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 Miela bendruomene, 

  

 Sveikinu visus su prasidėjusiais ir jau gerokai įsibėgėjusiais Naujaisiais metais. 

 Juos linksmai pradėjome bendru visos mokyklos darbuotojų susitikimu sausio  

 pradžioje - kiekviena metodinė grupė bei darželio kolektyvas parengė meniškus 

 sveikinimus vieni kitiems bei palinkėjo išlaikyti šį kūrybiškumą savo pamokose. 

  

 Sausio 13-osios dienos minėjimas taip pat subūrė visą kolektyvą, bet smagiausa buvo matyti mūsų  

 gimnazijos  mokinius gausiai ir išdidžiai žygiuojančius Lentvario gatvėmis su aukštai iškeltomis  

 trispalvėmis. Tai - didžiausia padėka ir įvertinimas tiems, kurie prieš 25 metus kovojo už šių vaikų ateitį. 

 

 Sausio mėnesį tradiciškai prasidėjo įvairių konkursų ir olimpiadų maratonas. Sveikinu jau  

 nugalėjusiuosius ir linkiu sėkmės dar besiruošiantiesiems.  

 

 Taip pat noriu pasidžiaugti, kad mūsų bendruomenės dėka, kuri skiria mums 2 procencus nuo savo  

 pajamų mokesčio, sausio mėnesį mūsų valgyklos salė pasipuošė naujomis kėdėmis. Nors mokykla  

 nerenovuota, Jūsų dėka galime mokyklą padaryti jaukesne. Tuo pačiu noriu visus pakviesti prisidėti 

 prie mūsų dalyvavimo akcijoje “Mes rūšiuojam” - mokykla renka senus mobiliuosius telefonus ir  

 planšetinius kompiuterius. Jei surinksime jų daugiau nei kitos respublikos mokyklos, galime laimėti  

 išmaniąją klasę. Todėl, jei turite šių senų nenaudojamų įrenginių, perduokite juos mūsų gimnazijos  

 mokiniams. Tikiu, kad Jūsų dėka mes galime laimėti šį projektą. 

                    Visuomet Jūsų, 

               Gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius 
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Laisvės gynėjų dienos minėjimas 

Sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos paminėjimą gimnazijos bendruomenė pradėjo dalyvavimu akcijoje “Atmintis 

gyva, nes liudija“. Žvakių uždegimas languose ir pirmos pamokos pradžia kalbant apie 1991 m. sausio 13 d. 

įvykius, jau tapo tradicija gimnazijoje. Gimnazijos sienas papuošė jauniausiųjų mokinių, penktokų ir šeštokų, 

piešiniai. Vadovaujami dailės mokytojos A. Radimonienės mokiniai atskleidė, kaip jie suprantą šią atmintiną 

dieną, kai buvo apgintas mūsų noras būti laisvais. 14 val. I-IV kl. gimnazistai su mokytojais rinkosi gimnazijos 

fojė, kuri pražydo trispalvėmis vėliavomis ir vėliavėlėmis. Suorganizuoti mokytojų R. Junevičienės ir V. Ur-

belionienės gimnazistai darniai patraukė į Bažnyčios gatvę, kur įsiliejo į Lentvario kultūros rūmų organizuotą 

šventinę eiseną. Visi vieningai ir oriai dalyvavo Šv. Mišiose Lentvario bažnyčioje, atminimo valandėlėje prie 

Rūpintojėlio skulptūros. Renginys baigėsi Trakuose, kur mokytoja V. Urbelionienė ir gimnazijos mokinių tarybos 

nariai dalyvavo Sausio 13-ios įvykių 25-čio minėjimo iškilmėse Trakų kultūros rūmuose. Taip mes mokomės 

įvertinti Sausio 13-ąją: tai ne tik Aukos už mūsų Laisvę, bet ir didelė visos Tautos Pergalė. 
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Jaunųjų filologų konkursas 

 
Sausio 13 dieną Trakų švietimo pagalbos tarnyboje vyko Jaunųjų filologų darbų atranka į šalies turą. Ib klasės 
mokinės Jelenos Ivanovos publicistinė apybraiža „Rašytoja Neringa Vaitkutė: savitas žvilgsnis į pasaulį“ perėjo 
rajoninę atranką ir pateko į šalies turą. Darbo autorė Jelena labai džiaugiasi šiuo pasiekimu, nes ji jauniausia 
konkurso dalyvė ir darbą rašė pirmą kartą. Mokytoja A.Markauskienė irgi labai džiaugiasi mokinės sėkme, 
kadangi Jelena aktyvi, motyvuota, domisi įvairiapuse veikla, noriai išbando jėgas įvairiose srityse. Darbe 
analizuojama N.Vaitkutės kūryba, o įdomūs interviu atskleidžia ir spalvingą, įdomią rašytojos -gimnazijos 
biologijos mokytojos - asmenybę, ir Jelenos kruopštumą, darbštumą.  

 

 

Vaikui padėti reikia laiku 

Atsižvelgus į pastarąsias šalies aktualijas, kai 
mažamečiai Lietuvos piliečiai nukenčia dėl 
nepakankamos priežiūros, prastos socialinės 
aplinkos, neadekvačių artimųjų veiksmų, sausio 14 
d. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 
direktorius Jonas Kietavičius sukvietė administracinį 
posėdį. 

Direktorius į jį pakvietė ne tik gimnazijos socialines 
pedagoges Natalją Jastrebovą ir Editą Zaksienę bei 
Vaiko gerovės komisijos pirmininkę Inetą Nebutovą, 
bet ir Lentvario seniūnijoje dirbančias socialines 
darbuotojas – Trakų rajono paramos šeimai centro 
darbuotojas Ievą Jezerskienę, Ernestą Silnevič bei 
Ireną Zarubaitę. 

Posėdžio metu gimnazijos direktorius J. Kietavičius išreiškė nerimą bei rūpestį dėl gimnazijoje besimokančių 
rizikos grupei priklausančiose šeimose gyvenančių mokinių. Gimnazijos vadovas kalbėjo, kad itin skaudu, kai 
vaikui laiku nesuteikiama pagalba, todėl nuogąstaudamas, kad savivaldos lygmenyje kol kas nėra jokių siūlymų, 
kaip gerinti šių mokinių stebėjimą bei pagalbą jiems, pats imasi iniciatyvos ir nori pradėti ieškoti ir įdiegti 
efektyvų tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelį vietos bendruomenių lygmenyje. 

Pagrindinis šio modelio kūrimo tikslas – pagerinti seniūnijos ir gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimą, pakylėti 
į aukštesnį lygį informacijos sklaidą, aktyvinti socialinės rizikos šeimų stebėjimą bei konkrečią pagalbą jose 
augantiems vaikams. 

„ Reiktų ne analizuoti, kodėl atsitiko nelaimė, bet siekti prevenciškai užkirsti kelią apskritai jai atsirasti“, – sakė J. 
Kietavičius. 

Socialinė darbuotoja I. Zarubaitė kalbėjo, jog lankantis socialinės rizikos grupei priklausančiose šeimose, 
pastebėta itin dažna socialinių įgūdžių stoka bei besaikis alkoholio vartojimas. I. Jezerskienė pasakojo apie 
prevencinį darbą su šeimomis, patekusiomis į socialinių darbuotojų akiratį, joms teikiamą pagalbą, kad jos 
netaptų socialinės rizikos grupei priklausančiomis šeimomis. 

Gimnazijos direktorius pasiūlė naują modelį, pagal kurį seniūnijos socialinės darbuotojos dalyvaus gimnazijos 
Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, teiks informaciją gimnazijos socialinėms pedagogėms, bus glaudžiai ir 
efektyviai bendradarbiaujama iškilus problemoms. 

Tikimasi, kad pradėjus iniciatyvas mažose bendruomenėse bus laiku pasiekta efektyvi pagalba kiekvienam 
vaikui. 
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INTEGRUOTA KŪNO KULTŪROS-ANGLŲ KALBOS 
PAMOKA LAIPIOJIMO CENTRE 

 

Sausio 18 d. 5b klasės vaikinai Kaune įsikūrusiame laipiojimo 
centre "Miegantys drambliai“ išbandė drambliškų sienų 
tvirtumą, patikrino pirštų stiprumą, įkopė į savąjį Everestą ir 
išlaikė sudėtingą laipiojimo egzaminą. Dabar mes esame 
pasiruošę žengti į visas gyvenimo viršūnes! Smagu, kad 
laipiojant uolomis pagilinome ir anglų kalbos žinias – 
užsiėmimą vedę centro instruktoriai yra savanoriai Alberto iš 
Ispanijos ir Milko iš Bulgarijos. Dalį užsiėmimo instruktoriai 
vedė anglų kalba.  

 

 Papuošalų kūrimo pamoka 

Sausio 19 d. 5b klasės merginos kartu su savo auklėtoja 
Neringa Šakiniene mokėsi kurti papuošalus dailės 
studijoje  "Džiaugsmo ratas", įsikūrusioje 
Pilaitėje.  Kiekviena mergaitė sukūrė po originalų 
talismaną iš odos, plunksnų ir karoliukų.  
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METŲ KNYGOS RINKIMAI 

Sausio 20-tą dieną, trečiadienį, trisdešimt IIIa, IIIb ir Ib klasių gimnazijos mokinių kartu su lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojomis R.Junevičiene ir A.Markauskiene patraukė į  
Lentvario miesto biblioteką. Mokiniai pristatė penkias knygas paaugliams, dalyvaujančias „Metų knygos 
rinkimuose 2015“. Apie skaitytas knygas gimnazistai papasakojo išties įdomiu būdu-kalbėdami pačios knygos 
vardu. 

Pirmoji pretendentė buvo Renatos Šerelytės knyga „Rebekos salos“. Joje pasakojama apie nuovokią, 
perfekcionistę 15-metę mergaitę, staiga atsidūrusią kitokiame- penkių salų - 
pasaulyje. Antroji autorė- Rebeka Una, parašiusi romaną „Atjunk“. Kūrinyje pasakojama apie pasaulį, kuriame 
nėra likę jokių jausmų ir pojūčių, o pagrindiniai knygos veikėjai tetrokšta  
pabėgti nuo tokios juos supančios aplinkos. Trečioji pasakotoja kalbėjo Dainos Opolskaitės knygos 
„Eksperimentas gyventi“ vardu. Tai bevardės mergaitės pasakojimas apie gyvenimą vaikų globos namuose ir norą 
ištrūkti į nesuvaržytą, nuo nieko nepriklausomą gyvenimą. 

Ketvirtoji knyga – Kristinos Gudonytės „Jie grįžta per pilnatį“. Tai romanas paaugliams apie magišką ir 
paslaptimis apipintą Vilnių. Ir paskutinė, bet tikrai ne prasčiausia pristatyta knyga, buvo Akvilinos Cicėnaitės 
„Niujorko respublika“. Romane pasakojama apie Vilnių prieš 25-rius metus, paauglius bei jų šeimų santykius. 
Po kiekvienos knygos pristatymo vyko diskusijos, nes rinkimuose dalyvaujančias knygas buvo skaitę daug 
mokinių. Kadangi jose nagrinėjamos jaunimui aktualios ir suprantamos problemos, mokiniai noriai diskutavo, 
karštai gynė savo nuomonę. 

Renginiui artėjant į pabaigą, gimnazistai buvo paprašyti išrinkti geriausią metų knygą paaugliams. Jų manymu ,tai 
buvo Rebekos Unos romanas „Atjunk“. Buvo nepamiršti ir knygas pristatę mokiniai – jie gavo po saldųjį prizą. 
Manau, kad šis renginys paskatino jaunimą labiau domėtis knygomis bei, žinoma, jas skaityti. 

Ingrida Jankauskaitė IIIB 
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Linksmų dienų savaitė, skirta penktoms klasėms 

Kaip ir praeitais metais, taip ir šiemet buvo rengiama 
Linksmųjų dienų savaitė. Šis trumpas renginys yra skirtas 
paskatinti ir pradžiuginti penktų klasių mokinius ir jų 
auklėtojas. Ši savaitė reikalinga tam, kad mūsų mažieji 
penktokai mūsų gimnazijoje jaustųsi kaip namie. Septintų 
klasių mokiniai sukūrė jiems atvirukus su vaizdingais 
paveikslėliais, kurie turėtų motyvuoti mūsų mažuosius 
mokinius geriau prisitaikyti prie nusistovėjusios Lentvario 
Motiejaus Šimelionio gimnazijos tvarkos ir taisyklių. Tuo 
pačiu pradžiuginome skanėstais ir geriausiai besimokančius 
penktų klasių mokinius ir jų auklėtojas. Mokiniams patiko 
tokia idėja ir pažadėjo dar geriau mokytis mūsų gimnazijoje. 

Psichologė Jolanta 

 

         Meninio skaitymo konkursas gimnazijoje ir rajone 
Sausio mėnuo kupinas konkursų ir olimpiadų. Dažną dieną 
gimnazijoje vyksta įvairūs renginiai, o nugalėtojai įgyja teisę 
atstovauti savo mokyklai rajoniniuose turuose. 

Sausio 28 dieną gimnazijoje vyko meninio skaitymo 
konkursas, kuriame dalyvavo vienuolika geriausių gimnazijos 
skaitovų. Konkurso dalyvius linksmai ir maloniai nuteikė 
renginio vedėjos IIIb klasės mokinės Guoda ir Rugilė. Jos 
pabrėžė, jog svarbiausia, kad žodis būtų nuoširdus ir tikras, 
pasidžiaugė, kad kasmet atsiranda šaunių mokinių, kurie daug 
darbo įdeda, kad suvoktų ir kitiems perteiktų meninio teksto 
grožį ir prasmę. Konkurso metu skambėjo lietuvių autorių eilės 
ir prozos tekstai, skaitovai visiems suteikė malonių emocijų.  

Po ilgų diskusijų buvo nuspręsta, kad gimnazijai rajono 
meninio skaitymo konkurse atstovaus Kamilė Kiudulaitė ( 6b ), 
Dominyka Noreikaitė ( 7b ), Gabija Igoriūtė ( IIb ), Erdvilė 
Debesytė ( IIIb ). 

Rajoniniame meninio skaitymo konkurse Kamilė Kiudulaitė 
užėmė III vietą (5-8 kl.), Gabija Igoriūtė taip pat III vietą (IX-
XII kl.). 

Mokyklinė rusų kalbos olimpiada 

Sveikiname mokyklinės II-III klasių rusų kalbos olimpiados nugalėtojas, atstovausiančias gimnaziją rajone: 

I vieta: Laura Kasparavičiūtė, IIIb klasė, mokytoja J.Peciukonienė 
II vieta: Viktorija Sava, IIc klasė, mokytoja A.Janavičienė 

III vieta: Lika Kornejeva, IIb klasė, mokytoja J.Peciukonienė 



Penktų klasių mokinių ir jų šeimos narių sporto šventė „Sportuoja visa šeima“ 

Sportas, fizinis aktyvumas, tarpusavio bendravimas bei vienas kito palaikymas yra labai svarbūs mūsų 
gyvenime. Neabejotina, kad ugdant vaiko sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžius bei įpročius šeimos 
įtaka yra pati svarbiausia. Jei tėvų požiūris į fizinį aktyvumą teigiamas, jie laisvalaikį leidžia aktyviai su šeima, 
jų vaikai bus motyvuoti ir taip pat bus fiziškai aktyvūs.  

Sausio 30 dieną, šeštadienį, gimnazijos sporto salėje vyko jau tradicine tampanti 5 klasių mokinių ir jų šeimos 
narių sporto šventė „Sportuoja visa šeima“.  

Nešini palaikymo plakatais, šūkiais, pasipuošę ir „apsiginklavę“ sportine atributika bei linksmai klegėdami 
susirinko renginio dalyviai ir jų palaikymo komandos. 

Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė, su sporto šventės programa supažindino ir bendrai mankštai prieš sportines 
varžybas visus pakvietė kūno kultūros mokytoja Ramutė Kontorovičienė. Mankštą vedė šventės pagalbininkas ir 
teisėjas, 6a klasės mokinys D. Trukšin. Pravesti sporto rungtis ir skaičiuoti rezultatus taip pat padėjo ir kiti 6a 
klasės mokiniai: D. Gernys, D. Šatevičius, D. Sudnikovičius, D. Vaitkevičius, D. Smirnovas, D. Liachovič.  
Penktokai, vadovaujami savo klasių auklėtojų: Irmantės Temenkovos, Neringos Šakinienės, Vitos Sadauskienės 
parengė savo komandų prisistatymus. Penktokai, auklėtojos ir jų šeimos nariai skandavo, šoko, atliko įvairius 
sportinius triukus bei demonstravo kitus savo gebėjimus, kurie visiems labai pakėlė nuotaiką ir buvo lydimi 
audringų plojimų. 

Prisistačius visoms komandoms, prasidėjo sportinės varžybos. Klasių komandos, dalyvavusios šventėje, rungėsi 
estafečių, baudų metimo, tinklinio žaidimo rungtyse.  

Rungtys suteikė ne tik daug teigiamų emocijų, bet ir galimybę pažinti save ir kitus, pajusti komandinę dvasią, 
sporto teikiamą naudą, dar labiau susibendrauti klasių tėveliams ir jų vaikams.  

Po visų rungčių susumavus rezultatus 5b ir 5c klasių komandos surinko vienodą sumą taškų, todėl teisėjų buvo 
nuspręsta dvi komandas pripažinti nugalėtojomis, 5a klasės komandą – antrosios vietos laimėtoja. 
Komandų laukė saldūs prizai ir diplomai, kuriuos įsteigė penktų klasių mokinių tėveliai. 
Gerai nusiteikę ir kupini įspūdžių, visi susirinko į savo klases prie bendro vaišių stalo, kur aptarė įvykusį renginį 
bei kartu planavo tolimesnes klasės veiklas. Penktokai ir jų tėveliai džiaugėsi renginiu, buvo kupini gerų 
emocijų, nes visi kartu linksmai, turiningai ir aktyviai praleido laiką. 

Džiaugiamės, kad tokiais renginiais prisidedame prie Asocijuotųjų UNESCO mokyklų puoselėjamų vertybių. 
Bendruomenės stiprinimas – mūsų visų bendras siekis.  

Kūno kultūros mokytoja Ramutė Kontorovičienė 
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Komandų laukė saldūs prizai ir diplomai, kuriuos įsteigė penktų klasių mokinių tėveliai. 
Gerai nusiteikę ir kupini įspūdžių, visi susirinko į savo klases prie bendro vaišių stalo, kur aptarė įvykusį renginį 
bei kartu planavo tolimesnes klasės veiklas. Penktokai ir jų tėveliai džiaugėsi renginiu, buvo kupini gerų 
emocijų, nes visi kartu linksmai, turiningai ir aktyviai praleido laiką. 

Džiaugiamės, kad tokiais renginiais prisidedame prie Asocijuotųjų UNESCO mokyklų puoselėjamų vertybių. 
Bendruomenės stiprinimas – mūsų visų bendras siekis.  

Kūno kultūros mokytoja Ramutė Kontorovičienė 



Eil.
Nr. 

Renginio pavadinimas  Data  Dalyviai  Atsakingas 

1.  Bandomasis matematikos 
egzaminas 

2016-02 
1 savaitė 

IV klasių 
mokiniai 

A.Leckienė 
J.Čekatauskaitė 

2.  Viktorina ,, Aukime sveiki“  2016-02 
1 savaitė 

I  klasių 
mokiniai 

L.Sabolevskienė 
N.Borovikė 

3.  Filmo peržiūra- diskusija 
,, Tavo pasirinkimas” 

2016-02 
1 savaitė 

Gimnazijos 
bendruomenė 

N. Jastrebova 
  

4.  Mokinių ir tėvų sporto 
renginys ,,Sportuoja visa 
šeima“ 

2016-02 
2 savaitė 

6a klasės 
mokiniai ir 
tėvai 

R.Kontorovičienė 
 

5.  Lietuvos Valstybės 
atkūrimo metinių 
paminėjimas. Viktorina 
 ,, Lietuvos kelias“ 

2016-02 
2 savaitė 

8a klasės 
mokiniai 

J.Baltrūnienė 
N.Mikalonytė 

6.  Vilniaus miesto sambo 
čempionatas 

2016-02 
2 savaitė 

Gimnazijos 
rinktinė 

M.Šokaitis 

7.  PROJEKTAS: ,,Saugaus 
interneto diena“ 

2016-02 
2 savaitė 

5-IV  klasių 
mokiniai 

L.Vasiliauskienė 
J.Širvytė 

8.  Konkursas- viktorina 
,,Taisyk žodžiui kelią“, 
skirtas tarptautinei 
Gimtosios kalbos dienai 
paminėti 

2016-02 
3 savaitė 

I-IV klasių 
mokiniai 

V.Igorienė 
V.Zadyrkienė 

9.  Matematikos ir IT savaitė  2016-02 
4 savaitė 

   Metodinės grupės 
narės 

10.  Mokymosi stiliaus 
nustatymas 

2016-02 
  

7-8 klasių 
mokiniai 

J.Žilinskytė 

11.  PROJEKTAS: ,,Vasaris- 
sveikos gyvensenos mėnuo“ 

2016- 02 
1-4 savitės 
  

Gimnazijos 
bendruomenė 

J.Kerdokienė 
R.Kontorovičienė 

12.  Nikola Tesla gyvenimo ir 
veiklų pristatymo konkursas 
(UNESCO projektas "By 
the Trace of Nikola Tesla") 

2016-02 
4 savaitė 

Ib ir Ic klasės 
mokiniai 

A.Karlonienė 
N.Šakinienė 
V.Mumgaudienė 

13.  Sveikatingumo mėnuo  2016-02 
  

Gimnazijos 
bendruomenė 

Gamtos mokslų 
metodinės grupės 
narės 

14.  Mokinių rengimas rajoninei 
istorijos olimpiadai ir 
dalyvavimas joje. 

2016-02 
  

II-IV klasių 
mokiniai 

V.Urbelionienė 
N.Mikalonytė 

15.  Dalyvavimas rajoninėje 
dailės olimpiadoje 

206-02  I-IV klasių 
mokiniai 

A.Radimonienė 

16.  Trakų r. moksleivių 
kūrybinių darbų paroda 
Trakų mokytojų pagalbos 
centre 

2016-02 
  

I-IV klasių 
mokiniai 

A.Radimonienė 

17.  Dalyvavimas rajoninėje 
rusų kalbos olimpiadoje 

2016-01  II-III klasių 
mokiniai 

A.Janavičienė 
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Nr. 
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Gimnazijos 
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N. Jastrebova 
  

4.  Mokinių ir tėvų sporto 
renginys ,,Sportuoja visa 
šeima“ 
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2 savaitė 

6a klasės 
mokiniai ir 
tėvai 

R.Kontorovičienė 
 

5.  Lietuvos Valstybės 
atkūrimo metinių 
paminėjimas. Viktorina 
 ,, Lietuvos kelias“ 

2016-02 
2 savaitė 

8a klasės 
mokiniai 

J.Baltrūnienė 
N.Mikalonytė 

6.  Vilniaus miesto sambo 
čempionatas 

2016-02 
2 savaitė 

Gimnazijos 
rinktinė 

M.Šokaitis 

7.  PROJEKTAS: ,,Saugaus 
interneto diena“ 

2016-02 
2 savaitė 

5-IV  klasių 
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L.Vasiliauskienė 
J.Širvytė 

8.  Konkursas- viktorina 
,,Taisyk žodžiui kelią“, 
skirtas tarptautinei 
Gimtosios kalbos dienai 
paminėti 

2016-02 
3 savaitė 

I-IV klasių 
mokiniai 

V.Igorienė 
V.Zadyrkienė 

9.  Matematikos ir IT savaitė  2016-02 
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   Metodinės grupės 
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10.  Mokymosi stiliaus 
nustatymas 

2016-02 
  

7-8 klasių 
mokiniai 

J.Žilinskytė 

11.  PROJEKTAS: ,,Vasaris- 
sveikos gyvensenos mėnuo“ 

2016- 02 
1-4 savitės 
  

Gimnazijos 
bendruomenė 

J.Kerdokienė 
R.Kontorovičienė 

12.  Nikola Tesla gyvenimo ir 
veiklų pristatymo konkursas 
(UNESCO projektas "By 
the Trace of Nikola Tesla") 

2016-02 
4 savaitė 

Ib ir Ic klasės 
mokiniai 

A.Karlonienė 
N.Šakinienė 
V.Mumgaudienė 

13.  Sveikatingumo mėnuo  2016-02 
  

Gimnazijos 
bendruomenė 

Gamtos mokslų 
metodinės grupės 
narės 

14.  Mokinių rengimas rajoninei 
istorijos olimpiadai ir 
dalyvavimas joje. 

2016-02 
  

II-IV klasių 
mokiniai 

V.Urbelionienė 
N.Mikalonytė 

15.  Dalyvavimas rajoninėje 
dailės olimpiadoje 

206-02  I-IV klasių 
mokiniai 

A.Radimonienė 

16.  Trakų r. moksleivių 
kūrybinių darbų paroda 
Trakų mokytojų pagalbos 
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2016-02 
  

I-IV klasių 
mokiniai 

A.Radimonienė 

17.  Dalyvavimas rajoninėje 
rusų kalbos olimpiadoje 

2016-02  II-III klasių 
mokiniai 

A.Janavičienė 


