
Jonavos Panerio pradinės mokyklos  

2017 metų priešmokyklinės grupės ugdytinių ir 1 – 4 klasių mokinių  

Pasiekimai  konkursuose, olimpiadose, varžybose 

 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Vieta, pasiekimai 

1.  Tarptautinė Kings matematikos olimpiada Diplomai 

2.  Tarptautinė Kings anglų kalbos olimpiada Diplomai  

3.  Edukacinis konkursas „Olympis 2017“ 11 padėkų 

33 diplomai 

4.  Respublikinis  diktanto rašymo konkursas „Rašau diktantą 2017“  III vieta 

5.  Rajono 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada II vieta 

6.  Rajoninis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai_2017“  II vieta 

7.  Rajono mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Skambėk, gimtasis 

žodi 2017” 

II vieta  

8.  Lietuvos respublikinės varžybos „Matmintinio – Pranglimine  

2017”  

3 ketvirtų klasių 

mokiniai pateko į 

10tuką. 

4  1-2 klasių mokiniai 

pateko į 50 tuką. 

9.  Rajoninė matematikos olimpiada  II  vieta 

10.  Dailaus rašto konkursas „Rašysena 2017“ II klasių mokiniams III vieta 

11.  Lengvosios atletikos pavasario kroso varžybos  I vieta 

12.  Rajono 11-asis ikimokyklinių įstaigų šaškių turnyras „Baltieji 

pradeda“ 

III vieta 

13.  Respublikinis 11-asis ikimokyklinių įstaigų šaškių turnyras „Baltieji 

pradeda“ 

Dešimtuke  

14.  Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“  Padėkos raštai 

15.  Jonavos  rajono mokyklų III grupės žaidynės  I vieta 

16.  Rajoninė viktorina 4 klasių mokiniams „Irkis į gilumą“  II vieta 

17.  Rajoninė tikybos viktorina „Tikėjimo kelionė“ Padėkos  

18.  Rajoninė tikybos viktorina „Aukime drauge“ I vieta 

19.  4-5 klasių mokinių viktorina „Į svečius pas Juozapą“  I vieta 

20.  Jonavos rajono mokyklų žaidynių vaikų kvadrato varžybos  I vieta 



21.  Lietuvos mokyklų žaidynių mokinių zoninės kvadrato varžybos  III vieta 

22.  Rajono  sporto varžybos  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  II vieta 

23.  Rajono bendrojo lavinimo mokyklų piešinių konkursas „Pasaka 

vaiko delne“ 

Padėka 

24.  Piešinių konkursas „Vaikų vėlykėlės“ Padėka 

25.  Viktorina „Miškas - mano svajonių namai“ Padėka 

26.  Respublikinė bendrojo lavinimo mokyklų 1-4 klasių mokinių fiesta 

konkursas „Visi šoka, kaip kas moka“ 

Padėkos raštai 

27.  Respublikinė priešmokyklinio ugdymo kūrybinių darbų paroda 

„Mano mylimiausia lietuviška raidė“ 

Padėka  

28.  Rajono priešmokyklinio ugdymo vaikų sportinės varžybos 

„Kamuoliukas Greituoliukas“ 

Padėka 

 

 


