
 

 

 
SPECIALI INICIATYVA, SKIRTA  

KOVO 11-AJAI PAMINĖTI 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

Mokykla planavo nueiti žingsnių per 

savaitę: 

 pradinukai - 5 121 000 žingsnių; 

 5 – 8 ir spec./lav. kl. – 

11 284 530 žingsnių; 

 mokytojai ir kiti darbuotojai – 

1 519 000 žingsnių. 

Iš viso: 17 924 530 žingsnių. 

 

Mokyklos bendruomenei pavyko 

nueiti žingsnių per savaitę: 

 pradinukams - 3 862 099 

žingsnius; 

 5 - 8 ir spec./lav. kl. - 6 618 477 

žingsnius; 

 mokytojams ir kitiems 

darbuotojams – 1 918 142 

žingsnius. 

Iš viso: 12 398 718 žingsnius. 

 

Kita įdomi informacija: 

I klasės - daugiausia nuėjo 1c –  

905 690 žingsnių; 

II klasės - daugiausia nuėjo 2a - 

520 800 žingsnių; 

IV klasės - daugiausia nuėjo 4c - 

618 050 žingsnių; 

V klasės - daugiausia nuėjo 5d - 

588 398 žingsnius; 

VI klasės - daugiausia nuėjo 6a - 

914 019 žingsnius. 
 

 

ŽINGSNIŲ IŠŠŪKIS  

 

 

Visi septintokai nuėjo 2 355 638 žingsnius. 

Daugiausia nuėjo 7c klasė - 898 867 žingsnius. 

 

Visi aštuntokai nuėjo 1 206 258 žingsnius. 

Daugiausia nuėjo 8c klasė - 550 873 žingsnius. 

 

Vidutiniškai vienas septintokas (auklėtoja, tėvai) per dieną nuėjo 

4154 žingsnius. 

Vidutiniškai vienas aštuntokas (auklėtoja, tėvai) per dieną nuėjo 

2971 žingsnius. 

 

Apie mokytojus ir kitus darbuotojus: 

Pakviesta dalyvauti iššūkyje - 70; 

Prisijungė dalyvauti iššūkyje - 48; 

Iššūkis (planas) - 1 519 000 žingsniai; 

Nueita: - 1 918 142 žingsniai. 

Vidutiniškai per dieną 1 mokytojas/darbuotojas nuėjo 5708 

žingsnius. 

 

Prie iššūkio prisijungė: 

 pradinukai arba jų šeimos nariai – 99 asmenys; 

 5 - 8 kl. ir spec./lav. kl. arba jų šeimos nariai – 258 asmenys; 

 mokytojai ir kt, darbuotojai – 49 asmenys. 

Iš viso prisijungė: 406 asmenys. 

 

Žinome, kad žingsnių iššūkyje dalyvavo ir už Lietuvos laisvę ėjo 

ne tik mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai, bet ir mokinių 

tėveliai, broliai, seserys ar seneliai. Labai dėkojame už išreikštą 

vieningumą, nes mes esame viena didelė Žygimanto Augusto 

pagrindinės mokyklos šeima, kuri gali ir nuėjo atstumą, kuris 

prilygsta atstumui nuo Vilniaus iki Los Andželo (JAV), arba 9301 

kilometrui! 

 

 

NUEITA 12 398 718 ŽINGSNIŲ 

 

PASIEKTI 
REZULTATAI

 
 


