
JONAVOS PANERIO PRADINĖS MOKYKLOS 2021-2022 MOKSLO METŲ 

PUG, 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, VIKTORINŲ,VARŽYBŲ 

PASIEKIMAI 
 

 

 

 
Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vieta, pasiekimai 

1. Pasaulio pažinimo olimpiada „Mano gaublys 2021“ 4 mok. – I vieta, 

26 mok. – II vieta, 

27mok. – III vieta 

2. Tarptautiniai edukaciniai konkursai „Olympis 2021 

– Pavasario sesija“ 

4 mok. - I laipsnio diplomas, medalis 

(lietuvių k.) 

32 mok. – I laipsnio diplomas (lietuvių k.) 

11 mok. – II laipsnio diplomas (lietuvių k.) 

6 mok. – III laipsnio diplomas (lietuvių k.) 

 

4 mok. – I laipsnio diplomas, medalis (anglų 

k.) 

26 mok. – I laipsnio diplomas (anglų k.) 

3 mok. – II laipsnio diplomas (anglų k.) 

1 mok. III laipsnio diplomas (anglų k.) 

 

2 mok. – I laipsnio diplomas, medalis 

(matematika) 

16 mok. – I laipsnio diplomas (matematika) 

24 mok. – II laipsnio diplomas (matematika) 

9 mok. - III laipsnio diplomas (matematika) 

 

5 mok. – I laipsnio diplomas, medalis 

(pasaulio pažinimas) 

34 mok. – I laipsnio diplomas (pasaulio 

pažinimas) 

12 mok. – II laipsnio diplomas (pasaulio 

pažinimas) 

3 mok. - III laipsnio diplomas (pasaulio 

pažinimas) 

3. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 

2021“ 

Jonavos rajono savivaldybėje užimta II vieta 

4. Matmintinis - Pranglimine 2021 m. Lietuvos 

atrankos etapas 

1, 23, 34 vietos 

5. Respublikinis Haiku rašymo anglų k. ir fotografijos 

konkursas „Shaping peace with nature“ 

I, III vietos 

6. Rajono kūrybinis konkursas „Kartu mes – Lietuva“ 1 kl. ir 4 kl. – I vietos 

7. Tarptautinė olimpiada „Kings“ anglų k. 2 mok. – auksiniai medaliai 

8. Jonavos rajono III klasių mokinių protų mūšis III vieta 

9. RC laida „Pradinuko klausimas“ Diplomas gudriausiam pradinukui 

10. Respublikos švietimo įstaigų vaikų ir mokinių 

virtualus konkursas - paroda „Mano gimtinė“ 

I, II vietos 

11. Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų skirtingų 

gebėjimų 1-4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo/ 

deklamavimo konkursas „Žodžio sparnai Tavo 

sielai, Mama“ 

III vieta 

12. Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2021“ Trečiokų grupėje II vieta 



13. Respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros 

vaikų ir mokinių konkursas „Jei prakalbėtų, daug 

pasakytų...“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

Paskatinamosios vietos laimėtoja 

14. „Matmintinis - Pranglimine 2021“ respublikinis 

finalas 

2, 14 vietos 

15. Jonavos rajono 4 klasių mokinių matematikos 

olimpiada 

2 mok. – II vieta 

16. VKIF „Kalbų kengūra 2021“ 1 Oranžinės Kengūros diplomas (anglų k.) 

17. VKIF Tarptautinis 2021 m. projektas „Tavo 

žvilgsnis“ (teksto iliustracija) 

4 mok. - Diplomai 

18. Tarptautinis 2021 m. projektas „Tavo žvilgsnis“ 

(vertimas iš rusų kalbos) 

1 mok. - Diplomas 

19. Tarptautiniai edukaciniai konkursai „Olympis 2021 

– Rudens sesija“ 

6 mok. - I laipsnio diplomas, medalis 

(lietuvių k.) 

39 mok. – I laipsnio diplomas (lietuvių k.) 

11 mok. – II laipsnio diplomas (lietuvių k.) 

5 mok. – III laipsnio diplomas (lietuvių k.) 

 

6 mok. – I laipsnio diplomas, medalis (anglų 

k.) 

20 mok. – I laipsnio diplomas (anglų k.) 

4 mok. – II laipsnio diplomas (anglų k.) 

1 mok. III laipsnio diplomas (anglų k.) 

 

4 mok. – I laipsnio diplomas, medalis 

(matematika) 

34 mok. – I laipsnio diplomas (matematika) 

18 mok. – II laipsnio diplomas (matematika) 

9 mok. - III laipsnio diplomas (matematika) 

 

3 mok. – I laipsnio diplomas, medalis 

(pasaulio pažinimas) 

35 mok. – I laipsnio diplomas (pasaulio 

pažinimas) 

15 mok. – II laipsnio diplomas (pasaulio 

pažinimas) 

1 mok. - III laipsnio diplomas (pasaulio 

pažinimas) 

 

1 mok. – I laipsnio diplomas, medalis 

(informacinės technologijos) 

5 mok. - I laipsnio diplomas (informacinės 

technologijos) 

3 mok. – II laipsnio diplomas (informacinės 

technologijos) 

1 mok. – III laipsnio diplomas 

(informacinės technologijos) 

20. Tarptautinis projektas „Jausmų sumuštinis“ 1 mok. – I vieta, 

1 mok. – II vieta 

21. Nuotolinis vaikų piešinių konkursas „Myliu savo 

augintinį“ 

1 mok. – nominacija už spalvingiausią 

piešinį 
22. Rajoninis dailyraščio konkursas „Rudens raštai“ 1 mok. - II vieta 

 

 

 

 



Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vieta, pasiekimai 

23.  Respublikinė bendrojo lavinimo mokyklų 2 klasių 

mokinių viktorina „Gudručių šalyje“ 

4 mok. mokyklos komanda – I vieta 

24. Projektas „KINGS LYGA“ 2 mok. – I vieta, aukso medalis 

2 mok. – II vieta, sidabro medalis 

 

25. Jonavos rajono ugdymo virtualaus priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų dailaus rašto 

konkursas „Mažoji plunksnelė-2022“ 

1 PUG mok. - III vieta 

26. Respublikinis pradinių klasių mokinių piešinių 

konkursas „Stebuklinga gėlė“ 

1 mok. - III vieta 

27. Jonavos rajono švietimo įstaigų 3 klasių mokinių 

protų mūšis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai vasario 16-ajai 

3 mok. mokyklos komanda – I vieta 

28. Tarptautinis projektas „Jausmų sumuštinis“ 1 mok. - I vieta 

1 mok. - II vieta 

29. Tarptautiniai edukaciniai konkursai „Olympis 2022 – 

Pavasario sesija“ 

19 mok. – I vieta + medaliai 

192 vnt. diplomų (I-III vietos)  

30. Matematikos konkursas „Kengūra 2022“ 3 mok. – I vieta savivaldybėje 

2 mok. – II vieta savivaldybėje 

2 mok. – III vieta savivaldybėje 

31. Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2022“ 4 mok. – I vieta 

1 mok. – II vieta 

32. Jonavos rajono 4 klasių mokinių matematikos 

olimpiada 

1 mok. – I vieta 

33. 2022 m. Jonavos r. mokinių lengvosios atletikos 

pavasario kroso varžybos 500 m. 

1 mok. – II vieta 

1 mok. – III vieta 

34. Respublikinė piešinių ir erdvinių kompozicijų virtuali 

paroda-konkursas „Tautodailės verpetuose. Mažoji 

architektūra. Kryžius-saulutė“ 

1 mok. – I vieta 

35. Anglų k. „Kengūra“ 5 mok. – auksinė kengūra (I vieta) 

1 mok. – sidabrinė kengūra (II vieta) 

1 mok. – oranžinė kengūra (III vieta) 

36. Rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 

mokinių virtuali poezijos popietė „English Verse-

2022“ 

1 mok. - Nominacija už taisyklinga tartimi 

padeklamuotą eilėraštį ir originalumą 

1 mok. – Nominacija už nuotaikingiausiai 

padeklamuotą eilėraštį 

1 mok. – Nominacija už artistiškumą 

37. Tarptautinis 2022 m. projektas „Tavo žvilgsnis“ 

(anglų k.) 

3 mok. Diplomas 

38. Respublikos paroda, skirta pasaulinės kvantinės 

dienos Lietuvoje proga „Kvantinė fizika mene“ 

1 mok. – I vietos laureatas 

1 mok. - II vietos laureatas 

1 mok. - IV vietos laureatas 

1 mok. - V vietos laureatas 

39. Respublikinė piešinių ir erdvinių kompozicijų virtuali 

paroda-konkursas „Tautodailės verpetuose. Mažoji 

architektūra. Kryžius-saulutė“ 

1 mok. – I vieta 

 


