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MOKYKLOS VEIKLOS AMBASADORĖ 2020
8b klasės mokinė Greta Jokimčiūtė, kartą perskaitė žymaus psichologo Oleg Gadeckij citatą,
kuri jai labai įsiminė: „Pats sėkmingiausias kelias dažniausiai prasideda nuo tavo slenksčio...“ Tad
kiekvieną dieną stengiasi žingsniuoti tolyn keliu, prasidėjusiu nuo jos slenksčio, ir daro tai, kas suteikia
daugiausiai laimės.
Mergina visą gyvenimą domisi žirgais, žirginiu sportu, dalyvauja konkūro varžybose, yra
pasiekusi ne vieną pergalę. Taip pat mėgsta sportuoti ir ką kita: ji nesvetima lengvosios atletikos
manieže, keletą metų su tėčiu lankėsi sporto klube, su mama prisijungė prie funkcinių treniruočių grupės
Teniso kortuose. Nemažai metų praleido ir dekoravimo studijoje MENOJA, pažino įvairias dailės
technikas, išbandė savo kūrybines galimybes. Laisvu laiku labai mėgsta skaityti knygas, domisi
psichologija bei fotografija. Groti ukulėle, kurti savo melodijas, dainas – taip pat vienas iš Gretos hobių.
Nuo pat penktos klasės jos metinių pažymių vidurkis – 10. Tad nenuostabu, kad Greta kasmet gauna
progimnazijos direktorės padėkas už aukštus ugdymosi pasiekimus. Keliskart buvo išrinkta klasės
seniūne.
2018–2019 m. m. Gretos pasiekimai ir veiklos: Šiaulių apskrities moksleivių raštingumo
konkurse laimėta III vieta, Šiaulių miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurse – I vieta,
Šiaulių miesto 5-8 kl. mokinių rašinio konkurse – III vieta, mikrorajono XVI diktanto konkurse – II
vieta, Šiaulių miesto ir rajono konkurse „Laiškas Kalėdų seneliui“ tapo laureate. Gretos puikūs užsienio
k. įgūdžiai: ji skaitė pranešimą Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių lietuvių ir užsienio kalbų
konferencijoje, vertėjavo tarptautinėje etikos pamokoje, mokyklos popietėje „Mes mokomės užsienio
kalbų“ deklamuotas eilėraštis vokiečių k.
2019–2020 m. m. Greta taip pat siekė tik pačių aukščiausių rezultatų įvairiose srityse:
nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje EPA laimėta II vieta, respublikiniame didžiojo knygų
pristatymo konkurso finale 2019 laimėta kūrybiškiausio pristatymo nominacija, XI-ojoje respublikinėje
dorinio ugdymo mokytojų ir mokinių konferencijoje skaitytas pranešimas, Šiaulių miesto 8 klasių
vokiečių kalbos olimpiadoje Gretai atiteko II vieta, Šiaulių miesto anglų kalbos olimpiadoje – taip pat II
vieta, Šiaulių miesto oratoriniame kalbėjime anglų kalba tema ”Am I too weak to change the world?” – I
vieta, mikrorajono XVII diktanto konkurse – I vieta, Šiaulių miesto knygų pristatymo konkurse 2019 – I
vieta, Šiaulių miesto vokiečių kalbos konferencijoje „Ką veikiu – tas esu“ skaitytas pranešimas,
mokyklos meninio skaitymo konkurse – II vieta.
Greta Jokimčiūtė aktyvi miesto ir mokyklos renginių dalyvė: šiais mokslo metais dalyvauta
Šiaulių miesto konkurse „Kalbėkime taisyklingai“, Šiaulių miesto 5-8 kl. mokinių rašinio konkurse,
Šiaulių miesto anglų kalbos gramatikos konkurse. Greta pati organizuoja renginius (mokyklos renginys
„O kaip vokiškai“, mokyklos užsienio kalbų renginys „Mes mokomės užsienio kalbų“).
Kadangi Greta puiki skaitovė, tai jos veiklų spektrą praplečia ir renginių vedėjos amplua: 2019
m. ji vedė aštuntokų baigimo šventę progimnazijoje, taip pat Rugsėjo 1-osios šventę.
Už savo veiklas mokyklos bendruomenei mokinė kasmet skatinama progimnazijos direktorės
padėkomis už progimnazijos vardo garsinimą mokykloje, mieste ir respublikoje.
Taigi, kasdienėse savo veiklose Greta Jokimčiūtė užtikrintai stiebiasi aukščiau ir trokšta būti
geriausia savimi, mažais žingsniais artėja savojo idealo link, kuria ir kalba iš vidaus ir visos širdies,
suteikia šansą svajonėms, naujoms idėjoms ir vejasi ne baimes ar abejones, o būtent Sėkmę, paremtą
sunkiu ir nuosekliu darbu!
Šis Gretos apdovanojimas – įrodymas, jog mergina neklaidžioja be tikslo, yra įsiveržusi į
priekį sėkmės kelyje. Šis aukštas įvertinimas jai yra padrąsinimas nesustoti ir eiti toliau.
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