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Tarptautiniuose konkursuose: 

 

Tarptautiniame internetiniame anglų kalbos konkurse „Best in English“: 

Dalyviai – vyresniųjų klasių mokiniai. 

Ruošė anglų kalbos mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

Nacionaliniuose konkursuose: 

 

EDUKACINIŲ KONKURSŲ  „OLYMPIS 2016 – RUDENS SESIJA“ REZULTATAI: 

Dalyvavo 30   1-10 ir 3-4 gimnazijinių klasių mokiniai;  

Laimėjo: 

Medalius - 4: 

Gabija Probergaitė (4 kl.) - lietuvių k. (rezultatas aukštesnis už 97% dalyvavusių ketvirtokų); 

Govinda Valčiukaitė (7 kl.) – matematika (rezultatas aukštesnis už 98% dalyvavusių septintokų); 

Karolis Levoniukas (8 kl.) – matematika (rezultatas aukštesnis už 95% dalyvavusių aštuntokų); 

                                                   geografija (rezultatas aukštesnis už 96% dalyvavusių aštuntokų); 

I vietas – 17:  

Arnas Venckus (4 kl.) – lietuvių k., biologija; 

Aurimas Šmitas (4 kl.) – biologija; 

Fortūna Gevinytė (4 kl.) – biologija; 

Gabija Probergaitė (4 kl.) – lietuvių k.; 

Vasarė Banelytė (4 kl.) – biologija; 

Vilmantas Retenis (4 kl.) - lietuvių k., matematika, biologija; 

Ugnė Gudauskaitė (5 kl.) – biologija; 

Inelda Liekytė (5 kl.) – lietuvių k., biologija; 

Govinda Valčiukaitė (7 kl.) – anglų k., matematika; 

Karolis Levoniukas (8 kl.) – anglų k., matematika, geografija; 

II vietas – 20:  

Arnas Venckus (4 kl.) – matematika; 

Aurimas Šmitas (4 kl.) – anglų k.; 

Fortūna Gevinytė (4 kl.) – matematika; 

Gabija Probergaitė (4 kl.) – matematika, biologija; 

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

Vasarė Banelytė (4 kl.) – anglų k., lietuvių k, matematika; 

Ugnė Gudauskaitė (5 kl.) – lietuvių k.; 

Inelda Liekytė (5 kl.) – matematika; 

Goda Vakarė Jusytė (7 kl.) – anglų k.; 

Lukas Kazlauskas (7 kl.) – informacinės technologijos, biologija; 

Karolis Levoniukas (8 kl.) – biologija; 

Vanesa Paskalskytė (9 kl.) – anglų k.; 

Jolita Mažonaitė (4 gimn. kl.) – lietuvių k., istorija; 

III vietas – 13:  

Arnas Venckus (4 kl.) – anglų k.; 

Fortūna Gevinytė (4 kl.) – anglų k., lietuvių k.; 

Ugnė Klimaitė (4 kl.) – lietuvių k.; 

Ugnė Gudauskaitė (5 kl.) – matematika, informacinės technologijos; 

Lukas Kasparavičius (6 kl.) – biologija; 

Skaistė Kaunaitė (6 kl.) – lietuvių k.; 



Goda Vakarė Jusytė (7 kl.) – lietuvių k., istorija; 

Ugnė Jankauskaitė (8 kl.) – biologija; 

Vakaris Liekis (8 kl.) – biologija; 

Jolita Mažonaitė (4 gimn. kl.) – biologija; 

Mokinių dalyvavimą organizavo: Ingrida Cyrolies, UK koordinatorė; Vaidotas Vilkas, anglų 

kalbos mokytojas; pradinių klasių mokytojos Elvyra Rimkuvienė, Asta Matvėjėvienė. 

 

 

Rajoninėse olimpiadose: 

 

III vieta geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ - Melitai Graužinytei (10 kl.).  

Ruošė Antanas Viselga, geografijos vyresnysis mokytojas. 

 
 

III vieta istorijos olimpiadoje - Jolitai Mažonaitei (4e kl.).  

Ruošė Rubenas Bukavickas, istorijos mokytojas. 

 
 

 



 

III vieta fizikos 9-12 klasių olimpiadoje - Mariui Jokaičiui (9 kl.).  

Ruošė fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 
 

III vieta matematikos olimpiadoje - Ąžuolui Valčiukui (3 kl.).  

Ruošė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė.  

 
 

 

Rajoniniuose konkursuose: 

 

I vieta IT viktorinoje „Ramukai“ - Lukui Kasparavičiui (6 kl.).  

Ruošė informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Rasa Kaknevičienė. 

 
 



II vieta rajoniniame teisinių žinių konkurse „Temidė“ - Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriaus 

komandai. Ruošė istorijos mokytojui Rubenas Bukavickas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III vieta pradinių klasių konkurse  „Šviesoforas“ – Kintų pagrindinės mokyklos komandai ( Eimantas 

Zikas (1 kl.), Einaras Butkus (2 kl.), Ąžuolas Valčiukas (3 kl.),Vasarė Banelytė (4 kl.)). 

 
 

Padėka 3 klasės mokiniui Ąžuolui Valčiukui už gražų lietuvišką žodį rajono pradinių klasių 

mokinių meninio skaitymo konkurse „Knyga, kuri mane augina“.  

Ruošė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 
 

Jurgita Tamošiūnienė, el. p. jurgitatamosiuniene@kintumokykla.lt 


