
JONAVOS PANERIO PRADINĖS MOKYKLOS 

2018 METŲ PUG, 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ  

OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, VIKTORINŲ,VARŽYBŲ PASIEKIMAI  

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Vieta, pasiekimai 

1.  Tarptautinis matematikos konkursas Kengūra 2018 Jonavos raj. 10- tuke 

1 kl.   3 mok.,2 kl.   1 mok. 

3 kl.   2 mok.,4 kl.   5 mok. 

2.  Tarptautinis konkursas Kalbų Kengūra 2018 (anglų k.) 3 Auksinės Kengūros diplomai 

1 Oranžinės Kengūros diplomas 

7 padėkos raštai 

3.  Tarptautinis konkursas Kalbų Kengūra 2018 (lietuvių k.) 22 mok. Padėkos raštai 

4.  Lietuvos respublikinės varžybos „Matmintinio – 

Pranglimine  2018”  

1 klasių mok. IX v. 

1 mok. Lietuvos 10 tuke 

5.  Jonavos rajono 2 klasių mokinių viktorina „Linksmieji 

labirintai“ 

I vieta 

6.  Respublikinis 4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto 

konkursas „Rašau diktantą 2018“  

I vieta 

7.  Kūrybinių darbų konkursas „Padovanok Kalėdinį atviruką“ I vieta 

8.  Rajoninė viktorina 4 klasių mokiniams „Irkis į gilumą“  I vieta 

9.  Jonavos rajono mokyklų žaidynių vaikų kvadrato varžybos  I vieta 

10.  Jonavos rajono 2 klasių mokinių šventė - viktorina „Šaunusis 

ketvertas“ 

II vieta 

11.  Jonavos rajono 2 klasių mokinių šventė – viktorina 

„Gudručių šalyje“ 

II vieta 

12.  Jonavos  rajono bendrojo lavinimo mokyklų 4 klasių 

mokinių  matematikos olimpiada 

II  vieta 

13.  Respublikinis  mintino skaičiavimo konkursas „Matmintinis 

2018“.   

II, IV vietos 

14.  Rajono mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Skambėk, 

gimtasis žodi 2018” 

III vieta  

15.  Lietuvos mokyklų žaidynių mokinių zoninės kvadrato 

varžybos  

III vieta 

16.  Rajono  sporto varžybos  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  III vieta 

17.  Rajono bendrojo lavinimo mokyklų šventė konkursas 

„Kaziukas kitaip“ 

III vieta 

18.  Jonavos  rajono bendrojo lavinimo mokyklų 2 klasių 

mokinių dailyraščio konkurso „Rašysena 2018“ 

IV vieta 

19.  Rajoninė tikybos viktorina „Tikėjimo kelionė“ Padėkos  raštai 

20.  Rajono bendrojo lavinimo mokyklų piešinių konkursas 

„Pasaka vaiko delne“ 

Padėkos  raštai 

21.  Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų piešinių  paroda „Mažoj širdelėj - Lietuva“ 

Padėkos  raštai 

22.  Jonavos rajono 2 klasių mokinių viktorina „Rudens gėrybėse 

– vandens lašas“ 

Padėkos raštai 

23.  Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 1-4 klasių 

mokinių virtuali paroda „Iš mano gimtinės istorijos“ skirtos 

Lietuvos šimtmečiui paminėti 

Padėkos raštai žaidimai, knygos 



24.  Matematikos  viktorina „Kiek ten?“. Padėkos  raštai 

25.  Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“ Padėkos  raštai PUG 

26.  Kūrybinių darbų paroda „100 gimtadienio paukščių“ Padėkos  raštai PUG 

27.  Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Rašau žodį „Lietuva“, 

skirta Lietuvos 100 mečiui 

Padėkos  raštai PUG 

28.  Rajono piešinių konkursas „Iš kur šiluma namuose – vaikų 

akimis“ 

2 mok. laureatai, Padėkos  raštai 

29.  Piešinių konkursas „100 vaikų piešinių Lietuvai“ Atminimo  dovanos 

30.  Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“  10 mok. laureatai, Padėkos  raštai 
 


