
MYKOLAS KAZANAVIČIUS – 2020 METŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO 

PREMIJOS LAUREATAS 
  

8b klasės mokinį Mykolą Kazanavičių Gegužių vardas lydi jau 14 metų: nuo gimimo gyvena Gegužių gatvėje, 

aštuonerius metus mokėsi Gegužių progimnazijoje, kur rado tinkamą augti ir skatinančią save kurti aplinką. 

Jam puikiai sekasi beveik viskas (2018-2019 m. m. metinis ugdymosi pasiekimų vidurkis – 10, šių 

mokslo metų – 9,9). Dalyko, kurį išmano geriausiai, turbūt nėra arba jų yra keletas. Tai įrodo kasmet gaunamos 

padėkos už mokyklos vardo garsinimą mokykloje, mieste, šalyje, už aukštus ugdymosi pasiekimus. Užklasinėse 

veiklose Mykolas taip pat dalyvauja aktyviai. Važinėdamas po Lietuvą su dramos būreliu yra gavęs ne vieną 

apdovanojimą (ir net vieną asmeninį!). Be teatro laisvalaikiu užsiiminėja programavimu, elektronika, inžinerija. 

Pasiekimus pamokose ir savo mėgstamose veiklose papildo nemaža krūvelė laimėjimų ar dalyvavimų 

olimpiadose, konkursuose, viktorinose.  

 2018 – 2019 m. m. regioninėje 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje laimėta I vieta. Taip pat 

dalyvauta  respublikinėje biologijos olimpiadoje, Šiaulių miesto 7 kl. mokinių lietuvių kalbos, matematikos, 

geografijos, dailės olimpiadose. 

 Puikiai Mykolui sekasi ir įvairaus lygmens dalykiniuose konkursuose: 15–ajame tarptautiniame 

informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ gauta padėka, tarptautiniame piešinių, karpinių, 

atvirukų, eilėraščių pavasario tema projekte „Būk sveikas, pavasari“ mokinio darbas įvertintas laureato diplomu, 

padėka įteikta respublikiniame piešinių konkurse „Metų laikai“. Dalyvavimas respublikiniame kompiuterinių 

kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2018“ įvertintas diplomu. O Šiaulių miesto meninio 

skaitymo vokiečių kalba konkurse  6-8 klasių poezijos kategorijoje laimėta II vieta. Mykolo kūrybinis darbas 

dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Lietuvių kalendorinės šventės“ Šiaulių m. savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje: gauta padėka. Mokyklos meninio skaitymo konkurse mokinys yra nuolatinis dalyvis, visada laimi 

prizines vietas (2019 m. laimėta II vieta).  

 Mykolo domėjimosi akiratyje yra ir tiriamoji mokslinė veikla: respublikinėje mokinių gamtos 

mokslų konferencijoje „Menas mokytis ir tyrinėti“  mokinys paruošė ir skaitė pranešimą (2019 m.), taip pat 

skaitytas pranešimas ir 2020 m. XI–ojoje respublikinėje dorinio ugdymo mokytojų ir mokinių konferencijoje. 

 2019-2020 m. m. Mykolui buvo dar sėkmingesni olimpiadose: Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkurso regioniniame etape laimėta III vieta, Šiaulių miesto mokinių technologijų olimpiadoje (konstrukcinių 

medžiagų grupė) mūsų progimnazijos aštuntokui nebuvo lygių – laimėta I vieta (jei nebūtų sutrukdęs karantinas, 

Mykolas būtų atstovavęs Gegužių progimnazijai ir Šiaulių miestui respublikoje). Dalyvavimas Šiaulių miesto 5–

8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse mokiniui buvo maksimaliai sėkmingas – laimėta I vieta. Savo jėgas 

universalusis Mykolas bandė ir Šiaulių miesto 8 klasių vokiečių kalbos olimpiadoje. 

 Universaliuoju Mykolas pavadintas neatsitiktinai: jis laureatu tampa Šiaulių miesto ir apskrities 

mokinių atvirukų parodoje – konkurse „Spalvota žinutė mokytojui“, jis užima II vietą mikrorajono XVII diktanto 

konkurse, jis gauna padėką Šiaulių miesto mokinių viktorinoje „100 klausimų apie Lietuvą“... Taigi, Mykolas 

išties labai universalus ir aktyvus mokinys: jo gabumai ir domėjimasis menu, matematika ar kalbomis 

lygiaverčiai.  

 Būtina paminėti, kad Mykolas Kazanavičius yra labai draugiškas ir komunikabilus mokinys, tad 

jam priimtinas ir komandinis darbas, ką rodo jo pasiekimai: Šiaulių miesto integruotame gamtos ir tiksliųjų 

mokslų komandiniame konkurse „Žinių traukinys“ laimėta I vieta, taip pat jėgos išbandytos Šiaulių apskrities 

matematikos komandiniame konkurse. 

 Ne tik mieste Mykolas yra žinomas, tačiau su malonumu dalyvauja ir mokykloje organizuojamuose 

konkursuose: mokyklos meninio skaitymo konkurse dalyvavo ir laimėjo I vietą, mokyklos matematikos konkurse 

taip pat jam atiteko I–oji vieta. Mykolas ne tik dalyvauja, bet ir pats imasi iniciatyvos organizuoti renginius 

(mokyklos renginio „O kaip vokiškai“ organizatorius). 

 Mykolo Kazanavičiaus veikla 2019 m. buvo įvertinta mokyklos ALUMNI premija. 

 Taigi baigiant pristatyti Mykolą Kazanavičių, kaip Mokyklos vardo premijos laureatą, reikėtų 

paminėti, kad Mykolas visada didžiuodavosi asmeninius pasiekimus galėdamas paversti mokyklos pasiekimais, 

jis dėkingas visiems jį ugdžiusiems, juo patikėjusiems bei pasitikėjusiems. Mykolas – puikus pavyzdys, kaip 

nuoširdus darbas, užsispyrimas ir žinios veda į pripažinimą. 
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