
2020-2021 AKADEMINIAI PASIEKIMAI 

Tarptautiniuose konkursuose: 

Antros klasės mokiniai: Gytė Valiukevičiūtė, Viktorija Venckutė ir Rokas Šertvytis pateko į 

tarptautinio matematikos konkurso „Pangea 2021“ II – ąjį etapą. Lietuvoje konkursą organizuoja 

„VIMS – International Meridian School“. Konkurso tikslas: populiarinti matematiką ir sudaryti 

galimybę tobulėti gabiems vaikams (mokytoja Ilona Papievienė). 

 

Nacionaliniuose konkursuose: 

Edukacinio konkurso „Olympis 2020 – rudens sesija“ rezultatai: 

Dalyvavo 17   1-3 klasių mokinių. 

Laimėjo: 

I laipsnio diplomus – 14 mokinių: 

Elija Jonauskaitė (1 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, biologija; 

Erikas Lotužis (1 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, biologija; 

Matas Andrijauskas  (1 kl.) - matematika; 

Tajus Barvydas (1 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, biologija; 

Danielius Žukauskas (1 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, matematika, biologija; 

Danielius Grikšas (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra; 

Gytė Valiukevičiūtė (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, biologija; 

Saulė Bžeskutė (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra; 

Viktorija Venckutė (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, matematika, biologija; 

Armandas Kelpša (3 kl.) – anglų kalba, matematika; 

Benas Mačiulaitis (3 kl.) - anglų kalba, matematika; 

Ignas Jonauskas (3 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, informacinės technologijos; 

Eimantas Naujanis (3 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba. 

Lijana Gešventaitė (3 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba. 

II laipsnio diplomus – 10 mokinių: 

Elija Jonauskaitė (1 kl.) - matematika; 

Erikas Lotužis (1 kl.) - matematika; 

Gytė Valiukevičiūtė (2 kl.) – matematika; 

Saulė Bžeskutė (2 kl.) – biologija; 

Viktorija Venckutė (2 kl.) – informacinės technologijos; 

Benas Mačiulaitis (3 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, informacinės technologijos; 

Eimantas Naujanis (3 kl.) – matematika, informacinės technologijos; 

Ignas Jonauskas (3 kl.) – matematika; 

Lijana Gešventaitė (3 kl.) – matematika; 

Malek Anas Ahmad Hijazi (3 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, biologija, informacinės technologijos. 

III laipsnio diplomus – 5 mokiniai: 

Tajus Barvydas (1 kl.) – matematika; 

Donatas Palubinskas (2 kl.) – matematika; 

Saulė Bžeskutė (2 kl.) – matematika; 

Armandas Kelpša (3 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, informacinės technologijos; 

Lijana Gešventaitė (3 kl.) – informacinės technologijos. 

 

 

 

 

 



Rajoninėse olimpiadose: 

2021-02-12 Šilutės rajono epistolinio rašinio konkurse: 

I vieta – Ugnei Klimaitei (8 kl.). 

Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė.

 


