
Meninio skaitymo konkursas ir jo rezultatai 

 

„Tarp dviejų aušrų pasaulis kaip pasaka.“ 

(V. Mykolaitis-Putinas) 
 

    Kiekvienų metų viduržiemis dovanoja mums tradicinį Meninio skaitymo 

konkursą, sukviečiantį visus mokyklos raiškiojo žodžio mylėtojus. Šiųmetis 

konkursas, vykęs sausio 18 d.,  buvo skirtas paminėti prozininko, poeto, literatūros 

kritiko V. Mykolaičio – Putino 125-ąsias gimimo metines. Tad kone 20 konkurso 

dalyvių bandė tapti geriausiu 2018 m. Gegužių progimnazijos skaitovu, tiksliau, 

dviem skaitovais, mat būtent tiek mokykla gali siųsti į Šiaulių miesto Meninio 

skaitymo konkurso  etapą. 

 Dalyvių pasirodymus vertino mokyklos lietuvių k. mokytojos. Jos labai  

džiaugėsi, kad dalyviai savo nuoširdumu, paprastumu, įtaigumu lenkė vienas kitą ir 

sukūrė tikrą šventę sielai... 

 Akimirksniu pralėkė pusantros valandos, dalyviai baigė pasirodymus, o 

vertinimo komisija palinko prie savo užrašų: iš gausaus puikių tekstų ir išraiškingo 

žodžio pristatymų reikėjo labai atsakingai išrinkti tuos, kurie mokyklai atstovautų 

mieste.  

 Labai nuoširdžiai sveikiname visus konkurso dalyvius ir nugalėtojus: 

2018-01-18 MOKYKLOJE VYKUSIO MENINIO SKAITYMO KONKURSO REZULTATAI 

 

Kristupas Juras, 7b kl. mok., – I vieta – mokytoja  I. Turovaitė 

Tautvydas Kačinskas, 5b kl. mok., – I vieta  – mokytoja B. Petkuvienė 

 

Eva Šlaustatitė, 5a kl. mok., – II vieta  – mokytoja R. Savickienė 

Eva Jankutė, 5a kl. mok., – II vieta  – mokytoja R. Savickienė 

Simona Mickutė, 7b kl. mok., – II vieta – mokytoja  I. Turovaitė 

Justina Vėgelytė, 8c kl. mok., – II vieta – mokytoja  B. Petkuvienė 

 

Rusnė Kazlauskytė, 5c kl. mok., – III vieta  – mokytoja L. Tamulevičienė 

Gabija Kavaliauskaitė, 6c kl. mok., –  III vieta – mokytoja I. Turovaitė 

Mykolas Kazanavičius, 6b kl. mok., III vieta  – mokytoja B. Petkuvienė 

Austėja Jankauskaitė, 7b kl. mok., – III vieta – mokytoja  I. Turovaitė 

Matas Reivytis, 7b kl. mok., – III vieta – mokytoja  I. Turovaitė 



 Taigi šių metų Gegužių progimnazijos geriausiais skaitovais tapo 

berniukai:  7b kl. mokinys Kristupas Juras ir 5b kl. mokinys Tautvydas Kačinskas. 

Būtent jie buvo deleguoti į mieste sausio 29 d. vykusį Meninio skaitymo konkursą. 

Kadangi jau žinomi ir miesto etapo konkurso nugalėtojai, tai džiugu pranešti, kad tarp 

geriausių miesto 5-8 kl. mok. skaitovų I-oji vieta atiteko mūsų Kristupui, o II-oji – 

Tautvydui. Sveikiname ir didžiuojamės savo mokiniais, o Kristupui dar linkime ir 

didžiausios sėkmės atstovaujant ne tik mūsų progimnazijai, bet ir Šiaulių miestui 

Mažeikiuose kovo 17 d. vyksiančiame regioniniame etape! 

   

 
Informaciją ir nuotraukas parengė  

B. Petkuvienė 
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