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2013 METŲ PROJEKTŲ KONKURSO ,,OLIMPINĘ UGNELĘ Į KIEKVIENO ŠIRDELĘ“  
 

     ATASKAITOS FORMA 

 

 

I. KONKURSO NUGALĖTOJO DUOMENYS 

 

Pavadinimas JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA   

Adresas Smėlio g. 11, Jonava  

Telefonas,  Faksas 8 349 66039  

El. paštas jonavospradine@gmail.com  

 

Projekto vadovo vardas, pavardė Gintarė Vinciūnienė   

Darbovietė, pareigos, kvalifikacija Jonavos pradinė mokykla pradinio ugdymo mokytoja  

Telefonas 8 349 66039; 868998238  

El. paštas asgintare.gintare@gmail.com  

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

 

Projekto pavadinimas „Plazdėk olimpine ugnele mūsų širdelėse“ 

 

Trumpas projekto apibūdinimas 

(Pagrindinės datos, vieta, dalyvių skaičius, įgyvendintos veiklos) 

     Projektą vykdėme rugsėjo-lapkričio mėnesiais. 2013m. rugsėjo 20d. Jau antri metai mokykla 

organizuoja dviračių žygį Jonavos dviračių takais. Tai vienas iš konkurso „Olimpinę ugnelę į kiekvieno 

širdelę“ etapų. Penktadienį visa mokyklos bendruomenė po 3 pamokų rikiavosi prie dviračių takų, 

esančių šalia mokyklos. Jonavos policijos komisariato pareigūnai kontroliavo eismą per perėjas. Dieną 

be automobilio atžymėjome vieni pėsčiomis, antri dviračiais, treti paspirtukais, ketvirti šiaurietiško 

ėjimo lazdomis. Bet labiausiai mus nustebino mūsų mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė . Ji į 

mokyklą atriedėjo dviračiu , o mažoji trimetė anūkė Vanesa paspirtuku. Direktorė davė interviu Jonavos 

televizijai AVVA. 

Vėliau susirinkus į aikštelę vyko apdovanojimai. Olimpinio ugdymo koordinatorė mokytoja Gintarė 

Vinciūnienė, kuri pasveikino visus susirinkusius, priminė šios iniciatyvos svarbą mums visiems ir 

pasidžiaugė visos mokyklos bendruomenės darna. 

      Rugsėjo mėn pravedėme olimpinės skanduotės konkursą. Į šį konkursą įtraukta mokyklos 

bendruomenė. Mokiniai kartu su tėveliais kūrė olimpines skanduotes. Klasėse buvo organizuotas pirmas 

turas. Geriausios skanduotės atrinktos į antrą turą , kur olimpinio ugdymo grupės nariai išrinko 

tinkamiausią. Mokiniai buvo išmokyti skanduotę, kurią visi skandavo „Plazdėk olimpine ugnele mūsų 

širdelėse“ uždarymo šventėje. Šios šventės metu buvo apdovanota 3 b klasė, šauniausios olimpinės 

skanduotės nugalėtoja.  

       Rugsėjo mėn. mokiniai dalyvavo Jonavos r. mokinių lengvosios atletikos rudens kroso varžybose. 

Čia gerų rezultatų pasiekė 4 c klasės mokinė Mia Daniliuk. Taip pat mokykla glaudžiai bendradarbiavo 

su Jonavos r. bėgikų klubu“ Maratonas“ ir buvo pakviesti su tėveliais dalyvauti bėgimo maratone 

“Aplink tvenkinius“. 

Kasdieną mokykloje, skambant olimpiniam himnui, atliekama kūno ir proto mankšta.  
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2013 m. spalio 11 dieną 10.00 val. dalyvavome Europos judėjimo savaitės bėgime. 1-4 klasių mokiniai 

bėgo 500 metrų. Dalyvavo 308 mokiniai, mokytojai ir tėveliai. Buvo paskelbti nugalėtojai, kurie 

apdovanoti Olimpinio komiteto atsiųstais prizais bei medaliais.  

2013 m.spalio 22 d. į rudeninę olimpinę dieną sugužėjo Jonavos vaikų lopšelio darželio „Lakštingalėlė“ 

priešmokyklinukai. O spalio 25 d. sulaukėme lopšelio darželio „Saulutė“ priešmokyklinukų. Olimpinio 

ugdymo grupės vyresnioji mokytoja Loreta Gaurilčikienė pasveikino būsimus pirmokėlius ir pristatė 

mokyklos olimpinio ugdymo programą. „Plazdėk olimpine ugnele mūsų širdelėse“. Ketvirtokai 

sudainavo olimpinį mokyklos himną, olimpinis mokyklos simbolis – voveriukas pademonstravo kaip 

mokyklos mokiniai sportuoja, kokie jie vikrūs ir aktyvūs. Mokiniai ir priešmokyklinukai skambant 

Flinto dainai atliko mankštelę. Ketvirtokų mokytojos Jolita, Loreta ir Leonarda pakvietė 

priešmokyklinukus į savo klases, kur darželinukų laukė kūrybinės užduotėlės. Ketvirtokai pasiruošę 

išmokyti darželinukus lankstyti simboline olimpines ugneles, kurios lapkričio 28 dieną „degs“ vaikučių 

rankose projekto uždarymo šventėje. 

2013 m. lapkričio 14 d. kaip ir planavome lapkričio mėnesį vyko draugiškas šaškių tarp Jonavos 

pradinės mokyklos šaškių būrelio pirmokų ir l/d „Lakštingalėlė“ bei „Saulutė“ priešmokyklonio ugdymo 

grupių komandų turnyras. Kiekvieną komandą sudarė 4 nariai -3 berniukai ir 1 mergaitė. Vyko 

draugiškos kovos šaškių lentelėse . Mokiniai ir ugdytiniai mokėsi kilnaus elgesio, nes turnyre nebuvo nei 

laimėjusių ,nei pralaimėjusių Visi džiaugėsi savo žaidimu ir nugalėjo draugystė. Buvo apdovanoti  

šaškių komplektais bei padėkos raštais. Šiltą atmosferą palaikė ir karštos arbatos puodelis. 

2013 m. lapkričio mėn mokykloje vyko 2-4 klasių konkursas „Laiškas Olimpiečiui“. Trys geriausi 

laiškai buvo skaitomi kultūros centre organizuotoje projektinėje dienoje „Plazdėk olimpine ugnele mūsų 

širdelėse“, mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis. 

2013-m. spalio –lapkričio mėn buvo paskelbtas olimpinio eilėraščio konkursas, kuriame dalyvavo 

mokyklos „Jaunųjų literatų“ būrelio jaunieji poetai. Keturis gražiausius eilėraščius skaitė 2c, du 2a ir 4a 

klasės mokiniai, kurie buvo apdovanoti padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis.  

2013 m. lapkričio mėn. 22 d. Raimundo Samulevičiaus progimnazijos sporto salėje vyko draugiškos 

kvadrato varžybos tarp Jonavos pradinės mokyklos pradinukų komandos ir R.Samulevičiaus pagrindinės 

mokyklos pradinukų komandos. Šauniai rungtyniavo abi komandos. Jas palaikė klasės draugai, 

mokytoja Gintarė bei žiūrovai – 2a klasės mokiniai. 

2013 m. spalio mėn 3 c klasė susitiko su smiginio čempione Ryte Banaitiene, kuri pravedė kūno 

kultūros pamoką ir supažindino mokinius su smiginio sporto taisyklėmis. Vėliau buvo organizuotos 3 c 

klasės mokinių smiginio varžybos.  

 

Informacijos apie projektą sklaida (Kur ir kokiuose šaltiniuose buvo pateikta informacija apie 

projektą? Prašytume pateikti nuorodas, jeigu tokių yra) 

Mokyklos laikraštis „Lakštingala“  

Jonavos r. televizija AVVA. Žinių laidose. Interviu su mokyklos bendruomene.  

Jonavos televizija „TV7“ Naujienos. 

Jonavos r. kultūros centre organizuota projektinė diena “Plazdėk olimpine ugnele, mūsų 

širdelėse“  

Jonavos r. kūno kultūros ir sporto centro stadione organizuotos Europos judėjimo savaitės bėgimo 

varžybos 

Jonavos rajono laikraštis „Naujienos“ straipsniai. 

Sklaidą apie mokyklos olimpinį ugdymą vykdėme bendraudami su lopšeliams darželiams 

„Lakštingalėlė“ ir „Saulutė“, Raimundo Samulevičiaus progimnazija, fitneso klubu „Akvaera“, 

aerobikos klubu „Ieva“, bėgiku klubu „Maratonas“ 

 

III. PROJEKTO REZULTATŲ APIBŪDINIMAS 

 

Projekto įvertinimas 

(Apibūdinkite projekto įvertinimo procesą bei gautus rezultatus.) 
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Projektas suteikė galimybes ieškoti naujų partnerių ir palaikyti ryšį su jau esamais. Šiais metais mokykla 

bendravo su Jonavos fitneso klubu „Akvaera“ Jonavos aerobikos klubu „Ieva“, bėgikų klubu 

„Maratonas“. Mokiniai turėjo galimybę susitikti su Lietuvos fitneso čempione Ieva Bagdonavičiūte ir 

smiginio čempione Ryte Banaitiene. Į projektą buvo įtraukta visa mokyklos bendruomenė. Projektas 

apjungė įvairias neformalaus ugdymo sritis – sporto, šokio, muzikos, dailės, literatūros, teatro.  

Ar pasiekėte išsikeltus tikslus? 

Projekto uždarymo šventėje buvo apdovanoti 10 geriausių sportiškiausių mokinių, taip pat septynios 

sportiškiausios mokytojos garsinusios mokyklos vardą sportiniuose renginiuose rajone ir respublikoje. 

Jonavos televizija AVVA buvo parengusi reportažus apie mokyklos sportinę veiklą bei filmuotą 

medžiagą apie vykdytas sportines varžybas, su kuria buvo supažindinta mokyklos bendruomenė projekto 

„Plazdėk olimpine ugnele mūsų širdelėse“ uždarymo šventėje.  

Nurodykite, projekto pasisekimus bei iššūkius. Ką ateityje keistumėte, darytumėte kitaip? 

Dalyvaudama olimpinio ugdymo programoje mokykla pasiekė aukščiausio laimėjimo 2012-2013 m.m. 

Lietuvos sportiškiausios mokyklos konkurse užėmusi pirmąją vietą 5 pradinių mokyklų ir mokyklų-

darželių tarpe. Sportiškiausi mokiniai apsilankė Lietuvos Respublikos Seime.  

Mokykloje trūksta sportinės bazės bei nėra lauko sporto aikštelės. 

Turint gerą sportinę bazę, būtų galima kultivuoti daugiau sporto šakų. 

Ar planuojate teikti paraiškas 2014 m. konkursui?  Taip Ne 

Ar turite pastabų konkurso organizatoriams (prašome nurodyti)? 

Ačiū už galimybę dalyvauti konkurse, būtų malonu sulaukti didesnio finansavimo. 

Projekto dalyvių atsiliepimai (vaikų, tėvų, pedagogų reakcija po dalyvavimo projekte) 

Projekto dalyviai dėkojo už suteiktą galimybę dalyvauti sportinėje veikloje, įvairūs būreliai buvo 

skatinami prisijungti prie olimpinio ugdymo, integruoti savo veiklą sportine kryptimi. Į varžybas 

prisijungė vis didesnis skaičius tėvų. Projektas suteikė galimybę suburti mokyklos bendruomenę bei 

socialinius partnerius.  

Pateikiamos projekto nuotraukos (skaičius bei autoriai).  

 

 

 

Projekto vadovo vardas, pavardė, parašas                                          Gintarė Vinciūnienė  

 

 Data  2013-12-23 


