I vietą, nugalėjo Visagino „Gerosios 

vilties“ progimnazijos 7-8 klasių mokinių komandą. Plačiau >>> 

2016-10-10 IŠVYKA Į OBELIUS 

Spalio 7-8 dienomis mūsų mokyklos 7 b klasės mokinių grupė kartu su mokyklos direktoriumi R. Petravičiumi, klasės vadove S. 

Zherlytsina, lietuvių kalbos mokytoja A. Legeikiene pagal respublikinio projekto programą ,,Būkime kartu“ svečiavosi Rokiškio 

rajono Obelių gimnazijoje. Visaginiečiai kartu su obeliškiais aplankė kooperatinę bendrovę ,,SV Obeliai“, Obelių miestelio ir 

apylinkės žymias vietas, Rokiškio grafų Tyzenhauzų rūmus ir bažnyčią, Bajorų kaimo ,,Lėlių namus“, dalyvavo netradicinėse 

lietuvių kalbos, istorijos pamokose, susipažino su gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Kolosovienės karpiniais ir 

patys mokėsi šio meno, pristatė savo kūrybinius darbus gimnazijos parodoje, varžėsi šaudymo iš lanko rungtyje, linksmosiose 

estafetėse, orientaciniame žaidime ,,Mokyklos labirintas“. Mokiniai ir mokytojai patyrė daug malonių akimirkų ir tikisi naujų 

susitikimų. Susipažinti čia>>> 

2016-09-26 KONSTITUCIJOS EGZAMINAS 

Jau dešimtus metus iš eilės visi Lietuvos piliečiai kviečiami laikyti Konstitucijos egzaminą. I etapas vyks rugsėjo 27 dieną. Mūsų 

mokykloje šį egzaminą laikys 5-8 klasių mokiniai, o 1-4 klasių mokiniams organizuojamas piešinių konkursas. Egzamino pradžia  9 

valandą. Linkime visiems sėkmės! 

2016-09-26 RESPUBLIKINIS PROJEKTAS ,,BŪKIME KARTU“ 

Mūsų mokyklos 7 b klasės mokiniai drauge su Rokiškio rajono Obelių gimnazijos septintokais dalyvauja respublikiniame projekte 

,,Būkime kartu“. Šių dviejų mokyklų bendras projektas pavadintas ,,Draugystės tiltais“. Birželio mėnesį abiejų mokyklų septintokai 

vieni kitiems rašė laiškus, o rugsėjo 27-28 dienomis visaginiečiai laukia į svečius atvykstant Obelių gimnazijos atstovų. Vaikams 

numatytos išvykos į IAE Informacijos centrą, Akvariumų saloną, pažintiniai pasivaikščiojimai po miestą, netradicinio ugdymo 

pamokos, vakaronė su rusų etnografiniais ansambliais ,,Bylina“ ir ,,Žavaronok“ ir kita įdomi veikla, skatinanti mokinių 

komunikacinius, socialinius, kalbinius, kūrybinius gebėjimus. 

2016-09-22 IŠVYKA Į VU BOTANIKOS SODĄ 

Rugsėjo 21 d. mokytojos L. Pavliuk, O. Kunafina, S. Zherlitsyna, G. Ščekaturova   mokiniams organizavo pažintinę išvyką į Vilniaus 

universiteto Botanikos sodą. Visus sužavėjo žydintys rododendrai, bijūnai, įvairūs krūmai, medžiai, japoniškas sodas. Mokiniai 

sužinojo, kad šiame sode auga ne tik dekoratyvinių augalų, bet ir vaismedžių, daržovių, prieskoninių žolelių. Susipažinti čia>>> 

2016-09-23 RUGSĖJO 26-OJI – EUROPOS KALBŲ DIENA 

Rugsėjo 26 dieną Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms. Pirmą kartą ji švęsta 2001 metais. Jos 

metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, kurių metu siekiama skatinti mokytis kalbų, ugdyti pagarbą visoms 

Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. Mūsų mokykloje lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbų mokytojai su 

mokiniais organizuos netradicinio ugdymo pamokas, kurių metu bus siekiama supažindinti su įvairiomis kalbomis, skatinti norą 

mokytis kalbų. 
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2016-08-30 RUGSĖJO 1-OJI – MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA 

Mokslo metų pradžios šventė mūsų kasdienybę pripildo neramaus laukimo, naujų vilčių, džiugesio. Rugsėjo 1-osios proga linkime, 

kad mažos sėkmės taptų atspirties tašku į dideles pergales. Kviečiame visus į rugsėjo 1-osios šventę, kuri prasidės 11 valandą. 

2016-06-11 „DRAKONŲ“ VALČIŲ FESTIVALIS 

Liepos 9 d. Visagine vyko „Drakonų“ valčių festivalis, kuriame dalyvavo ir mūsų progimnazijos komanda. Komandos sudėtyje 

mokytojai, mokiniai, buvę mokiniai bei mokinių tėvai. Nors oras nebuvo palankus, bet tai netrukdė susitelkti ir siekti gerų 

rezultatų. Visų nuotaika buvo puiki. Jeigu kitais metais bus organizuojamas „Drakonų“ valčių festivalis, net neabejojame, kad jame 

vėl dalyvaus mūsų progimnazijos komanda. Susipažinti čia>>>  

2016-05-25 PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ 

Gegužės 31 dieną 11 valandą visi laukiami Paskutinio skambučio šventėje. Visiems malonių, nepamirštamų akimirkų.  

2016-05-25 ŽAIDIMAS „MIŠKO TAKAI“ 

Gegužės 20 d. Visagino miške vyko pažintinis 5-6-tų klasių mokinių žaidimas „Miško takai“. Žaidime dalyvavo „Gerosios vilties“ ir 

Draugystės progimnazijų  komandos. Pirmajame etape mokiniai ėjo nurodytu maršrutu ir rinko „ARTEFAKTUS“: atliko užduotis 

ekologijos temomis. Antrajame etape komandos atliko teorines ir praktines užduotis. Vaikai dalinosi mintimis, kaip jie patys galėtų 

saugoti gamtą, atsakinėjo į klausimus ekologijos temomis. Džiugu, kad dviejų mokyklų mokiniai mokosi bendrauti, klausyti ir 

išgirsti vieni kitus. Pirmą kartą renginys vyko ne salėje, o miške. Fotografijos 

2016-04-17 SVEIKINAME! 

Balandžio 12 d. vyko Visagino miesto V-VIII-ų klasių mokinių diktanto konkursas. Sveikiname šio konkurso laimėtojus! 

Olga Vasiljeva, 6b - I vieta (mokytoja A. Patašova)  

Ernest Tretjakov, 6a – II vieta (mokytoja A. Legeikienė) 

Valerija Romanova, 6b – III vieta (mokytoja A. Patašova)  

Eimantas Petkūnas, 8b – III vieta (mokytoja R. Malinauskienė) 

2016-03-29 PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ DARBŲ PARODA ,,SU MEILE GAMTAI“ 

Per pavasario atostogas pradinių klasių mokiniai, vadovaujami savo mokytojų, mokyklos I aukšto fojė organizavo savo darbelių iš 

antrinių žaliavų parodą ,,Su meile gamtai“. Susipažinti čia>>> Fotografijos 

2016-02-23 TĖVELIUS IR MOKYTOJUS KVIEČIAME DALYVAUTI DIKTANTO ŠVENTĖJE 

Kovo 2 dieną 14 valandą progimnazijos 310 kabinete lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė organizuoja suaugusiųjų Diktanto 

šventę. Norinčius  dalyvauti prašome registruotis elektroniniu paštu donata.dubakiene@vdvm.lt arba pranešti bet kuriai lietuvių 

kalbos mokytojai iki kovo 1 dienos. Būkite drąsūs ir ryžtingi – Jūsų laukia malonūs netikėtumai. 

2016-02-19 KVIEČIAME DALYVAUTI SKAUTŲ NEFORMALAUS UGDYMO PROJEKTE 

Visagino Skautų organizacija, glaudžiai bendradarbiaujanti su Lietuvos Skautija, kviečia 1-10 klasių mokinius dalyvauti 

neformalaus ugdymo projekte. Jei jums svarbu pažinti save ir išmokti gerbti save, mokėti įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius, 

gebėti atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio, valdyti emocijas ir jausmus, gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus, 

pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus, padėti kitiems ir priimti pagalbą, išsakyti mintis, išklausyti, stebėti, 

vertinti, kviečiame jus kiekvieną šeštadienį 10 valandą prie Draugystės progimnazijos. Jūsų lauks įdomūs susitikimai gamtos 

prieglobstyje ir užsiėmimai, kuriuos organizuos patyrę skautų vadovai. Dėl tikslesnės informacijos galite kreiptis į Visagino Skautų 

organizacijos pirmininkę Larisą Chrečkovą (tel. 867389891, 866282244).  

2016-02-03 DĖL ABITURIENTŲ SUSITIKIMO 

2016 m. vasario 6 d. buvusių abiturientų susitikimas neįvyks.  

2016-02-01 KARANTINAS 

Nuo vasario 2 d. iki vasario 15 d. Draugystės progimnazijoje karantinas. 

2016-01-13 SAUSIO 13-OJI – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA 

1991 metais šią dieną įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui užimti Vilniaus 

televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, kitus svarbius objektus. Žuvo 14 gynėjų, sužeista 700. Šios dienos 

simbolis – neužmirštuolė. Mokykloje šiai dienai paminėti skiriama pirma pamoka. 

2015-12-21 MIESTO ANTRASIS JAUNŲJŲ INFORMATIKŲ KONKURSAS 

Gruodžio 17 dieną „Žiburio“ pagrindinės mokykloje įvyko antrasis 6-tų klasių mokinių informatikos konkursas, kurį organizavo 
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mokytojos Olga Gorbun ir Anastasija Muchajeva. Konkurse dalyvavo keturios komandos po keturis žmones. Mūsų mokyklos garbę 

gynė Likas Jarutis, Olga Vasiljeva, Jurij Zaveskin, Anton Zotov. Konkursą sudarė dvi dalys: viktorina ir praktinių užduočių atlikimas 

pasitelkus „Paint“ ir „Word 2013“ programas. Nepriklausoma konkurso vertinimo komisija („Atgimimo“ gimnazijos aukštesniųjų 

klasių mokiniai ir mokytojai) I vietą skyrė „Žiburio“ pagrindinės mokyklos šeštokams, II vietą – Draugystės progimnazijos 

mokiniams, III vietą – „Gerosios vilties“ progimnazijos jauniesiems informatikams, IV vietą – „Verdenės“ gimnazijos komandai. 

Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti atminimo prizais. Žiūrėti >>> 

2015-10-20 KVIEČIAME Į KONCERTĄ 

Spalio 22 dieną 18 valandą visu tėvelius kviečiame į organizuojamą koncertą, skirtą mokyklos 10-ies metų jubiliejui paminėti. 

2015-10-01 SPALIO 5 – TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA 

Ši diena UNESCO iniciatyva paskelbta minėtina diena. Žodis „pedagogika“ yra kilęs iš graikų kalbos: „pais“ – vaikas, „ago, again“ – 

vesti, valdyti, auklėti („paidagogos“ – vaikų vedžiotojas, „paidagogeion“ – mokykla). Senovės Graikijoje pedagogais buvo 

vadinami asmenys (paprastai vergai), kurie lydėdavo šeimininko vaikus į mokyklą ir juos prižiūrėdavo. Tik vėliau pedagogais 

pradėta vadinti mokytojus, auklėtojus, kartais ir pedagogikos dalykus tiriančius mokslininkus. Gerbiami Mokytojai, puikios Jums 

šventės, tikėjimo ir stiprybės, kūrybiškumo ir ištvermės, sveikatos ir naujų idėjų!  

2015-09-30 DRAUGYSTĖS MOKYKLAI – 10 METŲ! 

Šį rudenį mūsų švietimo įstaiga  švenčia 10-ies metų jubiliejų. Šia proga vyks 10 puikių renginių. Su renginių planu galite 

susipažinti čia>>> 

2015-08-31 RUGSĖJO 1-OJI – MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA 

Ruduo... Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę... 

Ruduo... Susimąstai, kuo vasara turtinga.  

Ruduo... Alsuoja dienos pilnatve. 

Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys – gerumas, žinios, išmintis, 

Pro mokyklos atviras duris pasklidę. Tegul jų kiekvienam užteks.  

Šventės pradžia Draugystės progimnazijoje – 11 valandą.  

2015-07-10 PROGIMNAZIJA 

Visagino Draugystės vidurinės mokyklos administracija praneša, kad nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. keičiasi mokyklos tipas iš 

vidurinės mokyklos į progimnaziją ir mokyklos pavadinamas iš Visagino Draugystės vidurinė mokykla į Visagino Draugystės 

progimnazija. 

2015-05-25 SUSITIKIMAS SU J. ŠUKLINU 

Gegužės 27 dieną 12 valandą mokyklos aktų salėje vyks penktokų susitikimas su J. Šuklinu - Lietuvos kanojininku, olimpiniu 

vicečempionu, daugkartiniu pasaulio ir Europos čempionatų laimėtoju ir prizininku.  

2015-05-25 PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ 

Gegužės 29 dieną 12 valandą visi laukiami Paskutinio skambučio šventėje. Visiems malonių, nepamirštamų akimirkų.  

2015-05-11 PROJEKTAS ,,KIPLINGO PASAKŲ PASAULIS“  

Gegužės 13 dieną 12.00 mokyklos aktų salėje vyks 4–5 klasių mokinių projekto ,,Kiplingo pasakų pasaulis“ pristatymas. Įdomu, 

smalsu – ateikite ir dalyvaukite! 

2015-05-08 ATVIRŲ DURŲ DIENA BŪSIMIESIEMS PENKTOKAMS 

Gegužės 12 dieną 17.30 mokyklos aktų salėje vyks atvirų durų dienos renginys būsimiesiems penktokams. Jūsų laukia 

nuotaikingas koncertas, susitikimas su mokytojais dalykininkais ir mokyklos administracija. 

2015-04-29 „KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ“ BAIGIAMASIS RENGINYS 

Balandžio 30 dieną 6-ą pamoką aktų salėje vyks projekto „Kūrybinės partnerystės“ baigiamasis renginys – penktokų sukurto filmo 

apie Visaginą pristatymą. Kviečiame dalyvauti!  

2015-04-03 SU ŠV. VELYKOM! 

Sveikiname mokyklos bendruomenę su Šv. Velykom! Tegul kartu su pavasariu į visų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir 

tikėjimas.Tegul kiekvieno darbus lydi puikios idėjos ir sėkmė. Tegul visus vienija atjauta, pagarba vieni kitiems ir tikėjimas. 

2015-03-09 KOVO 11-OJI – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA 

1990 m. kovo 11 d. LR Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 
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1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. 

Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu. 

Šiais metais Lietuva švenčia atkurtos laisvės 25-ąsias metines. Drauge su nepriklausoma Lietuva auganti karta – mokiniai ir 

studentai – šia proga inicijuoja akciją „Lietuvai ir man“. Akciją globoja Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Lietuvai ir man“ 

yra kvietimas susiburti ir tradicinę Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę papildyti vieningu akcentu. Akcijos metu visi šalies 

piliečiai Lietuvoje bei užsienyje kviečiami rišti trispalves apyrankes – Lietuvai ir sau. Šios apyrankės – tai draugystės ženklas, 

dovana artimiausiems draugams. Kovo 10 dieną Draugystės mokykloje šiai datai paminėti organizuojama netradicinio ugdymo 

diena. 

2015-02-11 VISI Į UŽGAVĖNES! 

Šeštadienį 12 valandą amfiteatre tarp VKC ir „Gerosios vilties“ mokyklos organizuojamos Užgavėnės. Kviečiame visus linksmai 

palydėti žiemą ir paskanauti blynų. Nepamirškite kaukių! 

2015-02-11 VASARIO 16-OJI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA 

Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, skelbiantį, kad Lietuvos Taryba atskiria 

Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Šiai dienai paminėti penktadienį visose klasėse pirmą 

pamoką organizuojamos šventinės klasės valandėlės. 

2015-02-05 SUSITIKIMAS SU BUVUSIAIS MOKINIAIS 

Vasario 7 dieną 16 valandą mokyklos aktų salėje organizuojamas  susitikimas su buvusiais „Ateities“, Draugystės,  „Atžalyno“ 

mokyklų mokiniais. Linkiu, kad mokykla liktų vieta, į kurią visada smagu sugrįžti... Visiems malonių akimirkų ir prisiminimų!  

2014-12-05 MIESTO JAUNŲJŲ INFORMATIKŲ KONKURSAS 

Gruodžio 4 dieną mūsų mokykloje įvyko pirmasis 6-tų klasių mokinių informatikos konkursas, kurį organizavo mokytojos Olga 

Gorbun ir Anastasija Muchajeva. Konkurse dalyvavo keturios komandos po keturis žmones. Mūsų mokyklos garbę gynė Ana 

Bočkariova, Sergej Matušev, Paulina Ošurkova, Arina Volkova. Konkursą sudarė dvi dalys: viktorina ir praktinių užduočių atlikimas 

pasitelkus „Paint“ ir „Word 2013“ programas. Nepriklausoma konkurso vertinimo komisija („Atgimimo“ gimnazijos aukštesniųjų 

klasių mokiniai ir mokytojai) I vietą skyrė „Verdenės“ gimnazijos komandai, II vietą – „Žiburio“ pagrindinės mokyklos šeštokams, 

III vietą – Draugystės mokyklos mokiniams, IV vietą – „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos jauniesiems informatikams. Visi 

konkurso dalyviai buvo apdovanoti atminimo prizais. Žiūrėti >>> 

  

 

2020-05-22 К ВНИМАНИЮ УЧЕНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ! 
Учебный процесс 2019-2020 учебного года заканчивается: 
Для учеников 1-4 классов – 3 июня. С 4 июня начинаются летние каникулы для учеников. 
Для учеников 5-8 классов – 16 июня. С 17 июня начинаются летние каникулы для учеников. 

2020-05-04   ДЕНЬ МАТЕРИ 
Дорогие друзья „Vyturys“, все ярче и ярче солнце сияет в небе, это значит, что приближается самый прекрасный майский 
выходной день — День матери! 

Чтобы отметить этот прекрасный день, прочитайте майскую историю написанную E. De Amicis «Сердце», в которой 
раскрывается необычайная связь между ребенком и матерью, которая посвятила свою жизнь семье. Давайте делиться 
любовью — она лечит! Пусть расцветают все мамы! С уважением, Лариса Хречкова, заведующая библиотекой 
Вы можете найти цифровую книгу здесь: https://bit.ly/Širdis1 
Вы можете найти аудиокнигу здесь: https://bit.ly/Širdis2 

2020-04-20 ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКА ЛИТВЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ! 
Книги библиотеки были тщательно отобраны экспертами по детской литературе и самими детьми. Так что здесь вы не 
найдете скучных однодневных чтений. Подробно >>> 

2020-04-18 ВЫСТАВКА ПАСХАЛЬНЫХ РАБОТ 
Ученики прогимназии поздравляют с Пасхой и приглашают посмотреть выставку работ. Смотреть >>> 

2020-03-18 ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые родители и ученики, в связи с распространением коронавируса правительство Литвы постановлением от 

14 марта 2020 г. объявило карантин на всей территории Литвы. Карантин длится с 16 марта по 30 марта. 
Одна из мер предосторожности во время карантина – запрет мероприятий и скопления людей, ограничение прямого 
общения. Из-за коронавируса и карантина эти каникулы учеников – необычные и с ограниченной свободой деятельности. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1918
http://vdvm.lt/doc/musis.pdf
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNDEwNzMyMTgwNjc3NTk2OTc0JmM9eTZyMSZlPTE5MjgmYj0zNDMwNzUzNzQmZD1xOG83dzNu.GN7gFApnkUG4pht8xN-7GXmU1kZLdMYfaiSW3G-sr_g
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNDEwNzMyMTgwNjc3NTk2OTc0JmM9eTZyMSZlPTE5MjgmYj0zNDMwNzUzNzYmZD1iMHExcDZ5.9R3mbSFvU3hWRIG6KwKBRtF8evO94H5_T3WjndH7vKk
http://www.sugardas.lt/~vdvm/doc/Biblioteka/vyturys.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Oysu8umZsa3zQVxnr_vjJei6-60rVqty/view?usp=sharing


Просим быть сознательными и ограничить скопление детей в закрытых помещениях, на игровых 
площадках и во дворах. Чем меньше дети будут контактировать – тем меньше вероятность заразиться. 
Будьте сознательны, берегите себя и других!  

2020-03-16 КАРАНТИН 
Постановлением № 207 от 14 марта 2020 г. правительство Литвы с 16 по 30 марта объявило карантин на всей 
территории Литовской Республики. В указанный период все услуги прогимназия будет оказывать 
дистанционно. 

Телефоны для информации: 8 386 72947, 8 616 20993, эл. почта: donata.dubakienė@vdvm.lt 

Можно обращаться по контактам, указанным на сайте прогимназии www.vdvm.lt/bendruomenė/kontaktai. 

Информация будет размещаться на сайте www.vdvm.lt, на электронном дневнике Eduka, в группе Visagino Draugystės 
progimnazijа в социальной сети Facebook. 

Просим соблюдать все меры предосторожности, связанные с карантином. Берегите своё здоровье и здоровье других. 
Приказ >>> 

2020-03-13 КАНИКУЛЫ 
Следуя рекомендациям правительства Литовской Республики и решению прогимназии Драугистес с 13 марта до 27 марта 
обязательная остановка учебного процесса и объявлены каникулы. Правительство подчеркивает, что на следующей 
неделе будет уточнено, какие части каникул (весна, лето) будут отменены позже. Другие формы обучения также будут 
рассматриваться в случае, если двухнедельный карантин будет недостаточен. По словам руководителя гимназии и 
учителей, во время этих каникул ученикам рекомендуется учиться дистанционно, чтобы не продлевать летний семестр. 
Учащимся и их родителям рекомендуется следить за информацией на веб-сайте школы, в электронном дневнике, группе в 
Facebook и соблюдать меры по борьбе с эпидемией карантина. 

2020-03-12 КАРАНТИН 
С 13 марта по 26 марта в прогимназии объявляется карантин.  

2020-02-27 БИТВА УМОВ 
Сегодня в прогимназии Драугистес состоялось традиционное мероприятие Битва умов. Подробно>>> 

 

2020-01-30 КОНКУРС „ATEITIES EGLUTĖ“ 
В конкурсе „Ateities eglutė“прогимназия получила приз за самую наиболее соответствующую теме конкурса ёлочку. 
Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Подробно>>> 

2020-01-29 ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ  
28 января 2020 года ученики все школ города собрались на конкурс художественного чтения. Подробно>>> 

2020-01-29 УРОК – ЭКСКУРСИЯ 
Необычно и увлекательно прошел последний урок технологии в 8а классе I подгруппы. Это был урок-экскурсия на 
местную швейную фабрику „Adatėlės“. Подробно>>> 

2020-01-22 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ 

В этот день, стремясь создать атмосферу праздника и доброжелательности, ученики начальных классов узнали историю 
Международного дня объятий. Подробно>>> 

2020-01-16 СВЯТКИ 
Святки – праздник самый длинный, он весёлый и старинный. Наши предки пили, ели, веселились 2 недели. Об этом 
узнали ученики 3а и 3с классов, которые со своими учителями В. Виноградовой и Т. Ореховой работали по проекту 
„Рождественские праздники“. Подробно>>> 

2019-12-17 У РОЖДЕСТВЕНСКОГО ОГОНЬКА 
12 декабря ученики 1 – 4-х классов нелитовских школ Висагинаса собрались в прогимназии Draugystės. Здесь проходил 
праздник чтецов „Sušilkime prie Šventų Kalėdų ugnelės“. Подробно>>> 

2019-12-05 ШЕСТОЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИНФОРМАТИКОВ 
5 декабря в прогимназии Драугистес, состоялся шестой городской конкурс по информатике среди учащихся 6 классов, 
подготовленный учителями Ольгой Горбун и Анастасией Мухаевой. В конкурсе участвовали 4 команды по 4 человека. 
Честь нашей прогимназии защищали ученики 6 классов: Александр Андрео и Папшель Даниил (учитель Ольга Горбун), 
Гергель Альберт и Кондрат Никита (учитель Наталья Маркелова). Подробно>>> 

http://www.sugardas.lt/~vdvm/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=34&lang=lt
http://www.sugardas.lt/~vdvm/undefined/
http://www.sugardas.lt/~vdvm/doc/2020%20metas/2020-03-13%20isakimas.pdf
http://www.sugardas.lt/~vdvm/doc/2020%20metas/protu%202020-02.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2020%20metas/ATEITIES%20EGLUTE.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2020%20metas/konkursas%202020.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2020%20metas/pamoka%202020%20darbai.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2020%20metas/apsikabinimu%202020.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2020%20metas/kaledki%202020.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/2019%20ugnele.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/1%20VIETA.pdf


2019-11-22 КОНКУРС «ПРАВО ЗНАТЬ» 
20 ноября 2019 года ученики прогимназии приняли участие в традиционном конкурсе «Право знать». Подробно>>> 

2019-11-20 ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРУППЫ КЛОУНОВ «КРАСНЫЕ НОСЫ» 

14 ноября в гости к группе учеников нашей прогимназии приехали странствующие клоуны-музыканты. Подробно>>> 

2019-11-17 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
15 ноября в прогимназии проходил день толерантности. Подробно>>> 

2019-11-10 ОСЕННИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОШКОЛЯТ 
В субботу 9 ноября в прогимназии Драугистес состоялись "Осенние приключения дошколят". Будущие первоклассники 
вместе с родителями собрались в актовом зале. Подробно>>> 

2019-11-06 ВСТРЕЧА 
Сегодня в прогимназии Драугистес состоялась встреча с вице-министром образования, науки и спорта Иолантой 
Урбанович и ее командой.  Подробно>>> 

2019-10-04 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Дорогие учителя, ваш жизненный опыт обогащается с каждым октябрем. Oт всей души поздравляем Вас с днём учителя. 
Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть благодаря Вам дети 
получают верные знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья. 

2019-10-03 ЭКЗАМЕН ПО КОНСТИТУЦИИ 
Продолжая традицию, министерство юстиции уже тринадцатый раз организует экзамен по конституции. Первый этап 
конституционного экзамена состоялся в четверг по всей Литве. В прогимназии 5-8 классы тоже сдавали этот экзамен. 
Дети имели возможность проверить свои знания о государственном управлении, правах и обязанностях граждан. Ученики 
начальной школы создавали рисунки для конкурса «Мой дом - свободная Литва!». 

2019-09-27 НЕТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКА 

26 сентября - прекрасная традиция прогимназии Драугистес. В этот день ученики приходят в школу не для изучения 
предметов, а для изучения языков. Подробно>>> 

2019-08-30 ФЕСТИВАЛЬ ЗНАНИЙ 
Начало учебного года — это начало осмысленного путешествия в мир знаний. Желаем всем радости в открытии новых 
знаний, любопытства и изобретательности, терпения и выносливости. Все ученики прогимназии собираются у школы 1 
сентября в 12.20 и готовятся к праздничному шествию. В 12:40 отправляются на городской стадион. Подробно>>> 

2019-07-03 ПРОЕКТ «ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД 2019» 
С 10 по 21 июня в прогимназии «Драугисте» под руководством координатора проекта Натальи Фроловой, социального 
педагога, проходил проект «Знай и люби свой город 2019». Подробно>>> 

2019-06-03 КОНКУРС «ВСЯ ШКОЛА ТАНЦУЕТ» 
С февраля по сентябрь проходит конкурс среди Литовских школ «ВСЯ ШКОЛА ТАНЦУЕТ», который организует Литовский 
национальный центр культуры. Подробно>>> 

 

2019-05-30 СПЕКТАКЛЬ «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА» 

24 мая, в День славянской письменности и культуры, школьный драматический театр, под руководством Валентины 
Пышечкиной, представил на суд зрителей сказку Л.Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Подробно>>> 

2019-05-20 УРОК «ДЕЙСТВИЯ С ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ» 
15 мая учителя информационных технологий Наталья Маркелова и Ольга Горбун вместе с учителем математики 
Светланой Жерлитцыной, провели интегрированный урок в 5б классе «Действия с десятичными дробями». Подробно>>> 

2019-05-09 ДЕНЬ КАРЬЕРЫ 
День карьеры прошёл в нашей прогимназии 8 мая 2019 г. Профессий в мире всё больше и больше. А сколько знаем мы? А 
сколько ремёсел знали наши предки? А что мы умеем делать своими руками? Подробно>>> 

2019-04-15 КОНКУРС "ОТКРЫТИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ" 
11 апреля в прогимназии Draugystės  был организован городской конкурс творческого письма, в котором участвовали 
учащиеся 5–8 классов Draugystės ir „Gerosios vilties“ прогимназий. Подробно>>> 

http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/teise.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/klounai.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/tolerant%202019.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/bus%20pirmokai%202019.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/sutikimas.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/Europos%20%202019.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2019%20mokslo/festival%20ru.jpg
http://www.vdvm.lt/doc/2018%20metas/projektas%202019-06.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/sokas.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/spektaklis.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/voriska.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/2018%20metas/Karjeros%20diena.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/Konkursas/skrynele2019.pdf


2019-03-29 ЛЕКЦИИ О ВРЕДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 
26 марта в нашей прогимназии прошли лекции о вреде использования электронных сигарет, организованные при 
содействии бюро общественного здоровья самоуправления г. Рокашкис. Подробно>>> 

2019-03-28 БИТВА УМОВ 
25 марта состоялась заключительная игра этого сезона. В этот раз игра была посвящена географии. Выбор темы не 
случаен, он посвящён Всемирному Дню Земли, который празднуется 21 марта, в день весеннего равноденствия. 
Подробно>>> 

2019-03-26 ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ 
Команда 7а класса принимала участие в превенционном конкурсе „Kartu mes galime daugiau“, который проводил 
Висагинский комиссариат полиции. Подробно>>> 

2019-02-07 КАРАНТИН 
По приказу директора от 2019-02-05 Nr. V-34 в прогимназии с 6 февраля по 15 февраля объявляется карантин. С 18 
февраля по 22 февраля дополнительные зимние каникулы. В школу 25 февраля. 

2019-02-05 КАРАНТИН 
По приказу директора от 2019-02-05 Nr. V-34 в прогимназии с 6 февраля по 15 февраля объявляется карантин. В школу 

18 февраля. 

2019-02-03 СТАРИННЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
Нетрадиционная форма урока, урок в другой среде, проекты – это давно не редкость в нашей школе. Такие уроки 
интересны детям, а полученная на них информация запоминается прочно и надолго. Подробно>>> 

2018-12-21 С РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ ГОДОМ 
Пусть в эти праздники исполняются мечты. Любите, дружите, смейтесь, помогайте, мечтайте, улыбайтесь, верьте. Мы 
хотим эти чувства испытывать каждый день и дарить их другим. Прекрасных праздников! 

2018-12-14 У РОЖДЕСТВЕНСКОГО ОГОНЬКА 
13 декабря ученики 1-4-х классов нелитовских школ Висагинаса собрались в прогимназии Draugystės. Здесь проходил уже 
шестой праздник чтецов „Sušilkime prie Šventų Kalėdų ugnelės“. Подробно>>> 

2018-12-14 ДЕНЬ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
11 декабря в прогимназии прошел нетрадиционный День точных и естественных наук. Для учеников 5-8 классов 
проводились необычные уроки по математике, информационным технологиям, химии, физике, биологии. Каждому классу 
подготовили четыре этапа, на которых нужно выполнить задания. Подробно>>> 

2018-12-07 ПЯТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИНФОРМАТИКОВ 
5 декабря в прогимназии Draugystės, состоялся пятый городской конкурс по информатике среди учащихся 6 классов, 
подготовленный учителями Ольгой Горбун и Анастасией Мухаевой. В конкурсе участвовали 4 команды по 4 человека. 
Честь нашей прогимназии защищали ученики 6 классов: Татьяна Юрис, Мартин Гаспорович, Юрий Гасюлевич, Александр 
Горбенко.  Подробно>>> 

2018-11-14 ДЕНЬ СВЯТОГО МАРТИНА 
9 ноября в нашей прогимназии состоялся праздник, посвященный дню Святого Мартина. Ученики 1-4 классов вместе с 
родителями собрались вечером возле школы и зажгли фонарики, которые они сделали заранее дома. Подробно>>> 

2018-10-19 ДНИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ЛИТВЕ 

22-28 октября в Литве в третий раз пройдут Дни немецкого языка. Ученики нашей прогимназии активно участвуют в 
различных мероприятиях. В этом году они разучат и споют гимн Дней немецкого языка „Pakalbam vokiškai-Ja, ich kann", 
испекут яблочный пирог по немецкому рецепту, побывают на интегрированном уроке по немецкому языку и химии, 
напишут свое любимое немецкое слово. А для учеников первых классов пройдет их первый урок немецкого языка. 

2018-10-10 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАШИ 
10 октября 2018 года ученики начальной школы нашей прогимназии приняли участие во программе Всемирного дня каши. 
Цель программы с малых лет прививать детям мысль о важности здорового питания и помочь им осознать, какую пользу 
приносит организму каша. Подробно>>> 

2018-10-03 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
5 октября - Международный день учителей, объявленный по инициативе ЮНЕСКО. Сообщество прогимназии Драугистес 
поздравляет всех учителей, желает огромного терпение, здоровья, неисчерпаемого воображения и гармонического 
диалога со всеми и всегда! 
2018-10-03 ЭКЗАМЕН ПО ЛИТОВСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

Экзамен по Конституции Литовской Республики уже в 12-й раз проводится в рамках общей юридической проверки 
знаний. В этом году 100-летие восстановления Литовской Республики  и проверка Конституции стала подарком Литве! 4 
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ноября ученики 7-го и 8-го классов будут стараться изо всех сил во время экзамена по конституции в Прогимназии 
Драугистес. Удачи! 

2018-10-02 ИЗУЧАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ ИНТЕРЕСНО 

26 сентября в прогимназии Драугистес играла музыка и звенел детский смех. Не поверите, но именно так ее ученики 
изучали иностранные языки. В этот день звучали не только литовский, русский, английский и немецкий языки. Ребята 
учились говорить на белорусском, украинском и даже французском! Подробно>>> 

2018-09-21 23 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЕВРЕЙСКОГО ГЕНОЦИДА В ЛИТВЕ 
День памяти жертв еврейского геноцида в Литве отмечается с 1994 года. В этот день вспоминают о том, как 23 сентября 
1943 года было ликвидировано вильнюсское гетто. Часть его узников было убито в Панеряй, а другая часть попала в 
концентрационные лагеря, созданные на оккупированных нацистами территориях. Подробно>>> 

2018-09-19 БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ NUKEM TECHNOLOGIES GMBH 
Прогимназия Драугистес благодарит предприятие NUKEM Technologies GmbH за предоставленные канцтовары, книжные 
полки, учебные средства. К 1 сентября учителя и ученики получили достойный подарок от NUKEM Technologies GmbH, 
который помог еще лучше подготовиться к учебному году. Подробно>>> 

2018-08-29 ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

3 сентября, в 11 часов, приглашаем учеников и их родителей на линейку, посвященную дню знаний. 

2018-08-26 ГРАФИК ВЫДАЧИ УЧЕБНИКОВ 
27 августа могут получить учебники 5классы, 28 августа-6 классы, 29 августа-7 классы, 30 августа-8 классы. 

2018-06-26 ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
С 4 по 15 июня в нашей прогимназии был организован летний лагерь для учеников начальных классов из социально 
поддерживаемых семей. Под руководством опытных педагогов дети посещали важнейшие объекты городской 
инфраструктуры, отмечали их на карте города и обсуждали новую информацию, полученную от работников городских 
учреждений. Подробно>>> 

2018-05-29 НАШИ МОЛОДЦЫ 
1 июня в 11 часов, в актовый зал приглашаются ученики 5-8 классов и их родители для награждения лучших 
спортсменов, отличников, победителей олимпиад. После праздника дискотека. 

2018-05-29 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Праздник „Последний звонок“ состоится 31 мая в 11:00. Ждём всех с хорошим настроением! 

2018-05-04 ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ДИКТАНТА  
Поздравляем победителей этого конкурса! Подробно>>> 
 

2018-04-30 В ШКОЛУ ... СО СПАЛЬНЫМ МЕШКOМ 
28 апреля в Висагинской прогимназии Драугистес можно было увидеть необычное зрелище. В 7.30 ученики этой школы, 
неся с собой рюкзаки и спальные мешки, шли не в школу, а ... из школы. Так рано утром возвращались домой ученики 5-8 
классов после проведённой в школе ночи. Подробно >>> 
 

2018-04-24 НОЧЬ В ШКОЛЕ „КАНИКУЛЫ“  
27 апреля ученики 5-8 классов школы могут провести в ней целую ночь. Спортивные игры, конкурс клипов, путешествия 
по городам, дискотека и многое другое ожидает ребят. Подробно >>> 
 

2018-03-17 ПРОЕКТ „TYRINĖJIMO MENAS“ ПРОЩАЕТСЯ... 
16 марта в прогимназии Драугистес завершился проект „Tyrinėjimo menas“ (Искусство исследования). В этот день 
художница из Вильнюса Елена Шкулене и ученики 5б класса, учили учеников 3-5 классов рисовать комиксы. Во время 
презентации проекта было создано почти 150 комиксов, в которых изображены литовские загадки. Подробно >>> 
 

2018-03-07 ДЕНЬ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА 
7 марта 2018 года в прогимназии было организовано нетрадиционное мероприятие — День литовского языка. Праздник 
посвящался 100-летию восстановления независимости Литвы. Подробно >>> 
 

2018-03-05 ОЛИМПИАДА ПО ИСКУССТВУ 
2 марта в гимназии „Atgimimo" прошёл II этап олимпиады по искусству. Тема: „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, 
dabartis, idėja Lietuvai“. Честь прогимназии DRAUGYSTĖS отстаивала ученица 8б класса Анастасия Буглак (учитель: Н. 
Старовойтова) Несмотря на то, что в городском туре олимпиады участвовали 8-12 классы и критерии оценивания для 
всех участников были равными, Анастасия заняла II-место. Поздравляем! Подробно >>> 
 

2018-03-04 ПРАЗДНИК ДИКТАНТА - 2018 
2 марта 2018 года в прогимназии Драугистес состоялся праздник диктанта. В этот день все ученики 1-8-го класса писали 

диктанты на литовском языке. Но праздник диктанта это не только диктант. Ученики слушали литовские песни, 
знакомились с легендами Вильнюса, пробовали свои силы на викторине „Lietuviškai apie Lietuvą“, украшались янтарными 
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украшениями. Для первоклассников это был их первый диктант, поэтому они вернулись домой с эмблемами праздника. 
Подробно >>> 
 

2018-02-27 МОРОЗЫ 
Напоминаем, что если температура воздуха составляет -20 градусов, ученики 1-5 классов могут не посещать уроки, а 
учащиеся других классов при -25 градусах холода. Пришедшим в школу, учебный процесс осуществляется в соответствии 
с учебными планами преподавателей. Для учеников, не посещающих занятия, материал, необходимый для обучения, 
предоставляется в онлайн-дневнике. 
 
2018-02-26 КОНКУРС 
До 5 марта в прогимназии проходит конкурс „Šalis ta Lietuva vadinas“, в ознаменование 100-летия восстановления Литвы. 
Учащиеся участвуют в конкурсе со своими родителями. Основными критериями публикации являются: макет текста, 
ясность и единообразие письменности, эстетика работы, внимание и правильность языка. Авторы лучших работы получат 
благодарственные граммоты. 
2018-02-06 КАРАНТИН 
По приказу директора от 2018-02-06 Nr. V-18 в прогимназии с 7 февраля по 12 февраля объявляется карантин. В школу 
13 февраля. 
 

2018-02-02 КОНКУРС ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
31 января в школе „Žiburio"состоялся конкурс по немецкому языку среди учащихся 8 классов. В конкурсе участвовали 4 
команды по 4 ученика. Честь нашей школы защищала команда учеников 8 классов: Елена Глушченко, Валерия Романова, 
Эдуард Замбжицкий и Влад Полевой. Наша команда заняла 2-ое место. Подготовила ребят к конкурсу учитель немецкого 
языка Ванда Степанова. 
 

2017-12-22 СПЕКТАКЛЬ „СКАЗКА ПРО СНЕГУРОЧКУ“ 
В канун Рождества и Нового года школьный театральный кружок под руководством учителя-методиста Валентины 
Пышечкиной показал весёлую сказку на современный лад. Подробно >>> 
 

2017-12-13 КОНКУРСА ПЛАКАТОВ 
11 декабря в 13.00 час. в большом зале самоуправления состоялось награждение участников городского конкурса 
плакатов на антикоррупционную тему „Esu sąžiningas “. Подробно >>> 
 

2017-12-11 ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИНФОРМАТИКОВ 
7 декабря в школе „Žiburio“, состоялся четвёртый городской конкурс по информатике среди учащихся 6 классов, 
подготовленный учителями Ольгой Горбун и Анастасией Мухаевой. В конкурсе участвовали 4 команды по 4 человека. 
Честь нашей школы защищали ученики 6 классов: Екатерина Мельникова, Алексей Региневич, Елизавета Яхимович, Марк 

Казакевич. Подробно >>> 
 

2017-12-04 ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПЕСНИ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  
23 ноября ученики 3-их классов, изучающие немецкий язык, участвовали в городском конкурсе песни на немецком языке 
и заняли 3 место. Подготовила ребят к конкурсу учитель немецкого языка Ванда Степанова. 
 

2017-11-20 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА» 
17 ноября 8б класс и классный руководитель Светлана Жерлицына знакомили сообщество прогимназии с украинским 
национальным костюмом. Подробно >>> 
 

2017-11-15 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 
2017 год объявлен годом национального костюма. 17 ноября в 12 час в актовом зале прогимназии 8б класс будет 
представлять украинский национальный костюм. 
 

2017-11-13 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ДИСНЕЙЛЕНД» 
10 ноября учитель методист по математике Светлана Жерлицына и старший учитель английского языка Ирина 
Решетникова провели в 5а классе открытый интегрированный урок математики и английского языка «Путешествие в 
Диснейленд». Подробно >>> 
 

2017-10-30 ПОСВЯЩЕНИЯ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 
В прогимназии 27 октября состоялся «Праздник посвящения в первоклассники». Уже стало доброй традицией, когда 
сообщество начальных классов принимает в свой дружный коллектив тех, кто совсем недавно переступил порог школы. 
Подробно >>> 

2017-10-26  УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПО ПРЕВЕНЦИИ НАСИЛИЯ OLWEUS 
В 2017–2018 учебном году наша прогимназия начинает работать по превенционной программе Olweus. 
Продолжительность программы – 18 месяцев. В ней будут участвовать все работники школы, ученики и их родители. 
Подробно>> 

2017-10-25 ПРОЕКТ „ОСЕНЬ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПОЭТОВ И УЧЕНИКОВ 5А КЛАССА“ 
В течение двух месяцев ученики 5а класса c учителем-методистом русского языка Валентиной Пышечкиной читали и 
анализировали произведения об осени, учились находить эпитеты, метафоры, сравнения, знакомились с секретами 
стихосложения, наблюдали осенний пейзаж из окна класса и писали сочинение. Подробно >>> 

2017-10-20 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» 
19 октября учитель методист по математике Светлана Жерлицына и учитель методист по физике Ольга Кунафина 
провели в 8б классе открытый интегрированный урок математики и физики «Формула здоровья».  Подробно >>> 
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2017-10-20 НЕТРАДИЦИОННЫЙ УРОК „СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА“ 
19 октября во 2а класс, состоялся урок по теме «Солнечная система». Урок проводили ученики 6а класса с учителем по 
природе Л. Павлюк. Задачи урока — расширение кругозора учеников, повышение мотивации к познанию. Подробно >>> 

2017-10-18 ПРОЕКТ «ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА: ПАРТНЕРСТВО-СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Второй год прогимназия Драугистес участвует в проекте «Исследования в области искусства: партнерство-
строительство», который реализует Британский совет и Ассоциация творческих общин в сотрудничестве с центром 
развития образования. Проект является частью программы культурных связей Британского совета, реализуемой во всех 
трех странах Балтии. Подробно >>> 

2017-10-16 ДНИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ЛИТВЕ 
С 16 по 20 октября в Литве проводятся Дни немецкого языка. Ученики нашей прогимназии уже второй раз участвуют в 
разных мероприятиях. В понедельник открылась выставка рисунков «Мое любимое немецкое слово». Ученики третьих 
классов играют на переменках в игры на немецком языке. В среду будет интегрированный урок по немецкому языку и 
химии «Химическая посуда» для учеников 8-ых классов, а в пятницу пойдет урок по карьере и немецкому языку 
«Профессия переводчик». Все участники мероприятий и открытых уроков получат призы и сладости из Гёте института 
(Вильнюс). Неделю немецкого языка организует Ванда Степанова, учитель методист по немецкому языку. 
2017-10-10 ДЕНЬ КАШИ 
В этом году, уже традиционно, ученики 3-х первых классов прогимназии «Драугисте» отмечали День каши. Чтобы 
принять участие в проекте, предложенном предприятием «Мальсена», ребята должны были зарегистрироваться на сайте 
и выслать фотографии своих рисунков с изображением каши. В подарок от предприятия они получили пакетики со 
вкусной и питательной овсяной кашей и книжки о пользе здорового питания. Подробно >>>  

2017-10-10 ЛЕКЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИИ КУРЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
Артурас Щукшта, член совета общественного здоровья при самоуправлении Клайпеды, клайпедской комиссии по 
контролю за употреблением наркотиков провел в нашей прогимназии лекцию для учеников 6-х классов о вреде курения. 
Подробно >>> 

2017-10-05 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
К Дню учителя, самому любимому профессиональному празднику в нашей прогимназии готовились заранее и с большим 
энтузиазмом. Детальное планирование мероприятия выполнял Парламент прогимназии под руководством учителя 
истории Ирины Стяпоненене. Подробно >>> 

2017-09-25 ДЕНЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКА 
26 сентября отмечается Европейский день языков. Во время этого праздника в странах Европы организуются различные 
мероприятия, направленные на поощрение разнообразия языкового обучения, поощрение уважения ко всем европейским 
языкам, языкам регионов и национальным меньшинствам. По случаю этого дня в прогимназии проводятся 
нетрадиционные занятия. Учеников ждут интересные и подвижные игры, викторины, танцы и пение на разных языках. 
2017-09-15 БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
Ученики начальных классов в весёлой игровой форме вспомнили правила безопасного поведения на дороге. 
Представитель полиции О. Рожкова беседовала об ответственности и дисциплине. Каждый ученик получал в подарок 
жёлтый жилет и отражатель. Подробно>>> 

 

http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/saules%20sistema.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/projektas.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/koses%20diena%202017.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/rukymui%20ne.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/pamokos/mokytojo%20diena%202017.pdf
http://www.vdvm.lt/doc/saugaus%20eismo%20diena.pdf

