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SĖKMĖS ISTORIJOS 

 

 Galiu pasigirti – matematiką moku puikiai! Lietuvių kalba man nelabai sekėsi, bet aš ją 

patobulinau. Manau, kad esu sportiška ir protinga. Turiu mažų giminaičių, jie labai mane myli, nes 

visą laiką aš būnu su jais kartu, padedu, žaidžiu. Namuose turiu pievutę, labai patinka su draugais ant 

jos žaisti. Namuose moku puikiai kepti. Dar myliu visus gyvūnu, bet labiausiai meškas ir lokius. 

Lankau šokius, važiuoju į koncertus. Palangos festivalyje su šokių kolektyvu laimėjome trečią vietą. 

Lankau ir daugiau būrellių: anglų k., keramikos, improvizacijų. Labai mėgstu iššūkius – šią vasarą 

užsibrėžiau perskaityti 466 puslapių knygą! 

Mėta Miknevičiūtė. 

    

Šiais metais turėjau daug nedidelių sėkmių. Tačiau noriu išskirti tik vieną. Kai rašau 

pasaulio pažinimo testą. Kartais surenku daugiau taškų, kartais mažiau, taigi norėčiau labiau taikyti 

žinias, kad visi testai būtų aukštesniojo lygio. Dar yra sunkumų su matematika, bet manau, kad 

susitvarkysiu. Džiaugiuosi, kad šiemet dalyvavau fotografijų parodoje „Bunda Žemė“, norėčiau 

dalyvauti ir daugiau konkursų, varžybų. 

Gabija Sukankaitė 

 Aš jau einu į trečiąją klasę. Aš jums papasakosiu apie savo šių metų sėkmę. Man 

mokykloje jau geriau sekasi lietuvių kalba. Aš labai gerai skaitau ir rašau, nes laisvalaikiu skaitau 

knygas. Rašybą patobulinau, nes tiesiog stengiuosi ir stengiuosi. Pirmoje ir antroje klasėje – kreiviau 

rašiau, bet dabar jau džiaugiuosi, kad rašysena patobulėjo. Matematika taip pat gerai, tik reikia 

mintinai išmokti daugybos lentelę, kad neliktų spragų. Dailė – be problemų! Namuose darau 

darbelius, juos pristatau klasėje ir už tai gaunu gilių. Šokis taip pat puikiai sekasi. Dar papildomai 

einu į šokių studiją „Šokantys bateliai“. Ten šokti sunkiau nei mokykloje. Jau turiu 3 medalius iš 

šokių. 

Milita Mockaitytė 

 

 Šį pusmetį mokslai man sekėsi puikiai. Visų dalykų – aukštesnieji lygiai. Stengdavausi 

atlikti papildomas užduotis, dalyvaudavau šachmatų turnyruose, valdžiau emocijas, lankiau 

kompiuterinio raštingumo būrelį. Šachmatų turnyrų sėkmė – dalyvavimas varžybose.  

Deividas Ivanauskas. 

 Pradėjus lankyti trečią klasę, netrukus pradėjau lankyti laisvųjų imtynių būrelį pas 

trenerius Mindaugą ir Joną. Imtynės man patiko nuo ankstyvos vaikystės, todėl treniruotėse buvo 

įdomu ir sekėsi kovoti. Praėjus dviem mėnesiams treneris leido dalyvauti turnyre, kuriame buvo apie 

100 dalyvių iš visos Lietuvos. Savo svorio kategorijoje iškovojau pirmąją vietą. Gautą medalį skyriau 

savo mamai, buvo labai daug džiaugsmo. Po to sekė dar keletas turnyrų, kuriuose laimėdavau taip pat 

prizines vietas, 

Dovydas Siriūnas. 



 Mano sėkmė yra pasaulio pažinimas, nes aš labai domiuosi pasauliu. Sėkmės man teikia 

susikaupimas, atidus klausymas, geros mokytojos turėjimas ir draugų palaikymas. Man dar sekasi 

matematika, fizinis ir muzika. Kitais metais tikiuosi dar daugiau išmokti. 

Marius Ratkelis. 

 

 Jau baigiu trečią klasę. Smagu buvo eiti į mokyklą, nes nebuvo nuotolinio mokymosi. 

Šiais metais man sekėsi geriausiai anglų k., dailė, šokis, muzika ir fizinis. Sunkiau sekėsi lietuvių k., 

matematika, pasaulio pažinimas. Tai lėmė mano didelis sergamumas. Šiais metais lankiau keletą 

popamokinių veiklų. Labiausiai patiko gamtos tyrinėtojų būrelis. Didžiausias iššūkis aplankęs mane 

šiais metais, dalyvavimas pradinukų konferencijoje „Tai įdomu“. Manau, kad puikiai pristačiau 

bandymą. Džiaugiuosi, kad mane palaikė ir padrąsino mokytoja, tėveliai. Taip pat dalyvavau 

konkurse „Visi po viena saule“, fotografijos parodoje „Žemė bunda“. Pati naujausia mano sėkmė, 

kad išlaikiau Pirmosios Komunijos egzaminą ir manęs sekmadienį laukia graži šventė. 

Goda Bikauskaitė 

 Papasakosiu savo Sėkmės istoriją trečioje klasėje. Šiais metais sekėsi gerai, bet tik ne 

su knygų skaitymu. Knygų skaitymas nėra mano mėgstamiausia veikla. Labiau mėgstu skaičiuoti, 

žaisti, piešti. Matematika – mano mėgstamiausia pamoka. Manau, kad ji įdomi, nes per ją galima 

išmokti naudingų dalykų. Mėgstu pasaulio pažinimą. Buvo įdomu sužinoti apie pasaulį, galaktiką ir 

kitas planetas. Stengsiuosi skaityti knygas, kad patobulinčiau lietuvių kalbos mokėjimą. 

Mėta Žiurinskaitė. 

 

 Mokausi šioje mokykloje pirmus metus ir pirmą kartą rašau Sėkmės istoriją. Man sėkmė 

buvo tai, kad atėjau į šią mokyklą. Mane draugiškai priėmė vaikai ir mokytoja, susiradau draugų. 

Man patinka visos pamokos, o ypač dailė, fizinis, šokis. Mėgstu važiuoti į šachmatų varžybas. 

Žaisdama šachmatais kartais būnu susijaudinusi. Šachmatai mano pats mėgstamiausias žaidimas. 

Turiu 2 medalius, diplomą ir vieną taurę. Labai laukiu atostogų! 

Viltė Vološinaitė 

 Man labai geria sekasi mokykloje lietuvių kalba, dar esu geras matematikas ir 

sportininkas! Sėkmės sulaukiu per fizinio pamokas, kai žaidžiu kvadratą ir futbolą. Aš esu dailininkas 

– pats sukūriau ir pagaminau 4 kaukes. Dar esu nupiešęs daug veikėjų: žmones, gyvūnus. Kitais 

metais lankysiu krepšinio būrelį, turėsiu marškinėlius su savo vardu ir skaičiumi ir laimėsiu taurę, 

medalį kaip mano sesė. 

Martynas Lukašavičius 

 Man šiais metais sekėsi nuostabiai! Mano didžiausia sėkmė, kad išmokau žodžio dalis. 

Dar noriu patobulinti daugybos lentelę, tai būtų tikra sėkmė. Dar džiaugiuosi savimi, kad iš muzikinio 

konkurso užėmiau antrą vietą. Kitais metais pasistengsiu būti aktyvi pamokose, dažniau kelsiu ranką.  

Milda Mažeikaitė 



 Man sekasi fizinis, matematika, lietuvių, nes jau pradedu gražiau rašyti. Bet mano 

didžiausia sėkmė yra sportas. Lankau futbolo būrelį, sekasi, nes jau leidžia būti prie vartų. Man duoda 

kamuolį, nes aš stipriausiai į vartus jį spiriu. Kitais metais aš noriu dalyvauti varžybose ir gauti taurę! 

Dominykas Dulskis 

 

  

 


