
Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2021-2022 mokslo metų kūrybinių darbų 

nugalėtojai 

 

Spalio pabaigoje įvyko Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa) 2021 

– 2022 m. dalyvių kūrybinių darbų vertinimo komisijos posėdis, kurio metu buvo įvertinti dalyvių pateikti 

kūrybiniai darbai bei patvirtinti I-III vietų nugalėtojai. 

Programos įgyvendinimo metu dalyviai – 1–4 ir 5–8 klasių moksleiviai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose 

veiklose, skirtose pažinti akvakultūrą, susipažinti su žuvų auginimu, priežiūra, sužinoti apie karjeros 

galimybes akvakultūros sektoriuje. Programos įgyvendinimo pabaigoje moksleiviai buvo pakviesti dalyvauti 

kūrybinių darbų konkurse, kurio metu turėjo galimybę pademonstruoti bei įtvirtinti įgytas žinias. 
 

Kūrybiniai darbai varžėsi pagal skirtingas temas 

Programos dalyviai galėjo pateikti kūrybinius darbus pagal keturias temas:  menas, mityba ir maisto 

ruošimas, mokslas ir technologijos bei komunikacija.  

Kaip ir kiekvienais metais, daugiausia paraiškų pateikta tema „Menas“. Šioje kategorijoje varžėsi šeši 1–4 

klasių ir trys 5–8 klasių moksleivių kūrybiniai darbai. Mokiniai gamino instaliacijas su jūros, ežero vaizdu, 

lipdė žuvis iš antrinių žaliavų – popieriaus atliekų, plastiko maišų, kūrė įdomias, spalvingas žuvis, darėsi 

akvalangus su vamzdeliais, pasigamino kostiumus jūros tema, kūrė žaidimus, kurie padėjo įtvirtinti 

Programos metu įgytas žinias. 

Tema „Mityba ir maisto ruošimas“ pateikti du 1–4 ir du 5–8 klasių kūrybiniai darbai. Mokiniai pademonstravo 

savo kulinarinius sugebėjimus – gamino įvairiausius patiekalus iš žuvies, rinko receptus, rengė skaniausio 

patiekalo varžytuves, nagrinėjo žuvies svarbą mityboje ir jos maistinę vertę, maketavo žuvies receptų knygas. 

Komunikacijos tema labiau sudomino vyresniuosius mokinius. Šioje kategorijoje varžėsi keturi 5–8 klasių 

moksleivių pateikti kūrybiniai darbai. Mokiniai kūrė žinių laidas apie akvakultūrą, jos svarbą, įsijautė į 

žurnalistų vaidmenį imdami interviu iš žvejų, kurie pasakojo apie auginamas žuvis, jų priežiūrą, maitinimo 

ypatumus, kūrė gyvus reklaminius portretus bei viktorinas. 

Programos kūrybinių darbų vertinimo komisija susipažino su visais pateiktais kūrybiniais darbais, juos 

įvertino ir spalio 26 d. patvirtino Programos kūrybinių darbų nugalėtojus pagal amžiaus grupes ir temas. 

 

1-4 klasių I-III vietų nugalėtojai pagal temas: 

 

„Menas“ 

I vieta – Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių kūrybiniam darbui „Instalicija „Laimingos žuvys“ 

ir interaktyvus žaidimas – surūšiuok, kurios žuvys auginamos akvakultūros ūkiuose, o kurios gaudomos 

natūraliuose vandenyse“.  

II vieta – Skuodo rajono Ylakių gimnazijos mokinių kūrybiniam darbui „Plauk plauk, žuvele, į mano pilvelį!“  

III vieta – Plungės r. Kuklių gimnazijos mokinių kūrybiniam darbui „Žuvys“. 

 



„Mityba ir maisto ruošimas“ 

I vieta – Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių kūrybiniam darbui „Gurmaniškų žuvies produktų 

meniu“. 

II vieta – Alytaus r. Miroslavo gimnazijos mokinių kūrybiniam darbui „Receptų knyga“. 

 

5-8 klasių I-III vietų nugalėtojai pagal temas: 

 

„Menas“ 

I vieta – Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos kūrybiniam darbui „Lietuvos akvakultūros 

ūkiuose vykstantys procesai“.  

II vieta – Telšių „Germanto“ progimnazijos mokinių kūrybiniam darbui „Žuvų instaliacija“.  

III vieta –  Plungės r. Kulių gimnazijos mokinių kūrybiniam darbui „Skrajutės akvakultūros produktų 

populiarinimui“. 

 

„Mityba ir maisto ruošimas“ 

I vieta – Panevėžio „Vilties“ progimnazijos mokinių kūrybiniam darbui „Knygelės – lėkštės su žuvimi“  

II vieta – Plungės r. Kulių gimnazijos mokinių kūrybiniam darbui „Karamelinis krekerių tortas „Žuvytė“ 

 

„Komunikacija“ 

I vieta – Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių darbui „Žinios apie akvakultūrą ir žuvininkystę“. 

II vieta – Skuodo r. Ylakių gimnazijos mokinių kūrybiniam darbui „Popietė apie žuvininkystę“. 

III  vieta – Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokinių kūrybiniam darbui „Reklaminis portretas – „Kurkime 

ekologiškus akvakultūros ūkius“. 

 

Kaip ir kiekvienais metais kūrybinių darbų nugalėtojai bus apdovanoti organizatorių įsteigtais prizais. 

Kūrybinių darbų pirmų vietų nugalėtojai bus pakviesti dalyvauti baigiamajame kūrybinių darbų renginyje. 

Pažintinės žuvininkystės programą „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. 

 

 
 


