
ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA  

 

2021 METŲ ALUMNI PREMIJOS LAUREATAI: 

 

Augustė Čerkauskaitė, 6b klasės seniūnė, kuri mokosi tik aukščiausiais įvertinimais, yra įvairių 

olimpiadų bei konkursų dalyvė ir laimėtoja, išbandė save ne vienoje veikloje, šiuo metu lanko Menų 

mokykloje gitaros pamokas, AMES anglų kalbos mokyklą, Lauros dainavimo studiją bei gatvės šokių studiją 

„Extreme“.  Laisvalaikiu Augustė labai mėgsta skaityti knygas. Pernai per 3 mėnesius įvykdytas išsikeltas tikslas 

ir perskaityta apie 3500 puslapių. (Rekomendaciją pateikė Elvyra Ramoškienė, 6b klasės auklėtoja) 

 

Evelina Pabrėžaitė, 6c kl. mokinė, išsiskirianti puikiu mokymusi, darbštumu, stropumu, žingeidumu, 

draugiškumu, jautrumu. Ji yra profesionali smuikininkė, lanko folkloro ansamblį ,,Gasužis“, muzikos mokyklą, 

groja kartu su Šiaulių miesto pučiamųjų orkestru, Šiaulių kameriniu orkestru „SOLARIS“. Dalyvauja ne tik 

šalies muzikos konkursuose, bet ir už Lietuvos ribų (Paryžiuje, Kazachstane), džiugina  konkursuose pelnytais 

apdovanojimais. (Rekomendaciją pateikė Jūratė Šlitė - Brazė, 6c klasės auklėtoja, Inga Turovaitė, lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytoja, mama Kristina Pabrėžienė) 

 

Gabija Golubovaitė, 7c klasės mokinė, kuri nuo pirmos klasės puikiai mokosi, aktyviai dalyvauja 

mokyklos renginiuose, organizuoja juos, veda, yra įvairių konkursų dalyvė ir nugalėtoja. Lanko Šiaulių dailės 

mokyklą. Gabijos savybės – paprastumas, nuoširdumas, atsakingumas, iniciatyvumas – dera tarpusavyje, ji yra 

pavyzdys kitiems. (Rekomendaciją pateikė Raimonda Janulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 7c klasės 

muzikos mokytoja) 

 

Eimantas Gudžiūnas, 7c kl. mokinys, kuris yra profesionalus dainininkas, jau aštuonerius metus lanko 

berniukų ir jaunuolių dainavimo mokyklos chorą „Dagilėlis“ ir kartu su kitais dainorėliais garsina Šiaulių miestą 

bei Lietuvą pasaulyje. Jau septynerius metus groja gitara, treti metai - fortepijonu. Konkurse „Fortepijonas 

visiems“ yra 2 vietos laureatas. Jis dalyvauja ir mokyklos renginiuose kaip renginių vedėjas, gitaristas, 

vokaliniame ansamblyje „La-Fa“ groja klasikine gitara. Tarptautinėje konferencijoje „Muzikos įtaka mano 

gyvenimo kelio pasirinkimui“ Eimantas neabejodamas pristatė, jog jo tolimesnis kelias susijęs su muzika. 

(Rekomendaciją pateikė Raimonda Janulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 7c klasės muzikos mokytoja) 

  

Aretas Utakis, 7c kl. mokinys, kuris mokosi tik aukštesniais įvertinimais ir puikiai suvokia, kad 

darbštumu ir kantrybe galima daug pasiekti. Jis visada aktyvus pamokose, atsakingas grupinėje veikloje, 

mokantis garbingai užimti lyderio poziciją. Aretas aistringas krepšinio žaidėjas, jau septintus metus priklauso 

Šiaulių „Saulės“ krepšinio akademijai. Nuolatinis Olympis medalių laimėtojas. Jis dalyvauja Gegužių 

progimnazijos renginiuose kaip renginių vedėjas, dainuoja vokaliniame ansamblyje „La-Fa“. (Rekomendaciją 

pateikė Raimonda Janulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 7c klasės muzikos mokytoja) 

 

Daniel Šer, 7c kl. mokinys, kuris yra ne tik klasės, bet ir mokyklos lyderis, o jo mokymosi vidurkis – 10. 

Jis yra daugelio miesto olimpiadų, konkursų bei konferencijų mieste ir šalyje prizininkas bei dalyvis. Antrus 

metus dalyvauja LRT laidoje – žaidime „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, skaito pranešimus konferencijose. 

Aktyviai dalyvauja neformaliajame ugdyme: lanko ir mokosi anglų (amerikiečių) kalbos, baigė 9 klasių (ir 

vyresniems) skirtą programavimo kalbų programą ANGIS, žaidžia tenisą, bet didžiausia jo aistra – šachmatai 

(2021 m. dešimt laimėjimų Lietuvos ir  Tarptautiniuose turnyruose). (Rekomendaciją pateikė Jurgita 

Januškevičienė, 7c klasės auklėtoja) 

 

Ignas Indrijauskas, 8d kl. ypatingai sumanus, motyvuotas mokinysi, kurį domina tikslieji mokslai, 

tačiau besistengiantis visiems dalykams skirti dėmesio, pasiekti geriausių rezultatų. Jis yra tarptautinių ir miesto 

konkursų (surinko 7 pirmojo laipsnio diplomus įvairių dalykų KINGS ir OLYMPIS konkursuose), miesto 

olimpiadų laimėtojas bei Gegužių mokyklos patriotas, ką įrodė jo pranešimas mokyklos mokinių konferencijoje 

„Mokykla, kuri augina“. (Rekomendaciją pateikė Inga Turovaitė, 8d klasės auklėtoja                                                           

  

https://www.youtube.com/watch?v=h0BdXFIXdbI
https://www.youtube.com/watch?v=h0BdXFIXdbI

