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Celem tego projektu jest zachęcenie uczniów  

do większego zainteresowania nie tylko 

książkami  i czytaniem, ale także do 

zainteresowania się historią Ojczyzny. 

Przypomnienie wielkich osobowości regionu 

Dzukii. 

W ramach projektu organizowanych jest wiele 

różnych działań.



15 września uczniowie szkoły Alytus Dzukija wybrali się do 

parku rzeźb imienia Anzelmasa Matutisa. Park słynnego 

pisarza przywitał uczniów i nauczycieli kolorowymi uroczymi 

rysunkami otaczającymi pnie drzew.  

Wydarzenie było poświęcone pamięci o osobowości               

i twórczości Anzelmasa Matutisa. 

Podczas tego małego święta uczniowie mieli do wyboru wiele 

atrakcji, takich jak udział w quizie, uprawianie sportu, 

tworzenie obrazów z materiałów, które mogli znaleźć wokół 

siebie.







Dzieci z wszystkich ośmiu klas szkoły podstawowej czytały 

na głos (z mikrofonem) bajkę "Drevinukas" A. Matutisa.







Zwiedzanie muzeów. Uczniowie 

klas 2-6 odwiedzili lokalne 

muzeum pisarza A. Matutisa w 

Alytusie.





Wolontariat jest mile widziany. 

Jesienią piątoklasiści sprzątali 

park A. Matutisa.



Uczniowie odwiedzili również grób Anzelmasa Matutisa.

Po uporządkowaniu grobu, oddaniu czci poecie, dzieci 

zapaliły na nim znicze.



Spotkanie z Dainiusem Gintalasem- poetą z regionu 

Dzukija

Klasy II i III wysłuchały opowiadania "Krasnoludek do 

krasnoludka", odgadywały ile lat ma hipopotam, poznały 

również nowe fakty  o zwierzętach.



Spotkanie z poetką Laimą Petroniene

Poetka, pisarka, psycholog Laima Petronienė opowiedziała o

swojej twórczości  uczniom klasy VI i VIII, aby zachęcić ich do 

marzeń i tworzenia.

Kiedy wiedza z zakresu psychologii łączy się z poezją rodzi 

się Edukacja Społeczna. 



W bibliotece została 

zorganizowana się wystawa 

twórczości poetów i pisarzy 

regionu Dzukija.



Została wydana 

książka z 

wierszami dla 

dzieci.





Wycieczka do Dzukijskiego Parku Narodowego

" Dzukija to moja ojczysta ziemia. Miłość do historii 

ojczyzny, dziedzictwa kulturowego, miłość do jej słów". 

Te idee pielęgnują uczniowie szkoły w Dzukii.

Uczniowie odwiedzili Dzukijski Park Narodowy.



Projekt logo

A competition was announced for selecting  the main logo 

of the project



Prace plastyczne klas piątych na podstawie twórczości   

A. Matutisa



Kopiec Alytusa jest jednym

z najpiękniejszych zabytków

w regionie Dzukija.

To jest Dzukija. To moja

ziemia!" - głosiło hasło

projektu...

Wędrówka ulicami starego 
miasta Alytus



Wszyscy uczniowie klas 5-8 i ich nauczyciele wybrali się na

wycieczkę, aby zwiedzić Alytus. Każda klasa zwiedziła kilka zabytków,

takich jak: ogród miejski, pomnik "Anioł wolności", "Zielone gimnazjum",

"Spokojny dzwon", park Matutisa, jezioro Dailidė i inne.

Uczniowie - przewodnicy przedstawili najciekawsze i najbardziej

znaczące fakty dotyczące zwiedzanych obiektów.



Punktem kulminacyjnym wędrówki

był kopiec Alytusa.

Gospodarze wydarzenia przypomnieli

działania w ramach projektu

i pogratulowali wszystkim osiągnięcia

celów.


