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Raštingiausių pradinukų – visas būrys

Rajono pradinukai, dalyvavę raštingiausio pradinuko konkurse, savo žinias pritaikė rašydami diktantą.

Renginį vedė Arijus Slušnys ir Luka Petrauskytė.

Audronė PUIŠIENĖ

Bendromis Rajono švietimo 
centro ir Marijono Daujoto pro-
gimnazijos pastangomis jau 12-ą 
kartą įvyko tradicinis konkursas 
„Raštingiausias pradinukas“, 
kuriame dalyvavo beveik visų ra-
jono mokyklų mokiniai – iš viso 51 
mokinys: 16 antrokų, 18 trečiokų 
ir 17 ketvirtokų. 

Viena renginio organizato-
rių scenarijaus autorė Marijono 
Daujoto progimnazijos pradinių 
klasių mokytoja Nijolė Meškaus-
kienė, primindama konkurso iš-
takas, teigė, kad, jai dar dirbant 
darželyje-mokykloje „Pasaka“, tai 
buvęs bendras mokytojų kolegių 
sumanymas. „Ir tada, ir dabar 
aktualu yra mokinio raštingumas 
ne tik per gimtosios kalbos, bet ir 
kitų disciplinų pamokas“, – kon-
kurso tikslą apibūdino pedagogė.

Jos pastebėjimu, pradinių kla-
sių mokinių, norinčių dalyvauti 
konkurse ar paragintų savo mo-
kytojų, kasmet daugėja, jų mo-
tyvacija – didesnė, jie – labiau 
pasirengę, o ir mokytojai gana 
rimtai padirbėja, rengdami savo 
mokinius dalyvauti raštingiausio 
pradinuko konkurse.

„Kartais kolegos išsako nerimą, 
kad vienas kitas diktanto žodis ar 
sakinys yra per sunkus pradinu-
kui, kad to dar nėra programose. 
Bet mes, konkurso rengėjai, ma-
nome, jog konkursas tam ir yra, 
kad mokinys jam ir pasiruoštų iš 
anksto, ir žinotų daugiau, negu 
reikalauja ugdymo programa“, – 
pastebėjo N. Meškauskienė.

Mokytoja konkursui kasmet 
rengia naują scenarijų, pritaiko 
vis naują temą. Šiemet raštingiau-
sio pradinuko konkursui buvo pa-
rinkta tema „Kiekvienas lietuviš-
kas žodis yra gražus“. „Stengiuosi, 
kad scenarijai nesikartotų, kad 
vaikams nebūtų nuobodu ir kad 
tuo pačiu aptartumėme aktualiją, 
susijusią su lietuvių kalbos puose-
lėjimu“, – pripažino mokytoja.

Be jos, renginį vedė auklėti-
niai antrokai Luka Petrauskytė ir 
Arijus Slušnys, kuris, parengtas 
mokytojos Mildos Trušauskaitės, 
konkurso dalyviams dovanojo so-
linę dainą.

Diktantus konkursui parengė 
Šilutės Žibų pradinės mokyklos 
pedagogės Genė Dirmontienė 
ir Alina Vasiliauskienė: antrokai 

rašė 43 žodžių diktantą „Žiema“ 
su nurodymu pasufl eruoti žo-
džius lipdo ir grįžta bei kable-
lius, trečiokai – 78 žodžių tekstą 
„Pakeliui į mokyklą“, ketvirtokai 
– diktantą „Gimtadienis“ iš 121 
žodžio su nuoroda pasakyti 
brūkšnius ir daugtaškius. Darbus 
vertino Salantų gimnazijos pra-
dinių klasių mokytojo Romualdo 
Jonausko vadovaujama komisija, 
kurios pastebėjimu, šiemet mo-
kinių raštingumas ir rašto kultūra 
yra pagerėję, ypač antrokų, nors 
jie neįpratę skirti sakinio ribų, ne-
išgirdo ilgųjų ir trumpųjų balsių. 
Trečiokai klydo skirdami dialogą, 
kreipinį. Darė klaidų rašydami il-
guosius balsius, įsidėmėtinos ra-
šybos žodžius, veiksmažodžius. 
Ketvirtokai darė ilgųjų ir trumpų-

jų balsių rašybos klaidų, neteisin-
gai rašė sutrumpėjusį vietininką 
(pvz., vidury).

Nežiūrint to, mūsų rajone raš-
tingiausių pradinukų – visas bū-
rys!

Tarp antrokų I v. užėmė: Ditė 
Kontrimaitė (Marijos Tiškevičiū-
tės m-kla, mokyt. Gintarė Urbo-
nienė), Eglė Žvinklytė (Simono 
Daukanto progimn., mokyt.  Inga 
Jonauskienė), Matas Bertašius 
(Salantų gimn., mokyt. Vidman-
tas Budrys), Ramunė Raudoniū-
tė (Marijos Tiškevičiūtės m-kla, 
mokyt. Irma Ilkevičienė), Saida 
Bružaitė (Kūlupėnų Motiejaus  
Valančiaus pagr. m-kla, (mokyt.  
Irena Raišuotienė); II v.  – Do-
mas Litvinas (Darbėnų gimn., 
mokyt. Indrė Goriunova), Justi-

nas Rancius (Marijono Daujoto 
progimn., mokyt. Reda Petru-
lienė); III v. – Aistė Drungilaitė 
(Kurmaičių pradinė m-kla, mo-
kyt. Toma Jenkienė), Rėjus Be-
nediktas Goriunovas (Marijono 
Daujoto progimn., mokyt. Nijolė 
Meškauskienė), Skirmantė Mal-
dutytė (Simono Daukanto pro-
gimn., mokyt.  Eglė Liebutė), Žy-
gimantas Poškys (Darbėnų gimn., 
mokyt. Aurelija Jurgutienė).

Tarp trečiokų: I v. – Ema Sa-
kalauskaitė (Kartenos m-kla-
daugiaf. centras, mokyt. Regina 
Baltuonienė), Aistė Stonkutė (Sa-
lantų gimn., mokyt. Rūta Zorge-
vičienė), Goda Petrašiūnaitė (Ma-
rijono Daujoto progimn., mokyt.  
Vida Songailienė), Jonė Abželty-
tė (Marijono Daujoto progimn., 
mokyt.  Irena Navasaitienė), Viltė 
Šiaulytė (Vydmantų gimn., mo-

kyt.  Aurika Keblytė); III v.  – Na-
talija Alminaitė (Salantų gimn., 
mokyt. Jūratė Žiobienė), Rasa 
Rudytė (Darbėnų gimn., mokyt. 
Vida Jonauskienė).

Tarp ketvirtokų: I v. – Dei-
mantė Metrikaitė (Darbėnų 
gimn., mokyt. Arina Jašinskie-
nė); II v. – Elzė Baltūsytė (mo-
kykla-darželis „Žibutė“, mokyt. 
Daiva Stonkuvienė), Kornelija 
Ručinskaitė (Marijono Daujoto 
progimn., mokyt. Janina Šipavi-
čienė), Ugnė Jurevičiūtė (Mari-
jono Daujoto progimn., mokyt.  
Monika Gurauskienė), Ugnius 
Rimkus (Kartenos m-kla-dau-
giaf. centras, mokyt.  Morta 
Kairienė); III v. – Aistė Brazaitė 
(Marijono Daujoto progimn., 
mokyt. Asta Šličienė), Ieva Grik-
pėdytė (Salantų gimn., mokyt. 
Romualdas Jonauskas).

Konkurso dalyvius pasveikino Marijono Daujoto progimnazijos 
direktorė Raimunda Viskontienė (kairėje), darbo grupėje organi-
zuojant šį renginį, be Nijolės Meškauskienės (dešinėje), dalyvavo ir 
direktorės pavaduotoja Aurelija Jedenkienė.

Dariaus Šypalio nuotr.




