
SEMELIŠKIŲ  GIMNAZIJOS  2017-2018 m. m. 

OLIMPIADŲ,  VARŽYBŲ, KONKURSŲ, PROJEKTŲ  REZULTATAI 

 

SAVIVALDYBĖS, APSKRITIES RENGINIO  

PAVADINIMAS 

LAIMĖJIMAI RESPUBLIKINIO, TARPTAUTINIO 

RENGINIO PAVADINIMAS 

LAIMĖJIMAI 

Elektrėnų sav. lietuvių (gimtosios) kalbos 

olimpiados II-as etapas. 
III vietos diplomas  

10 klasės mokinei  

Danielei Ustilaitei 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių 

berniukų kvadrato zoninės varžybos. 
III vietos diplomai 

(Komandai) 

Elektrėnų sav. geografijos olimpiados  II-as 

etapas. 
II vietos diplomas 

11 klasės mokiniui 

Pauliui Paliokui 

III vietos diplomas  

12 klasės mokiniui  

Edmundui Ališauskui 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių  

3x3 krepšinio tarpzoninės berniukų ir 

mergaičių varžybos. 

III vietos diplomai 

(Komandai) 

Elektrėnų sav. geografijos olimpiada „MANO  

GAUBLYS“   
I vietos diplomas 

11 klasės mokiniui 

Pauliui Paliokui 

I vietos diplomas  

12 klasės mokiniui  

Edmundui Ališauskui 

II vietos diplomas 

10 klasės mokiniui 

Rimvydui Voveriui 

II vietos diplomas 

11 klasės mokiniui 

Artūrui Aleškevičiui 

III vietos diplomas  

10 klasės mokinei  

Danielei Ustilaitei 

III vietos diplomas  

9 klasės mokinei  

Ernestai 

Nacionalinis matematikos ir gamtamokslinio 

raštingumo konkursas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomai 

10 klasės mokiniui 

Rokui 

Marcinkevičiui, 

9 klasės mokinei 

Ernestai 

Marcinkevičiūtei, 

9 klasės mokiniui 

Lukui Ustilai, 

8 klasės mokiniui 

Rokui Nastulevičiui. 

 

 

 

 

 

 

 



Marcinkevičiūtei Tarptautinis floristikos konkursas „Žiemos 

puokštė“. 
III vietos diplomai 

(Komandai) 

Elektrėnų sav.  technologijų olimpiados II-as 

etapas . 
I vietos diplomas 

10 klasės mokinei 

Danieliai Ustilaitei 

Respublikinis konkursas „Kalbų kengūra 

2018“ 
Oranžinis diplomas 

10 klasės mokinei 

Danielei Ustilaitei 

Elektrėnų sav. matematikos olimpiados II-as 

etapas. 
I vietos diplomas 

3 klasės mokiniui 

Rokui Šiškevičiui 

Respublikinis konkursas „Gamtos kengūra 

2018“ 
Auksinis diplomas 

12 klasės mokinei 

Kornelijai 

Dzikevičiūtei 

Konkursas „Mes -  policijos bičiuliai“. I vieta 

3 klasės mokiniai 

Respublikinis konkursas „OLYMPIS“ 

pavasario ir rudens sesijos. 
Diplomantai 

1-11 klasių mokiniai 

Konkursas „Narkotikai – skrydis į bedugnę“. I vieta 

8 klasės mokiniai 

Respublikinis projektas „Tiesiame tiltus“. Diplomai 

10-11  klasių 

mokiniai 

Elektrėnų sav.  rusų kalbos meninio skaitymo 

konkursas „O vesna, bez konca i bez kraju“. 
II vietos diplomas 

7 klasės mokinei 

Viktorijai Kozėllaitei 

III vietos diplomas 

8 klasės mokiniui 

Rokui Nastulevičiui 

 

Respublikinis piešinių konkursas „Piešiu 

Lietuvą“. 
Laureatai: 

1 klasės mokinė 

Deimantė Slomskaitė, 

2 klasės mokinys 

Vilmantas Kozėlla, 

2 klasės mokinys 

Aurimas 

Markevičius, 

2 klasės mokinė 

Ugnė Šturo. 

 

Elektrėnų sav. pradinių klasių mokinių 

meninio skaitymo konkursas. 
III vietos diplomas 

1 klasės mokinei 

Rugilei Krivičiūtei 

Tarptautinis haiku konkursas „Gyvosios 

būtybės“. 
Nugalėtojas 

2 klasės mokinys  

Rokas Rulevičius 

Elektrėnų sav.  piešinių konkursas „Sveiki 

dantukai“. 
Laureatė 

2 klasės mokinė 

Ugnė Šturo 

Respublikinis 5-8  klasių mokinių  konkursas 

„Lietuvos gamtininkas“. 
I vietos nugalėtojai 

6 klasės mokinei 

Miglei 

Bartasevičiūtei 

Elektrėnų sav. mergaičių  smiginio varžybos. II vietos diplomai Geografijos Č. Kudabos vardo konkursas. Diplomai 



(Komandai) 6-12 klasių 

mokiniams 

Elektrėnų sav.  3x3 krepšinio  berniukų  ir 

mergaičių  varžybos. 
 I vietos diplomai 

(Komandoms) 

Nacionalinės ekspedicijos kraštotyrinis darbas 

„Žuvyčių ir Šakaldonių žmonių prisiminimai“. 
II vietos diplomai 

(Komandai) 

Elektrėnų sav.  moksleivių mergaičių ir 

berniukų  futbolo varžybos. 
I vietos diplomai 

(Komandoms) 

Tarptautinis  konkursas „Pašto ženklų 

įvairovė“. 
Diplomai 

5-10 klasių mokiniai  

Elektrėnų sav.  moksleivių šaškių varžybos. I vietos diplomai 

(Komandai) 

  

Lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos. I vietos diplomai 

(Komandai) 

  

Elektrėnų sav.  moksleivių tinklinio varžybos. I vietos diplomai 

(Komandai) 

  

Matematikos kengūra 2018 m.  IX vieta – 2 klasės 

mokinys  Aurimas 

Markevičius, 

X vieta – 1 klasės 

mokinys Gustas 

Kasparavičius. 

 

  

 

 

 

 

 


