Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas – 2020-04-09
Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse laureatais tapo 3a klasės mokinys
Kipras Ligeika (mok. R. Ratkelienė) ir 4a klasės mokinė Karolina Ambraškaitė (mok. R.
Petravičienė). Nugalėtojai apdovanoti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus
diplomais.

Respublikinis mokinių kūrybinių darbų paroda – konkursas „Praverkime patarlių skrynią“ –
2020-02-27
Konkurso laureatais tapo 1a klasės mokinė Austėja Žardeckaitė (mok. R. Dirginčienė) ir 4a klasės
mokinė Elona Steigvilaitė (mok. R. Petravičienė). Nominacija už originalią patarlę skirta 4c klasės
mokinei Ievai Ramoškaitei (mok. D. Mieldažienė).

Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 2020-01-13
Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla subūrė bendruomenę paminėti Sausio 13-ąją ir dalyvavo pilietinėje
iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, Tarptautinio istorinio teisingumo komisijos direktorius
įteikė padėką.

Konkursas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ 2019
Kauno miesto įstaigų aplinkos puošimo ir Kalėdinių kompozicijų konkurse ,,Sveika gyva, Kalėdų

viešnia!", Kauno ,,Šilo" pradinė mokykla tapo laureatais.

Kauno miesto ugdymo įstaigų 3-ų klasių mokinių teisinių žinių viktorina ,,Būk saugus“ 2019
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos 3 c klasės komanda dalyvavo Kauno miesto ugdymo įstaigų 3-ų
klasių mokinių teisinių žinių viktorinoje ,,Būk saugus“ ir laimėjo III vietą, buvo apdovanoti Kauno
miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus įteiktu diplomu.

Respublikinis projektas ,,Giminės medis - 2019“ 2019-11-26
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos 2 c klasės mokinys Rapolas Butkus (mok. A. Lukminienė) dalyvavo
Respublikiniame projekte ,,Giminės medis – 2019“ skirto Vietovardžių metams, bei laimėjo 1-ąją
vietą, gavo padėką už domėjimąsi savo šeimos, bendruomenės, bendruomenės praeitimi, gimtinės
istorinio paveldo tyrinėjimą, tradicijų puoselėjimą ir įprasminimą kūrybiniame darbe ,,Giminės
medis“.

Konkursas ,,Eko namelis miško gyventojui“ 2019-11-06
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos 2 b klasės mokinė Urtė Kropaitė (mok. R. Aleksynienė) dalyvavo
Kauno miesto ugdymosi įstaigų 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbo parodoje-konkurse ,,Eko namelis
miško gyventojui“ su kūrybiniu darbu ,,Boružių karalystė“ ir tapo laureate, buvo apdovanota Kauno
miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus diplomu .

Konkursas ,,Visa mokykla šoka“ 2019-09-10
Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla dalyvavo III tradicinių šokių puoselėjančių Lietuvos mokyklų
konkurse ,,Visa mokykla šoka“ ir laimėjo I vietą, bei gavo diplomą.

Konkursas ,,Paveldo pažinimas – mano mėgstamiausia pramoga“ 2019-09-20
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos 2 b klasės mokiniai (mok. R. Aleksynienė) dalyvavo Kauno miesto
ugdymo įstaigų mokinių kultūrinio orientavimosi konkurse ,,Paveldo pažinimas – mano
mėgstamiausia pramoga“, skirto Europos paveldo’19 dienoms ir laimėjo III vietą, bei gavo diplomą.

Konkursas ,,Visa mokykla šoka 2019“
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos mokiniai dalyvavo III tradiciniame šokius puoselėjančių Lietuvos
mokyklų konkurse ,,Visa mokykla šoka“ ir tapo laureatais.

Projekto ,,Laikinosios sostinės žiedas“ konkursas ,,Šimtas rankų už Kauną“ 2019-05-14
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos 1 b klasės mokiniai dalyvavo Kauno miesto bendrojo ir
neformaliojo ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokinių projekto ,,Laikinosios sostinės žiedas“ finaliniame
konkurse ,,Šimtas rankų už Kauną“ finaliniame renginyje. 1 b klasė apdovanota vardiniais diplomais
užėmus 1-ąją vietą.

Konkursas ,,Patrepsynė 2019“ 2019-05-11
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos mokiniai dalyvavo Respublikinėse moksleivių Folklorinių šokių
varžytuvėse ,,Patrepsynė 2019“ finaliniame renginyje Šiaulių kultūros centre, buvo įteiktos dalyviams
padėkos, bei laureatams atminimo dovanas. 1 b klasės mokiniai Martynas Poškus ir Liepa Ražukaitė
gavo specialų komisijos pirmininko prizą, Vakaris Alekna ir Goda Uldinskaitė tapo varžytuvių
laureatais.

Konkursas ,,Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2019“ 2019-05-08
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos 4 c klasės mokinė Liepa Matiušovaitė dalyvavo konkurse
,,Raštingiausiais Kauno miesto pradinukas 2019“ ir buvo apdovanota padėka už dalyvavimą
konkurse.

Konkursas ,,Tau, Mamyte“ , 2019
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktorė Elinga Mikulienė įteikė padėką Kauno ,,Šilo“
pradinės mokyklos mokiniams: Godai Uldinskaitei 1 b klasė, Kiprui Ligeikai 2 a klasė, Elonai
Steigvilaitei 3 a klasė už dalyvavimą respublikiniame I-IV klasių mokinių kompiuterinio atviruko
konkurse ,,Tau, Mamyte“.

Konkursas ,,Šimtas rankų už Kauną“, 2019-04-30
Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius įteikė diplomą Kauno ,,Šilo“ pradinės
mokyklos komandai už dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių projekto ,,Laikinosios
sostinės žiedas“ 1-4 klasių finaliniame konkurse ,,Šimtas rankų už Kauną ir laimėjusiai I vietą.

LRT laidos ,,Duokim garo“ filmavimas, 2019-04-14
Balandžio 14 - ą dieną Kauno "Šilo" pradinės mokyklos folkloro ansamblių muzikantai:
skudutininkai ir cimbolininkai dalyvavo LRT laidos "Duokim garo" filmavime. Ši laida buvo
parodyta Atvelykio dieną 2019 m. balandžio 28 d. 18 val.

Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis 2019 – Pavasario sesija“, 2019-04-04
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos mokiniai dalyvavo ,,Olympis 2019 – Pavasario sesija“ ir gavo 45
medalius, 340 diplomų ir 20 padėkų. Džiaugiamės ir didžiuojamės!

,,Patrepsynė - 2019“ , 2019-04-03
Respublikinės moksleivių folklorinių šokių varžytuvių komisijos pirmininkė Birutė Viršilaitė įteikė
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos mokiniams diplomus: Gerdai Uldinskaitei ir Vakariui Aleknai už
geriausiai pašokusiems šokį ,,Grečinikė“, Martynui Poškui ir Liepai Ražukaitei tapusiems Kauno turo
laimėtojais.

Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“, 2019-03-21
1 b klasės mokiniai Vakaris Alekna ir Martynas Poškus 2019 m. tarptautiniame matematikos
konkurse ,,KENGŪRA“ pasirodė geriausiai tarp savo mokyklos 1 klasės dalyvių, Tarptautinio
matematikos konkurso ,,Kengūra“ organizavimo komiteto pirmininkas dr. P. Drungilas apdovanojo
mokinius diplomais. Džiaugiamės ir didžiuojamės.

Konkursas - ,,Tramtatulis – 2019“ , 2019-03-15
Kauno tautinės kultūros centras įteikė padėką Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos folkloro ansamblio
,,Šilinukai“ ugdytiniams: Tajui Kepežinskui, Ignui Mankelevičiui, Gustui Glavickui, Mantui Šlekiui,
Linai Puodžiūnaitei, Dovydui Paškevičiui padėkas už dalyvavimą 2019 m. vaikų ir moksleivių –
lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse ,,Tramtatulis“, skirto lietuvių tautosakos rinkėjo ir
leidėjo Antano Juškos 200 metų sukakčiai paminėti, Kauno turo laureatams.

,,Dovana Lietuvai – GELTONA ŽALIA RAUDONA“ , 2019-02-11
Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Panemunės seniūnija įteikė Kauno ,,Šilo“ pradinės
mokyklos jaunučių chorui ir šokių kolektyvui ,,Šilelis‘ padėkas už parengtą programą ir dalyvavimą
šventėje ,,Dovana Lietuvai – GELTONA ŽALIA RAUDONA“.

Piešinių konkursas ,,Sveikų dantukų šalis“ , 2019
Neowudas apdovanojo diplomais Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos mokinius: Dovydą Pertiką 2 c
klasės mokinį ir Eloną Steivilaitę 3 a klasės mokinę už aktyvų dalyvavimą piešinių konkurse.

I-IV klasių mokinių viktorina ,,Laisvės laužų šviesoje“ , 2019-01-15
Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius įteikė Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos
4 c klasės komandai diplomą už dalyvavimą viktorinoje ,,Laisvės laužų šviesoje“.

Laisvės gynėjų diena , 2019-01-11
Įteikta padėka Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos bendruomenei už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje
,,Atmintis gyva, nes liudija“.

Nacionalinis loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas, 2018-12-03
Švietimo ir mokslo ministrės diplomais apdovanoti 3a klasės mokinė Rusnė Vaikasaitė (mokytoja G.
Steponaitienė) ir 4c klasės mokinys Ąžuolas Balcevičius (mokytoja K. Žemaitienė) už geriausiai
atliktas užduotis nacionaliniame loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse.

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, 2018-11-12
Organizacinio komiteto pirmininkės profesorės Valentinos Dagienės padėkos raštais apdovanotas 21
„Bebro“ konkurso dalyvis iš 1-4 klasių. Geriausiųjų tarpe 1b klasės mokinys Juozas Puodžiūnas, 2a
klasės – Kipras Ligeika, 3a klasės Elona Steigvilaitė.

Konstitucijos egzaminas – kūrybinių darbų konkursas , 2018-10-04
Vienas iš geriausiųjų darbų šalyje 3b klasės mokinės Simonos Umbrasaitės piešinys „Aš ir tu – dar
100 metų kartu“. Mokytoja Greta Steponaitienė

Renginys ,,Muziejų naktis“ 2018-05-19
Įteikta padėka Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos folkloro ansambliui ,,Šilinukai“ už atliktą koncertinę
programą ,,Muziejų naktis“ renginyje.

,,Graži mūsų šeimynėlė 2018“ 2018-05-10
Kauno ,,Šilo pradinės mokyklos tautinių šokių kolektyvas ,,Šilelis“ už dalyvavimą, nuoširdų ,
kūrybišką tautinių šokių tradicijų puoselėjimą ir puikų pasirodymą Kauno miesto ugdymo įstaigų
tautinių šokių festivalyje ,,Graži mūsų šeimynėlė 2018“ gavo padėką, kurią įteikė Kauno Juozo
Grušo meno gimnazijos direktorė.

Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis 2018 – Pavasario sesija“ 2018-04-04
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos mokiniai dalyvavo ,,Olympis 2018 – Pavasario sesija“ ir gavo 34
medalius, 312 diplomų ir 35 padėkas. Džiaugiamės ir didžiuojamės!

Veiksmo savaitė ,,Be patyčių 2018“
Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla už dalyvavimą 2018 m. kovo 19-25 dienomis veiksmo savaitėje ,,Be
patyčių 2018“ gavo padėką .

Katalikų tikybos 4-ų klasių moksleivių viktorina ,,Irkis į gilumą“ III etapas 2018-03-22
Mokyklos mokiniai Gabija Ališauskaitė, Austėja Bureikaitė, Emilija Gerasimovič, Patricija
Kelmonaitė ir Gytis Petratis, dalyvavo katalikų tikybos 4-ų klasių moksleivių viktorinoje ,,Irkis į
gilumą“ III etape ir laimėjo 1-ąją vietą! Sveikiname!

Respublikinis 4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas ,,Rašau diktantą 2018“
201803-07
Mokyklos 4c klasės mokinė Augustė Tamoševičiūtė (mokytoja A. Lukminienė) sėkmingai dalyvavo
respublikiniame IV klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse ,,Rašau diktantą 2018‘‘, kuris
vyko Jonavos pradinėje mokykloje. Mokinė užėmė prizinę I-ąją vietą ir buvo apdovanota
Jonavos suaugusiųjų švietimo centro bei Jonavos pradinės mokyklos padėkos raštais bei atminimo
dovanėle. Sveikiname!

Kauno miesto mokyklų kalėdinių kompozicijų paroda-konkursas ,,Sveika gyva Kalėdų viešnia ‘‘
2018-01-10
Mokyklos 3 a klasės mokinės Žemyna Gaulytė ir Margarita Ušackaitė (mokytoja R. Dirginčienė)
sėkmingai dalyvavo Kauno miesto bendrojo ugdymo

mokyklų kalėdinių kompozicijų

parodojekonkurse ,,Sveika gyva Kalėdų viešnia ‘‘ ir buvo apdovanotos Kauno miesto savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus padėkomis.
Džiaugiamės jų kūrybiškumu ir linkime sėkmės ateityje!

Advento vakaras ,,Sodzino brolis obelėlį“ 2017-12-12
Kauno Palemono gimnazijoje vykusiame tradiciniame Kauno miesto vaikų folkloro ansamblių
advento vakare ,,Sodzino brolis obelėlį“ Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos folkloro ansamblis
,,Šilinukai“ už dalyvavimą apdovanoti Kauno Palemono gimnazijos direktorės padėka.
Džiaugiamės!

,,Tradicinė amatų ir folkloro“ šventė Žaslių miestelyje 2017-09-09
Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos folkloro ansamblis ,,Šilinukai“ dalyvavo ,,Tradicinių amatų ir
folkloro“ šventėje ir buvo apdovanoti Žaslių kultūros centro direktorės Raselės Ščerbavičienės
padėka už dalyvavimą.

Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“ 2017-03-16
3 c klasės mokinys Bernardas Šlegus 2017 m. tarptautiniame matematikos konkurse ,,KENGŪRA“
pateko į geriausiųjų 50-tuką, Tarptautinio matematikos konkurso ,,Kengūra“ organizavimo
komiteto pirmininkas J. Mačys apdovanojo diplomu. Džiaugiamės ir didžiuojamės.

Respublikinis meninės raiškos konkursas ,,Seku seku pasaką“ 2017
4 a klasės mokiniams Vakariui Hiksai, Augustui Kazlovui už kūrybingumą ir dalyvavimą
respublikiniame meninės raiškos konkurse įteiktos padėkos. Sveikiname!

14-asis tarptautinis informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ 2017-11-13
Kauno miesto geriausiųjų mokinių grupėje 1a klasės mokinys Kipras Ligeika, 1b klasės - Julius
Radavičius, 1c klasės – Simas Balsys, Dovydas Pertikas, Gediminas Valeškevičius, 4b klasės –
Aurimas Blažys (vadovė Roma Svigarienė). Mokiniai apdovanoti Vilniaus universiteto organizacinio
komiteto padėkomis. Sveikiname ir džiaugiamės!

Kauno miesto mokyklų kalėdinių kompozicijų paroda-konkursas ,,Sveika gyva Kalėdų viešnia ‘‘
2017-01-11
Mokyklos 1b klasės mokinys Tadas Radzevičius (mokytoja G,Steponaitienė) ir 3c klasės mokinys
Emilijus Šustavičius (mokytoja A.Lukminienė) sėkmingai dalyvavo Kauno miesto bendrojo ugdymo

mokyklų kalėdinių kompozicijų parodoje-konkurse ,,Sveika gyva Kalėdų viešnia ‘‘ ir buvo
apdovanoti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkomis.
Džiaugiamės jų kūrybiškumu ir linkime sėkmės ateityje!

Respublikinis konkursas ,,Žiemos fantazija 2016 ‘‘ 2016-12-10
Mokyklos kompiuterių būrelio ,,Žiniuko Kompiuteriuko akademija‘‘ nariai piešė kalėdinius atvirukus
ir savo kūrybines jėgas išbandė respublikiniame konkurse ,,Žiemos fantazija 2016‘‘. NKKM
kompiuterių mokyklos diplomu apdovanotas 1c klasės mokinys Erikas Milušauskas (vadovė
R.Svigarienė) už piešinį ,,Žvaigždžių dovanos‘‘. Džiaugiamės ir didžiuojamės. Linkime visiems
būrelio nariams kūrybinės sėkmės.

Respublikinis edukacinis konkursas ,,Olympis 2016 – Rudens sesija‘‘ 2016--11-28
Džiaugiamės respublikinio konkurso „Olympis“ 2016 rudens sesijos rezultatais. Geriausius
apdovanojimus-aukso medalius gavo šie mūsų mokyklos mokiniai. Lietuvių kalbos konkurse: 1a
klasės mokiniai; M.Daumantas, A.Barzdukaitė (mokytoja R.Petravičienė), 1b klasės mokiniai:
K.Verbylaitė, Ū.Kiliūtė, M.Kiršytė (mokytoja G.Steponaitienė), 2a klasės mokiniai:
E.Jarockytė, K.Bosaitė, M.Ušackaitė, P.Barauskaitė (mokytoja R.Dirginčienė), 2b klasės mokinys
D.Davidonis (mokytoja I.Gudaitienė), 2c klasės mokinys Ą.Balcevičius (mokytoja K.Žemaitienė),
3a klasės mokinė F.Daraškevičiūtė (mokytoja R.Žūtautienė), 3c klasės mokinė K.Rudejevaitė
(mokytoja A.Lukminienė).Matematikos konkurse: 1a klasės mokinys M.Daumantas (mokytoja
R.Petravičienė), 1b klasės mokinys G.Taujenis (mokytoja G.Steponaitienė), 2a klasės mokinės:
E.Jarockytė, M.Ušackaitė (mokytoja R.Dirginčienė), 2b klasės mokinys D.Davidonis (mokytoja
I.Gudaitienė). Biologijos konkurse: 1b klasės mokinė Ū.Kiliūtė (mokytoja G.Steponaitienė), 3a
klasės mokinė F.Daraškevičiūtė (mokytoja R.Žūtautienė). Informacinių technologijų konkurse: 2c
klasės mokinys J.Jurkonis (mokytoja K.Žemaitienė).Anglų kalbos konkurse: 3c klasės mokinė
K.Rudejevaitė (mokytoja E.Babušienė), 4a klasės mokinys G.Žemaitis (mokytoja L.Žičkienė)
Didžiuojamės šiais mokiniais ir linkime sėkmės kituose konkursuose.

Respublikinis projektas ,,Giminės medis ‘‘ 2016-11-17
Mokyklos 3c klasės mokiniai: Augustė Tamoševičiūtė, Jokūbas Ribokas (mokytoja A.Lukminienė)
sėkmingai dalyvavo respublikiniame projekte ,,Giminės medis -2016‘‘, skirtame Prezidento Kazio
Griniaus atminimo metams ir apdovanoti Kauno Tautinės kultūros centro padėkomis. Dėkojame už
tradicijų puoselėjimą ir linkime sėkmės ateityje!

Tarptautinis 13-asis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas ,,Bebras‘‘2016-11-11
Mokyklos 2c klasės mokinys Vakaris Jarmala (mokytoja R.Svigarienė) sėkmingai dalyvavo 13jame
tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse ,,Bebras‘‘ ir antrokų grupėje užėmė
2-ąją vietą, šalyje- 8 ąją vietą. Sveikiname ir džiaugiamės.

Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų senelių rašinių konkursas ,,Aš myliu savo senelius‘‘
2016-11-08
Mokyklos 2c klasės mokinys Vakaris Jarmala (mokytoja K.Žemaitienė) sėkmingai dalyvavo Kauno
miesto pradinių klasių mokinių ir jų senelių rašinių konkurse ,,Aš myliu savo senelius‘ ir tapo
laureatu. Sveikiname ir linkime sėkmės.

Rudeninių puokščių paroda-konkursas ,,Ir nusinešė saulę miškai...‘‘ 2016 10
Mokykloje vykusioje rudeninių puokščių parodoje-konkurse ,,Ir nusinešė saulę miškai...‘‘sėkmingai
dalyvavo ir tapo nugalėtojais šie mokyklos mokiniai: 1a klasės mokinys Nojus Navickas (mokytoja
R.Petravičienė), 1b klasės mokinė Ieva Vaicekauskaitė (mokytoja G.Steponaitienė), 1c klasės

mokinė Alijana Kazlauskaitė (mokytoja D.Mieldažienė), 3a klasės mokinė Gabija Ališauskaitė
(mokytoja R.Žūtautienė) 3c klasės mokiniai: Augustė Tamoševičiūtė ir Jokūbas Ribokas (mokytoja
A. Lukminienė). Mokiniai apdovanoti Kauno m. savivaldybės administracijos filialo Panemunės
seniūnijos padėkomis. Sveikiname nugalėtojus!

Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų 3-12 klasių mokinių konferencija ,,Sveika gyvensena
šiandien- galimybės ir perspektyvos‘‘ 2016-10-20
Mokyklos 4a klasės mokiniai: S.Usvaltaitė, N.Bielevičius, V.Zaikauskas (mokytoja J.Gvildienė)
dalyvavo Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų 3-12 klasių mokinių konferencijoje ,,Sveika
gyvensena šiandien- galimybės ir perspektyvos‘‘ ir buvo apdovanoti Kauno moksleivių aplinkotyros
centro padėkos raštais.

Kauno miesto bendrojo ugdymo 3-4 klasių mokinių protų mūšis ,,Du ratai‘‘ 2016-09-20
Mokyklos saugaus eismo būrelio komanda

(mokytojos R.Petravičienė, I.Gudaitienė) sėkmingai

dalyvavo Kauno miesto bendrojo ugdymo 3-4 klasių mokinių protų mūšyje ,,Du ratai‘‘ ir užėmė II
vietą. Sveikiname nugalėtojus!

Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis ,,Griežynė‘‘ 2016 09 07-11d.
Mokyklos folkloro ansamblis ,,Šilinukai‘‘( vadovė G.Kepežinskienė) puikiai pasirodė tarptautiniame
instrumentinio folkloro festivalyje ,,Griežynė‘‘ ir buvo apdovanotas padėkos raštu.
Dėkojame už savo krašto muzikos puoselėjimą ir skleidimą.

Lietuvos moksleivių Dainų šventė ,,Tu mums viena‘‘ 2016-07-06
Mokyklos folkloro ansamblis ,,Šilinukai‘‘( vadovės G.Kepežinskienė, J.Rupšienė) ir tautinių šokių
kolektyvas ,,Šilelis‘‘ (vadovė M.Tomkevičiūtė) sėkmingai dalyvavo Lietuvos moksleivių Dainų
šventėje ,,Tu mums viena‘‘ ansamblių vakaro programoje ir buvo apdovanoti Kauno miesto
savivaldybės mero padėkomis. Džiaugiamės ir linkime sėkmės ateityje.

Olimpiada ,,Menar 2016‘‘ 2016 05 14
Mokyklos 1a klasės mokinė Vilena Radzevičiūtė (mokytoja R.Dirginčienė) Kauno miesto
olimpiadoje ,,Menar 2016‘‘ Anzan rungtyje savo amžiaus grupėje užėmė III-ąją vietą ir apdovanota
Menar akademijos diplomu. Sveikiname nugalėtoją!

Edukacinis konkursas ,,Olympis 2016- Pavasario sesija‘‘
Mokyklos I a klasės mokiniai: Paulina Barauskaitė, Ingrida Grizaitė , Indrė Levinskaitė , Saida
Račaitytė , Vilena Radzevičiūtė , Margarita Ušackaitė , Beatričė Zakarevičiūtė , Vincentas, Živelis ,
( mokytoja R.Dirginčienė) , Ib klasės mokiniai: Dovydas Davidonis,Joris Žymančius, Gustas
Grikietis, Gabija Zabarauskaitė, Augustė Jokubauskytė (mokytoja I.Gudaitienė) I c klasės mokiniai:
Dovydas Rudzevičius , Jonas Jurkonis, Benas Kasperaitis, Dovydas Paškevičius, Ditė Minkštimaitė,
Ąžuolas Balcevičius (mokytoja K.Žemaitienė) sėkmingai dalyvavo edukaciniame

konkurse

„Olympis 2016 - Pavasario sesija“ .Visi mokiniai apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.
Sveikiname ir linkime sėkmės ateityje!

Pradinių pradinių klasių mokinių , jų šeimos narių ir mokytojų darbų paroda ,,Kūryba iš mano
rankų‘‘ 2016-05
Mokyklos 2c klasės mokinė Augustė Tamoševičiūtė (mokytoja A.Lukminienė) ir 3b klasės mokinė
Emilija Urbonavičiūtė (mokytoja I.Rekuvienė) sėkmingai dalyvavo pradinių klasių mokinių , jų
šeimos narių ir mokytojų darbų parodoje ,,Kūryba iš mano rankų‘‘ ir buvo apdovanotos Kauno

Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos padėkomis. Džiaugiamės!

Kauno miesto I-II klasių mokinių kūrybinis projektas-konkursas ,,Žodelis širdelėn-2016‘‘
2016-05
Mokyklos 1b klasės mokinys Dovydas Davidonis (mokytoja I.Gudaitienė) dalyvavo Kauno miesto
I-II klasių mokinių kūrybiniame projekte-konkurse ,,Žodelis širdelėn-2016‘‘ ir buvo apdovanotas
Kauno ,,Nemuno‘‘ mokyklos-daugiafunkcinio centro

padėkos raštu. Džiaugiamės pirmoko

kūrybingumu ir linkime sėkmės!

Šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvių finalas ,,Patrepsynė 2016‘‘ 2016-05-14
Mokyklo mokiniai: Smiltė Židonytė, Mantas Babonas .Vakaris Hiksas, Meda Misiūnaitė (vadovė
G.Kepežinskienė)

sėkmingai dalyvavo šalies

mokinių folklorinių šokių varžytuvių finale

,,Patrepsynė 2016‘‘ ir buvo apdovanoti nugalėtojų diplomais. Dėkojame už meilę šokiui ir linkime
sėkmės ateityje!

Respublikinė pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija ,,Gamta šalia mūsų 2016‘‘
2016-05-06
2c klasės mokinys Jokūbas Ribokas (mokytoja A.Lukminienė) sėkmingai dalyvavo
respublikinėje gamtamokslinėje konferencijoje ,,Gamta šalia mūsų 2016‘‘ ir buvo apdovanotas
Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos padėkos raštu.Didžiuojamės!

Tarptautinis kalbų konkursas ,,Kalbų kengūra 2016‘‘ 2016-04
Mokyklos 2c klasės mokiniai: Augustė Tamoševičiūtė, Kristina Rudejevaitė, Jokūbas

Urbonas, Karolis Kaušas (mokytoja A.Lukminienė)
Miglė Danieliūtė ,Vilius Trainys ,Guoda Živelytė, Kamilė Valiutkevičiūtė, Kotryna
Laurinavičiūtė, Laurynas Vaikasas sėkmingai dalyvavo respublikinėje
gamtamokslinėje konferencijoje ,,Gamta šalia mūsų
2016‘‘ ir buvo apdovanotas Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos padėkos raštu. Didžiuojamės
!

Respublikinė dailės darbų paroda-konkursas ,,Aš – gamtos draugas‘‘ 2016-05-02
Mokyklos 1a klasės mokinė Lukrecija Bendoraitytė (mokytoja R.Dirginčienė) sėkmingai dalyvavo
respublikinėje dailės darbų parodoje - konkurse ,,Aš – gamtos draugas‘‘ ir užėmė III –ą vietą.
Sveikiname ir linkime sėkmės ateityje!

Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių fotografijos konkursas
,,Pavasario dovanos‘‘ 2016-04-27
Mokyklos 3b klasės mokiniai: Smiltė Satkūnaitė, Mantė Zakarevičiūtė, Gerda Šlečkutė, Kajus
Šlečkus(mokytoja I.Rekuvienė) dalyvavo Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių
mokinių fotografijos konkurse ,,Pavasario dovanos‘‘ ir buvo apdovanotas
techninės kūrybos centro padėka. Sveikiname!

Kauno moksleivių

Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokinių Jaunųjų gamtos tyrėjų konferencija 20160420
Mokyklos 2c klasės mokinys Jokūbas Ribokas (mokytoja A.Lukminienė) puikiai parengė tiriamąjį
darbą ir skaitė pranešimą Kauno miesto 1-4 klasių mokinių Jaunųjų gamtos tyrėjų konferencijoje ir
buvo apdovanotas Kauno moksleivių aplinkotyros centro diplomu. Džiaugiamės !

Kauno miesto vaikų ir moksleivių –lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas
,,Tramtatulis2016‘‘ 2016-04-15
Mokyklos mokiniai : Vainoras Alekna, Austėja Kiuberytė (vadovė S.Blinstrubaitė), Karolis Kaušas,
Paulina Barauskaitė (vadovė G.Kepežinskienė), Jokūbas Urbonas (vadovas A.Darčianovas), Vilius
Umbrasas (mokytoja I.Rekuvienė) tapo konkurso ,,Tramtatulis-2016‘‘ laureatais ir buvo
apdovanotiKauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėkos raštais. Džiaugiamės
ir linkime sėkmės ateityje!

Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių konkursas ,,Šviesoforas‘‘
2016-04-13
Mokyklos komanda: 1c klasės mokinė Airida Klimavičiūtė , 2a klasės mokinys Gytis Petraitis, 3c
klasės mokinys Titas Glavickas, 4a klasės mokinys Mantas Babonas sėkmingai dalyvavo Kauno m.
pradinių klasių mokinių konkurse ,,Šviesoforas‘‘ (vadovės I.Gudaitienė, R.Petravičienė)ir buvo
apdovanoti Lietuvos automobilių kelių direkcijos diplomais. Džiaugiamės!

Kauno miesto tautinių šokių festivalis-konkursas ,,Graži mūsų šeimynėlė-2016‘‘ 2016-04-13
Mokyklos tautinių šokių kolektyvas ,,Šilelis‘‘ (vadovė M.Tomkevičiūtė)tapo laureatais jaunučių
grupėje

Kauno m.tautinių šokių festivalyje-konkurse ,,Graži mūsų šeimynėlė-2016‘‘

ir buvo

Mokyklos
apdovanotas Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėkos raštu. Sveikiname ir
linkime sėkmės ateityje!

Respublikinė praktinė gamtamokslinė konferencija ,,Jaunasis Kodėlčius‘‘ 2016-04-12
2c klasės mokinės Dovilė Meškinytė ir Miglė Danieliūtė (mokytoja A.Lukminienė )
dalyvavo Respublikinėje praktinėje gamtamokslinėje konferencijoje ,,Jaunasis Kodėlčius‘‘, kuri vyko
Širvintų pradinėje mokykloje. Mokinės buvo apdovanotos Širvintų pradinės mokyklos padėkos
raštais. Sveikiname !

Kauno miesto mokslinė praktinė konferencija ,,Akademinio jaunimo ir mokinių etnokultūrinės
savimonės stiprinimas‘‘ 2016-04-08
Mokyklos meniniai kolektyvai ,,Šilelis‘‘(vadovė M.Tomkevičiūtė), ,,Ratilėlis‘‘(vadovė A.Česienė)
,,Šilinukai‘‘(vadovė G.Kepežinskienė) sėkmingai dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje
,,Akademinio jaunimo ir mokinių etnokultūrinės savimonės stiprinimas‘‘ . Kolektyvai už nuoširdų ir
jaudinantį koncertą buvo apdovanoti A.Stulginskio universiteto padėkos raštu. Dėkojame už puikų
pasirodymą ir linkime sėkmės ateityje!

Kauno miesto III klasių mokinių pasaulio pažinimo viktorina ,,Giliukas‘‘ 2016-04-05

Mokyklos 3a klasės mokiniai:Sima Laukaitytė , Laurynas Vaikasas ( mokytoja J.Gvildienė) , 3b
klasės mokinys Vilius Umbrasas (mokytoja I.Rekuvienė) ir 3c klasės mokinė Guoda Živelytė
(mokytoja J.Kukanauzienė) dalyvavo Kauno m. trečių klasių mokinių pasaulio pažinimo viktorinoje
,,Giliukas‘‘ ir buvo apdovanoti Kauno Tado Ivanausko progimnazijos padėkos raštais.
Džiaugiamės!

Kauno miesto trečių klasių mokinių viktorina ,,Protų mūšis‘‘ 2016-03-31
Mokyklos 3a klasės mokinė Kotryna Laurinavičiūtė(mokytoja J.Gvildienė), 3b klasės mokinys
Aivaras Jomantas(mokytoja I.Rekuvienė) ir 3c klasės mokinė Guoda Živelytė (mokytoja
J.Kukanauzienė) sėkmingai dalyvavo Kauno m. trečių klasių mokinių viktorinoje ,,Protų mūšis‘‘ ir
buvo apdovanoti Kauno Panemunės pradinės mokyklos pagyrimo raštais.Sveikiname ir dėkojame už
puikų pasirodymą!

Velykinis margučių konkursas-paroda ,,Pavasario alėja ‘‘ 2016-03-29
Mokyklos 1a klasės mokinė Margarita Ušackaitė (mokytoja R.Dirginčienė), 1c klasės mokinė Rusnė
Jackevičiūtė (mokytoja K.Žemaitienė),2b klasės mokinės: Gerda Budrytė ir Dominyka Valiūnė
(mokytoja R.Aleksynienė) sėkmingai dalyvavo velykinių margučių konkurse-parodoje ,,Pavasario
alėja‘‘. Šios mokinės buvo apdovanotos Visuomeninės organizacijos ,,Vieningas
Kaunas‘‘ padėkomis. Dėkojame už kūrybiškas idėjas ir aktyvų dalyvavimą!

Konkursas ,, Laisvės kelias- nuo tremties iki nepriklausomybės‘‘ 2016-03-24
Mokyklos 3b klasės mokinė Kamilė Žirniauskaitė (mokytoja I.Rekuvienė) sėkmingai dalyvavo Kauno
Panemunės senelių namų ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus paskelbtame konkurse „ Laisvės kelias
- nuo tremties iki nepriklausomybės“ ir tapo laureate . Džiaugiamės!

Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra-2016‘‘ 2016-03-17
Mokyklos 2c klasės mokiniai: Gabija Gaubaitė, Kristina Rudejevaitė, Ugnė Sventickaitė,, Augustė
Tamoševičiūtė, Karolis Kaušas, Eimantas Petrauskas, Simas Vildžiūnas (mokytoja A.Lukminienė)
sėkmingai dalyvavo Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra-2016‘‘ ir buvo apdovanoti
Tarptautinio matematikos konkurso organizavimo komiteto diplomais. Sveikiname mokinius,
patekusius į geriausiųjų 50-tuką ir linkime sėkmės!

Mokyklos
Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-8 klasių mokinių piešinių paroda-konkursas ,,Paukščio
portretas‘‘ 2016-03-17
Mokyklos 3b klasės mokinys Vilius Umbrasas(mokytoja I.Rekuvienė) ir 4a klasės mokinė Jurga
Kriugždaitė (mokytoja R.Petravičienė) tapo laureatais Kauno miesto 1-8 klasių mokinių piešinių
parodoje-konkurse ,,Paukščio portretas‘‘ ir buvo apdovanoti Kauno moksleivių aplinkotyros centro
diplomais. Džiaugiamės ir linkime sėkmės ateityje!

Mokytojų ir mokinių metodinė- praktinė konferencija ,,Aš taip pat kuriu pasaulį‘‘ 2016-03-17
3a klasės mokinės: Paula Armalytė ir Gerda Pranckevičiūtė (mokytoja J.Gvildienė ir
logopedė R.Benešiūnienė)

sėkmingai dalyvavo mokytojų ir mokinių metodinėje- praktinėje

konferencijoje ,,Aš taip pat kuriu pasaulį‘‘ ir buvo apdovanotos Kauno Aleksandro Stulginskio
mokyklos-daugiafunkcinio centro padėkos raštais. Džiaugiamės!

Respublikinis kūrybinis etnografinis kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų,
daug pasakytų...‘‘ 2016-03-09
Mokyklos 2c klasės mokiniai: Jokūbas Ribokas ir Jokūbas Urbonas (mokytoja A.Lukminienė)
sėkmingai dalyvavo respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros konkurse ,,Jei prakalbėtų,
daug pasakytų...‘‘, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Konkurse mokiniai užėmė
I-ąją vietą ir buvo apdovanoti Kauno tautinės kultūros centro padėkos raštu.
Sveikiname nugalėtojus!

Respublikinis IV klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas ,,Rašau diktantą 2016‘‘
2016-02-24
Mokyklos 4a klasės mokinė Jurga Kriugždaitė (mokytoja R.Petravičienė) sėkmingai dalyvavo
respublikiniame IV klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse ,,Rašau diktantą 2016‘‘, kuris
vyko Jonavos pradinėje mokykloje. Mokinė užėmė prizinę III-ąją

vietą ir buvo apdovanota

Jonavos suaugusiųjų švietimo centro bei Jonavos pradinės mokyklos padėkosraštais bei atminimo
dovanėle.Sveikiname!

Respublikinės varžytuvės ,,Tautosakos malūnas -2016‘‘ 2016-02-23
Mokyklos 2c klasės mokiniai: Dovilė Miškinytė, Miglė Šutinytė, Augustė Tamoševičiūtė, Karolis
Kaušas, Jokūbas Urbonas (mokytojos A.Lukminienė ir J.Rupšienė)

dalyvavo respublikinėse

varžytuvėse ,,Tautosakos malūnas-2016‘‘ ir buvo apdovanoti Kauno tautinės kultūros centro padėka.
Sveikiname !

Edukacinis konkursas ,,Olympis 2015- Rudens sesija‘‘
Mokyklos I a klasės mokiniai: Paulina Barauskaitė , Lukrecija Bendoraitytė , Karina Bosaitė ,
Kajus Efimenko , Kristijonas Galinaitis , Žemyna Gaulytė , Ingrida Grizaitė , Ieva Kvederaitė ,
Indrė Levinskaitė , Saida Račaitytė , Vilena Radzevičiūtė , Margarita Ušackaitė , Beatričė
Zakarevičiūtė , Vincentas, Živelis , Erikas Žotkevičius ( mokytoja R.Dirginčienė) , I c klasės
mokiniai: Dovydas Rudzevičius , Jonas Jurkonis, Benas Kasperaitis, Dovydas Paškevičius, Ditė
Minkštimaitė, Ąžuolas Balcevičius (mokytoja K.Žemaitienė),IIb klasės mokinys Kajus Sapka
(mokytoja R.Aleksynienė) sėkmingai dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis 2015 - Rudens
sesija“ .Visi mokiniai apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis, o Ic klasės mokinys
Dovydas Rudzevičius užėmė I-ą vietą ir apdovanotas medaliu. Sveikiname ir linkime sėkmės
ateityje!

Mokyklos
Mokyklų aplinkos puošimo Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms konkursas 2016-01-14 Mokyklos
aplinkos puošimo grupė apdovanota Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus
diplomu už puikų erdvinių motyvų panaudojimą puošiant mokyklą šv. Kalėdų ir Naujųjų metų
šventėms. Sveikiname ir linkime sėkmės ateityje!

Kalėdinių kompozicijų konkursas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia‘‘ 2016-01-14
Mokyklos 2b klasės mokinys Danas Kapčiūnas (mokytoja R.Aleksynienė) ir 2c klasės mokinys
Jokūbas Ribokas (mokytoja A.Lukminienė) tapo nugalėtojais, dalyvaujant Kauno m. bendrojo
ugdymo mokyklų kalėdinių kompozicijų konkurse ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia‘‘.Mokiniai
apdovanoti Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėkomis. Sveikiname!

Kalėdinių puokščių paroda-konkursas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia‘‘ 2015 12
Mokykloje

vykusioje

Kalėdinių

puokščių

parodoje-konkurse

,,Sveika

gyva,

Kalėdų

viešnia‘‘sėkmingai dalyvavo ir tapo nugalėtojais šie mokiniai: 1a klasės mokinė Karina Bosaitė
(mokytoja R.Dirginčienė), 1c klasės mokinė KamilėKapočiūtė (mokytoja K.Žemaitienė), 2c klasės
mokiniai: Augustė Tamoševičiūtė , Emilijus Šustavičius ir Jokūbas Ribokas (mokytoja A.

Lukminienė), 2b klasės mokiniai: Liepa Medelinskaitė ir DanasKapčiūnas (mokytoja R.
Aleksynienė), 3a klasės mokiniai: Sima Laukaitytė ir Laurynas Vaikasas (mokytoja J. .Gvildienė),
4a klasės mokinės: Urtė Gulbinaitė ir Milda Uzelman (mokytoja R.Petravičienė). Taip pat mokyklos
2c klasės mokiniai: Emilijus Šustavičius ir Augustė Tamoševičiūtė apdovanoti Kauno m.
savivaldybės administracijos filialo Panemunės seniūnijos padėkomis.Sveikiname nugalėtojus!

Konkursas-paroda ,,Piešiame kompiuteriu ‘‘ 2015-12-15
Mokyklos 1c klasės mokinys Povilas Balsevičius ( mokytoja K.Žemaitienė), 3a klasės mokiniai:
Benita Ribikauskaitė, Laurynas Vaikasas (mokytoja J.Gvildienė) sėkmingai dalyvavo Kauno m.
pradinių klasių mokinių, jų šeimos narių ir mokytojų kūrybiniame virtualiame konkurse-parodoje
,,Piešiame kompiuteriu‘‘ ir apdovanoti padėkos raštais.Dėkojame už iniciatyvą!

Kalėdinių atvirukų paroda ,,Kalėdos,Kalėdos...‘‘ 2015-12
Mokyklos 2c klasės mokiniai: Augustė Tamoševičiūtė, Jokūbas Ribokas (mokytoja A.Lukminienė)
sėkmingai dalyvavo Kauno m. pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių sukurtų kalėdinių atvirukų
parodoje ,,Kalėdos, Kalėdos...‘‘, o Emilijus Šustavičius tapo šios parodos nugalėtoju. Sveikiname ir
linkime sėkmės ateityje.

Respublikinis folkloro festivalis ,,Čirpynė-2015 ‘‘ 2015-11-28
Mokyklos folkloro ansamblis ,,Šilinukai‘‘

(vadovės G.Kepežinskienė, J.Rupšienė)

dalyvavo

respublikiniame moksleivių instrumentinio folkloro festivalyje ,,Čirpynė – 2015‘‘ ir apdovanotas
Kauno Tautinės kultūros centro padėka.Dėkojame už iniciatyvą!

Respublikinis projektas ,,Giminės medis ‘‘ 2015-11-26
Mokyklos folkloro ansamblis ,,Šilinukai‘‘ (vadovės G.Kepežinskienė. A.Lukminienė) už sėkmingą
dalyvavimą respublikiniame projekte ,,Giminės medis‘‘ apdovanotas Kauno Tautinės kultūros
centro padėka. Dėkojame už tradicijų puoselėjimą ir linkime sėkmės ateityje!

Renginys ,,Aš ir tu – mes kartu ‘‘ 2015-11-26
Kauno Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje 3c klasės mokinys Deilanas Kalvinskas (mokytoja
J.Kukanauzienė) ir 4a klasės mokinė Smiltė Židonytė (mokytoja R.Petravičienė) sėkmingai dalyvavo
renginyje ,,Aš ir tu – mes kartu ‘‘ ir buvo apdovanoti padėkos raštais. Sveikiname!

Olimpiada ,,Menar 2015‘‘ 2015 11 21
Mokyklos 1a klasės mokinė Vilena Radzevičiūtė (mokytoja R.Dirginčienė) Kauno miesto
olimpiadoje ,,Menar 2015‘‘ Anzan rungtyje savo amžiaus grupėje užėmė I-ąją vietą ir apdovanota
Menar akademijos diplomu. Sveikiname nugalėtoją!

Respublikinis moksleivių skaitovų konkursas 2015-11-14
Respublikiniame moksleivių skaitovų konkurse ,vykusiame Maironio lietuvių literatūros muziejuje ,
1 b klasės mokinė Augustė Jokubauskytė (mokytoja I.Gudaitienė) buvo apdovanota padėkos raštu.
Džiaugiamės!

Konkursas-paroda ,,Sveika mityba-sveikas žmogus‘‘ 2015 11 11
Mokyklos 3c klasės mokinės: Dinara Klimavičiūtė, Evita Bražionytė, Karilė Granickaitė (mokytoja
J.Kukanauzienė) už sėkmingą dalyvavimą konkurse-parodoje ,,Sveika mityba-sveikas žmogus‘‘
apdovanotos Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro padėkomis. Džiaugiamės!

Teisinių žinių viktorina ,,Būk saugus‘‘ 2015 11 05
Mokyklos 3c klasės mokiniai (mokytoja J.Kukanauzienė) sėkmingai dalyvavo Mykolo Romerio
universiteto Kauno policijos fakultete vykusioje Teisinių žinių viktorinoje ,,Būk saugus‘‘ ir
apdovanoti padėkos raštu. Dėkojame už iniciatyvą!

Kvadrato varžybos 2015-10-20
Mokyklos ketvirtų klasių mokinių komanda (mokytojos G.Steponaitienė, R.Petravičienė) sėkmingai
dalyvavo Kauno m. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių olimpinio festivalio kvadrato varžybų I
etape ,vykusiame Kauno Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje. Dėkojame ir linkime sėkmės
ateityje!

Šventė,,Ruduo atvėrė spalvų ir derliaus aruodus‘‘ 2015 10 15
Mokyklos botanikų būrelio komanda ( mokytoja I.Rekuvienė) už sėkmingą dalyvavimą Kauno miesto
ugdymo įstaigų mokinių šventėje ,,Ruduo atvėrė spalvų ir derliaus aruodus‘‘ apdovanota
Kauno moksleivių aplinkotyros centro padėkos raštu. Džiaugiamės!

Konkursas -projektas,,Mano šeimos vasara“ 2015-09
Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių projekte -konkurse ,,Mano šeimos vasara"Ic
klasės mokinė Ditė Minkštimaitė (mokytoja K.Žemaitienė), II c klasės mokinys Jokūbas Ribokas
(mokytoja A. Lukminienė) ir IIIb klasės mokinys Deividas Dambrauskas ( mokytoja
I.Rekuvienė) tapo laureatais ir buvo apdovanoti ŠUS padėkomis ir prizais. Sveikiname nugalėtojus!

