
Mokinių pasiekimai 2013-2014 mokslo metais 
 

Gamta atiduoda savo derlių rudenį. Viskas, ką saulės šviesa ir šiluma, lietaus gaiva ir žemės derlingumas išaugino, 

džiugina žmogų. 

Mokyklos savo derlių skaičiuoja pavasarį. Nuo Rugsėjo 1-osios kiekvieną dieną jaunas žmogus siekia žinių, ugdo 

savo talentus ir gebėjimus.Gimnazijos mokytojai daug dėmesio skiria mokinių gebėjimų atpažinimui ir lavinimui. 

Pagrindiniu kiekvienos dienos tikslu tampa aktyvios, kūrybiškos asmenybės ugdymas, mokinių individualių gebėjimų 

ir saviraiškos poreikių tenkinimas. Kasdien po pamokų mokiniai gilina savo dalykines kompetencijas individualiose 

ir grupinėse konsultacijose. 

Gimnazistai skatinami aktyviai dalyvauti olimpiadose, konkursuose, konferencijose, tarptautiniuose projektuose. Tai 

geras būdas patikrinti savo žinias ir palyginti jas su kitų miesto ir respublikos mokyklų mokinių pasiekimais. Šiais 

metais didžiuojamės aukštais mokinių pasiekimais įvairiose srityse. Geri rezultatai džiugina pačius mokinius, jų tėvus 

ir mokytojus.  

                                                      Mūsų gabieji – pats didžiausias turtas.  

 

Jaunieji fizikai - Jokūbas Pelanskis, Justinas Rumbutis, Augustas Maciukas, Arnas Diktanas. 

Jaunieji matematikai - Jokūbas Pelanskis, Justinas Rumbutis, Paulius Marcinkus, Linas Sasnauskas, Arnas 

Diktanas, Linas Šyvis, Deividas Sendžikas, Justinas Januškevičius, Goda Miltinytė, Linas Zacharovas, Dovilė 

Gustytė, Martynas Saulius, Urtė Daužvardytė. 

Jaunasis chemikas – Jokūbas Pelanskis. 

Jaunieji biologai – Jokūbas Pelanskis, Kristijonas Žalys, Ignė Jurkutė, Justinas Januškevičius. 

Jaunasis geografas– Arnas Diktanas. 

Jaunasis  informatikas- Paulius Marcinkus. 

Jaunieji istorikai – Rokas Gasparaitis, Goda Miltinytė, Gintarė Pakulytė. 

Jaunasis technologas - Deividas Bilius. 

Jaunieji filologai ( lietuvių , anglų, rusų, vokiečių kalbos) - Airidas Labinas, Eglė Gražytė, Agnė Konciūtė, Gerda 

Mikelionytė, Kristijonas Žalys, Arnas Diktanas, Goda Miltinytė, Ieva Ivanova, Viltautas Vėlaitis, Meda Dargytė, 

Paulina Janulytė, Justina Ramonaitė, Vaida Visockytė, Ignė Jurkutė, Justina Pinskutė-Jasaitė, Edvinas Šarauskas. 

Jaunieji menininkai – vokalinis ansamblis ( vadovė Aušra Kardašienė), Gerda Mikelionytė. 

 

     Ne vieno jauno ir talentingo gimnazisto pavardė paminėta net kelis kartus. Stebina šių žmonių įvairiapusės 

žinios, veiklumas ir energingumas, pozityvus jaunatviškas maksimalizmas. Toks jaunimas - Lietuvos ateitis. 
 

Prezidentūroje buvo pagerbti tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai 

    2013 metų gruodžio mėnesį Prezidentūroje buvo  pagerbti tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai, jų 

mokytojai ir komandų vadovai. Labai džiugu paminėti, kad tarp jų buvo ir mūsų gimnazistas Justinas Rumbutis 

(mokytojas Romualdas Uža),  kuris 2013  m. liepos 7-14 d. dalyvavo tarptautinėje fizikos olimpiadoje ir buvo 

apdovanotas pagyrimo raštu.  

     Iš šiais mokslo metais Justinas džiugina savo žiniomis ir laimėjimais. XXV Lietuvos mokinių fizikos 

čempionate jis užėmė  I vietą,  Švietimo skyriaus organizuotoje fizikos olimpiadoje taip pat buvo 

nepralenkiamas - I vieta. Didždvario gimnazijos organizuotoje Šiaulių krašto vaikinų matematikos olimpiadoje - I 

vieta, Šiaulių universiteto organizuotoje apskrities matematikos olimpiadoje taip pat  I vieta.  

 
 

Šie gimnazistai – daugelio dalykinių olimpiadų ir konkursų prizininkai 
 

Jokūbas Pelanskis – fizika (XXV Lietuvos mokinių fizikos čempionatas, II vieta), chemija (Šiaulių miesto 

švietimo skyriaus organizuota chemijos olimpiada, I vieta), matematika (Didždvario gimnazijos organizuotos 

Šiaulių krašto vaikinų matematikos olimpiada, III vieta, Apskrities matematikos olimpiada, III vieta), biologija 

(Šiaulių miesto švietimo skyriaus organizuota  biologijos olimpiada, II vieta).  
 

Goda Miltinytė – matematika (Didždvario gimnazijos organizuota matematikos olimpiada-konkursas, II vieta, 

Juliaus Janonio gimnazijos organizuotame Šiaulių krašto merginų matematikos olimpiada, II vieta, Šiaulių 

universiteto apskrities matematikos olimpiada, III vieta), anglų kalba  

(,,Romuvos“ gimnazijos organizuotame anglų kalbos raiškiojo skaitymo konkurse, III vieta), lietuvių kalba (Šiaulių 

miesto švietimo skyriaus organizuota lietuvių kalbos olimpiada, I vieta, Dainų progimnazijos organizuoto lietuvių 

kalbos rašinio konkurse „Ar šeima vis dar vertybė?“, I vieta), rusų kalba (,,Romuvos“ gimnazijos organizuotame rusų 

kalbos raiškiojo skaitymo konkurse, II vieta), istorija (Šiaulių miesto švietimo skyriaus organizuota istorijos 

olimpiada, III vieta). 


