Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje organizuoti renginiai
2018-2019 m. m. :
Pilietiniai – socialiniai renginiai:
1. Pilietinė akcija „Atminties kelias“, skirta žydų genocido dienai
2. XIII-asis Kauno apskrities moksleivių dainų konkursas, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai
3. Pilietinė akcija „Tolerancijos raktas“
4. Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“
5. Dorinio ugdymo akcija ,,Sutvarkyk apleistą kapą“
6. Tarptautinė antikorupcijos diena – „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“
7. Akcija „Baltos pirštinės – švari sąžinė“
8. Socialinė akcija „Maisto bankas“
9. Advento renginys pal. J. Matulaičio bažnyčioje ir socialinė akcija „Gerumas mus vienija“
10. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ajai paminėti
11. Akcija „Baltasis badas“
12. Kūrybinės raiškos konkursas „Mylėkim žmogų ir gimtinę“ (Vasario 16-oji Kaune)
13. 5-8 kl. mokinių protmūšis „Ką aš žinau apie Lietuvą?“
14. Kovo 11-osios renginiai mieste
15. Žemės diena
16. Karjeros diena
17. Akcija „Keičiame pastabas į padrąsinimus“
18. Aplinkosaugos ir ekologijos diena
19. Europos Sąjungos dienos ir Pasaulio lietuvių vienybės metų pristatymas
20. Tarptautinė pasaulio vaikų gynimo diena
21. Gedulo ir vilties diena „Tremties vaikų žaislai“
22. XVII Mažvydiečių suvažiavimas Vilniuje „Šiuolaikinis Vilnius: nuo Mažvydo iki
Donelaičio“
23. Katalikiška stovykla Šventojoje socialiai remtiniems vaikams

Lietuvių kalbos ir etnokultūros renginiai:
1. Rudens gėrybių diena
2. Advento poezijos skaitymai „Žodžių varpeliai“
3. Aplinkos puošimo ir kalėdinių kompozicijų paroda-konkursas „Sveika gyva, Kalėdų
viešnia“
4. Kalėdinis klasių puošimo konkursas
5. Kauno m. 7 kl. mokinių konferencija „Knyga mūsų pasaulyje: skaitymas – emocija kultūra“
6. Susitikimas su rašytoja Kotryna Zyle
7. Kaziuko mugė 1-4 kl.
8. Pilių ir dvarų diena

Sporto ir sveikatingumo renginiai:
1.
2.
3.
4.
5.

Pasaulinė psichikos sveikatos diena
Tarpmokyklinės kvadrato varžybos (3)
Tarptautinė nerūkymo diena
Kalėdinės sporto estafetės
Renginys ir paroda „Žiemą sportuosi – ligos nebijosi“

6. „Vasaris – sveikatos mėnuo“
7. Orientavimosi uždarose patalpose varžytuvės „Bėgantys labirintu“
8. Tarpmokyklinis renginys „Žaisk, judėk, sportuok“
9. Pasaulinės Dauno sindromo dienos minėjimas
10. Pasaulinės neįgaliųjų dienos minėjimas
11. Autizmo dienos minėjimas
12. Stalo žaidimų diena
13. Sveikos gyvensenos diena
14. Arbatos diena
15. Stadiono atidarymo šventė
16. Žmogaus saugos diena
17. Fizinio aktyvumo diena

Mokyklos bendruomenės renginiai:
1. Rugsėjo 1-osios šventė
2. „Mokyklos talentai - 2018“
3. Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas
4. Vakaras su būsimais penktokais ir jų tėvais „Kad penktokai būtų laimingi“
5. Padėkos labai gerai besimokančių vaikų tėvams šventė „Ačiū“
6. Spalvų savaitė
7. Susitikimas su būsimais pirmokais ir jų tėvais
8. Renginiai su darželių „Kregždutė“, „Šermukšnėlis“, „Mažylis“ ugdytiniais
9. Ataskaitinė mokyklos būrelių veiklos diena
10. Aštuntokų išleistuvės „Lik sveika, mokykla“

Mokslo ir žinių renginiai:
1. Projektas „Tyrėjų naktis 2018“
2. Europos kalbų diena
3. Edukaciniai konkursai „Olympis 2018, 2019
4. Tarptautinis kalbų, matematikos, istorijos, gamtos projektas „Kengūra 2019“
5. „Kings“ olimpiada
6. Standartizuoti testai 2, 4, 6 ir 8 klasėse
7. Nacionalinis matematinio ir gamtamokslio raštingumo konkursas
8. Tarptautinis IT konkursas „Bebras“
9. „Istorijos žinovo“ konkursas
10. Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“
11. Lietuvių kalbos olimpiada
12. Matematikos olimpiada
13. Fizikos olimpiada
14. Projektinių darbų pristatymų diena
Iš viso 72 renginiai (buvo 62)

