
 

RESPUBLIKINĖ  PARODA - KONKURSAS 

„PAVASARIO SPALVOS“, TEMA: „PIRMIEJI PAVASARIO ŽIEDAI“, SKIRTAS 

MOKINIAMS, 

TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

 

Gebėjimas kurti – tai didžiausia dovana, kuria gamta apdovanojo žmogų be galo ilgoje 

evoliucijoje (Alexander Engelhardt). 

 

Parodos tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į gamtos grožį, jos kaitą, perteikti įspūdžius 

meninėmis raiškos priemonėmis. 

 

Parodos-konkurso darbai buvo vertinami grupėse: 

 I grupė – 1 – 4 klasės; 

 II grupė – 5 – 10 klasės; 

 III grupė – socialinių įgūdžių klasės. 

 

 Parodos - konkurso „Pavasario spalvos“ nominacijos. 

• Pavasariškiausias darbas 

• Originaliausias darbas 

• Spalvingiausias darbas 

• Meniškiausias darbas 

 

Parodos – konkurso organizatoriai, komisijos nariai dėkoja visiems dalyvavusiems 

šiame konkurse. Jūsų atlikti kūrybiniai darbai sužavėjo komisijos narius, todėl buvo nutarta 

kiekvienoje nominacijoje nominuoti po kelis darbus. 

Diplomai ir pažymos bus išsiųstos iki 2022 04 27 dienos. Darbų nuotraukos bus 

skelbiamos Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos svetainėje (2022 04 27) 

 https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-Ringuvos-mokykla-

1674961069459011/ 

 

 

 

 

                                                  NUGALĖTOJAI 

 

 

                       I grupė – 1 – 4 klasės 

 

 

Pavasariškiausias darbas 

 

Simonas  (8 m., 2 - 4 spec. kl.) Vilnius  Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija 

Sabina (10 m., 4 spec. kl.) Vilkaviškio rajono  Kybartų Rasos mokykla 

 

 

 



Originaliausias darbas 

Emilija (11m., 4a kl.) Šiaulių ,,Dermės“ mokykla 

Danielius (9 m., 3 spec. kl.)  Plungės specialiojo ugdymo centras 

Spalvingiausias darbas 

Benas (9 m., 2b kl.) Šiaulių „Dermės“mokykla  

Aušra (9 m., 3a kl.) Rokiškio Senamiesčio progimnazija 

Meniškiausias darbas 

Urtė (10 m., 4a kl.) Rokiškio Senamiesčio progimnazija 

Adam (11 m., 4 kl.) Vilniaus rajono “Verdenės“ gimnazija  

 

 

                     II grupė – 5 – 10 klasės 

 

 

Pavasariškiausias darbas 

Gabrielius (17 m., 10 lav. kl.) Pakruojo rajono Linkuvos specialioji mokykla 

Vincas (11m., 5d kl.) Vilniaus Lazdynų mokykla  

 

Originaliausias darbas 

Gabija (15 m., 9 kl.) Kauno Jono Laužiko mokykla 

Mindaugas (12 m., 5 kl.) Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija 

 

Spalvingiausias darbas 

Edgaras (11 m., 5kl.) Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio 

ugdymo skyrius  

Dovydas (11 m., 5kl.) Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio 

ugdymo skyrius  

Meniškiausias darbas 

Otilija (13 m., 7 kl.) Kauno  VDU „Atžalyno“ progimnazija 



Arvydas (11 m., 5 lav.kl.) Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija 

 

          III grupė – socialinių įgūdžių klasės 

 

                    

Pavasariškiausias darbas 

Eglė (19 m.,  3 SĮU kl.) Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla 

 

Originaliausias darbas 

Dainius (18 m., SĮU kl. II - oji pakopa) Klaipėdos „Medeinės“ mokykla 

  

Spalvingiausias darbas 

Adolis (19 m., SĮUK II m. m.) Pakruojo rajono Linkuvos specialioji mokykla 

 

Meniškiausias darbas 

Gabija (19 m., SĮU kl. III m. m.) Pasvalio “Riešuto” mokykla  

Saulius (18 m., SĮU kl.) Plungės specialiojo ugdymo centras  

 

Konkurso organizatoriai dėkoja visiems už dalyvavimą ir iki susitikimų kitais 

metais. 

 

 


