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Protų mūšis, skirtas Lietuvos Konstitucijos dienai paminėti
Lietuvos Respublikos Konstitucija – 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtas
pagrindinis Lietuvos įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja
pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Konstitucija (lot.
constitutio – ,,nustatymas”) yra pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią
teisinę galią, nustatantis Lietuvos politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus.
Joje įtvirtinta demokratinė santvarka, valdžios institucijos, valdžių pasidalijimo principas.
Konstitucinį teisingumą ir priežiūrą vykdo Konstitucinis teismas.
Spalio 25 d. mūsų mokykla prisijungė prie Ji pakvietė dalyvius ir visus susirinkusius pamąstyti ir
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro atsakyti, kokias pareigas jie privalo atlikti, turėdami teisę
Pilietinio ugdymo skyriaus inicijuojamos pilietinės į mokslą.
akcijos “Konstitucija gyvai”, skirtos Konstitucijos
dienai paminėti.

Renginys prasidėjo valstybinio himno giedojimu
ir nuo pat pradžios iki pabaigos skleidė pilietiškumo
dvasią ir gerą nuotaiką. Mokiniai susiskirstė į keturias
komandas ir atsakinėjo į klausimus bei atliko
užduotis Konstitucijos tema. Dalyviams, pasirenkant
teisingą atsakymo variant, reikėjo atsakyti į
klausimus: Kas yra Konstitucija? Kada priimta
Lietuvoje galiojanti Konstitucija? Kam Lietuvos
Respublikoje priklauso suverenitetas? Ar Lietuvoje
yra valstybinė religija? Kokiu sutarimu vadovaujantis
sudaroma vyro ir moters santuoka? ir kt. Mokytoja
Zita Arlauskienė komentavo mokinių atsakymus, o
vertinimo komisija skaičiavo taškus. Mokytoja,
pateikdama vieną iš užduočių, kalbėjo, kad, turėdami
teises, privalome nepamiršti ir pareigų

Atsakymų buvo įvairiausių: mokytis, laikytis
mokinio elgesio ir vidaus tvarkos bei etiketo taisyklių,
mokytis tausoti turtą, gerbti mokytojus, atlikti paskirtus
darbus, laikytis su mokykla sudarytos sutarties sąlygų,
paisyti aprangos kodo, dalyvauti neformaliose veiklose,
nesinešioti pavojingų daiktų, teisę klysti ir kt. Šie
atsakymai sukėlė įdomią diskusiją.
Dalyviai parodė savo žinias apie pagrindinį šalies
įstatymą, sužinojo kai ką naujo, mokėsi bendradarbiauti
komandoje ir smagiai praleido laiką. Visiems dalyviams
buvo įteikti prizai, o nugalėtojai apdovanoti LR
Konstitucijos knygelėmis. Protų mūšio laimėtojai: Jūratė
Dagytė (P18), Renaldas Puinauskas (3E17), Justinas
Budrevičius (3E17), Arnas Andriuškevičius (3E17),
Nojus Banevičius (T17).
Renginį organizavo vyresnioji istorijos mokytoja Zita
Arlauskienė.

