
Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų 

konkurso nugalėtojai ir pateikti kūrybiniai darbai 

 

Paraiškos kūrybinių darbų konkursui buvo renkamos nuo 2020 metų rugsėjo 14 d. iki spalio 

2 d. Konkurse galėjo dalyvauti tik Programos dalyviai pagal amžiaus grupes (1-4 klasių mokiniai, 5-

8 klasių mokiniai). Pagal Programos kūrybinių darbų konkurso nuostatus, kūrybinius darbus dalyviai 

galėjo pateikti pagal 4 temas: „Menas“ (gauta: 9 paraiškos 1-4 klasių, 5 paraiškos 5-8 klasių), 

„Mokslas ir technologijos“ (gauta: 3 paraiškos 1-4 klasių mokinių), „Komunikacija“ ( gauta: 1 

paraiška 1-4 klasių mokinio, 2 paraiškos 5-8 klasių mokinių), „Mityba ir maisto ruošimas“ (gauta: 3 

paraiškos 1-4 klasių mokinių, 4 paraiškos 5-8 klasių mokinių),  

2020 m. gautos 27 paraiškos (kūrybiniai darbai). Apdovanoti visi konkurso dalyviai. 

 

 

Kategorija 
Amžiaus 

grupė 

Užimta 

vieta 

konkurse 

Konkurso dalyvio 

pavadinimas 
Projektas – kūrybinis darbas 

Menas 

1-4 klasės 

I 
Alytaus r. Miroslavo 

gimnazija  

Sukurtas 2020 m. kalendorius ir 

filmukas „Žvejo dainelė“ 

II 
Kamajų Antano Strazdo 

gimnazija  

Parengta Akvakultūros 

enciklopedija 

III 
Panevėžio "Vilties" 

progimnazija  

Kūrybinis darbas „Žuvys šoka taip, 

kaip moka“ 

5-8 klasės 

I 
Skuodo r. Mosėdžio gimnazija  Sumaketuota knygelė ir pačių 

mokinių pagamintas "Akvariumas" 

II Širvintų r. Gelvonų gimnazija  Sieninė instaliacija. 

III 
Tauragės Jovarų pagrindinė 

mokykla  

Išdrožinėta iš medžio "Lydeka" 

Mokslas ir 

technologijos 
1-4 klasės 

I 
Panevėžio "Vilties" 

progimnazija  

Sukurta interaktyvi viktorina 

"Akvakultūra") 

II 

Kaišiadorių r. Rumšiškių 

Antano Baranausko gimnazija  

Sukurtas edukacinis labirintų-

stotelių žaidimas "Žuvys, žuvelės, 

žuvytės". 

III 

Panevėžio "Vilties" 

progimnazija  

Sukurtas filmukas skirtas pradinių 

klasių mokinius supažindinti su 

akvakultūra. 

Komunikacija 1-4 klasės I 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazija  

Atliktas žurnalistinis tyrimas "Ar 

mes mėgtame žuvį?". 

 



5-8 klasės 

I 
Skuodo r. Ylakių gimnazija  6 klasės mokinių kūrybinis darbas 

"Žalią šviesą žuvininkystei". 

II 

Skuodo r. Ylakių gimnazija  Mokinių sukurtas  spektaklėlis - 

Žvejo Petro bėdos, kurias sprendė 

kartu su gydytoju, dietologu ir 

akvakultūros specialistu. 

 

Mityba ir 

maisto 

ruošimas 

1-4 klasės 

I 

Alytaus "Sakalėlio" pradinė 

mokykla  

Sukurtas filmukas, 

kuriame  Alytaus "Sakalėlio" 3 c 

klasės mokiniai pristato sveikos 

mitybos meniu su žuvies patiekalais 

bei pagamintų patiekalų 

degustaciją. 

II 
Joniškio "Saulės" pagrindinė 

mokykla  

Pristatyti pačių gaminti patiekalai 

iš žuvies. 

III 
Kaišiadorių r. Rumšiškių 

Antano Baranausko gimnazija  

Atliktas mitybos tyrimas "Ar moku 

sveikai maitintis". 

5-8 klasės 

I 

Plungės "Ryto" pagrindinė 

mokykla  

7 c klasės moksleivių sukurtas 

filmukas, kuriame pristatoma 

mokinių patiekalų iš žuvies 

gaminimo procesas. 

II 
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazija  

Sukurtas receptų iš žuvies rinkinys. 

III 

Tauragės Jovarų pagrindinė 

mokykla  

sukurtą filmuką apie akvakultūros 

naudą 

Plungės r. Kulių gimnazija  7 klasės moksleivių nufilmuota ir 

sumontuota pyrago kepimo eiga ir 

gautas rezultatas. 

 

 


