
1993-1994 m.m. 

1993 metais vaizdingame Aukštosios Panemunės kampelyje, Panemunės šilo prieglobstyje, duris pravėrė 

„Šilo“ pradinė mokykla. 

Mokykla įkurta Kauno m. Valdybos potvarkiu 1993-04-13 Nr. 435-v „Dėl Panemunės pradinės mokyklos 

reorganizavimo“ ir pavadinta Kauno „Šilo“ pradine mokykla.istorija 

Nuo 1993 m. birželio 1 d. mokyklai vadovauja direktorė Birutė Kazlauskienė. 

Kauno m. Valdybos švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 617 1994-12-01 mokyklai patvirtintas etnokultūros 

profilis. 

Įkurtas mokyklos Etnografinis muziejus; 

Švietimo ir ugdymo skyriuje patvirtinta direktorės pavaduotojos ugdymui G. Kepežinskienės individuali 

„Etnokultūros programa I-IV klasėms. 

1995-1996 m.m. 

Tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ respublikiniame konkurse „Aguonėlė“ užima I vietą ir patenka į II turą 

(vadovas MM J. Čenkus); 

Jaunučių choras dalyvauja Kauno m. Dainų šventėje (vadovė MM B. Kazlauskienė); 

1996-1997 m.m. 

Tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ tarptautiniame tautinių šokių festivalyje „Šoki, trypki 97“ ir Kauno m. 

šokių šventėje „Šoka Kaunas“ (vadovas MM J. Čenkus); 

„Šilelio“ šokėjai garbingai atstovauja mokyklą respublikinėje moksleivių dainų šventėje Vilniuje Vingio parke 

(vadovas MM J. Čenkus). 

1997-1998 m.m. 

Jaunučių choras (vadovė MM B. Kazlauskienė) koncertuoja Vilniaus Nacionalinėje Filharmonijoje Motinos 

dienos minėjime; 

„Šilelio“ šokėjai garbingai atstovauja mokyklą Pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo šventėje (vadovas 

MM J. Čenkus). 

1998-1999 m.m. 

Folkloro ansamblis (vadovė MM G. Kepežinskienė) dalyvauja Dvasinio susikaupimo valandoje Arkikatedroje 

Bazilikoje (ansamblio kanklininkų grupė – Kauno krašto Didžiojo kanklių orkestro dalyvė); 

Meniniai kolektyvai – Kauno m. Dienos šventėje. 

1999-2000 m.m. 

Jaunučių choras (vadovė MM B. Kazlauskienė) tampa konkurso „Giesmių giesmelė“ laureatu ir 

apdovanojamas kelione į Lenkijos respublikos Punsko-Seinų kraštą; 

4a klasės mokinė L. Žilinskaitė (VM D. Birietaitė) dalyvauja mokinių rašinių konkurse „Ugdai kalbą – ugdai 

žmogų“, apdovanota Padėkos raštu, o kūryba publikuojama leidinyje. 

2000-2001 m.m. 



Mokykloje pradedami rengti autoriniai etninės kultūros seminarai Kauno miesto ir respublikos pedagogams; 

4c klasės mokinės U. Peleckytė, A. Švitinskaitė ir E. Valančiūnaitė (VM E. Civinskienė) dalyvauja miesto 

konkurse „Laiškai Mokytojui“ , apdovanojamos Padėkos raštais, o jų kūryba publikuojama leidinyje; 

Ketvirtokai T. Česlevičius ir K. Buivydas užima II ir III vietas miesto matematikų olimpiadoje ir patenka į 

respublikinę olimpiadą; 

Ketvirtokas L. Ramoška užima III vietą miesto rašinio konkurse; 

Ketvirtokė U. Peleckytė tampa poezijos pavasarėlio „Pirmosios kregždės“ laureate. 

2001-2002 m.m. 

Mokykla dalyvauja muziejų apžiūroje ir apdovanojama prizu bei Padėkos raštu; 

Mokykla apdovanota Padėkos raštu už gražiausią Kalėdų - Naujųjų Metų ekspoziciją konkurse „Sveika gyva, 

Kalėdų viešnia“; 

Ketvirtokė G. Jazerskaitė tampa lietuvių tautosakos atlikėjų-solistų konkurso laureate; 

Jaunučių choras šventėje „Tau, mamyte“ (vadovė MM B. Kazlauskienė) apdovanotas specialiu festivalio 

prizu ir Padėkos raštu; 

Mokyklos mokiniai dalyvauja tarptautiniame matematikų konkurse „Kengūra“ (diplomais apdovanoti M. 

Lydekaitis 4a ir E. Šalna 4b); 

2002-2003 m.m. 

Mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte „Pavasario diena Europoje“ ir surengia konferenciją „Ką turime 

žinoti apie ES“ bei kitus renginius; 

Mokykla pristatyta Phare projekte „Pedagogų kvalifikacijos kėlimas siekiant ES švietimo standartų ugdymo 

įstaigų valdymo ir prisitaikymo dirbti rinkos sąlygomis ir mokymo kokybės gerinimo srityse“ seminare 

„Alternatyvios pedagoginės sistemos ir etnokultūrinis ugdymas pradinėse klasėse“ Marijampolėje ( 

pranešimus skaitė VM G. Steponaitienė ir MM G. Kepežinskienė); 

Folkloro ansamblis „Šilinukai“ (vadovės MM G. Kepežinskienė, M J. Celiešiūtė) puikiai pasirodo folkloro 

ansamblių apžiūroje ir dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ Folkloro dienos ir Ansamblių vakaro 

programose; 

Išleidžiama pirmoji folkloro ansamblio „Šilinukai“ kompaktinė plokštelė; 

Mokyklos poetas 4c klasės mokinys S. Malaukis (VM K. Žemaitienė) savos kūrybos ir poezijos konkurse 

„Saulės spindulėlis“ apdovanotas Padėkos raštu, o jo eilėraščiai publikuoti eilėraščių rinktinėje „Saulės 

spindulėlis“; 

4a klasės mokinė K. Česlevičiūtė (VM D. Birietaitė) dalyvauja lietuvių k. kūrybos popietėje, apdovanota 

Padėkos raštu, kūryba publikuojama leidinyje. 

2003-2004 m.m. 

Mokykla atšvenčia pirmąjį savo 10 metų Jubiliejų; 

4a klasės mokiniai (VM O. Rimienė) dalyvauja maketų konkurse „Saugus kelias į mokyklą“ ir užima I vietą 

(prizas – muzikinis centras ir Padėkos raštas); 



4a klasės mokinys A. Darčianovas dalyvauja II ir III „Dainų dainelės“ ture ir apdovanojamas Padėkos raštu 

(mokytoja J. Celiešiūtė); 

Mokykla dalyvauja miesto kalėdinių kompozicijų konkurse „Sveika, Kalėdų viešnia“ ir tampa konkurso 

laureate (prizas – 350 Lt. ir Padėkos raštas); 

Mokyklos mokinių komanda dalyvauja etninės kultūros viktorinoje „Kalbus kalba, darbus dirba“ ir užima I 

vietą; 

Mokykla pristatyta tarptautiniame etninės kultūros seminare Prahoje; 

Mokyklos gabiausi mokiniai dalyvauja lietuvių tautosakos atlikėjų-solistų festivalyje konkurse ir 2 mokiniai 

tampa laureatais; 

4b klasės mokinė L. Lipinaitė (VM G. Steponaitienė) Kauno m. matematikos olimpiados III vietos laimėtoja; 

Mokyklos direktorė B. Kazlauskienė visuomeninės organizacijos „Consilia Academica“ jaunimo sparnas 

konferencijoje „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ skaito pranešimą „Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas“; 

2 mokiniai dalyvauja Kauno m. moksleivių projekto „Knygnešystės keliais – 100 metų“ jaunojo pasakoriaus 

konkurse ir tampa tautosakinio pasakojimo laureatais; 

4a klasės mokinė M. Jankauskaitė (VM O. Rimienė) dalyvauja Kauno m.lietuvių k. kūrybos popietėje, skirtoje 

Spaudos ir knygos metams paminėti, apdovanota prizu, Padėkos raštu, kūryba publikuota leidinyje; 

Mūsų mokyklos mokinių nuotraukomis papuoštos III klasės „Šaltinio“ pirmoji knyga ir V klasės „Skaitinių“ 

pirmoji knyga. 

2004-2005 m.m. 

4b klasė (VM E. Civinskienė) užima I vietą miesto saugaus eismo maketų konkurse „Saugus kelias į 

mokyklą“; 

Mokyklos meniniai kolektyvai koncertuoja pirmoje tarptautinėje kalėdinėje labdaros mugėje Kaune; 

Mokykla - TV videoreportažų konkurso „Mano mokykla“ nugalėtoja; 

Folkloro ansamblis „Šilinukai“ dalyvauja Kauno apskrities tradicinės ir šiuolaikinės kanklių muzikos 

festivalyje „Lek gervelė“. Šio festivalio leidinio viršelį iliustravo mokyklos dailės būrelio (vadovė VM D. 

Birietaitė) mokiniai; 

Direktorės pavaduotojos G. Kepežinskienės individuali „Etninės kultūros programa I-IV klasėms“ išleista 

leidiniu; 

Mokyklos komanda užima I vietą miesto etninės kultūros viktorinoje „Kalbus kalba, darbus dirba“; 

1b klasės mokinė Ugnė Bobyriūtė ir 3b klasės mokinys Algirdas Ramanauskas – miesto Užgavėnių kaukių 

parodos „Vai tai dyvai“ nugalėtojai; 

3c klasės mokinys A. Morkūnas - tautosakos atlikėjų-solistų konkurso „Tramtatulis“ laureatas; 

Mokykla dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir konkursuose: „Pavasario diena Europoje“, „Daug šalių, 

vienas pasaulis“, „Kengūra 2005“; 

Kovo 11-osios šventės proga mokykloje lankosi Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis; 

Mokyklos komanda (VM O. Rimienė) saugaus eismo konkurso „Šviesoforas“ – II ir III turo mieste prizininkė; 



2c klasės mokinys Danielius Togobickij – Kauno Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos piešinių konkurso „Dega“ 

prizininkas; 

Tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ – Kauno miesto ugdymo įstaigų IX tautinių šokių festivalio „Graži mūsų 

šeimynėlė“ laureatas. 

4b klasės mokinė Dovilė Radvilavičiūtė (VM E. Civinskienė) miesto matematikų olimpiadoje laimėjo II vietą. 

2a klasės mokinys Martynas Kilius (VM D. Birietaitė) išleido pirmąją savo kūrybos knygelę „Vienišas 

slibinukas“. 

Folkloro ansamblis „Šilinukai“ išleido antrąją kompaktinę plokštelę „Užgavėnių dainos“. 

Mokyklos veikla pristatyta II-jame lietuvių tautinės kultūros forume Mokslų Akademijoje. Pranešimą tema 

„Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos etnokultūros ugdymo patirtis“ skaitė direktorės pavaduotoja ugdymui 

Gražina Kepežinskienė. 

Mokyklos etnografinis muziejus buvo pristatytas miesto konferencijoje „Mokyklos muziejus - 

bendruomenei“. Direktorės pavaduotoja ugdymui Gražina Kepežinskienė skaitė pranešimą „Vertybinių 

nuostatų ugdymas ir veiklos priemonių parinkimas „Šilo“ pradinėje mokykloje“. 

Tarptautinėje konferencijoje „Gabaus vaiko paieška ir ugdymas pradinėje mokykloje“ muzikos mokytoja 

Jolita Celiešiūtė skaitė pranešimą „Gabaus mokinio ugdymas EIM metodu kaip novacija pradinės mokyklos 

muzikos pamokoje“. 

Folkloro ansamblis „Šilinukai“ dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Tūkstantmetis su muzika – dovana 

Popiežiaus Jono Pauliaus II atminimui“ Italijoje. 

Folkloro ansamblis „Šilinukai“ dalyvavo Respublikinėje moksleivių dainų šventėje. 

Folkloro ansamblis „Šilinukai“ koncertavo Sovetsko ( Tilžės) lietuvių bendruomenei Mindaugo karūnavimo-

Valstybės dienos proga. 

2005-2006 m.m. 

2005 m. lapkričio mėnesį mokykla tapo Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos nare. 

Mokyklos kvadrato komanda (VM A. Lukminienė) Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų 2005 m. sporto 

žaidynių kvadrato varžybose užėmė III vietą. 

1b klasės mokinės Karina Šiugždaitė ir Brigita Vileikytė (mokyt. J. Gvildienė) tapo Kauno Saugaus eismo 

mokyklos piešinių konkurso „Mano šeima kelyje“ laureatėmis. 

ME Gražina Kepežinskienė ir M Jolita Celiešiūtė mokyklos veiklą pristatė ŠŠM, Vilniaus kolegijos Menų 

fakulteto ir Švietimo plėtotės centro organizuotoje mokslinėje-metodinėje konferencijoje „Kalendorinės 

šventės mokykloje: dorinių ir meninių vertybių sąveika“. 

Miesto etninės kultūros viktorinoje „Kalbus kalba – darbus dirba“ mokyklos IIIa klasės komanda ( VM 

D.Birietaitė) užėmė I-ąją vietą. 

Mokyklos mokytojos skaitė pranešimus respublikinėse bei mokslinėse-praktinėse konferencijose: 

„Vertinimo kaitos tendencijos“ (MM K. Žemaitienė, VM G.Steponaitienė, VM A. Lukminienė), „Mokinių 

mokymosi krūvio reguliavimas: galimybės ir perspektyvos“ ( VM A. Lukminienė, VM R. Gaidienė), „Etninės 

kultūros mokymo problemos ir aktualijos šiuolaikiniame ugdymo procese“ (VM G. Steponaitienė, MM K. 

Žemaitienė, VM D. Birietaitė, VM I. Lukauskienė, MM J. Celiešiūtė). 



Mokykloje buvo vykdoma etnografinio muziejaus edukacinė programa „Auskim, sesutės, drobeles“, kurios 

metu buvo surengta tautodailės paroda „Močiutės skrynią pravėrus“. Jos metu dalyvavo tautodailininkė A. 

Didžgalvienė ir muziejininkė K. Galaunienė. 

3a klasės mokinė Laura Juknelytė ( MM J. Celiešiūtė) tapo Kauno apskrities lietuvių tautosakos atlikėjų-

solistų konkurso „Tramtatulis“ laureate. 

Mokyklos mokytojos K. Žemaitienė (MM) ir M. Tomkevičiūtė (ME) vedė atviras kūno kultūros bei šokio 

pamokas miesto pedagogams. 

Respublikiniame piešinių konkurse „Paduok man ranką“ apdovanota 13 I-ųjų klasių mokinių. 

Mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ tapo Kauno m. ugdymo įstaigų X tautinių šokių festivalio „Graži 

mūsų šeimynėlė“ laureatu. 

Mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ dalyvavo koncerte „Tau, mama“ Vytauto Didžiojo universitete. 

Mokyklos direktorės pavaduotoja G. Kepežinskienė pristatė mokyklos etnografinio muziejaus veiklą 

respublikiniame seminare „Edukacinės programos ir šiuolaikinių IT panaudojimas mokyklos muziejuje“. 

Kauno Dienos šventėje koncertavo folkloro ansamblis „Šilinukai“, Amatų mugėje dalyvavo dailės bei 

keramikos būrelių nariai su savo darbais. 

3b klasės mokiniai O. Parašinskaitė, M. Baltrimaitė, V. Petkevičius XI vaikų knygos šventės „Imkit mane ir 

skaitykit“ dailiojo rašto konkurse tapo laureatais. 

Mokyklos bendruomenė dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistiniame kongrese „Aš esu gyvybės 

duona“. 

Mokyklos meniniai kolektyvai: folkloro ansamblis „Šilinukai“, tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ bei jaunučių 

choras dalyvavo 39-ojoje Kauno m. dainų ir šokių šventėje „Ąžuolais vainikuotas“. 

2006-2007 m.m. 

Mokykloje buvo vykdomas. 

„Vertybių ugdymo projektas“. 

Tarptautinėje matematikų olimpiadoje „Kengūra“: 

3a kl. mok.  Šarūnas Kilius užėmė 12 vietą Lietuvoje, 1-ą vietą Kauno m. 

4c kl. mok. Justė Černiauskaitė – 50 vieta Lietuvoje, 8-ą  - Kauno m.  

4a kl . mok. Giedrė Bakutytė tapo „ Poezijos pavasarėlio“ laureatė. 

Interjero puošimo konkurse „Sveika gyva Kalėdų viešnia“ mokykla tapo nugalėtoja. 

Piešinių konkurse „Aš myliu savo senelį“ 4 mokinių piešiniai laimėjo prizines vietas. Jų darbai puošia 2007 

metų kalendorių. 

 Šalies konkurse „Ten kur senoliai godas godojo“ mokyklos folklorinis ansamblis užėmė II – ą vietą. 

 Tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ trečius metus iš eilės tapo festivalio „Graži mūsų šeimynėlė“ laureatais. 

Jaunučių choras puikiai atstovavo mokyklą miesto festivalyje „Tau, mano mamyte“. 



Folkloro ansamblis „ Šilinukai“ ir  tautinių šokių kolektyvas „ Šilelis“ dalyvavo 2007 m. Lietuvos dainų ir 

šokiųšventėje „Būties ratu“. 

4b kl. mokiniai sėkmingai pasirodė Kauno miesto dienose, šventėje „Mes – ˇemės vaikai“. 

2a kl. mokinių komanda puikiai pasirodė Kauno miesto kūrybiniame projekte „Paukštis lietuvių tautosakoje“ 

Respublikos mokyklų muziejų ap˛iūroje mūsų mokyklos etnografinis muziejus apdovanotas prizu bei 

Lietuvos Jaunimo centro bei  ŠUS Padėkos raštais. 

Tarpmokykliniame Kauno m. sporto žaidynių projekte „Sportuok ir būsi sveikas“, mokyklos komanda 

kvadrato varžybose laimėjo I-ą vietą. 

2007-2008 m.m. 

Mokytojos A. Lukminienė, K. Žemaitienė ir G. Steponaitienė KPKC seminare „Pirmokų adaptacija mokykloje 

ir jos valdymo gairės“ skaitė pranešimus.  

3a. klasės mokiniai D. Palubinskas  ir A. Miceika (mokyt. J. Gvildienė) apdovanoti Kauno m. ŠUS padėkos 

raštais už dalyvavimą kūrybinėje popietėje ”Gražiausi žodžiai Tau, mokytojau”.  

3 b kl. mok. U. Bobyriūtė, M. Kerys, Š. Kilius, K. Lenkauskaitė ir M. Mačiulytė dalyvavo Kauno miesto 

mokyklų meninės raiškos projekte Karpinių parodoje  „Myliu aš Tėvynę“, skirtą B. Brazdžionio 100 gimimo 

metinėms paminėti.  

4 a  kl. mok.S. Kudinovas (VM R. Petravičienė) apdovanotas Kauno m. ŠUS padėkos raštu už dalyvavimą 

konkurse “Piešiu kompiuteriu“ ir laimėjo I vietą.  

Mokyklos komanda teisinių žinių viktorinoje „Būk saugus“ užėmė 8 – ą vietą (mokyt. J. Gvildienė).  

Vyr. mokytojos G. Steponaitienė ir R. Petravičienė bei mokiniai apdovanoti Kauno moksleivių aplinkotyros 

centro padėkos raštais už dalyvavimą šventėje „Rudens takeliu“.  

Vyr. mokytoja I. Gudaitienė apdovanota padėkos raštu už dalyvavimą projekte „XII vaikų knygos šventė“ ir 

parengtą vaikų piešinių parodą „Skaitykime drauge“.  

Direktorės pavaduotoja ME G. Kepežinskienė ir vyr. mokytoja L.Butkienė apdovanotos Lietuvos jaunimo 

turizmo centro padėkos raštais už atliktus darbus šalies mokyklų muziejų apžiūros konkurse.  

Tikybos vyr. mokytoja O. Baliūnaitė apdovanota Vilkaviškio vyskupijos vaikų sielovados centro padėkos 

raštu už dalyvavimą viktorinoje „Skelbk Gerąją Naujieną“.  

  

Vyr. mokytoja I. Gudaitienė apdovanota Lietuvos respublikos seimo padėkos raštu už dalyvavimą LRS 

organizuotoje mokinių darbų parodoje.  

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla apdovanota ŠMM padėkos raštu už dalyvavimą 2007 metų Vaikų kultūros 

metams skirtoje ŠMM kampanijoje „Kultūros mokykla“.  

2 a klasės mokinė Ugnė Abramovaitė (VM L. Butkienė) ir 2 c kl. mokiniai (MM A. Lukminienė) apdovanoti  

Maironio lietuvių literatūros muziejaus vaikų literatūros skyriaus padėkos raštais už dalyvavimą plastinės 

kūrybos konkurse „Mitologinis M. Vainilaičio pasakų pasaulis“.    

Vyr. mokytoja I. Gudaitienė ir MM K. Žemaitienė apdovanota Kauno m. ŠUS padėkos raštu už dalyvavimą 

sveikatinimo – sporto šventėje „Keliauk dviračiu  



Mokytoja A. Kazakevičiūtė apdovanota Kauno m. ŠUS padėkos raštu už dalyvavimą šv. Pranciškaus Ksavero 

(Jėzuitų) bažnyčioje šv. Kalėdų giesmių popietėje – „Nekalto Kūdikėlio“ šventėje.  

3 c kl. mokinė Jūratė Nenortaitė (M J.Kukanauzienė) apdovanota Kauno m. Vaikų ir moksleivių laisvalaikio 

rūmų padėkos raštu už dalyvavimą konkurse – parodoje „Šalta žiema eik iš kiemo“.  

1 a kl. mok. P. Kiliūtė ir S. Satkauskaitė (vadovė ME G. Kepežinskienė) apdovanotos Kauno m. etninės 

kultūros metodinio būrelio padėkos raštu, už dalyvavimą lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse 

„Tramtatulis“,  o K. Rekutė tapo konkurso laureate.  

Mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ (vad. ME. M. Tomkevičiūtė), dalyvavęs XII tautinių šokių 

kolektyvų festivalyje „Graži mūsų šeimynėlė“, apdovanotas padėkos raštu bei kolektyvui suteikta 

nominacija „Už meninį techninį lygį“.  

Mokyklos vyr. logopedė dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Intelekto turinčių mokinių ugdymas 

bendrojo lavinimo mokykloje“ ir pristatė priemonę „Skardžiųjų ir dusliųjų priebalsių diferencijavimas“.  

MM A. Lukminienė, VM I. Lukauskienė ir J. Kukanauzienė apdovanotos LR seimo narės V. M. Čigriejienės ir 

Panemunės bendruomenės pirmininko G. Žukausko padėkos raštu už mokinių paruošimą piešinių konkursui 

„Kaip žaisdavo tremtyje vaikai“.  

4 b kl. mok. Elijas Dapšauskas (VM G. Steponaitienė) Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 

2008“ pateko tarp 50 – ies geriausiųjų Lietuvoje.   

Mokytoja A. Kazakevičiūtė apdovanota Tautinės kultūros centro padėko raštu už dalyvavimą viktorinoje 

„Darbus dirba, kalbus kalba“.  

Direktorės pavaduotoja ME G. Kepežinskienė, mokytoja A. Kazakevičiūtė ir folkloro ansamblio „Šilinukai“ 

dalyviai apdovanoti padėkos raštais už dalyvavimą respublikinės moksleivių folklorinių šokių varžytuvėse 

„Patrepsynė“, o 2 c kl. mok. L. Štendelytė ir L. Samuilas tapo nugalėtojais.  

Mokytojos J. Gvildienė, L. Butkienė ir A. Lukminienė paruošė projektą „Senolių skrynią atvėrus“ ir laimėjo 

finansavimą.  

Folkloro ansamblio „Šilinukai“ (vad. ME G. Kepežinskienė, M A. Freidgeim) apdovanotos padėkos raštu už 

dalyvavimą festivalyje „Lek, lek, bitute“.  

3 c kl. mok. I. Žiūraitis (MM A. Lukminienė) apdovanotas Kauno m. ŠUS padėkos raštu už dalyvavimą 

konkurse “Piešiu kompiuteriu 2“ ir laimėjo III vietą.  

Direktorės pavaduotoja ME G. Kepežinskienė, mokytojos J. Gvildinė, L. Butkienė, A. Lukminienė ir mokiniai 

dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Lietuvos tūkstantmečio keliu“ bei skaitė pranešimus.  

VM L. Butkienė apdovanota KVPK padėkos raštu už dalyvavimą teisinių žinių konkurse „Būk saugus“. 

Mokinių komanda užėmė 4 –ą vietą.  

VM L. Butkienė apdovanota Kauno m. ŠUS padėkos raštu už mokinių parengimą piešinių parodai Lietuvos 

1000 – čiui paminėti.  

  

VM L. Butkienė apdovanota Kauno m. ŠUS padėkos raštu už dalyvavimą popietėje „Draugystės rateliu“.  

Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos mokytojai ir moksleiviai apdovanoti Panemunės seniūnijos padėkos raštu 

už dalyvavimą rudeninių puokščių parodoje „Ir nusinešė saulę miškai“.  



Mokyklos direktorė R. Gaidienė bei mokytojos J. Kukanauzienė, G. Steponaitienė ir J. Gvildienė dalyvavo 

Lietuvos ir Japonijos humanitariniame projekte „Asmenybė demokratinėje visuomenėje“.  

Mokytojos A. Freidgeim, A. Lukminienė ir K. Žemaitienė parengė komandą ir dalyvavo metodiniame – 

kultūriniame renginyje „Adventinių valandėlių pagal B. Ferrero miniatiūras“ darbų pristatyme.  

Mokyklos folkloro ansamblis „Šilinukai“ (vad. ME G. Kepežinskienė ir mokyt. A. Freidgeim)apdovanotas 

Kauno m. ŠUS diplomu už dalyvavimą respublikiniame festivalyje „Kanklių godos“.  

2008 – 2009 m.m 

Mokykloje vyko KPKC ir mokyklos organizuotas respublikinis kvalifikacinis renginys – etninės kultūros 

seminaras „ Dainuojamoji tautosaka ir etninė kultūra ugdymo procese “. 

Direktorė R.Gaidienė, MM A.Lukminienė, vyr. mokytoja J.Gvildienė, VM L.Butkienė, skaitė pranešimą „ 

Etninės kultūros ugdymas Kauno „Šilo“ pradinėje mokykloje besikeičiančių vertybių kontekste“, direktorės 

pavaduotoja ME G.Kepežinskienė, mokytoja A.Freidgeim skaitė pranešimą „Pavasario kalendorinių švenčių 

dainos ir jų ypatumai“. 

2 c klasės mokinė Ula Jurčiukonytė ( MM K.Žemaitienė) dalyvavo piešinių konkurse „Nuostabusis Volto 

Disnėjaus pasaulis“ ir laimėjo IV vietą. 

Mokyklos bendruomenė( vadovai ,mokytojai,bei mokiniai) vedė Panemunės mikrorajono  Užgavėnių šventę 

. 

 Mokyklos kraštotyrininkai  dalyvavo  turistinėje – kraštotyrinėje akcijoje „ Apjuoskime Lietuvą “ skirtoje 

Lietuvos tūkstantmečiui. 3a kl. kraštotyrininkai (VM  L.Butkienė )  laimėjo II vietą,  folkloro ansamblis 

„Šilinukai“ (ME G.Kepežinskienė)- III vietą. 

4-tų  klasių  mokiniai ( mokytojos: J.Kukanauzienė, J.Gvildienė, E.Civinskienė) dalyvavo respublikiniame 

lietuvių kalbos internetiniame konkurse  „Gintaro kelias 2008 – 2009", skirtame Lietuvos tūkstantmečiui. 

4-tų  klasių  mokiniai, ir mokytojos: J.Kukanauzienė, J.Gvildienė, E.Civinskienė, dalyvavo respublikiniame 

matematikos internetiniame konkurse „ Eruditus 2008-2009 „ . 

Mokiniai dalyvavo parodoje  konkurse „Lietuva Tėvyne mūsų...“(V.Kudirka) skirtame  Lietuvos vardo 1000- 

mečiui paminėti.(MM Aida Lukminienė,VM Jolanta Kukanauzienė,VM Jolanta Gvildienė).Vyr.mokytoja 

Jolanta Kukanauzienė apdovanota diplomu  ,,Už estetišką auklėtinių dailės darbų eksponavimą ‘‘. 

Akcijoje –konkurse „ Pasirūpinkime paukšteliais“ dalyvavo 1a kl. ir 3c kl. mokiniai ir klasių mokytojos: 

R.Petravičienė, A.Lukminienė. Mokiniai ir mokytojos apdovanoti ŠUS padėkos raštais. 

3c kl. mokinė G.Baltrušaitytė ir 4b kl. mokinė  P.Znaidauskaitė (apdovanotos padėkos raštais ) dalyvavo 

vaikų ir moksleivių-lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų  konkurse“Tramatulis -2009“. 

03-09  Mokykloje vyko iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, skirtas Lietuvos 

tūkstantmečiui. Dalyvavo  mokyklos bendruomenė ir  svečiai: seimo narė, profesorė V.M.Čigriejienė, 

Panemunės seniūnė R.Žolynienė, A. Panemunės švč. M.Marijos Vardo parapijos klebonas D.Brogys. 

93 mokyklos mokiniai dalyvavo 2- 4 kl. Tarptautiniame matematikos konkurse „ Kengūra 2009 “. 

Mokyklos ansamblis „Šilinukai“ puikiai pasirodė Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės apžiūroje-atrankoje į 

Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės folkloro dieną. Ansambliui suteikta II kategorija. 

Renovuotas mokyklos muziejus dalyvavo mokyklų muziejų apžiūros - konkurse, skirtam Lietuvos valstybės 

tūkstantmečiui pažymėt. Mokyklos muziejaus veikla įvertinta puikiai. 



Mokyklos jaunučių tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“puikiai pasirodė Kauno miesto ugdymo įstaigų tautinių 

šokių kolektyvų festivalyje „Graži mūsų šeimynėlė 2009“. Skirta  nominacija „Už aukščiausią meninį lygį ir 

sceninę kultūrą „ bei apdovanotas 300Lt piniginiu prizu. 

Mokyklos komanda Miglė Mickevičiūtė,  1a kl.,Daumantas Kuckailis, 2b kl.Kristina Večerskytė, 2b kl.Marta 

Baranauskaitė, 2b kl.Dominykas Vaitkus, 3b kl.Gerda Baltrušaitytė, 3c kl.Brigita Šileikytė, 4a kl,Lukas 

Remeika, 4a kl. dalyvavo Kauno miesto „ Šviesoforo “ konkurse ir laimėjo VIII vietą (VM  I.Gudaitienė ir VM 

R.Petravičienė). 

Ketvirtų klasių mokiniai: Remigijus Čapas, Lukas Remeika, Mantas Urbštanaitis, dalyvavo Kauno m. 

matematikos kūrybos popietėje „ Mąstau, kuriu, džiaugiuosi“. 

  

Kauno m Švietimo įstaigų pradinio ugdymo ketvirtų klasių matematikos  kūrybos popietėje ,,Mąstau, kuriu, 

džiaugiuosi“ ketvirtos klasės mokiniai: 4c kl. Remigijus Čapas (VM J.Kukanauzienė), 4a kl. Lukas Remeika 

(VM J.Gvildienė) ir 4b kl. Mantas Urbštanaitis (VM E.Civinskienė) apdovanoti padėka.  

Mokyklos muziejuje vyko Edukacinė muziejaus programa „Auskim sesulės drobeles“.  

4c kl. mokinys S.Semaška (VM J.Kukanauzienė) ir 3c kl.mokinė G.Zumaraitė (MM A.Lukminienė) 

vaikų literatūros muziejuje vykusiame skaitovų konkurse  apdovanoti padėkos raštais.  

KTKC vyko etninės kultūros programa. Projektas „Gyvybės medis. Šv.Jurgis“. 

Dalyvavo 3a kl. mokiniai (VM L.Butkienė) ir 3c kl. mokiniai (MM A.Lukminienė).  

Folkloro ansamblio „Šilinukai“ nariai dalyvavo Respublikinių moksleivių folklorinių šokių 

varžytuvių „Patrepsynė 2009“ finale. 3c kl. mokiniai: Ignas Žiūraitis ir Gerda Baltrušaitytė 

(vadovės: A.Freidgeim, K.        Žemaitienė)  tapo lauretais.   

Kauno m pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių bendroje kūrybinių darbų parodoje 

„Kūryba iš mano rankų“ dalyvavusi 3c kl. mokinė Eglė Gulbinaitė (MM A.Lukminienė) apdovanota padėkos 

raštu.  

Kauno apskrities priešgaisrinės  gelbėjimo valdyba ir Kauno ugnegesių savanorių draugija 

organizavo piešinių konkursą „Gaisras.Aš galiu jo išvengti!“ 

3a kl. mokinė V.Marozaitė (VM  L.Butkienė) piešinių konkurse laimėjo I vietą.  

Kauno Varpelio pradinėje mokykloje, vyko Kauno m ketvirtų klasių moksleivių lietuvių 

kalbos popietė. Dalyvavo mokiniai: 4c kl.T.Šitrauskaitė (VM J.Kukanauzienė),4a kl.J.Žvikaitė 

(VM J.Gvildienė) ir 4b kl M.Urbštanaitis (VM E.Civinskienė) apdovanoti padėka.  

4c kl. mokinė J.Rudzinskaitė (VM J.K ukanauzienė) Lietuvos jaunučių stalo teniso asmeninėse 

pirmenybėse užėmė II vietą.  

4a kl. mokinys S.Martinkėnas (VM J.Gvildienė) dalyvavo Kauno m. moksleivių aplinkotyros 

centre organizuotoje Kauno m jaunųjų gamtos mylėtojų olimpiadoje.  



Kauno A.Puškino vidurinės mokyklos pradinių klasių moksleivių popietėje – konkurse „Ten neregėtas miškas 

ošia“  Dalyvavo 4c kl.mokinė J.Rudzinskaitė (VM J.Kukanauzienė) ir 4a kl.mokinė A.Milkevičiūtė ( VM 

J.Gvildienė) apdovanotos padėkos raštais.  

Mokykloje lankėsi Kauno miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininkas Raimundas 

Kaminskas, kartu su Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėju A.Bagdonu. Kartu su mokiniais mokslo savaitė buvo 

pradėta Lietuvos himno giedojimu.Apžiūrėtas mokyklos etnografinis muziejus, sukauptos lietuvių tautos 

medžiaginės kultūros objektai – audimo staklės, linų apdorojimo įrankiai, namų apyvokos daiktai, bičių 

kopinėjimo įrankiai, audimo pavyzdžiai (tautinių kostiumų, juostų, rankšluosčių, staltiesių, skarų), senoviniai 

spaudiniai, maldaknygės, giesmynai ir kt. Šiame muziejuje nuo 1994 m.surinkta daugiau nei 100 eksponatų. 

Mokyklos bendruomenei buvo įteikta knyga „Lietuvos himnas“.  

Kauno m Dainavos vidurinėje mokykloje vyko kūrybos konkursas „Saulės spindulėlis“ 

4a kl mokinė A. Milkevičiūtė(VM J.Gvildienė) tapo laureate. 

Folkloro ansamblis „Šilinukai“(vadovės: A.Freidgeim, G.Kepežinskienė) dalyvavo Kauno miesto folkloro ir 

tautinės instrumentinės muzikos ansamblių koncerte „Muzikos valanda Motinai“.  

4a. kl mokinė J.Žvikaitė (VM J.Gvildienė) ir 4c kl mokinė A.Khotseng (VM J.Kukanauzienė) dalyvavo Lietuvių 

kalbos konkurse –diktante „Raštingiausias Kauno m. pradinukas“,apdovanotos padėkos raštais.  

Mokyklos muziejaus vadovės G.Kepežinskienė ir L.Butkienė apdovanotos Kauno m savivaldybės 

administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus diplomu- už gerą mokyklos muziejaus edukacinės veiklos 

organizavimą, mokinių ugdymą, tautinės kultūros tradicijomis bei istorinės atminties išsaugojimą.  

Folkloro ansamblis „Šilinukai“(vadovės: A.Freidgeim ir G.Kepežinskienė) dalyvavo XXIV Tarptautiniame 

folkloro festivalyje „Atataria lamzdžiai 2009“ vaikų ir moksleivių Lietuvių liaudies  dainos šventėje „Po 

tėviškės dangum“(šventę vedė MM G.Steponaitienė) 

Folkloro ansamblis ,,Šilinukai“ dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje folkloro dienoje ,,Žemynėle, 

žiedkelėle“. 

Mokyklos meno kolektyvas ,,Šilagėlė“ koncertavo Alytaus rajono Lietuvos tūkstantmečio šventėje 

,,Mindauginės“. 

2009 – 2010 m.m 

Direktorė Rūta Gaidienė  ir mokyklos bendruomenė apdovanoti KKJVMF padėka už suteiktą  galimybę 

Marnix Akademie studentams ir dėstytojams, dalyvaujantiems Tarptautinių studijų savaitėje Kauno 

kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete, stebėti ugdymo procesą ir diskutuoti apie pradinį ugdymą 

Lietuvoje.  

Muziejaus vadovės Lina Butkienė  ir Gražina Kepežinskienė dalyvavo Respublikinėje mokylos muziejų 

apžiūros konferencijoje, skaitė pranešimą “Edukacinių programų panaudojimas ugdymo procese”.  

Muziejaus vadovė Lina Butkienė apdovanota Lietuvos jaunimo turizmo centro padėkos raštu, už edukacinių 

programų projektų vykdymą.  

Muziejaus vadovė Gražina Kepežinskienė apdovanota LRŠMM  padėkos raštu, už  etninės kultūros 

puoselėjimą.  

VM Lina Butkienė apdovanota Kauno m.savivaldybės administracijos  kultūros ir departamento padėkos 

raštu už dalyvavimą projekte”Papuoškime miestą gėlėmis”.  



Meno vadovė Auksė Pečeliūnaitė, VM Irena Lukauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Gražina 

Kepežinskienė apdovanota Kauno  V.Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro mokyklos padėkos raštu, už 

nuoširdų bendravimą, puoselėjant etnokultūrines vertybes, puikų koncertą ir šventinę nuotaiką, sukurtą 

mūsų vaikams.  

Mokyklos folkloro ansamblio “Šilinukai” nariai:3a.kl. Gustė Laurikaitytė, Inesa Kirilevičiūtė (MM 

D.Birietaitė), bei jų vadovė Gražina Kepežinskienė, apdovanota padėka už dalyvavimą Tarptautinės 

konferencijos Medicinos Fizika Baltijos šalyse, kultūrinėje programoje.  

Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos mokiniai, bei mokytojai apdovanoti Kauno m. savivaldybės administracijos 

Panemunės seniūnijos padėka, už rudeninių puokščių „Ir nusinešė saulę miškai...“parodą, ir surengtą 

koncertą renginyje skirtame Pagyvenusių žmonių mėnesiui paminėti.  

KMS Raštu apdovanota padėka pradinių klasių mokinių komanda ir mokytojai, direktorės pavaduotoja 

ugdymui Gražina Kepežinskienė, MM Danguolė Birietaitė ir mokytoja Jurgita Rupšienė, už projektinių darbų, 

skirtų Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti „Mano protėvių Lietuva“ pristatymą.  

Folkloro ansamblis „Šilinukai“ ir vadovė Gražina Kepežinskienė už nuoširdų bendradarbiavimą surengiant 

Advento vakarą „Žaliam sodi obelėlė“ apdovanoti Kauno įgulos karininkų ramovės padėka.  

VM Irenai Gudaitienei už nuoširdų dalyvavimą Knygos ir Šviesos Šventės -12-tosios Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitės renginių programoje, apdovanota  vaikų literatūros muziejaus vedėjos padėka.  

VM Irena Gudaitienė už pagalbą organizuojant vaikų socializacijos programą „Būk saugus“ apdovanota 

Kauno apskrities VPK  viešosios tvarkos valdybos viršininko padėka.  

3b.kl komanda  užėmusi teisinių žinių viktorinoje „Būk saugus“ IV vietą, apdovanota Kauno apskrities VPK 

diplomu.  

4c kl. mokinė Eglė Gulbinaitė (MM A.Lukminienė),3b kl. mokinė Marta Baranauskaitė (VM I.Gudaitienė), 4a 

kl. mokinys Aivaras  Ališauskas (VM L.Butkienė) ir 1b kl. mokinys Vilius Česnauskis (VM I.Rekuvienė) 

apdovanoti Kauno m savivaldybės Panemunės seniūnijos padėka, pristatant kalėdinių puokščių parodą 

„Šventų Kalėdų belaukiant“. 

 3b klasės mokinys Elvinas Derevianko (VM I.Gudaitienė)  tapo kalėdinių  puokščių parodos- konkurso ,, 

Atbėga elnias devyniaragis“ nugalėtoju. 

    

Gintauto Labanausko labdaros ir paramos fondo padėka 4a kl. mokinei Emilijai Grybauskaitei (VM 

L.Butkienė) už pagalbą ir bendradarbiavimą rengiant labdaros vakarą „Ištiesk ranką sergančiam vaikui“.    

2a kl. mok. Laurynas Kairys (VM R.Petravičienė) ir 4c kl. mok. Eglė Gulbinaitė (MM A.Lukminienė) tapo 

nugalėtojais  Kauno miesto vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose parodoje – konkurse „Šalta žiema ein iš 

kiemo 2010 “. Apdovanoti padėkos raštu. 

4b kl. mok. Beatričė Urbonaitė (vadovė Auksė Pečeliūnaitė) dalyvavo Respublikiniame dainų dainelės 

konkurse, apdovanota Kauno m. savivaldybės administracijos ŠUS padėka už labai gerą pasirodymą. 

Padėka Kauno „Šilo“ prad. m-klos 4a kl.mokytojai L. Butkienei už dalyvavimą renginyje ,,Sveikatos diena 

futbolo akademijoje“. 

Padėka  3c kl. mok. Vaivai Giniūnaitei (MM K.Žemaitienė) už kūrybinį darbą ir pranešimo skaitymą projekte - 

konferencijoje ,,Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“. 



Mokyklos folkloro ansamblis ,,Šilinukai“ dalyvavo respublikinėje moksleivių folklorinių šokių varžytuvėse „ 

Patrepsynė “ - Lukas Samuila, Justina Žlibaitė, Lukas Jakubčionis, Laura Štendelytė tapo laureatais. Tomas 

Gustas ir Gabrielė Jankytė buvo apdovanoti specialiu teisėjų prizu ( Mokyt. K. Žemaitienė, G. 

Kepežinskienė). 

Mokyklos saugos eismo komanda dalyvavo miesto saugaus eismo konkurse ,,Šviesoforas“ ir laimėjo I- ąją 

vietą (VM R. Petravičienė ir VM I. Gudaitienė). 

Padėka 4a kl. mok. Pauliui Galvičiui (VM L.Butkienė) 4b kl. mok. Dominykui Vaitkui (VM I.Lukauskienė)  4c kl. 

mok. Indrei Joneikytei (MM A.Lukminienė)  už dalyvavimą 4- ų klasių mokinių matematikos popietėje 

,,Mąstau, kuriu, džiaugiuosi“. 

  

3a klasės mokinės: Simona Satkauskaitė ir Paulina Kiliūtė (MM R.Žičkevičienė) dalyvavo vaikų literatūros 

muziejaus organizuojamame konkurse ,,Scenografijos literatūrinei pasakai“ ir tapo nugalėtojomis, 

apdovanotos Vaikų literatūros muziejaus diplomais. 

Mokyklos „Saugaus eismo komanda“  Kauno miesto II - ojo turo „Šviesoforo“ varžybose laimėjo I - ąją vietą 

(VM R. Petravičienė ir VM I. Gudaitienė) apdovanota Kauno A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

direktorės padėka. 

Mokyklos „Saugaus eismo komanda“ dalyvavo Lietuvos pradinių klasių mokinių varžybose „Šviesoforas“ 

Kauno zonos ture ir laimėjo III – ąją vietą. Apdovanota LMI ir TKC Kėdainių švietimo centro direktoriaus 

diplomu ir LAS prezidento diplomu. 

Kauno „Nemuno“ vid. mokykloje projekte - konkurse „Žodelis širdelėn – 2010“ dalyvavo 2b kl. mokinė 

Emilija Kundrotaitė (VM G.Steponaitienė) apdovanota padėkos raštu. 

Kauno „Varpelio“ pradinėje mokykloje IV klasių moksleivių lietuvių kalbos popietėje dalyvavo 4c kl. mok. 

Gabrielė Liaugodaitė (MM A.Lukminienė) ir 4b kl.mok. Austėja Brazinskaitė (VM I.Lukauskienė) 

apdovanotos padėkos raštais. 

Mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ dalyvavo IX tautinių šokių kolektyvų festivalyje 

„Graži mūsų šeimynėlė“ ir apdovanotas Kauno m. savivaldybės administracijos ŠUS padėkos raštu. 

3b kl.mok. Ieva Bartkevičiūtė (VM I.Gudaitienė), 1b kl. mok. Ugnė Arkušauskaitė (VM I.Rekuvienė), 1a 

kl.mok. Rytis Milkevičius (VM J.Gvildienė), 4a kl.mok. Tomas Vilkaitis (VM L.Butkienė)  4c kl mokiniai: Laura 

Štendelytė, Lukas Jakubčionis, Jorūnas Karutis, Ignas Žiūraitis, Indrė Joneikytė (MM A.Lukminienė)  dalyvavo 

Kauno m. apskrities vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso  „Tramtatulis 2010“ 

tapo lauretais ir apdovanoti padėkos raštais. 

3b kl.mokiniai (VM I.Gudaitienė) dalyvavo Kauno miesto dienose XV Tarptautinėje vaikų knygos šventėje 

„Skaitantis miestas“, skirtoje  Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui ir Žalgirio mūšio 600 m. sukakčiai. 

Mokykla ir mokiniai apdovanoti padėkos raštais. 

Mokyklos jaunučių vokalinio kolektyvo vadovė J.Rupšienė ir jaunučių dainavimo studijos „Šilagėlė“ vadovė  

A.Pečeliūnaitė ir mokiniai dalyvavo IX jaunučių chorų festivalyje „Tau mano mamyte 2010“, skirtame 

Motinos dienai paminėti ir apdovanotos ŠUS padėkomis. 

Mokyklos folkloro ansamblis „Šilinukai“ dalyvavo XIV Tarptautiniame vaikų folklorinių šokių festivalyje 

„Draugystė be sienų“, Bulgarijoje Slivene 2010.05.20-26d. Apdovanoti Diplomu- sertifikatu. 

Mokyklos folkloro ansamblis „Šilinukai“, tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ ir jaunučių choras 



dalyvavo tradicinėje Kauno miesto  Dainų ir šokių šventėje, skirtoje Žalgirio mūšio 600- osioms metinėms 

atminti. 

Mokyklos dainavimo studija „Šilagėlė“( vadovė A.Pečeliūnaitė )  dalyvavo Klaipėdoje  vykusioje  

Respublikėje vaikų ir jaunimo džiazo dainų šventėje  „Jaunoji džiazo banga 2010“. 

2010 – 2011 m.m 

 

I b klasės mokinė Gilmina Spurytė dalyvavo rudens puokščių parodoje "Ir nusinešė saulę miškai", 

apdovanota Kauno miesto savivaldybės administracijos Panemunės seniūnijos padėka. 

Mokyklos folkloro ansamblis "Šilinukai"(vad. G.Kepežinskienė, J.Rupšienė) dalyvavo II- ojo Kauno vaikų 

folkloro festivalio "Baltų vienybė" lietuvių liaudies dainų šventėje "Po tėviškės dangum – 2010", skirtoje 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20 – mečiui, Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui ir buvo apdovanoti 

Kauno Tautinės Kultūros centro padėkos raštu. 

Mokyklos Jaunučių choras (vad.J.Rupšienė) dalyvavo II -ojo Kauno vaikų folkloro festivalio "Baltų vienybė" 

lietuvių liaudies dainų šventėje "Po tėviškės dangum – 2010", skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

20 – mečiui, Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui, ir buvo apdovanota Kauno Tautinės Kultūros centro padėkos 

raštu. 

 

Mokyklos folkloro ansamblis "Šilinukai" ( vad. G.Kepežinskienė) dalyvavo vaikų ir jaunimo kapelijų 

festivalyje ir buvo apdovanoti Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros departamento ir 

ugdymo skyriaus padėkos raštu. 

 

Mokyklos folkloro ansamblis "Šilinukai" ( vad. G.Kepežinskienė, J. Rupšienė) dalyvavo respublikiniame 

festivalyje "Kanklių godos" – 2010 ir už sėkmingą dalyvavimą buvo apdovanoti Kauno m. savivaldybės 

administracijos švietimo ir kultūros departamento ir ugdymo skyriaus padėkos raštu. 

 

Mokyklos komanda (mokyt. R.Petravičienė) sėkmingai dalyvavo teisinių žinių viktorinoje "Būk Saugus" ir 

užėme III vietą. Komanda apdovanota Kauno apskr.VPK VTV prevencijos skyriaus padėkos raštu. 

 

IVb klasės mokiniai (mokyt. I. Gudaitienė) dalyvavo kalėdinių puokščių konkurse LR Seime" ir apdovanoti 

seimo narės prof.V.M.Čigriejienės padėkos raštu. 

 

Mokyklos mokiniai Liudvikas Pusčius (mokyt.I.Lukauskienė), Edgaras Rimas (mokyt.J.Gvildienė), Jokūbas 

Čapskas ir Augustina Butiškytė (mokyt.R. Petravičienė) sėkmingai dalyvavo kalėdinių puokščių konkurse 

"Sveika gyva, Kalėdų viešnia" ir apdovanoti Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros 

departamento ir ugdymo skyriaus padėkos raštais, diplomais, dovanėlėmis. 

 



Mokyklos bendruomenė už sėkmingą dalyvavimą interjero puošimo konkurse "Sveika gyva, Kalėdų viešnia" 

apdovanota Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros departamento ir ugdymo skyriaus 

padėkos raštu, 

 

Kauno m."Šilo" pradinės mokyklos direktorė Rūta Gaidienė ir mokyklos bendruomenė apdovanota LR Seimo 

narės, A.Ramanauskaitės – Skokauskienės padėkos raštu už dalyvavimą Kauno mokyklų moksleivių kūrybos 

darbų parodoje "Sausio 13-oji mano tautos laisvės pergalė" skirtoje Laisvės gynimo ir didžiūjų netekčių 

metams paminėti. 

 

Kauno m. "Šilo" pradinės mokyklos mokytoja Irena Lukauskienė apdovanota LR Seimo narės, 

A.Ramanauskaitės – Skokauskienės padėkos raštu už dalyvavimą Kauno mokyklų moksleivių kūrybos 

parodoje "Sausio 13-oji: mano tautos laisvės pergalė", skirtoje Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metams 

paminėti LR Seime. 

 

Kauno m kvadrato varžybose, antrame ture ketvirtokų rinktinė užėmė III vietą (mokytojos K. Žemaitienė , R. 

Žičkevičienė) 

4 a klasės mokinė Evita Rekutė dalyvavo Kauno m. ,,Prakartėlių" konkurse. Apdovanota padėkos raštu. 

2011-2012 

II b ir II c kl. mokiniai (mokyt. J Kukanauzienė ir I. Rekuvienė) festivalyje "Senolių godos" tapo laureatais. 

Mokyklos II – IV klasių mokiniai sėkmingai dalyvavo Respublikinėse moksleivių folklorinių šokių varžytuvėse 

"Patrepsynė" Kauno ture. 5 poros tapo laureatais ir sėkmingai dalyvavo Respublikiniame ture Šiauliuose. 

Laureatai tapo: II c kl. mok. D. Gečionytė ir M. Barkauskas, G. Gagytė ir R. Kabišius (mok. J. Kukanauzienė ir 

J. Rupšienė), bei IV c kl. mok. G. Jankytė ir T. Gustas (mokyt. K. Žemaitienė ir J. Rupšienė). 

 Mokyklos komanda (mokyt. R. Petravičienė, I. Gudaitienė) Kauno m. pradinių klasių mokinių "Šviesoforo" 

konkurse laimėjo I-ą vietą. 

I b (mokyt. I. Lukauskienė), I c (mokyt. A. Lukminienė), II a (mokyt. J. Gvildienė), II b (mokyt. I. Rekuvienė), II 

c (mokyt. J. Kukanauzienė) klasės mokiniai sėkmingai dalyvavo Respublikiniame vaikų ir moksleivių 

konkurse "Jei prakalbėtų, daug pasakytų...". 

 IV b kl. mok. I. Bartkevičiūtė Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse "Tamtatulis" 

tapo laureate. 

Mokyklos komanda (mokyt. G. Kepežinskienė, R. Petravičienė, L. Butkienė, J. Gvildienė) dalyvavo 

respublikinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje "Noriu žinoti". 

 IV c klasės mokiniai ( mokyt. K. Žemaitienė) Respublikiniame dainų konkurse "Patyčios gali liautis" laimėjo 

III-čią vietą. 

 I c kl. mok. V. Abalikštaitė (mokyt. A. Lukminienė) nacionaliniame vaikų kūrybos konkurse "Sukurk šeimos 

pusryčių dėžutę" tapo nugalėtoja ir apdovanota "Raganiukės" teatro spektakliu. 

 IV b kl. mok. K. Deksnytė, A. Baltramonaitytė, K.Večerskytė ir IV c kl. mok. H. Černovas, D.Merončikas 

(anglų k. mokyt. L. Žičkienė ir J. Aukštuolienė) sėkmingai dalyvavo tarpmokykliniame anglų k. IV – ų klasių 

konkurse ir užėmė prizines vietas. 



IV c kl. mok. K. Gerulis (mokyt. K. Žemaitienė) dalyvavo Kauno m. matematikos olimpiadoje. 

Instrumentinis  ansamblis: Redas Jakubčionis, Tomas Paukštys, Rokas Kabišius, Rusnė Bliūdžiūtė (mokytoja 

J.Kukanauzienė) apdovanoti V Respublikinio vaikų ir jaunimo liaudies instrumentų ansamblių festivalio – 

konkurso „Tirlytis“  2012 GRAND PRIX. 

Tradicinių kanklių duetas Emilija Kondrotaitė ir Kamilė Petravičiūtė (mokytoja D.Čižinauskienė) apdovanotos 

Respublikinio vaikų ir jaunimo Liaudies bei mišrių instrumentų ansamblių festivalio – konkurso „Tirlytis“ 

2012  I laipsnio diplomu. 

 Skudutininkų ansamblis: Nedas Žažeckas, Linas Prevelis, Ignas Prevelis, Rokas Žliubas, Mantas Storpirštis 

(mokytoja  J.Gvildienė) apdovanoti Respublikinio vaikų ir jaunimo liaudies instrumentų ansamblių festivalio 

– konkurso „Tirlytis“ 2012  I laipsnio diplomu. 

Mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ (vadovė M.Tomkevičiūtė) bei folkloro ansamblis „Šilinukai“ 

(vadovės G.Kepežinskienė, A.Freidgeim) už nuoširdų dalyvavimą šventėje „Kauno dienos 2012“ 

apdovanotos Kauno kultūros centro „Tautos namai“ Padėkomis. 

Mokyklos folkloro ansamblis „Šilinukai“ (mokytojos G. Kepežinskienė, J.Gvildienė, J.Kukanauzinė) už 

dalyvavimą 12- ajame respublikiniame mokinių folkloro ansamblių festivalyje “Gegutės šventė“ apdovanoti 

Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir ugdymo skyriaus Padėka. 

 4 klasių mokiniai: Dominykas Puodžiukynas, Vita Emiljanovaitė, Edvinas Kryžanauskas (mokytoja 

L.Žičkienė), Kristupas Vaitkevičius (mokytoja E.Jusienė) už dalyvavimą Kauno miesto 4-tų klasių mokinių 

anglų kalbos olimpiadoje ir su mokyklos komanda patekusiems į geriausiai pasirodžiusių mokyklų dešimtuką 

apdovanoti Švietimo ir ugdymo skyriaus Padėka. 

2b klasės mokinė Gilmina  Spurytė (mokytoja I.Lukauskienė) už sėkmingą dalyvavimą kūrybiniame projekte 

– konkurse „Žodelis širdelėn  - 2012“ apdovanota Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus  Padėka. 

Šokėjų  poros bei mokytojos:  2c klasės mokiniai  Ajanta Galinytė ir Ignas Petravičius (mokytojos 

A.Lukminienė, A.Freidgeim) bei 3c klasės mokiniai Beatričė Šustavičiūtė ir Tomas Paukštys (mokytojos 

J.Kukanauzienė, G.Kepežinskienė) apdovanotos Respublikinių  moksleivių Folklorinių šokių  varžytuvių 

„Patrepsynė 2012“ Diplomais  už varžytuvių finale šauniausiai pašoktą šokį.  Šokėjų  pora- 2c klasės mokiniai 

Laura Vaitkutė  ir Lukas Kirilevičius (mokytojos A.Lukminienė, A.Freidgeim) apdovanota Šiaulių  kultūros 

centro direktoriaus Padėka už šaunų dalyvavimą varžytuvių finale „Patrepsynė 2012“. 

Vaikų ir moksleivių –Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų  konkurse „Tramtatulis 2012“ dalyvavo net 16 

mokinių. Laureatais tapo pasakorė - 3b klasės mokinė Ugnė Arkušauskaitė (mokytoja I.Rekuvienė), folkloro 

ansamblio „Šilinukai“ skudutininkai ir  kapela bei armonikierius 4b klasės mokinys Dominykas Puodžiukynas.  

Diplomante tapo pasakorė 3a klasės mokinė Emilija Baronaitė (mokytoja J. Gvildienė).   

Mokyklos komanda (mokytojos G.Steponaitienė, R.Petravičienė) už  dalyvavimą Kauno miesto pradinių 

mokyklų IV klasių mokinių   pasaulio pažinimo popietėje „Pasaulis ir aš“ apdovanota Kauno m. Švietimo ir 

ugdymo skyriaus  Padėka. 

Mokinių komanda (mokytojos A. Freidgeim, J.Gvildienė, R.K. Juškienė) už dalyvavimą Kauno miesto tautinių 

tradicijų puoselėjimo projekte „Čiulba ulba paukštužėliai mūs šalelėj Lietuvoj“ apdovanoti Kauno miesto 

Švietimo ir ugdymo skyriaus  Padėka. 

 „Gamtos Kengūros 2012“ projekte dalyvavo 40 mokinių.   Auksinės Kengūros  nugalėtojais tapo:  Arnas 

Radzevičius ir Marius Griza (2a),  Liudvikas Pusčius (2b)  bei 3c klasės mokiniai: Emilija Gužytė, Gerda 

Ambuldaitė, Ieva Jaskūnaitė, Laura Vaitkutė, Kristijonas  Miliūnas, Ugnius Trainys, Ridas Černauskas.                                                                                                                                                   



Sidabrinės Kengūros Diplomu apdovanotas  2a klasės mokinys Titas Zaikauskas bei 4b klasės mokiniai: 

Rusnė Joneikytė, Matas Niekis.                                                                                                                          

Oranžinės Kengūros diplomai atiteko 3a klasės mokiniams:  Emilei Baronaitei, Emilijai Kundrotaitei, Grantui 

Lukoševičiui, 3b klasės mokinei  Ievai Dambrauskaitei, bei 2a klasės mokiniams Airidui Grigoniui, Airidai 

Dičkutei. 

Respublikinėse moksleivių folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsynė 2012“ Kauno miesto ture trys poros 

tapo laureatais:                                                                                                                                                        2c 

klasės mokiniai Ajanta Galinytė ir Ignas Petravičius bei  Laura Vaitkutė ir Lukas Kirilevičius  (mokytojos 

A.Lukminienė, A.Freidgeim), 3c klasės mokiniai  Beatričė Šustavičiūtė ir Tomas Paukštys (mokytojos 

J.Kukanauzienė, G.Kepežinskienė). Trys poros apdovanotos prizais: Ieva Dambrauskaitė (3b) ir Redas 

Jakubčionis (3c),  Gabija Gagytė ir Rokas Kabišius  (3c), Emilė Baronaitė ir Grantas Lukoševičius (3a). Šiuos 

prizininkus paruošė mokytojos J.Gvildienė, I.Rekuvienė, J.Kukanauzienė 

 

Projekte  „Anglų kalbos Kengūra" dalyvavo 28 mokiniai.Auksinės Kengūros diplomais apdovanoti 4a klasės  

mokiniai Edvinas Kryžanauskas ir Šarūnas Trepkevičius  bei 4b klasės mokinys Dominykas Puodžiukynas.  

Sidabrinės Kengūros nominantais tapo 3a klasės  mokinys Simonas Skučas bei 4a klasės  mokinys Kristupas 

Vaitkevičius. 

 „Lietuvių kalbos Kengūra" projekte dalyvavo 49 mokiniai. 

Auksinės Kengūros nugalėtojais tapo 2c klasės mokiniai: Baltramiejus Buta, Gerda Ambuldaitė, Kristijonas 

Miliūnas, Viltė Abalikštaitė, Laura Vaitkutė (mokytoja A.Lukminienė) bei 2b klasės mokinė Kotryna 

Markevičiūtė (mokytoja I.Lukauskienė). 

Sidabrinės Kengūros nugalėtojais tapo Ajanta Galinytė ir Ugnius Trainys (2c), Rytė Jakelaitytė (2a), Ieva 

Dambrauskaitė (3b) bei Teresė Pusčiūtė (3c). Oranžinės Kengūros nugalėtojai - Ieva Jaskūnaitė (2c), Gelmina 

Malaukytė (2a), Tomas Paukštys (3c ). 

 

Mokyklos komanda tautosakos festivalyje „Senolių godos“ (mokytojos L.Butkienė, I.Lukauskienė, 

R.K.Juškienė) apdovanota Diplomu už muzikaliausią pasirodymą . 

2012-2013 

3a klasei užėmusiai plakato „Gimiau gyventi saugiai“ konkurse II-ąją vietą  apdovanoti Kauno apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos viršininko Diplomu. 

Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos , Kauno tautinės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Ratilėlis“ ( 

mokytoja A.Česienė)  laureatui: Tomui Paukščiui, Redui Jakubčioniui, Lukui Juozapavičiui,Nedui 

Prapuoleniui, Rokui  Kabišiui, apdovanoti Lietuvos vaikų ir moksleivių –liaudies kūrybos atlikėjų konkurso 

Tramtatulis 2013 Diplomu. 

3b klasės mokinei Gilminai Spurytei už dalyvavimą 2013 metų poetams jubiliatams skirtame skaitovų 

konkurse „Maža kelionė per didelį pavasarį“ apdovnota vaikų literatūros muziejaus  Padėka. 

 4c, 4b klasės komanda nugalėjus projekto moksleivių varžytuvės „Tarmių kiemas“ finale, apdovanota 

Folkloro klubo „Bitulos sambūris“, klubo prezidentės Diplomu. 

3c klasės komanda  už dalyvavimą projekto moksleivių varžytuvės „Tarmių kiemas“ finale, apdovanota 

Folkloro klubo „Bitulos sambūris“, klubo prezidentės Padėka 



Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“(vadovė M.Tomkevičiūtė) už kūrybingą ir 

prasmingą dalyvavimą šventėje „Kauno dienos 2013“ apdovanoti Kauno kultūros centro „Tautos namai“ 

Padėka. 

Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos ansambliui „Šilinukai“(vadovės G.Kepežinskienė, A.Freidgeim) už 

dalyvavimą 13-ajame respublikiniame mokinių folkloro ansamblių festivalyje „Gegutės šventė“ Kauno 

rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje, apdovanoti Kauno rajono savivaldybės administracijos 

kultūros švietimo ir sporto skyriaus Padėka. 

Ugnei Zelenkevičiūtei, Vyteniui Vaškevičiui varžytuvių finale šauniausiai pašokusiai šokį KUCHANUŠKA  

apdovanoti  Respublikinės moksleivių Folklorinių šokių varžytuvės 2013 Patrepsynė Diplomu. 

Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos jaunučių šokių kolektyvui „Šilelis“(vadovė M.Tomkevičiūtė) laimėjusiam  I-

ąją vietą Kauno miesto ugdymo įstaigų tautinių šokių kolektyvų festivalyje – konkurse „Graži mūsų 

šeimynėlė 2013“ jaunučių šokių grupės kategorijoje, apdovanoti Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus Diplomu. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo 

skyrius Dėkoja Redui Jakubčioniui (vadovės G.Kepežinskienė, A.Freidgeim) vaikų ir moksleivių –Lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso “Tramtatulis 2013” Kauno turo laureatui. 

2013-2014 

IIIc klasės mokiniai (mokytoja K.Žemaitienė ) apdovanoti padėkos raštu ir atminimo dovanėlėmis už 

sėkmingą dalyvavimą konkurse ,,Kamštelių vajus″. 

IIc klasės mokytoja K.Žemaitienė ir IIa klasės mokytoja R.Petravičienė apdovanotos padėkos raštais už 

vaikų paskatinimą dalyvauti piešinių ir fotografijų konkurse ,,Gandrus pasitinkant 2013″. 

ilgametį ir kūrybingą darbą 20-ies metų jubiliejaus proga mokyklos bendruomenė apdovanota Kauno 

miesto mero A.Kupčinsko atminimo dovana. 

Mokyklos komanda ir mokytoja J.Gvildienė už aktyvų ir kūrybišką dalyvavimą projekte ,,Kalbinukų šventė 

seku,seku pasaką″ apdovanoti Kauno m.savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros departamento 

švietimo ir ugdymo skyriaus padėka  

IIb klasės mokiniai (mokytoja I.Gudaitienė ) apdovanoti Kauno m.savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios 

bibliotekos Panemunės padalinio padėkos raštu už piešinių parodos ,,Žemės širdis – gabalėlis žvilgančio 

ledo ″ parengimą. 

Mokyklos kvadrato komanda ( mokytojos  R.Aleksynienė, A.Lukminienė, R.Žūtautienė ) laimėjusi 

ketvirtąją vietą Kauno miesto mokinių olimpinio festivalio kvadrato varžybose apdovanota Kauno miesto 

savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštu. 

IIIb klasės mokinys Nojus Davidonis (mokytoja I.Gudaitienė ) apdovanotas padėka už sėkmingą  

dalyvavimą Kauno miesto mokytojų ir mokinių metodinėje praktinėje konferencijoje ,,Mano pasaulis″. 

IVc klasės mokinė Ieva Jaskūnaitė  (mokytoja A.Lukminienė ) apdovanota padėkos raštu už Kauno miesto 

ketvirtų klasių lietuvių kalbos popietės – viktorinos laimėjimą savo mokykloje ir dalyvavimą miesto II 

etape. 

IIIa klasės mokinė U.Stasiulevičiūtė (mokytoja E.Jusienė) Kauno miesto poezijos konkurse anglų kalba 

laimėjo ,,Geriausio sceninio įvaizdžio″ nominaciją. 

Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblis ,,Ratilėlis″ (vadovė A.Česienė) ir Kauno ,,Šilo″ pradinės 

mokyklos folkloro ansamblis ,,Šilinukai ″ (vadovė G.Kepežinskienė ) už tautinės kultūros sklaidą   – 

surengtą labdaros advento vakarą ,,Lek, gervele ″ apdovanoti LDK Birutės karininkų šeimų moterų 

sąjungos Kauno draugijos padėkos raštu. 

IIIa klasės mokiniai (mokyt.R.Žičkevičienė ) sėkmingai dalyvavo šventinių patiekalų konkurse.Patiekalas 

,,Degantis saulės ratas ″ komisijos nuomone išrrinktas originaliausiu,Mokiniai apdovanoti bilietais į Lėlių 



teatrą. Straipsnis publikuotas 2013 12 19 dienos laikraštyje ,,Kauno diena″. 

 

Kauno m.savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir 

ugdymo skyrius dėkoja IIIa klasės mokinei A.Gecevičiūtei (mokytoja R.Žičkevičienė), IIa klasės mokinei 

E.Kubilūtei (mokytoja R.Petravičienė), IVc klasės mokinei V.Baltuškaitei (mokytoja A.Lukminienė) , Ia 

klasės mokiniui N.Bielevičiui (mokytoja.J.Gvildienė), IIIc klasės mokiniui M.Zlodyrevui (mokytoja 

K.Žemaitienė), IIIb klasės mokinei D.Kazakevičiūtei (mokytoja I.Gudaitienė)  už sėkmingą dalyvavimą 

kalėdinių kompozicijų konkurse ,,Sveika gyva,Kalėdų viešnia″. 

Mokyklos dailės ir liaudies meno studijos narės IVb klasės mokinė L.Dulinskaitė ir Ib klasės mokinė 

U.Jankytė (mokytoja R.Juškienė) apdovanotos padėkos raštu už sėkmingą dalyvavimą konkurse ,,Laimina 

miestą angelai″. 

 


