
2015-2016 M. M. AKADEMINIAI PASIEKIMAI 

Tarptautiniuose konkursuose: 

 

Tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“:  

I vieta tarp rajono dešimtokų – Diurantas Valčiukas (10 kl.), 

I vieta tarp rajono penktokų – Karolis Vaitkus (5 kl.). 

Ruošė informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Rasa Kaknevičienė. 

 

Tarptautiniame kalbų konkurse Kalbų kengūra 2016: 

Oranžinis diplomas Lukui Kazlauskui (6 kl.),   

Oranžinis diplomas Lukui Oskarui Namavičiui (3e kl.). 

Ruošė anglų kalbos mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

Nacionaliniuose konkursuose: 

 

EDUKACINIŲ KONKURSŲ „OLYMPIS 2015 – RUDENS SESIJA“ REZULTATAI: 

Dalyvavo 52   1-10 ir 3-4 gimnazijinių klasių mokiniai;  

Mokiniai dalyvavo 140 - tyje konkursų;  

Laimėjo 1-3 vietas 82-iejuose konkursuose:  

I vietos – 24;  

II vietos – 30;  

III vietos - 27.  

Aplenkė Lietuvos moksleivius surinkdami virš 95 proc. - net 7 mokiniai:  

3 kl. 2 mokiniai - lietuvių kalba,  

3 kl. 1 mokinys - matematika,  

4 kl. 1 mokinys - matematika,  

6 kl. 1 mokinys - anglų kalba,  

8 kl. - 1  mokinys - anglų kalba,  

10 kl. - 1 mokinys - fizika.  

Organizatorė - Ingrida Ežerskienė, UK koordinatorė; pradinių klasių mokytojos. 

Detalesnė informacija - www.Olympis.lt  

 

EDUKACINIŲ KONKURSŲ „OLYMPIS 2016 – PAVASARIO SESIJA“ REZULTATAI: 

 Dalyvavo 25   1-10 ir 3-4 gimnazijinių klasių mokiniai;  

Laimėjo 1-3 vietas 40-tyje konkursų: 

I vietas – 17:  

Arnas Venckus (3 kl.) – lietuvių k., matematika, biologija; 

Gabija Probergaitė (3 kl.) – biologija; 

Klaudija Carrasco-Pinkutė (3 kl.) - lietuvių k., matematika, biologija; 

Ugnė Klimaitė (3 kl.) – lietuvių k., biologija; 

Vasarė Banelytė (3 kl.) – anglų k., lietuvių k., matematika, biologija; 

Vilmantas Retenis (3 kl.) - lietuvių k., matematika, biologija; 

Brigita Karpauskaitė (4 gimn. kl.) – informacinės technologijos. 

II vietas – 10:  

Arnas Venckus (3 kl.) – anglų k.; 

Klaudija Carrasco-Pinkutė (3 kl.) – anglų k.; 

Ugnė Klimaitė (3 kl.) – anglų k.; 

Vilmantas Retenis (3 kl.) – anglų k.; 

Skaistė Kaunaitė (5 kl.) – lietuvių k.; 

Lukas Kazlauskas (6 kl.) – anglų k.; 

http://www.olympis.lt/


Ugnė Jankauskaitė (7 kl.) – anglų k., lietuvių k.; 

Vakaris Liekis (7 kl.) – lietuvių k.; 

Jolita Mažonaitė (3 gimn. kl.) – lietuvių k. 

III vietas – 13:  

Fortūna Gevinytė (3 kl.) – biologija; 

Goda Vakarė Jusytė (6 kl.) – anglų k., lietuvių k., istorija; 

Lukas Kazlauskas (6 kl.) – informacinės technologijos; 

Ugnė Jankauskaitė (7 kl.) – informacinės technologijos, biologija; 

Karolis Levoniukas (7 kl.) – biologija; 

Vakaris Liekis (7 kl.) – biologija; 

Evelina Lučinskaitė (7 kl.) – lietuvių k., geografija; 

Augustė Ežerskytė (3 gimn. kl.) – biologija; 

Neringa Jeger (4 gimn. kl.) – lietuvių k. 

Mokinių dalyvavimą organizavo: Ingrida Ežerskienė, UK koordinatorė; pradinių klasių 

mokytojos Elvyra Rimkuvienė, Asta Matvėjėvienė. 

 Detalesnė informacija - www.Olympis.lt 

 

Rajoninėse olimpiadose: 

 

I vieta (anglų 11 kl.) – Augustė Ežerskytė (3e kl.).  

Ruošė anglų kalbos mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

II vieta (istorija 8-12 kl.) - Jolita Mažonaitė (3e kl.).  

Ruošė istorijos mokytojas Rubenas Bukavickas. 

 

II vieta (matematika 5-8 kl.) - Karolis Levoniukas (7 kl.).  

Ruošė matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

III vieta (biologijos 9-12 kl.) - Vytenis Papievis (10 kl.).  

Ruošė biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Ežerskienė. 

 

III vieta (geografija 9-12 kl.) - Vytenis Papievis (10 kl.).  

Ruošė vyresnysis geografijos mokytojas Antanas Viselga. 

 

Rajoniniuose konkursuose: 

 

Rajoninėje viktorinoje Pelkių diena: 

I vieta ir dovana – mokyklos komandai. Ruošė biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Ežerskienė. 

 

Rajono informacinių technologijų viktorina „RAMukai“: 

I vieta - Lukas Kazlauskas (6 kl.), 

II vieta – Ugnė Jankauskaitė (7 kl.). 

Ruošė informacinių technologijų mokytojas Saulius Sodonis. 

 

Rajoniniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“: 

II vieta komandai: Andriui Sadauskui (9 kl.), Andriui Šimoniui (9 kl.),  

Samantai Kuršaitytei (10 kl.), Vaidai Venckutei (10 kl.),  

Emilei Vindžigelskytei (10 kl.)  

Ruošė biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Ežerskienė. 

 

 

http://www.olympis.lt/


„Žmogaus teisių dienos“ protmūšyje: 

II vieta - Mokinių tarybai.  

  

6-12 klasių geografijos konkurse „Mano gaublys“: 

II vieta - Vytenis Papievis (10 kl.), 

III vieta - Melita Graužinytė (9 kl). 

Ruošė geografijos vyresnysis mokytojas Antanas Viselga. 

 

Šilutėje, tradicinėje skaitymo popietėje  „Gyvenu su knyga“ 

dalyvavo Ugnė Jankauskaitė (7 kl.), Paulius Bakutis (8 kl.). Ruošė lietuvių kalbos mokytoja Nijolė 

Sodonienė. 

     
 

Saugaus eismo konkurso ŠVIESOFORAS Padėkos: 

Ąžuolui Valčiukui (2 kl.), Einarui Butkui (1 kl.), Ineldai Liekytei (4 kl.), Vasarei Banelytei (3 kl.). 

Ruošė pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Irena Šerkienė, Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė, 

Elvyra Rimkuvienė. 

 

 

 

 

 


