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Projekta mērķis ir rosināt skolēnus vairāk 

interesēties ne tikai par grāmatām un lasīšanu, 

bet arī par Dzimtenes vēsturi un atcerēties 

Dzūkijas novada dižās personības. 

Projekta ietvaros tiek organizēti daudzi dažādi 

pasākumi.



15. septembrī Alytas Dzūkijas skolas skolēni devās uz Anzelma

Matutisa vārdā nosaukto skulptūru parku. Slavenā rakstnieka parks

skolēnus un skolotājus sagaidīja ar krāsainiem burvīgiem

zīmējumiem, kas ieskauj koku stumbrus. Pasākums bija veltīts

Anzelma Matutisa personības un darbu piemiņai. Šajos nelielajos

svētkos skolēni varēja izvēlēties dažādas aktivitātes, piemēram,

piedalīties viktorīnā, sportot un veidot attēlus no materiāliem, ko varēja

atrast sev apkārt.







Visu astoņu sākumskolas klašu bērni skaļi (ar mikrofonu) 

lasīja A. Matutisa pasaku "Drevinukas".







Muzeju apmeklējumi. 

Skolēni no 2. līdz 6. klasei

apmeklēja rakstnieka Anzelma 

Matutisa muzeju Alytusā.





Wolontariat jest mile widziany. 

Jesienią piątoklasiści sprzątali 

park A. Matutisa.



Skolēni apmeklēja arī Anzelmas Matutiņas kapu.

Pēc kapa sakopšanas bērni godināja dzejnieka piemiņu un 

pēc tam aizdedzināja uz kapa svecītes.



Tikšanās ar Dzūkijas novada dzejnieku Daini Gintalu 

II un III klases bērni klausījās stāstu "Rūķis rūķītim", minēja, 

cik vecs ir hipopotams, un uzzināja jaunus faktus par 

dzīvniekiem.



Tikšanās ar dzejnieci Laimu Petronieni 

Dzejniece, rakstniece un psiholoģe Laima Petroniene stāstīja 

par savu daiļradi VI un VIII klases skolēniem, lai rosinātu viņus 

sapņot un radīt savus dzejoļus.

Kad psiholoģijas zināšanas tiek apvienotas ar dzeju, rodas 

sociālā izglītība.



Bibliotēkā tika organizēta 

Dzūkijas reģiona dzejnieku un 

rakstnieku darbu izstāde.



Ir izdota 

dzejoļu 

grāmata 

bērniem.





Ekskursija uz Dzūkijas nacionālo parku

Dzūkija ir mana dzimtene. Mēs mīlam dzimtenes

vēsturi, kultūras mantojumu un valodu. 

Šo ideju kopj Dzūkijas skolas skolēni.

Skolēni apmeklēja Dzūkijas nacionālo parku..



Logotipa dizains

Ir izsludināts konkurss, lai izvēlētos

projekta galveno logotipu.



Piektās klases skolēnu darbi pēc Anzelmas Matutis darba

motīviem



Alītas pilskalns ir viens no

skaistākajiem pieminekļiem

Dzūkijas reģionā.

Tā ir Dzūkija. Šī ir mana

zeme!" - pasludināja projekta

sauklis...

Skolēnu pastaiga pa Alytus
vecpilsētas ielām



Visi 5.-8. klašu skolēni un viņu skolotāji devās ekskursijā uz Alytu.

Katra klase apmeklēja vairākus pieminekļus, piemēram, pilsētas dārzu,

pieminekli "Brīvības eņģelis", "Zaļo ģimnāziju", "Miera zvanu", Matutisa

parku, Dailides ezeru un citus.

Skolēni-gidi iepazīstināja ar interesantākajiem un nozīmīgākajiem faktiem

par apmeklētajiem objektiem.



Pārgājiena kulminācija bija Alītas

pilskalns.

Pasākuma vadītāji atgādināja par projekta

aktivitātēm un apsveica visus ar mērķu

sasniegšanu.


