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Istorijos pamoka „Mokyklos istorija“ 

2020-09-15 istorijos mokytoja metodininkė Dalia Adžgauskienė 5 kl. mokiniams gimnazijos muziejuje 

vedė istorijos pamoką „Mokyklos istorija“. Muziejaus vadovė D. Anušauskienė mokinius trumpai 

supažindino su Butrimonių miestelio mokymo įstaigų istorija: daraktorine mokykla, veikusia Vaitkevičių 

sodyboje (šalia senosios mokyklos), 1863 m. įkurta valstybine mokykla kurioje buvo mokoma rusų kalba, 

žydų pradine mokykla bei 1919 m. pradėjusia veikli lietuviška mokykla (dabartinė senoji mokykla), kuri 

išaugo į šiandieninę gimnaziją. Mokiniai apžiūrėjo ekspoziciją apie mokyklos istoriją.  

Istorijos pamoka „Daiktiniai ir rašytiniai istorijos šaltiniai“ 

2020-09-16 6 kl. mokiniams istorijos mokytoja metodininkė Dalia Adžgauskienė gimnazijos muziejuje vedė 

istorijos pamoką „Daiktiniai ir rašytiniai istorijos šaltiniai“. Pamokos metu mokiniams buvo duota užduotis 

surasti daiktinių ir rašytinių istorijos eksponatų, juos apibūdinti. Pamoką vesti padėjo muziejaus vadovė D. 

Anušauskienė. 

Istorijos pamoka „Butrimonių miestelio istorija“ 

2020-09-17 istorijos mokytoja metodininkė Dalia Adžgauskienė  5 kl. mokiniams gimnazijos muziejuje vedė 

istorijos pamoką „Butrimonių miestelio istorija“. Pamokos metu mokiniams muziejaus vadovės D. 

Anušauskienės buvo trumpai papasakota apie svarbiausius miestelio istorijos etapus, apie miestelio istorinę 

aikštę, jos rekonstrukciją, parodyta nuotraukų ekspozicija „Butrimonys istorijos vingiuose“ ir knyga 

„Butrimonys“. Kita pamoka vyko miestelio centre – ten mokiniai buvo smulkiau supažindinti su istorine 

aikšte. 

Istorijos pamoka „Archeologija  - istorijos pagalbininkė“ 

2020-09-17 istorijos mokytoja metodininkė Dalia Adžgauskienė  7 kl. mokiniams gimnazijos muziejuje vedė 

istorijos pamoką „Archeologija  - istorijos pagalbininkė“. Muziejaus vadovė D. Anušauskienė mokinius 

trumpai supažindino su archeologų darbu, archeologijos mokslo reikšme istorijai. Mokiniams buvo parodyta 

muziejuje esantys Butrimonių seniūnijos laukuose rasti archeologiniai akmeniniai kirvukai,  raginis kaplys, 

ietigalis, Butrimonių miestelio aikštėje rekonstrukcijos metu (2019 m.) rasti radiniai. 

Istorijos pamoka „Butrimonių miestelio žydų bendruomenės sunaikinimas“ 

2020-09-23 minint žydų holokausto Lietuvoje dieną istorijos mokytoja metodininkė Dalia Adžgauskienė  7 

kl. mokiniams gimnazijos muziejuje vedė istorijos pamoką „Butrimonių miestelio žydų bendruomenės 

sunaikinimas“. Pamokos metu mokiniai buvo trumpai supažindinti su Butrimonių miestelio žydų 

bendruomenės istorija, apžiūrėjo muziejaus vadovės D. Anušauskienės paruoštą ekspoziciją „Butrimonių 

miestelio žydų bendruomenės sunaikinimas“. Iš muziejaus mokiniai ir mokytojos nuvyko į žydų sušaudymo 

vietą Klydžionių kaime. Jie nužudytuosius pagerbė tylos minute, uždegė žvakutę ir pagal žydų tautos 

papročius  ant paminklo padėjo akmenėlių. 



    

 

Etnokultūros  pamoka „Dzūko valstiečio buitis“ 

2020-09-29 mokytoja Gina Griškonienė 2 kl. mokiniams gimnazijos muziejuje vedė etnokultūros pamoką 

„Dzūko valstiečio buitis“. Muziejaus vadovė D. Anušauskienė mokinius supažindino su dzūkų valstiečių 

gyvenimo būdu, kasdieniais jų darbais bei namų apyvokos daiktais, kurių apstu muziejuje 

 

               

 



              

 

Ekskursija į gimnazijos muziejų 

2020-10-12 mokytoja Sigutė Žvinakienė su 1 kl. mokiniais lankėsi gimnazijos muziejuje. Tai buvo pirmoji 

pirmokų pažintis su muziejumi. Muziejaus vadovė D. Anušauskienė mokinius supažindino su muziejuje 

esančiomis ekspozicijomis. Mokiniai patys galėjo išmėginti, kaip veikia įvairūs namų apyvokos daiktai. 

            

 

    



Etnokultūros  pamoka „Ką veikė mūsų senoliai ilgais žiemos vakarais“ 

2020-10-13 mokytoja Rita Peckuvienė 3 kl. mokiniams gimnazijos muziejuje vedė etnokultūros pamoką „Ką 

veikė mūsų senoliai ilgais žiemos vakarais“. Muziejaus vadovė D. Anušauskienė mokinius supažindino su 

mūsų senolių Advento papročiais ir tradicijomis. Mokiniai mokėsi kedenti vilną, plėšyti plunksnas, vyti 

siūlus, pančius, susipažino su klumpių gaminimu. Jie sužinojo, kaip padaromos pagalvės, kodėl būdavo 

organizuojamos plunksnų plėšymo talkos, kaip nukirpta vilna virsdavo siūlu, kaip mezgamos kojinės, 

pirštinės ar vilnoniais megztukai. 

        

 

   

 

   


