Respublikinis konkursas
,,Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“

PROTOKOLAS
2011 02 12

VILNIUS

Pos÷džio pirmininkas – vertinimo komisijos pirmininkas – Viktoras Mostovojus, UAB „Nemuno
banga“ kokyb÷s skyriaus vadovas.
Pos÷džio sekretor÷ – Irena Stankevičien÷, Lietuvos mokinių informavimo ir technin÷s kūrybos
centro Mokslo ir technikos skyriaus ved÷ja.
Vertinimo komisijos nariai:
Dr. Laimut÷ Salickait÷-Bunikien÷, DEUM pirminink÷, Jūrat÷ Mikulevičiūt÷, leidyklos ,,Šviesa“
švietimo sistemos projektų vadov÷, VPU doc. dr. Irena Vit÷nien÷, Zita Vitkauskien÷, Vilniaus
,,Šviesos“ pradin÷s mokyklos mokytoja, Andrius Ruškulis, UAB ,,Bioeksma“ pardavimų
vadybininkas.
DARBOTVARKö:
Respublikinio konkurso ,,Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ darbų vertinimas. Nugal÷tojų
apdovanojimas.
SVARSTYTA:
Mokiniai pristat÷ 33 stendinius pranešimus. Pateikti darbai vertinami trijose amžiaus grup÷se: 1–
5, 6–8 ir 9–12 klasių.
NUTARTA:
1. Lietuvos mokinių informavimo ir technin÷s kūrybos centro laureatų diplomais ir konkurso
dovanomis apdovanoti:
1.1. Rimantą Stravinską, Matuizų vidurin÷s mokyklos 5 kl. mokinį, už darbą ,,Matuizų
apylinkių Salix L genties augalus parazituojantys makrogrybai“, vadov÷ Svetlana Baranauskien÷;
1.2. Gediminą Žiemį, Lietuvos mokinių informavimo ir technin÷s kūrybos centro 4 kl.
mokinį, už darbą „Saldi pasaka“, vadov÷ Rima Skrabien÷;
1.3 Tautvydą Marcinkevičių, Matuizų vidurin÷s mokyklos 4 kl. mokinį, už darbą
,,Var÷nos rajono Matuizų sm÷lio karjero fosilijos“, vadov÷ Ramun÷ Marcinkevičien÷;
1.4. Mantą Bagdevičių, Matuizų vidurin÷s mokyklos 4 kl. mokinį, už darbą ,,Var÷nos
rajono Matuizų sm÷lio karjero fosilijos“, vadov÷ Ramun÷ Marcinkevičien÷;
1.5. Titą Astafjevą, Panev÷žio r. Dembavos pagrindin÷s mokyklos 2 kl. mokinį, už darbą
,,Skirtingų vandens šaltinių įtaka pipirn÷s s÷klų dygimui ir daigų vystymuisi“, vadov÷ Aldona
Liutkevičien÷;

1.6. Beną Povilonį, Panev÷žio r. Dembavos pagrindin÷s mokyklos 2 kl. mokinį, už darbą
,,Skirtingų vandens šaltinių įtaka pipirn÷s s÷klų dygimui ir daigų vystymuisi“, vadov÷ Aldona
Liutkevičien÷;
1.7. Kęstutį Žiemį, Lietuvos mokinių informavimo ir technin÷s kūrybos centro 3 kl.
mokinį, už darbą ,,Molinukų kelias“, vadov÷ Teresa Zajančkovskaja;
1.8. Jokūbą Savicką, Kurš÷nų Stasio Anglickio pagrindin÷s mokyklos 8 kl. mokinį, už
darbą ,,Prekių pakuočių, gaminių žym÷jimų tyrimas ir jo panaudojimas ugdymo procese‘“,
vadov÷ Laima Jonušait÷;
1.9. Liną Vaičekauską, Kurš÷nų Stasio Anglickio pagrindin÷s mokyklos 8 kl. mokinį, už
darbą. ,,Prekių pakuočių, gaminių žym÷jimų tyrimas ir jo panaudojimas ugdymo procese“,
vadov÷ Laima Jonušait÷;
1.10. Aivarą Jankauską, Jurbarko r. Seredžiaus pagrindin÷s mokyklos 7 kl. mokinį, už
darbą ,,Daubos vaistiniai augalai“, vadov÷ Lina Juškien÷;
1.11. Dominiką Mackevičių, Jurbarko r. Seredžiaus pagrindin÷s mokyklos 7 kl. mokinį,
už darbą ,,Daubos vaistiniai augalai“, vadov÷ Lina Juškien÷;
1.12. Robertą Česokaitę, Matuizų vidurin÷s mokyklos 7 kl. mokinę, už darbą ,,Visa tiesa
apie maisto produktus“, vadov÷ Ramun÷ Marcinkevičien÷;
1.13. Moniką Garpuškinaitę, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos 6 kl.
mokinę, už darbą ,,Jašiūnų žolinių augalų herbaras“, vadov÷ Birut÷ Miliauskait÷;
1.14. Vidmantą Varanauską, Matuizų vidurin÷s mokyklos 6 kl. mokinį, už darbą
,,Tūkstantmet÷ saul÷s lašų paslaptis“, vadov÷ Svetlana Baranauskien÷;
1.15. Michailą Grikšo, Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurin÷s mokyklos 9 kl. mokinį,
už darbą ,,Kerp÷s – aplinkos bioindikatoriai“, vadov÷s Galina Vincukevičien÷ ir Svetlana Grikšo;
1.16. Gretą Vincukevičiūtę, Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurin÷s mokyklos 9 kl.
mokinę, už darbą ,,Kerp÷s – aplinkos bioindikatoriai“, vadov÷s Galina Vincukevičien÷ ir
Svetlana Grikšo;
1.17. Ievą Laurutytę, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 9 kl. mokinę, už darbą
,,Natūralaus ir perdirbto pieno tyrimas“, vadov÷ Erika Makauskien÷;
1.18. Arūnę Verbickaitę, Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurin÷s mokyklos 10 kl. į
mokinę, už darbą ,,Aliejų kokyb÷s tyrimas“, vadov÷ Laima Sabaliauskien÷;
1.19. Rimvilę Prokarenkaitę, Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurin÷s mokyklos 10 kl.
mokinę, už darbą ,,Aliejų kokyb÷s tyrimas“, vadov÷ Laima Sabaliauskien÷;

1.20. Nataliją Stepurko, Lietuvos mokinių informavimo ir technin÷s kūrybos centro 11
kl. mokinę, už darbą ,,Natūralaus mišinio, turinčio superprebiotinių savybių, tyrimas“, vadov÷
Julija Baniukevicč;
1.21. Mantą Žukliją, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 11 kl. mokinį, už darbą
,,Mokinio kuprin÷s svorio įtaka taisyklingai laikysenai“, vadovas Jonas Malinauskas;
1.22. Akvilę Vasiliauskaitę, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 11 kl. mokinį, už
darbą ,,Mokinio kuprin÷s svorio įtaka taisyklingai laikysenai“, vadovas Jonas Malinauskas.
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2.1. ,,Už geb÷jimą kurti grožį“ – Arną Juozapavičių, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s
mokyklos 5 kl. mokinį; darbas ,,Dirvožemio ir kitų padermių geb÷jimas filtruoti teršalus“, vadov÷
Kolomba Bulotien÷;
2.2. ,,Už geb÷jimą kurti grožį“ – Lauritą Nemeravičiūtę, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s
mokyklos 5 kl. mokinę; darbas ,,Dirvožemio ir kitų padermių geb÷jimas filtruoti teršalus“,
vadov÷ Kolomba Bulotien÷;
2.3. ,,Už geb÷jimą kurti grožį“ – Goją Sagūną Kremensaitę, Lietuvos mokinių
informavimo ir technin÷s kūrybos centro 5 kl. mokinę; darbas ,,Avin÷li, pasipurtyk“, vadov÷ Rima
Skrabien÷;
2.4. ,,Už geb÷jimą kurti grožį“ – Saulę Skrabaitę, Lietuvos mokinių informavimo ir
technin÷s kūrybos centro 3 kl. mokinę; darbas ,,Avin÷li, pasipurtyk“, vadov÷ Rima Skrabien÷;
2.5. ,,Už gilias aplinkos žinias“ – Simoną Kiuraitę, Panev÷žio r. Dembavos pagrindin÷s
mokyklos 3 kl. mokinę; darbas ,,Vanduo – tai gyvyb÷“, vadov÷ Maryt÷ Trinkūnien÷;
2.6. ,,Už gilias aplinkos žinias“ – Augustę Nikitinaitę, Panev÷žio r. Dembavos
pagrindin÷s mokyklos 3 kl. mokinę; darbas ,,Vanduo – tai gyvyb÷“, vadov÷ Maryt÷ Trinkūnien÷;
2.7. ,,Už geb÷jimą kurti grožį“ – Kamilę Keršytę, Matuizų vidurin÷s mokyklos 1 kl.
mokinę; darbas ,,Oliziukų auginimas“, vadov÷ Svetlana Baranauskien÷;
2.8. ,,Už geb÷jimą kurti grožį“ – Eveliną Graževičiūtę, Matuizų vidurin÷s mokyklos 1 kl.
mokinę; darbas ,,Oliziukų auginimas“, vadov÷ Svetlana Baranauskien÷;
2.9. ,,Už žinias ir pagarbą vandeniui ir aplinkai“ – Justą Šimkevičių, Jurbarko r.
Seredžiaus pagrindin÷s mokyklos 7 kl. mokinį; darbas ,,Dubysos up÷s tyrimai ties Seredžiumi“,
vadov÷ Lina Juškien÷;

2.10. ,,Už žinias ir pagarbą vandeniui ir aplinkai“ – Mantą Lekavičių, Jurbarko r.
Seredžiaus pagrindin÷s mokyklos 7 kl. mokinį; darbas ,,Dubysos up÷s tyrimai ties Seredžiumi“,
vadov÷ Lina Juškien÷;
2.11. ,,Už s÷kmingą brolių mokslinį bendradarbiavimą“ – Modestą Gudauską, Šilal÷s
Simono Gaud÷šiaus gimnazijos 7 kl. mokinį; darbas - ,,Deguonies ir anglies dioksido kiekio
kitimas klas÷se prieš pamokas ir po jų“, vadov÷ Zita Gudauskien÷;
2.12. ,,Už s÷kmingą brolių mokslinį bendradarbiavimą“ – Tadą Gudauską, Šilal÷s
Stepono Dariaus ir Stasio Gir÷no vid. mokyklos 1 kl. mokinį; darbas ,,Deguonies ir anglies
dioksido kiekio kitimas klas÷se prieš pamokas ir po jų“, vadov÷ Zita Gudauskien÷;
2.13 ,,Už temos aktualumą“ – Arnoldą Voicechovskį, Vilniaus Petro Vileišio pagrindin÷s
mokyklos 6 kl. mokinį; darbas ,,Augaliniai indikatoriai“, vadov÷ Birut÷ Miliauskait÷;
2.14. ,,Už pasiekimus tyrin÷jant aplinką“ – Ievą Mikučauskytę, Kurš÷nų Stasio
Anglickio pagrindin÷s mokyklos 8 kl. mokinę; darbas ,,Mokyklos aplinkoje augantys medžiai ir jų
vaistingosios savyb÷s“, vadov÷ Vida Kižien÷;
2.15. ,,Už pasiekimus tyrin÷jant aplinką“ – Aureliją Kuizinaitę, Kurš÷nų Stasio
Anglickio pagrindin÷s mokyklos 8 kl. mokinę; darbas ,,Mokyklos aplinkoje augantys medžiai ir jų
vaistingosios savyb÷s“, vadov÷ Vida Kižien÷;
2.16. ,,Už pasiekimus tyrin÷jant aplinką“, Kristijoną Lotiuką, Kurš÷nų Stasio Anglickio
pagrindin÷s mokyklos 8 kl. mokinį; darbas ,,Mokyklos aplinkoje augantys medžiai ir jų
vaistingosios savyb÷s“, vadov÷ Vida Kižien÷;
2.17 ,,Už temos aktualumą“ – Luką Griškevičiūtę, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s
mokyklos 8 kl. mokinę; darbas ,,Ekologiškos dantų pastos“, vadov÷ Kolomba Bulotien÷;
2.18. ,,Už temos aktualumą“ – Eveliną Eimontaitę, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s
mokyklos 8 kl. mokinę; darbas ,,Ekologiškos dantų pastos“, vadov÷ Kolomba Bulotien÷;
2.19. ,,Už temos aktualumą“ – Rugilę Pudževelytę, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s
mokyklos 8 kl. mokinę; darbas „Kaip maitinasi mokiniai?“, vadov÷ Kolomba Bulotien÷;
2.20. ,,Už temos aktualumą“ – Kęstutį Žemaitaitį, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s
mokyklos 8 kl. mokinį; darbas „Kaip maitinasi mokiniai?“, vadov÷ Kolomba Bulotien÷;
2.21. „Už meilę gamtai“, - Gabrielę Mikuckaitę, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s
mokyklos 9 kl. mokinę; darbas „Spygliuočių atsparumo įvairioms dujoms tyrimas“, vadov÷
Kolomba Bulotien÷;
2.22. „Už meilę gamtai“ – Agnę Bušauskaitę, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s mokyklos 9
kl. mokinę; darbas „Spygliuočių atsparumo įvairioms dujoms tyrimas“, vadov÷ Kolomba
Bulotien÷;

2.23. ,,Už temos aktualumą“ – Karolį Kavaliauską, Lietuvos mokinių informavimo ir
technin÷s kūrybos centro 10 kl. mokinį; darbas „Vitamino C tyrimas vaisiuose ir daržov÷se“,
vadov÷ Irena Stankevičien÷;
2.24. ,,Už temos aktualumą“ – Viktoriją Kazlauskaitę, Vilniaus Žemynos gimnazijos 11
kl. mokinę; darbas „Populiariausios jaunimo tarpe kosmetikos priemonių poveikio odai tyrimas“,
vadov÷ Migl÷ Parachnevičien÷;
2.25. ,,Už temos aktualumą“ – Eglę Tauraitę , Vilniaus Žemynos gimnazijos 11 kl.
mokinę; darbas „Populiariausios jaunimo tarpe kosmetikos priemonių poveikio odai tyrimas“,
vadov÷ Migl÷ Parachnevičien÷;
2.26. „Už meilę gamtai“ – Henrijetą Kaminskaitę, Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“
gimnazijos 11 kl. mokinę; darbas „Bebrų gyvenimo būdo steb÷jimas“, vadov÷ Jolanta
Repečkien÷;
2.27. „Už meilę žemei, ant kurios gyvenam“ – Viktoriją Dmitrijevą, Vilniaus r. Pagirių
gimnazijos 12 kl. mokinį; darbas „Dirvožemio teršalų poveikio s÷jamajai pipirnei tyrimas“,
vadov÷ Irena Babinska;
2.28. „Už meilę žemei, ant kurios gyvenam“ – Justyną Sivinską, Vilniaus r. Pagirių
gimnazijos 12 kl. mokinę; darbas „Dirvožemio teršalų poveikio s÷jamajai pipirnei tyrimas“,
vadov÷ Irena Babinska.
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