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VILNIAUS MIESTO AŠTUNTŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

VIKTORINOS ANGLŲ KALBA „AR PAŽĮSTI DIDŽIĄJĄ BRITANIJĄ?“  

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Vilniaus miesto aštuntų klasių mokinių viktorinos anglų kalba (toliau – Viktorina) 

sąlygos parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių 

nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 3 d. Nr. 

ISAK-574. 

2. Vilniaus miesto aštuntų klasių mokinių viktorinos „Ar pažįsti Didžąją Britaniją?“ 

anglų kalba nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Viktorinos tikslus, uždavinius, organizavimo, 

vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

3. Viktorina vyksta 2017 m. rugsėjo 26 d. (antradienį) Vilniaus šv. Kristoforo 

progimnazijoje, Kalvarijų g. 87, LT-08219 Vilnius. 

4. Viktoriną organizuoja Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija (Kalvarijų g. 87, Vilnius), 

bendradarbiaudama su Jungtinės Karalystės ambasada (Antakalnio g. 2, Vilnius). Renginį koordinuoja 

direktorės pavaduotoja ugdymui Simona Rudžionienė, organizuoja vyresnieji anglų kalbos mokytojai 

Arvydas Novikas ir Svetlana Stachovienė. 

5. Viktorina siekiama: 

5.1.  ugdyti mokinių domėjimąsi Didžiosios Britanijos kultūra, istorija, geografija, 

asmenybėmis, papročiais ir tradicijomis; 

5.2.  skatinti mokytojų iniciatyvumą rengiant mokinius viktorinoms. 

6. Ruošdamiesi Viktorinai ir dalyvaudami joje mokiniai plečia akiratį, gausina žinias apie 

Didžiąją Britaniją, lavina skaitymo gebėjimus ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

 

II. VIKTORINOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Viktorinos dalyviai − Vilniaus miesto mokyklų aštuntų klasių mokiniai. 

8.    Iš kiekvienos mokyklos gali dalyvauti 1 komanda, kurią sudaro 4 aštuntokai. 

9.    Komanda privalo turėti 1 įrenginį su veikiančiu interneto ryšiu (pvz.: mobilusis  

telefonas, planšetinis kompiuteris). 

10. Dalyviai sugalvoja komandos pavadinimą ir trumpą jos paaiškinimą anglų kalba. 

11. Viktorinos eiga: 

12.45–13.00 val. – dalyvių registracija; 

13.00–13.30 val. – sveikinimo žodis, komandų pristatymas; 



13.30–14.30 val. – viktorina; 

14.30–15.00 val. – rezultatai, apdovanojimai. 

12.  Viktorinos dalyviai atlieka užduotis grupėse. 

13. Viktorinos klausimus, naudojant programėlę www.kahoot.it, rengia Vilniaus šv. 

Kristoforo progimnazijos anglų kalbos mokytojų metodinė grupė. 

14. Dalyvių registraciją iki 2017 m. rugsėjo 22 d. vykdo vyresnioji anglų kalbos mokytoja  

Svetlana Stachovienė elektroniniu paštu svetastach@gmail.com. Kiekvienas užsiregistravęs, gauna 

patvirtinimą apie sėkmingą registraciją. Registruojantis būtina užpildyti registracijos formą (priedas 

nr. 1). 

 

III. VIKTORINOS DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

15.  Viktorinos komandų darbai vertinami naudojantis programėle www.kahoot.it. 

16. Komandos ir jų mokytojai apdovanojami organizatorių diplomais, padėkos raštais ir 

atminimo dovanomis. 
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REGISTRACIJOS ANKETA 

 

Mokyklos pavadinimas Komandos pavadinimas Mokytojo, rengusio komandą,  

vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija, kontaktinis telefono nr., 

el. paštas 

   

 

 


