
 

RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ 
INTEGRUOTAS TECHNOLOGIJŲ IR 

LITERATŪROS KONKURSAS  

„KŪRYBOS PAUKŠTĖ – 2020“ 

    Laikas skuba... Laikas stovi... Kartais laikas vėluoja...  Kartais laikas 

moka ir moko laukti... Būna, laikas snaudžia... O kaip dažnai laikas bėga... 

Retkarčiais laikas sėlina... Dar dažniau laikas šypsosi ( mums net nepastebint)... 

Laikas nestovi vietoje, jis eina savo vaga ir nesigręžioja atgal, nesvarbu, kas vyksta 

pasaulyje... 

    Šįkart respublikinio moksleivių integruoto technologijų ir literatūros 

konkurso „Kūrybos paukštė“ nesutrukdė net pandemija. Jaukią gruodžio 4 d. 

popietę į renginį susirinko kūrybingiausi, kruopščiausi, išradingiausi konkurso 

dalyviai iš visos Lietuvos. 

 

    Buvo sulaukta įvairios tematikos literatūrinių darbų: novelių, 

apsakymų, romano ištraukų, eilėraščių. Literatūrinių darbų laureatai, skaitydami 

savo kūrinius, sukūrė užburiančią, kamerinę, šiltą atmosferą. Kai kurie dalyviai 

pasidalijo mintimis, ką jiems reiškia kūryba.  

            Literatūrinės dalies laimėtojai: 

Andrėja, Šiaulių Dainų progimnazijos 6 kl. mokinė – III vieta; 

Aistė, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos 7 kl. mokinė – III vieta; 

Nedas, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos III kl. mokinys – III vieta; 

Martynas, Vilniaus Gabijos progimnazijos 8 kl. mokinys – II vieta; 

Sofija, Vilniaus Žvėryno gimnazijos IV kl. mokinė – II vieta; 

Emilija, Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos IV kl. mokinė – II vieta; 

Milda, Vilniaus Gabijos progimnazijos 7 kl. mokinė  – I vieta; 

Greta, Vilniaus Gabijos gimnazijos IV kl. mokinė – I vieta. 

 

    Technologinių darbų, kurių tema buvo „Laiko ratas“, įvairovė nustebino 

vertinimo komisijos narius. Prizinių vietų laimėtojai dalijosi mintimis apie savo 

darbo idėją bei patį konkursą.  

                         Technologinių darbų laureatai: 

Vita, Vilniaus Sietuvos progimnazijos 6 kl. mokinė – III vieta; 

Diana Viktorija, Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ progimnazijos 8 kl. mokinė – III vieta; 

Deividas, Plungės raj. Šateikių pagrindinės mokyklos 9 kl. mokinys– III vieta; 

Mark, Vilniaus Levo Karsavino mokyklos 10 kl. mokinys – III vieta; 

Elena, Vilniaus Žemynos gimnazijos IV kl. mokinė – III vieta; 

Andrej, Vilniaus Levo Karsavino mokyklos 6 kl. mokinys – II vieta; 

Filip ir Mantvydas, Vilniaus Liepkalnio mokyklos 8 kl. mokinai – II vieta;  



Kornelija, Radviliškio raj. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos 9 kl. mokinė – II vieta; 

Diana, Vilniaus Levo Karsavino mokyklos 10 kl. mokinė – II vieta; 

Samanta, Radviliškio raj. Sidabravo gimnazijos 11 kl. mokinė – II vieta; 

Goda, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos IV kl. mokinė – II vieta; 

Eva, Vilniaus Gabijos progimnazijos 6 kl. mokinė – I vieta; 

Aneta, Vilniaus ,,Ąžuolyno“ progimnazijos 8 kl. mokinė – I vieta; 

Fausta, Radviliškio raj. Sidabravo gimnazijos 10 kl. mok. – I vieta; 

Irmantas, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 12 kl. mokinys – I 

vieta; 

Laura, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos IV kl. mokinė – I vieta. 

 

Sveikiname laimėtojus. 

 

    Gabijos progimnazijos direktorius Andrius Kniška, Kauno Jono 

Pauliaus II gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Giedrė Mazurkevičienė bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

Kūrybinių industrijų fakulteto docentė, Akademinės paramos centro Edukacinių 

kompetencijų grupės vedėja dr. Ilona Valantinaitė pasveikino konkurso dalyvius, 

pasidžiaugė mokinių kūrybiškumu, skatino nesustoti ir tobulėti. 

 

    Konkurso organizatoriai dėkoja visiems už nuostabias kartu praleistas 

akimirkas bei tikisi kitų susitikimų „Kūrybos paukštės“ namuose. 

 

 

Informaciją parengė lietuvių kalbos mokytojos Aušra Vasarevičienė, Irena 

Ažondenienė bei technologijų mokytoja Laura Kaziliūnienė. 

 

  

 

 



  

 


