
 

 

 Moki kalbą- rasi kelią. 

       Taisyklingos užsienio kalbos mokomės ne tik pamokose. Dar svarbiau- girdėti gyvą žodį. 

Karantinas neuždarė mūsų tarp keturių sienų - jis pateikė naujas bendravimo formas ir galimybes. 

Besimokantieji  rusų kalbos gruodžio 19–30 d.  su  rusų k. mokyt. Vita Pakinkyte dalyvavo 

Tarptautiniame internetinių renginių moksleiviams, studentams, dėstytojams, tėvams cikle „Декабрь 

с Институтом Пушкина“ ir sėmėsi naujų žinių, įspūdžių bei įgūdžių kartu su dalyviais iš viso 

pasaulio, besimokančiais rusų kalbos - Japonijos, Italijos Ispanijos, Graikijos, Vokietijos, Brazilijos, 

Prancūzijos, Norvegijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos,Sakartvelo, Irano ir kitų pasaulio šalių. Mūsų 

mokiniai turėjo galimybę virtualiai keliauti ir mokytis kartu su kitų tautų atstovais, išgirsti gyvą, 

autentišką kalbą, įsitikinti, jog rusų kalba yra plačiai pasaulyje paplitusi ir ją mokėti tikrai naudinga. 

   Iš 28 pasiūlytų renginių kiekvienas rinkosi sau patinkančias temas, registravosi  ir jungėsi per Zoom 

programą. Renginius profesionaliai vedė ryškiausi Maskvos valstybinio rusų k.  A.S. Puškino 

instituto specialistai, panaudodami efektyvias naujų žinių  pateikimo ir įsisavinimo bei  įgūdžių 

formavimo  metodikas. Moksleiviams vyko Įdomios ir naudingos viktorinos, žaidimai, virtualios 

ekskursijos po Maskvą ir kitas unikalias Rusijos vietas, susitikimas su Seniu Šalčiu jo gimtajame 

mieste Velikij Ūstiūg, literatūrinės, kalbinės kelionės, interaktyvios paskaitos ir t.t. Mokiniai praplėtė 

akiratį, įgijo žinių, kurios bus reikalingos gyvenime ir siekiant ateityje karjeros.  

 Moksleivių atsiliepimai apie renginį: 

 ...Labai patiko, supratau aš viską ir tikrai buvo naudinga. Dar žaidėm žaidimus. 

..... Tai buvo paskaita kurioje pasakojo kuo skiriasi Дед Мороз nuo Santa Claus, kur jie gyvena. 

Dar žaidėm žaidimus, buvo tikrai suprantama viskas. 

.... Paskaita buvo apie Šiaurės Rusiją. Vedantysis pasakojo, kaip buvo viskas seniau ir dabar, rodė 

senus Rusijos šiaurės miestus, pasakojo apie pirmąjį Rusijos Carą Ivaną Rūstųjį . Šita paskaita buvo 

dar įdomesnė, nes tikrai daug naujo  sužinojau ir pamačiau. 

 Gabija 

 

...Dėstymas patiko, beveik viską supratau, tačiau šiek tiek suerzino tai, kad paskaitoje buvo visokio 

amžiaus vaikai. Jie piešė ant ekrano, taip kurį laiką trukdydami. Šiaip visa kita gerai. Daugiau 



sužinojau apie Senį Šaltį, kur gyvena, kokius turi pagalbininkus, kiek jam metų, kokia apranga, kaip 

tiksliai vadinasi kiekviena  aprangos dalis. Sužinojau daug kitų įdomių dalykų. 

 ....Kitoje paskaitoje praplėtėme žinias apie Maskvą ir joje esančius objektus. 

 ....Šiandien dalyvavau dar vienoje rusų kalbos paskaitoje apie rusiškus vardus. Sužinojau, kada 

kreipiamasi vardu, vardo trumpiniu, pavarde arba tėvavardžiu. 

...Šiandien kalbėjomės su Seniu Šalčiu ,jis pasakojo apie save, įžymius Rusijos žmones-ką jie 

nuveikė, Rusijos istoriją nuo 1000 metų iki šių dienų. 

Eduardas  

...Šiaip man buvo įdomu, nors nelabai ką supratau ,bet man patiko žmogaus, kuris pasakojo 

įsijautimas. 

 Eglė  

...Labai patiko, supratau aš viską ir tikrai buvo naudinga. Dar žaidėm žaidimus. 

  

Viktorina labai patiko. Gailiuosi, kad nedalyvavau kituose renginiuose. 

Deividas 



 


