
2018- 2019 mokslo metų pasiekimai

Metodinės Tarybos pirmininkė 
Danutė Vilkienė



Pasiekimai licėjuje



Konstitucijos egzaminas

2018 m. spalio 03 d.  licėjaus kadetai dalyvavo 
Konstitucijos egzamine. 

Mokinius ruošė Danutė Vilkienė, istorijos mokytoja 
metodininkė, Stefa Laureckienė, istorijos mokytoja 
metodininkė.



Konkursas „Šokame, kaip mokame“ licėjuje

• Laisvo stiliaus šokių 
konkursas „Šokame, kaip 
mokame“. 

• Pirmąją vietą laimėjo IIA 
klasės komanda „Temų 
tema“.

• Antroji vieta atiteko IIIA ir 
IIIB  klasių jungtinė 
komanda „Shules dance 
karaliai“. 

• Trečiąją vietą užėmė IIB  
klasės grupė „Žiogeliai“.



Jaunųjų matematikų olimpiada licėjuje

• Matematikos olimpiados 
licėjaus etape nugalėtojais tapo: 
5 kl. mokinys Dovydas Stašaitis; 6 
kl. mokinys Ajus Astikas; 7 kl. 
mokinys Rokas Stankevičius; 8 kl. 
mokinys Andrius Stravinskas. Jie 
ir atstovaus kadetų licėjų 
matematikos olimpiadoje Kauno 
miesto etape.

• Mokinius ruošė matematikos 
mokytojai: Jūratė Ivanauskienė, 
Algirdas Keblikas, Ieva Malaukytė



Pasaulinė AIDS diena licėjuje

• Minint Pasaulinė AIDS dieną licėjuje 
įvyko viktorina – protmūšis –
„AIDS: geriau žinoti 18“. 

• Viktorinoje – protmūšyje I vietą 
iškovojo IA  klasės mokinių 
komanda, II vieta atiteko IB klasės 
mokinių komandai, trečioji – IIC 
klasės mokinių komandai. Vaikams 
įteiktos ULAC padėkos. 

• Licėjuje renginį organizavo: 
socialinė pedagogė N. Linkevičienė, 
biologijos mokytoja N. Džiaugytė ir 
psichologė V. Gricienė.



Konkursas „Šokame, kaip mokame“ licėjuje

• Laisvo stiliaus šokių 
konkursas „Šokame, kaip 
mokame“. 

• Pirmąją vietą laimėjo IIA 
klasės komanda „Temų 
tema“.

• Antroji vieta atiteko IIIA ir 
IIIB  klasių jungtinė 
komanda „Shules dance 
karaliai“. 

• Trečiąją vietą užėmė IIB  
klasės grupė „Žiogeliai“.



Šaudymo varžybos licėjuje
• 5 – 6 klasių tarpe I vietą 

iškovojo Armandas Kvederas, 
II – ąją Airidas Kvederas, III –
čiąją Gustas Kondrašas. 

• 7 – 8 klasių tarpe I – oji vieta 
atiteko Augustui Matjošaičiui, 
II -oji Ugniui Rakauskui, III-
čioji Janai Chodis.

• I – IV gimnazijinių klasių 
tarpe I-oji vieta atiteko 
Vladislav Čiuchrij, II – oji 
Šarlotei Kaminskaitei, III –
čioji Ernest Ostaševski. 

Mokytojų ir instruktorių tarpe 
geriausiai pasirodė (I vieta) 
mokytoja Jūratė Januškevičiūtė 
Varnagirė. II – ąją vietą užėmė 
instruktorius Mantas Lukaitis; III –
iąją vietą- mokytojas Valentinas 
Gavrilovas.



Karate varžybos kadetų licėjuje

• Licėjuje vyko IV karatė 
shotokan turnyras. 
I vietą sumo iškovojo 
Karina Gavrilova, II vietą 
atiteko – Miglei 
Adomavičiūtei.

• Vaikinų grupėje geriausiai 
pasirodė Lukas Čiurlys –
nugalėtoju tapęs kata ir 
kumitė (dviejų kovotojų 
kova be išankstinio 
susitarimo technikos 
klausimais) rungtyse. 



Pasiekimai Kauno mieste



„Mes kuriame pilietinį Kauną“

• Bacevičiūtė Gustė, Lukaitis 
Martynas, Morkovičevas 
Tauras, Kasperavičius 
Jokūbas dalyvavo Kauno 
miesto bendrojo ugdymo 
mokyklų pilietinių iniciatyvų 
konkurse „Mes kuriame 
pilietinį Kauną“, kuriame 
užėmė I vietą. 

• Mokinius ruošė Danutė 
Vilkienė, istorijos mokytoja 
metodininkė, Astrida 
Mongird, IIA klasės vadovė.



„Mes kuriame pilietinį Kauną“



„Mes kuriame pilietinį Kauną“



Istorijos konkursas, skirtas Lietuvos valstybės dienai 
ir Lietuvos šaulių sąjungos 100 - mečiui paminėti

• Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje kadetai kartu 
su jaunaisiais šauliais   
pasitikrino Lietuvos 
istorijos žinias.

• Kadetų komanda 
iškovojo II vietą. 

• Mokinius ruošė Danutė 
Vilkienė,  istorijos 
mokytoja metodininkė, 
Ričardas Žilaitis, karybos 
pagrindų mokytojas.



Kūrybinių darbų konkursas 
„Žemė – mano namai“ 2018

6b klasės mokinės 
Goda Karpaitė, Izabela
Repšytė tapo Kauno 
miesto ugdymo įstaigų 
kūrybinių darbų 
parodos – konkurso 
laureatėmis. 
Mokines ruošė 
technologijų mokytoja 
Gražina Žebelienė, 
biologijos mokytoja 
Nijolė Džiaugytė.



„ Žemė – mano namai 19“ 
kūrybinių darbų paroda –
konkursas, skirtas 
pasaulinei Žemės dienai.
Tapome laureatais!

IIA klasės mokinės: 
Gustė Bacevičiūtė
Deimantė Tamošaitytė
Mokines ruošė:
technologijų mokytoja Gražina 
Žebelienė, biologijos mokytoja Nijolė 
Džiaugytė



Respublikinis konkursas 
,,Fizikos bandymai aplink mus”

2019 m. birželio 12 d.  8b klasės 
kadetai Linas Andriuškevičius ir 
Evaldas Gavenko dalyvavo 
Respublikinio konkurso ,,Fizikos 
bandymai aplink mus” 
baigiamojoje konferencijoje 
Kauno J.Jablonskio gimnazijoje ir 
laimėjo I-ąją vietą 7-8 klasių 
tarpe fizikos bandymų sekcijoje su 
darbu ,,Keturių variklių bepilotis 
sraigtasparnis”.

Mokinius konkursui rengė Albinas 
Bagdonas, fizikos mokytojas 
ekspertas.



Konkursas „Pasivaikščiojimas po Lietuvą“

2019 m. vasario 28 dieną 8b klasės komanda 
rusų kalbos tarpmokykliniame konkurse laimėjo I-ąją 
vietą. 

Kadetus konkursui paruošė  Astrida Mongird, rusų 
kalbos mokytoja.



Kauno miesto bendrojo ugdymo
mokyklų kalėdinių kompozicijų paroda-
konkursas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia”

5a kl. kadetės Miglė
Navašinskaitė, Miglė
Adomavičiūtė gavo Laureato
diplomus.

Mokines ruošė Jūratė 
Januškevičiūtė-Varnagirė, 
dailės mokytoja



„Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“

Laureatai:

• IIB klasės mokinės Kristina 
Muraškaitė, Luka Posiakinaitė, Ugnė 
Šetkutė;

• 5a klasės mokinės Miglė 
Adomavičiūtė, Miglė Navašinskaitė;

• IIA klasės mokinės Gustė 
Bacevičiūtė, Deimantė Tamošaitytė;

• IVC klasės mokinės Viktorija 
Šarchutinaitė, Eglė Šumskytė;

• 8a klasės mokinė Luknė 
Majauskaitė;

• 6 klasės mokinės Melana 
Kazlauskaitė, Milda Dimitrijevaitė. 

Mokinius ruošė:

• Jūratė Januškevičiūtė-Varnagirė, 
dailės mokytoja;

• Gražina Žebelienė, technologijų 
mokytoja;

• Lina Veličkienė,  technologijų 
mokytoja.



I vieta virvės traukimo varžybose

• Kauno sporto mokykla 
“Startas”organizavo Kauno 
miesto mokyklų virvės 
traukimo varžybas.

• Kadetų komanda užėmė I 
vietą. 

• Ji buvo apdovanota 
Nugalėtojų taure, medaliais 
ir diplomais, o komandos 
vadovai – Padėkos raštais.

• Komanda nugalėtoja 
iškovojo teisę dalyvauti 
mokyklų žaidynių finalinėse 
varžybose.

• Mokinius ruošė Valentinas 
Gavrilovas, kūno kultūros 
mokytojas.



Regbio varžybos

2019 m. balandžio 30 d. Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjus 
organizavo regbio turnyrą, kuriame dalyvavo ne tik moksleivių, 
bet ir studentų komandos. Turnyro nugalėtojais tapo KTU 
studentų komanda, antri – vaikų ir jaunimo klubas „Ąžuolas“ 
atstovai, trečioji vieta – organizatoriams ir turnyro 
šeimininkams – licėjaus kadetams.



Konkurse „Būk saugus“ I vieta

• Kauno miesto bendrojo 
ugdymo mokyklų mokiniai 
išmėgino savo jėgas ir 
parodė žinias konkurse „Būk 
saugus“.

• I vietą užėmė Generolo P. 
Plechavičiaus kadetų 
licėjaus auklėtiniai.

• Nugalėtojai apdovanoti 
taure, diplomais ir atminimo 
dovanėlėmis.



Pasiekimai respublikoje



Respublikinė mokytojų ir mokinių 
kūrybinių darbų konferencija „Šv. 

Kazimiero asmenybės vertybių raiška“

6a klasės kadetai Ajus 
Astikas ir Arminas Ališauskas 
gavo padėkas.

Mokinius  ruošė Vilma 
Užgalienė,  lietuvių kalbos 
mokytoja.



Respublikinė mokinių, 
mokytojų ir bibliotekininkų 

konferencija „Pasaulio 
lietuviai vakar ir šiandien“

IIIA klasės kadetės Saulena 
Dambrauskaitė ir Karolina 
Urniežiūtė gavo padėką.

Mokines ruošė Vilma 
Užgalienė,  lietuvių kalbos 
mokytoja.



Jaunimo švietimo projektas 
„Nepamiršk parašiuto“

• Tai „Sodros“ iniciatyva buvo 
ugdomas  
moksleivių finansinis 
raštingumas ir didinamas 
jaunų žmonių supratimas apie 
jų socialines garantijas ir  
rizikas. 

• Kartu kadetai dalyvavo 
Lietuvos gimnazijų lygos 
protų kovose.

• Mokinius ruošė Danutė 
Vilkienė, istorijos mokytoja 
metodininkė.



Konkursas 
,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ 

• 2019 m. vasario 27 d. dėl 
patekimo į II turą varžėsi 15 
kadetų. Geriausiai pasirodė  3
kadetai. Į finalą pateko Matas 
Turkevičius, IVB klasės 
mokinys. Respublikiniame 
konkurse jis užėmė ketvirtą 
vietą.

• Mokinį ruošė Danutė Vilkienė, 
istorijos mokytoja 
metodininkė, Ričardas Žilaitis, 

karybos pagrindų mokytojas.



Padėka už dalyvavimą konkurse ,,Ką žinai 
apie Lietuvos kariuomenę“



Vertimų projektas „Tavo žvilgsnis 2019“ laureatai

• Geriausius vertimus iš anglų kalbos atliko Titas Mažilis (6 
kl.) ir Adomas Jančiauskas (7b kl.), iš rusų kalbos – Vakaris 
Deveikis (8a kl.), Gabija Juodeikaitė ir Milena Druktenytė (Ia 
kl.). 6a klasės mokinys Ajus Astikas iškovojo diplomus už 
geriausius vertimus iš anglų ir rusų kalbos ir Sidabrinės 
kengūros diplomą konkurse „Kalbų kengūra 2019”. Izabela 
Repšytė literatūriniame konkurse „Mano šeima – mano turtas“, 
už apsakymą rusų kalba 

„Mano laiminga vaikystė“ gavo II vietą.

• Rengė užsienio kalbų mokytojai.



Konkurso ir olimpiados laimėtojas

• Vladislav Čiuchrij, IIA 
klasės mokinys užėmė:

• II vietą Kauno miesto 9-
12 klasių meninio 
deklamavimo rusų kalba 
konkurse, 

• III vietą rusų kalbos 
olimpiados Kauno miesto 
etape.

• Mokinį konkursui ir 
olimpiadai ruošė  Astrida 
Mongird, rusų kalbos 
mokytoja



Nacionalinė ,,Žalioji olimpiada 19“

• Dalyvavome olimpiados 
pusfinalyje, kuriam buvo 
atrinkta 72 mokyklų 
komandos.Pusfinalių metu 
išrinkta 10 komandų. 

• Už entuziastingą siekį 

• prisidėti prie aplinkos 
išsaugojimo darbais ir žiniomis 
kadetų komanda ir jos 
kapitonas buvo apdovanoti 
garbės raštu.

• Mokinius ruošė:
technologijų mokytoja Gražina  
Žebelienė, biologijos mokytoja 
Nijolė Džiaugytė



Respublikinis
kūrybinio kalėdinio
atviruko konkursas-
paroda
,,Aš tau linkiu…”

7b klasės kadetė Izabela
Repšytė- I vietos laimėtoja
gavo Laureatės diplomą.

Mokines ruošė Jūratė 
Januškevičiūtė-Varnagirė, 
dailės mokytoja



Respublikinėse JPB sporto žaidynėse- II vieta 

Laura Gaubytė, Miglė Irčinova, Jaunius Kaminskas, Kęstutis 
Kazlauskas, Emilis Zaukus, Arnestas Naujokas, Rašišis Audrick ir 
instruktorius Andrius Tamašauskas iškovojo II vietą 
Respublikinėse JPB sporto žaidynėse!



Laimėjimai tarptautiniuose 
konkursuose



Tarptautinė kūrybinė- patyriminė 
konferencija „Karyba kitaip“

• Organizavo Generolo 
Povilo Plechavičiaus kadetų 
licėjus, Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centras, Kauno 
miesto muziejus;

• Dalyvavo ir pranešimus 
pristatė pranešėjai iš 
Marijampolės, Kėdainių, 
Vilniaus, Kauno miesto ir 
Kauno rajono.

• Konferencijoje svečiai 
susipažino su licėjumi, 
dalinosi patirtimi.



Olympis 2019

Matematikos konkurso 
rezultatai:

• 4 mokiniai gavo I laipsnio
diplomą ir 1 medalį;

• 8 mokiniai gavo II laipsnio
diplomą;

• 9 mokiniai gavo III laipsnio

diplomą.



Olympis 2019

• Anglų kalbos - 2 mokiniai gavo I laipsnio diplomą;

• Lietuvių kalbos - 1 mokinys gavo II laipsnio diplomą;

• Istorijos- 1 mokinys gavo III laipsnio diplomą;

• Fizikos- 1 mokinys gavo I laipsnio diplomą ir medalį;

• Biologijos- 2 mokiniai gavo II laipsnio diplomą

• Informacinių technologijų- 1 mokinys gavo II laipsnio
diplomą.



Tarptautinio vaikų ir 
jaunimo dailės 
miniatiūrų konkurso 
,,Dialogai su gamta. 
Mano kraštas“

IB kl. kadetė Augustė
Trilikauskaitė- laureatė –

II vietos laimėtoja.

Mokinę ruošė Jūratė 
Januškevičiūtė-Varnagirė, 

dailės mokytoja.



Šaltiniai

• Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus  metodinės tarybos 
veiklos planas 2018 m.

• Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus  metodinės tarybos 
veiklos planas 2019 m.

• Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus 2019 metų veiklos planas

• Renginiai: https://plechavicius.kaunas.lm.lt/[Žiūrėta 2019-06-05; 2019-
06-17, 2019-06-20]

• https://www.facebook.com/kadetu.licejus/

• https://www.instagram.com/kadetai/

https://www.facebook.com/kadetu.licejus/

