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Tautvydas Kačinskas, 7b klasė 

Mokykloje mokosi nuo pirmos klasės. Tautvydas mokosi puikiai, aktyviai dalyvauja mokyklos 

renginiuose, juos veda, skaito pranešimus konferencijose, per mokyklos garsinę sistemą. 

Tautvydas įvairių olimpiadų ir konkursų nugalėtojas mieste: rašinio, meninio skaitymo, 

dailyraščio, geografijos, matematikos, IT. Tautvydas penktus metus lanko muzikos mokyklą, 

groja saksofonu ir fortepijonu. Tautvydas lanko Šiaulių kyokushin karate treniruotes, yra šios 

sporto šakos varžybų nugalėtojas. (Rekomendaciją pateikė 7b kl. auklėtoja, mama Ingrida 

Kačinskienė) 

 

Mykolas Kazanavičius, 8b klasė 

Mykolas – puikus mokinys. Mykolo tėveliai džiaugiasi 3 miesto mero padėkomis už sūnaus 

pasiekimus olimpiadose ir konkursuose. Mykolas turi dvi uniformas, kurias dėvi didžiuodamasis: 

viena liudija priklausomybę Gegužių progimnazijai, segi 8-us metus tą patį ženkliuką (neiškeitė į 

emblemą) ir kita uniforma liudija narystę Lietuvos skautijoje. Mykolas atviras įvairiems 

eksperimentams. Jo augintiniais buvo sraigės, stebėjo vikšro – drugelio transformacijas, šiuo 

metu augina gyvalazdes. Ketvirtus metus Mykolas dalyvauja vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ veiklose. (Rekomendaciją pateikė mama Jolanta Kazanavičienė) 

 

Ignas Indrijauskas, 6d klasė 

Ignas – universalių pomėgių ir gebėjimų mokinys. Smalsumas ir žingeidumas auga kartu su Igno 

patirtimi ir gebėjimais. Jis matematikos olimpiados mieste I vietos laimėtojas, „Bebro– konkurso 

laureatas, matematikos – fizikos – informatikos konkurso „Protonautai“ laureatas, LR 

Konstitucijos egzamino mokykloje laimėtojas. Ignas trečius metus lanko plaukimo treniruotes, 

varžybose laimi prizines vietas. Bendraklasiai kreipiasi į Igną, kai abejoja atsakymu, o jis dažnai 

žino atsakymą, kai kiti dar tik svarsto užduotį. (Rekomendaciją pateikė 6d kl. auklėtoja Inga 

Turovaitė) 

 

Daniel Šer, 5c klasė 

Daniel ugdymosi rezultatai puikūs. Jis aktyvus įvairiose veiklose: olimpiadų, konkursų 

prizininkas ir dalyvis, pasižymintis puikiu loginiu mąstymu, greita reakcija. ŠACHMATAI. 

Rezultatai šioje veikloje stulbinantys: vien 2019 m. dalyvavo 25 Lietuvos ir užsienyje 

vykusiuose turnyruose, kuriuose tapo prizininku ar nugalėtoju.  Šiuo metu papildomai mokosi 

anglų (amerikiečių) kalbos, lanko teniso treniruotes. (Rekomendacijas pateikė 5c kl. auklėtoja 

Jurgita Januškevičienė, etikos mokytoja Ilona Zazienė) 

 

Sutapimas. Šių keturių mokinių  – Tautvydo, Mykolo, Igno ir Daniel – komanda yra 2019 m. 

integruoto gamtos ir tiksliųjų mokslų „Žinių traukinys“ mieste I-osios vietos laimėtoja. 

* * * * 

2019 m. Alumni premijos kandidatai: Tautvydas Kačinskas, 7b kl.; Elija Baranauskaitė, 8b kl.; 

Aistė Roznytė, 8b kl.; Daniel Šer, 5c kl.; Ignas Indrijauskas, 6d kl.; Beata Gineitytė, 6d kl.; 

Kasparas Brikys, 6d kl.; Erika Jokubauskaitė, 6d kl.; Mykolas Kazanavičius, 8b kl.; Laura 

Kiminiūtė, 8c kl.; Elinga Žukauskaitė, 7c kl. 
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