2010 - 2011 m.m.
„KALBŲ KENGŪROS" LAUREATAI
Vasaros pabaigoje mus pasiekė „Kalbų Kengūros" rezultatai:
Lietuvių kalbos programos laureatai:
Emilija Railaitė (4 kl.) - 196,5 taškų - auksinės kengūros diplomas
Šarūnas Arbačiauskas - (2 kl.) - 198,25 taškų - auksinės kengūros diplomas
Gerdas Saladžius (4 kl.) - 193,75 taškų - sidabrinės kengūros diplomas
Sima Bartninkaitė (2 kl.) - 193,75 taškų - sidabrinės kengūros diplomas
Andrius Bieliauskas (4 kl.) - 190 taškų - oranžinės kengūros diplomas
Emilija Kuprytė (4 kl.) - 191,25 taškų - oranžinės kengūros diplomas
Viktorija Juknaitė (4 kl.) - 191,5 taškų - oranžinės kengūros diplomas
Džiaugiamės kartu su mokiniais, tėveliais ir mokytojais!

VERTIMŲ IR ILIUSTRACIJŲ PROJEKTO „TAVO ŽVILGSNIS" LAUREATĖ
Sveikiname 4 kl. mokinę Danielę Giedraitytę, kuri projekte tapo laureate ir kaip vertėja, ir kaip
dailininkė!

SĖKMĖ TARPTAUTINIAME KONKURSE
Sėkmė vėl aplankė 3b klasės mokinę Kamilę Tilinskaitę - mergaitė tapo laureate III - ajame
tarptautiniame konkurse „OLIMPO MUSICALE".
Nuoširdžiausi sveikinimai!
KNYGŲ SKIRTUKŲ KONKURSAS
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vykstančiame knygų skirtukų konkurse 3b klasės mokinė
Goda Ginelevičiūtė laimėjo savaitės trukmės stovyklą - šį prizą įsteigė kalbų mokykla "Kalba", o
ketvirtokas Gerdas Saladžius - prizą, kurį įsteigė leidykla "Baltos lankos".

RESPUBLIKINIO KONKURSO LAUREATĖS

Džiaugiamės respublikinio kompiuterinio atviruko konkurso "Tau, Mamyte" rezultatais - Laura
Blažytė iš 3b ir Rugilė Tamošiūnaitė iš 4 kl. tapo laureatėmis!
Rugilė užėmė III-iąją vietą respublikoje, o Laura buvo apdovanota paskatinamuoju prizu!
Plačiau apie konkursą - tinklapyje http://taumamyte.wordpress.com

TARPTAUTINIO KONKURSO LAUREATĖ
Kamilė Tilinskaitė (3b) tapo tarptautinio jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkurso - festivalio
„GIOVANI VIRTUOSI" laureate! Sveikiname!!!
SVEIKINAME LAUREATĄ!
3b klasės mokinys Jaunius Žilinskas tapo laureatu dešimtajame Jono Švedo liaudies instrumentų
atlikėjų konkurse.
Džiaugiamės Jauniaus sėkme!

LAUREATĖS SKAITOVŲ KONKURSE
Sveikiname Adrianą Jurevičiūtę (3b) ir Danielę Giedraitytę (4 kl.), kurios tapo 2011 m. poetams
jubiliatams skirto skaitovų konkurso „Žemelė pakėlė mane ant delnų" nugalėtojomis!
Džiaugiamės ir Rimante Gvergždyte (3b), kuri apdovanota paskatinamuoju prizu.

TARPTAUTINIO KONKURSO LAUREATĖ
Sveikiname Kamilę Tilinskaitę (3b) tapusią tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Sonorum"
laureate!

GIESMIŲ GIESMELĖ
Šiemet mes ir vėl laureatai „Giesmių giesmelės" konkurse!
Sveikiname solistą pirmoką Beną Andriuščenką (1a) ir ketvirtokių duetą Danielę Giedraitytę ir
Emiliją Railaitę!

TRAMTATULIS 2011
Kauno tautinės kultūros centro folklorinis ansamblis „Ratilėlis", kurį lanko 3b klasės mokinys
Jaunius Žilinskas, tapo respublikinio vaikų ir moksleivių - lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų
konkurso „Tramtatulis 2011"Kauno turo laureatu. Sveikiname!

MATMINTINIS
Pasibaigė matematikos mintinio skaičiavimo varžybų „Matmintinis - Pranglimine 2011" Lietuvos
atrankiniai etapai.
Sveikiname 3 b klasės mokinį Beną Jankauską, patekusį į geriausių Lietuvos 1-3 klasių matematikų
penkiasdešimtuką!

RESPUBLIKINIS KONKURSAS „JEI PRAKALBĖTŲ, DAUG PASAKYTŲ..."
1a klasės mokinys Laimonis Artūras Grybas, 3a klasės mokiniai Augustas Snigiriovas, Ana
Karilė Surova, 3b klasės mokinės Liepa Grybaitė ir Adriana Jurevičiūtė respublikiniame vaikų ir
mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų..." pristatė savo kūrybos darbus.
Ana Karilė Surova ir Liepa Grybaitė gavo apdovanojimą už folkloro tradicijų puoselėjimą ir
šiuolaikinių instrumentų įpynimą į lietuvių liaudies muziką.

KOMPIUTERINIO PIEŠINIŲ KONKURSO „ŽIEMOS FANTAZIJA 2010" REZULTATAI
Konkurso komisija išskyrė Mindaugo Virvičiaus (3b) piešinį „Kalėdinis kaimelis" kaip gražiausią
statinį atviruką.
Džiaugiamės kartu su Mindaugu!

KOMPIUTERINĖS KALĖDŲ PASAKOS 2010 PRIZININKAI
Smagu vėl pasidžiaugti respublikinio moksleivių piešinių konkurso „Kompiuterinė Kalėdų pasaka
2010" rezultatais - 4 kl. mokinės Rugilės Tamošiūnaitės darbas „Žemė laukia Kalėdų" užėmė II-ąją
vietą respublikoje!
3 b klasės mokinių Adrianos Jurevičiūtės ir Manto Česnaičio piešinys „Stebuklinga Kalėdų naktis"
- V-ąją vietą respublikoje!
Sveikiname!

