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NEIŠVENGIAMA KAITA  
Filosofiškai žvelgiant į pasaulį galima būtų pasteb÷ti, kad 

gyvenimas žengia į priekį ir viskas pamažu keičiasi. 
 Šį pavasarį nebesulauk÷me ant šakelių žaviai sprogstančių 

sakurų rausvųjų žiedelių. Labai gaila, kad žvarbių lietuviškų 
žiemų nepavyko iškęsti 2000 metais iš tolimosios saul÷tos 
Japonijos atkeliavusiems medeliams, kuriuos mūsų mokyklai 

dovanojo Japonijos ambasada Lietuvoje. 
Galbūt tai simboliška – jau kitąmet mūsų 
mokykla vadinsis Vytauto Didžiojo 
pagrindine mokykla ir apie pra÷jusius 
metus, išleistas laidas liudys tik vienas 
likęs sakuros medelis bei tvirti, 
mylinčiomis buvusių abiturientų rankomis 
sodinti ąžuolai. Tačiau liūd÷ti neverta, juk 
viskas, kas tik nutinka, veda mus tolyn, į 
ateitį. Tod÷l galime pasidžiaugti, kad 
dabar mus supančia aplinka dar labiau yra 
rūpinamasi. Štai geguž÷s 10-11 d. 
mokykloje lank÷si projekto ,,Kurk ateitį 
atsakingai“ ,,Eko kartos“ iniciatyvin÷s 

grup÷s konsultant÷ Lina Bakšyt÷ ir UAB agrofirmos ,,S÷klos“ 
landšafto architekt÷ Gražina Anusevičien÷. Dar prieš apsilankant 
viešnioms mūsų mokyklos bendruomen÷ aktyviai teik÷ 
pasiūlymus, id÷jas, kaip apželdinti, tvarkyti, prižiūr÷ti mokyklos 
teritoriją. Architekt÷, atsižvelgdama į mūsų pageidavimus, 
pateik÷ daug naudingų patarimų, kaip apželdinti mūsų mokyklos 
aplinką, kokius augalus sodinti ir kaip juos prižiūr÷ti. Tod÷l jau 
spalio m÷nesį, mūsų mokykla, kaip ir kiti šio konkurso dalyviai, 
varžysis d÷l gražiausios mokyklos aplinkos statuso. O projekto 
konsultant÷ Lina Bakšyt÷ žaliojo maršruto metu ne tik aplank÷ 
,,Žaliąsias stoteles“, bet ir ved÷ vaikams ugdomuosius žaidimus 
apie atsakingą gyvenimo būdą. Pavasarį prasid÷jusi akcija tęsis 
iki pat rudens ir baigsis ekologiškai išauginto derliaus nu÷mimu. 
    Augalais dekoruoti aplinką reikia daug meil÷s, kantryb÷s ir 
lakios vaizduot÷s. Rezultatas matomas ne iš karto, nuolat kinta ir 
kaskart vis labiau džiugina. 

         M.Matukevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

PASKUTINIO SKAMBU ČIO ŠVENTö 
PASKUTINöS XVI LAIDOS 

ABITURIENTAMS 
Geguž÷s 25-oji - nepaprasta diena mūsų XVI laidos 

abiturientams, kuriems šį penktadienį nuskamb÷jo Paskutinis 
skambutis. 

Ankstyvą rytą susirinkę prie Vytauto Didžiojo paminklo ir 
išklausę direktoriaus V. Bakšio kalbos dvyliktokai žygiavo į 
mokyklą lydimi pučiamųjų orkestro, šok÷jų, su mokyklos 
v÷liava priekyje. V÷liau jų lauk÷ paskutiniosios pamokos 
aukl÷tojų kabinetuose, kurias ved÷ abiturientų pakviestos 
mokytojos V.Dobilien÷, A.Zikien÷, A.Jociut÷ ir 
I.Andreikevičien÷, savo aukl÷tiniams atsisveikinimo žodį tar÷ 
klasių vadov÷s R.Arlauskien÷ bei I.Valošinien÷.  

Po iškilmingų pamokų į salę at÷ję su pirmok÷liais, 
dvyliktokai m÷gavosi renginiu, skirtu jiems – paskutin÷s XVI 
laidos abiturientams. Savo pasirodymu džiugino šokių grup÷s 
„Dona“, „Demingo“ bei „Žmogeliukai“. Su abiturientais 
prisiminimais 
pasidalijo jų 
pirmosios 
mokytojos 
K.Petkuvien÷ 
bei E.Bakšien÷, 
taip pat juos 
sveikino 
pirmosios 
laidos 
abiturientai bei 
jų aukl÷toja 
A.Budrien÷. 
Dešimtokai atminimui įteik÷ varpelius, kurie primintų mokyklą 
bei pad÷tų ne tik laikant egzaminus, bet ir renkantis tolesnį 
gyvenimo kelią. Dvyliktokai Agn÷ ir Ignas visų abiturientų 
vardu pad÷kojo mokyklos administracijai bei mokytojams, kurie 
lyd÷jo juos visus dvylika metų. 

Šventinis renginys sal÷je baig÷si nuskamb÷jus mokyklos 
himnui, kurį stov÷dami giedojo visi Paskutinio skambučio 
dalyviai. Po to dvyliktokus į aikštę prie mokyklos išlyd÷jo 
pirmok÷liai – atminčiai buvo padaryta bendra fotografija, o tada 
visi abiturientai nuskub÷jo prie papuoštų automobilių. Policijos 
lydimas kortežas iškilmingai patrauk÷ miesto gatv÷mis, o prie 
mokyklos visiems laikams liko rūpestingai paskutinįsyk 
abiturientų pasodintas ąžuoliukas...   

 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

   ŽVILGSNIS 
                 

 

 



                Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurin÷ mokykla, laikraštis „Žvilgsnis“,  2012 m. GEGUŽöS m÷n., Nr. 9  (057), psl. 2 

 
         Ieva  Andriukaityt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

MOKYTOJ Ų VAIKYST öS KNYGOS  
Balandžio 2 diena yra laikoma Tarptautine vaikiškos knygos 

diena. Ta proga mūsų mokyklos bibliotekinink÷ Rima 
Poškuvien÷ suman÷ skaitykloje net visą balandžio m÷nesį 
eksponuoti mokytojų vaikyst÷s knygas. Jei jums nepavyko 
aplankyti šios unikalios parodos, nenusiminkite – supažindiname 
visus skaitytojus su mokytojų kažkada be galo m÷gtomis 
knygomis, kurias jie su dideliu malonumu prisimin÷, kai kuriems 
net buvo sunku iš kelių kadaise skaitytų knygų išrinkti pačią 
m÷giamiausią. Beje, įdomumo d÷lei pabaigoje pateikiame knygų 
autorių sąrašą – pasitikrinkite savo žinias bandydami rasti, kuri 
knyga kurio rašytojo sukurta. 

 
V.Bakšys, N.Laurinaitien÷, A.Norkaitien÷ - „Pifo nuotykai“, 

J. Kundrotien÷,.R. Arlauskien÷ - „Grybų karas“, S.  Ambrazaitis, 
M. Buitkuvien÷ - „Gil÷s nuotykiai Ydų šalyje“, L. Čimelien÷s, 
K. Petkuvien÷ - „Kikas“, I. Valošinien÷ - „Aukso puodas ir kitos 
istorijos“, R. Beinorien÷ - ,,Mažasis princas“, A. Muleikien÷ - 
,,Kod÷lčiukas“, R. Lazdauskien÷ - „Trys verp÷jos“, A.Zikien÷ - 
„Raitelis  be galvos“, L.Songailien÷ - „D÷d÷s Tomo trobel÷“, 
I.Andrekevičien÷ - „Mano dovan÷l÷s“, L.Stanien÷ - „T÷t÷, 
mama, aštuoni vaikai ir sunkvežimis“, G.Mencien÷ - „Pavojingas 
Kalio Bliumkvisto gyvenimas“, N.Paulikien÷ - „Mer÷ Popins“, 
N.Kapačinskien÷ - „Robinzonas Kruzas“, J.Unguraitien÷ - 
„Laukin÷ kriauš÷“, A.Jociut÷ - „Šokolado juokdarys“, 
V.Kriaučiūnien÷ - ,,Gulb÷ karaliaus pati“, I.Naujokaitien÷ - 
„Gintar÷liai“, D.Kvietkaukien÷, V.Levgardien÷, 
I.Kupcikevičien÷ - „Meškiukas Rudnosiukas“, R.Kulikauskien÷ - 
„Danuko Dunduliuko nuotykiai“, R.Poškuvien÷ - „Džemas, 
milžinų nugal÷tojas“, N.Vizbarait÷ - „Pūkuotuko pasaulis“, 
Z.Ambrakaitien÷ - „Paslaptis“, D.Ambrutaityt÷, J.Kovalenkien÷ - 
„Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, A.Rukšnien÷, 
I.Dumašien÷ - „Alisa stebuklų šalyje ir veidrodžio karalyst÷je“, 
K.Sinkien÷ - „Brisiaus galas“, E.Radimonien÷ - „Trys paršiukai“, 
L.Žukauskien÷ - „Sieksnis, Sprindžio vaikas“, A.Galvel÷ - 
„Grafas  Montekristas“, V.Greičiūnien÷ - „Trys muškietininkai“, 
A.Šimkuvien÷ - „Tiškutis“, E.Bakšien÷ - „Septyni požemio 
karaliai“.  

Mokytojų vaikyst÷s knygų kūr÷jai: Just. Marcinkevičius, 
V.Petkevičius, P.Mašiotas, V.Rudokas, K.Kubilinskas, Vyt÷ 
Nemun÷lis, V.Misevičius, P.Cvirka, J.Biliūnas, Č.Torsonas, 
Hofmanas, broliai Grimai, M.Ridas, H.Bičer-Stou, A.K.Vesli, 
A.Lindgren, P.Travers, D.Defo, K.Čiukovskis, A.A.Milnas, 
L.Kerolis, A.Diuma, J.Bžechva, A.Volkovas. Žinoma, viena 
knyga – lietuvių liaudies pasakos.  

O kokia jūsų m÷giama vaikyst÷s knyga?.. 
 

 
         Jon÷ Adomavičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

,,PAVASARIS JAU ČIA“  
Geguž÷s 2 d. per pirmą pamoką aktų sal÷je vyko integruota 

užsienio kalbų pamoka ,,Pavasaris jau čia“. Joje dalyvavo 2-7 kl. 
mokiniai. Renginį ved÷ Migl÷ Matukevičiūt÷ ir Paulius Eigertas.  
Netradicin÷s pamokos metu vaikai angliškai, rusiškai, vokiškai 
dainavo, deklamavo, vaidino. 

Renginys prasid÷jo įvairiomis kalbomis kalbančių vaikų 
dialogu. Rusiškai 
penktokai išdainavo visą 
ab÷c÷lę, net skaičius. 
Vyresni dainavo įvairias 
dainas. Anglų kalba 
skamb÷jo populiari 
daina ,,Tu v÷jo 
paklausk“. Pradinukai 
taip pat vaidino, 
dainavo. Visiems labai 
patiko dainel÷ apie 
šuniuką Bingo. Vokiškai mokiniai vaidino spektaklį apie siuv÷ją 
katiną, dainavo linksmas dainas.  

Renginio organizatoriai ir dalyviai d÷koja žiūrovams už 
palaikymą ir gražų bei kultūringą elgesį. 

 
         P.Krasauskait÷, E.Dobilait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷s  

 

VAIDINA PRADINUKAI 
Balandžio 27 d. mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai 

susirinko į jau trečiąkart vykstančią teatro šventę „Voriukas“. 
Ilgai ruošęsi, daug repetavę mažieji mūsų mokyklos aktoriukai 
sureng÷ spektaklių pasirodymus. 

Renginys prasid÷jo 2b klas÷s sukurtu vaidinimu pagal 
K.Kubilinsko pasaką „Voro vestuv÷s“ (mokyt. V.Levgardien÷), 
po to scenoje išvydome 3c klas÷s mažuosius aktorius. Jie vaidino 
N.Lapinskien÷s pjesę „Vasaros spalvų karalyst÷je“ (mokyt. 
J.Unguraitien÷). Taip pat visus savo pasirodymu džiugino 3a 
klas÷s mokiniai, suvaidinę istoriją „Pasiklydusios pasakos“ 
(mokyt. I.Naujokaitien÷). Žiūrovai tur÷jo galimybę matyti net 
l÷lių teatro spektaklį „Blogio 
miltai“ - vaidino ketvirtokai, 
vadovaujami mokytojos 
K.Petkuvien÷s.  

 Smagų, turiningą renginį 
organizavo pradinių klasių 
mokytoja I.Naujokaitien÷, kuri 
sako, kad teatras, vaidyba 
turtina vaikų vidinį pasaulį, 
moko pasitik÷jimo savimi, 
ugdo drąsą, geb÷jimą viešai kalb÷ti, be to, tik dirbant scenoje dar 
labiau lav÷ja vaikų kalba, turting÷ja žodynas. Mokytoja 
I.Naujokaitien÷ sako: ,,Teatras – tai menas, atvaizduojantis 
įvairius realius ir išgalvotus įvykius scenoje. Vaikai susiduria ir 
su teigiamais, ir su neigiamais herojais, mokosi perteikti jų 
charakterį. Taip ir gyvenime – tenka susidurti ir su g÷riu, ir su 
piktumu, ir reikia sugeb÷ti įveikti iškilusius sunkumus.“ 

Tikim÷s, kad „Voriukas“ savo tinklą, tapsiantį gražia 
tradicija, ners ir kitais metais. O štai geguž÷s 11 d. mūsų 
mokyklos teatriukai dalyvavo Jurbarko rajono pradinių klasių 
„Teatriukų švent÷je“, kuri vyko Vyt÷nuose. Mažieji aktoriukai 
džiaug÷si, kad gal÷jo pamatyti savo „kolegų“ sukurtus 
spektakliukus, įvertinti jų darbą, taip pat ir save parodyti. 
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        Sandra Lopetaityt÷, 7d klas÷  
 

KONCENTRO DIENA 

Šiemet geguž÷s 17 d. visi septintokai vyko į Šakių rajone 
esantį Kudirkos Naumiesčio miestelį. Tą dieną buvo lietuvių 
kalbos 7 klasių koncentro diena.  

Rytas. Nestipriai lyja. Mokiniai renkasi mokyklos viduje, 
nekantriai laukia kelion÷s pradžios. 9 val. kartu su lietuvių 
kalbos mokytojomis L.Songailiene, N.Laurinaitiene, 
A.Norkaitiene,  B.Adomavičiene s÷dome į autobusus ir 
pajud÷jome Šakių link. 

Maždaug po valandos atvykome į Kudirkos Naumiestį. 
Miestelis nedidelis, bet jaukus. Pirmiausia užsukome į kapines,  
aplank÷me V.Kudirkos kapą. Jo antkapinis paminklas - nulaužtas 
ąžuolas, kuris tarsi simbolizuoja neilgą, bet visiems mums 
reikšmingą rašytojo gyvenimo kelią. 

Pakeliui į V.Kudirkos muziejų stabtel÷jome prie liaudies 
menininko skulptoriaus Sederevičiaus sodybos, apžiūr÷jome 
žymių žmonių (P.Vaičaičio, V.Kudirkos, Dariaus ir Gir÷no ir kt.) 
bareljefus, gigantiškas arklių skulptūras.  

Pažintis su V.Kudirkos muziejaus ekspozicijomis 
prasid÷jo filmu apie V.Kudirką - rašytoją, poetą, publicistą, 
vert÷ją, lietuvių tautin÷s savimon÷s žadintoją, Lietuvos himno 
,,Tautiška giesm÷“ autorių. Po filmo muziejaus darbuotojos 
nuoširdžiai steng÷si mus sudominti pasakojimais apie muziejaus 
eksponatus - nuotraukas, žem÷lapius, knygas, įvairius daiktus. 

Atsisveikindami su jaukiu V.Kudirkos miesteliu 
pastov÷jome prie mūsų kraštiečio skulptoriaus V.Grybo sukurto 
paminklo Vincui Kudirkai. 

Tas ketvirtadienis buvo kitoks. Vertinimų gird÷josi 
visokių: kaip įdomu, smagu, nesąmon÷...Tačiau dabar drąsiai 
galime pasakyti – apie Vincą Kudirką žinome daugiau. 

 
         „Ką darytum, jei būtum mokyklos 
direktorius?“   
 Skyrelį rengia ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ Migl÷ Matukevičiūt÷   
 

    Aušrin÷ Majeryt ÷, 12 m. 
(6b kl.) 

Apie save: „Linksma 
keliautoja“ 

Jei būčiau mokyklos 
direktor÷, padaryčiau taip, kad 
ryte ir per pertraukas į÷jus į 
mokyklą grotų muzika, kuri 
nuteiktų geriau mokytis, be to, 
perdažyčiau mokyklą 

ryškesn÷mis spalvomis, pasirūpinčiau, kad kiekvienas mokinys 
tur÷tų įsegtą į rūbą mokyklos emblemą, kuri rodytų, kad mes 
mokinam÷s būtent šioje mokykloje, įsteigčiau vietinį mokyklos 
radiją, kuris praneštų visas naujienas, o vasarą surengčiau mūsų 
mokyklos stovyklą. 

 
     Eiva Dobilait÷, 16 m. (10b kl.) 

Apie save: „Jauna ir 
charizmatiška“  
Jei būčiau mokyklos direktor÷, 
pertraukas daryčiau gerokai 
linksmesnes: būtų toks jaukus vieno 
koridoriaus galas su sofomis ir 
patogiais kr÷slais, kur vaikai gal÷tų 
leisti savo pasirinktą muziką ir žaisti 
įvairius žaidimus. Lauke padaryčiau 
tinklinio aikštelę, panaikinčiau jau 
įgrisusį skambutį - aid÷tų raminančios 
melodijos. Surengčiau daugiau 
seminarų vaikams ne tik apie tai, kaip 
ugdyti save, bet ir kitais aktualiais klausimais, ir, žinoma, 
pasirūpinčiau, jog maistas valgykloje būtų daug skanesnis negu 
yra dabar. Būčiau draugiška ir sukalbama direktor÷ d÷l 
popamokin÷s veiklos, bet d÷l pamokų lankymo būčiau griežta: 
prasid÷jus pamokoms rakinčiau mokyklos vartus - išeiti būtų 
draudžiama.  
 
Ignas Kirsnys,  19 m. (12a kl.)  

     Apie save: „Nevedęs, nesantuokinių 
ir santuokinių vaikų neturiu.“ 
     Jeigu būčiau mokyklos direktorius, 
bandyčiau mokinius kaip nors 
sudominti mokslu. Turbūt tas ir yra 
svarbiausia mokykloje. Kiekvienos 
savait÷s pabaigoje apdovanočiau 
vaikus, kurie pasiek÷ puikiausių 
rezultatų per tą savaitę. Tai jiems būtų 
paskatinimas siekti geresnių rezultatų, 
kruopščiau mokintis. Rengčiau visokius 
konkursus, kur vaikai gal÷tų pasireikšti 
ir parodyti tai, ką moka geriausiai. 
Rengčiau daugiau kelionių: siūlyčiau 
aplankyti muziejus, kad pamatytų kažką 

nauja, o ne tik skaitytų. Bet pirmiausia turbūt pakeisčiau 
mokyklos valgyklą ir perdažyčiau mokyklos sienas, nes dabar 
atrodo kaip ligonin÷. 
 
 Mantas Bendžius ir Lukas Ignatavičius 
Apie save: „Neišskiriami “ 
Hmm... Na, jeigu būtume direktoriai, tai, manau, steb÷tume, jog 
mūsų mokyklose vaikams būtų labai šilta ir nereik÷tų visiems 
dreb÷ti kaip dabar...  
Taip pat padarytume 
skambučius į pamokas ir 
pertraukas linksmesnius, 
nuteikiančius eiti į 
pamoką, o ne iš jos. 
Žinoma, kuo daugiau 
rengtume  
,,nepamokinių“ dienų, 
ekskursijų. Daugiau 
vyktų įvairių renginių: 
kviestume žmones, kad skaitytų mokiniams visokias paskaitas,  
pavyzdžiui, susijusias su šokiais, su teatru arba panašiai, kaip čia 
pas mus neseniai buvo atvažiavę apie dantų priežiūrą pakalb÷ti.  
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        P.Krasauskait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

PAMOKA SU ŽURNALISTE 
G.SVIDERSKYTE 

Geguž÷s 11 d. mūsų mokykloje bibliotekinink÷s 
Rasos Kulikauskien÷s iniciatyva prad÷tas vykdyti 
projektas AKIM - ,,Aukštosios kultūros impulsai 
mokykloms“. 

Pagal šį projektą 12b klas÷s mokiniams teorinę 
pamoką tema „Naujosios istorijos dokumentiniai 
tyrimai: kod÷l tai svarbu ir kaip tai daroma“ ved÷ 
žinoma žurnalist÷, dokumentinių filmų kūr÷ja Gražina 
Sviderskyt÷. Žurnalist÷ nesl÷p÷, kad apie 20 metų 
išdirbusi televizijoje suprato, jog jai rūpi sužinoti kur 
kas daugiau informacijos nei telpa TV reportaže: 

,,Rūp÷jo 
kastis giliau, 
pl÷toti temas 
dar giliau“. 

Pamokos 
metu Gražina 

Sviderskyt÷ 
pasakojo apie 

šiandieninę 
žiniasklaidą, 

apie tai, kad 
ne visa 

informacija žurnalistams pasiekiama - matyt, tai ir 
nul÷m÷ pačios žurnalist÷s darbo kryptį. Įdomiai 
kalb÷dama Gražina Sviderskyt÷ supažindino su 
istorinių filmų kūrimo specifika, dalijosi įspūdžiais, 
patirtais dabar renkant medžiagą apie S.Darių ir 
S.Gir÷ną, prisimin÷, kaip buvo tiriami dokumentai apie 
mūsų kraštiečius: garsų lakūną karininką R.Marcinkų, 
visiems žinomą partizanų generolą J.Žemaitį, rod÷ savo 
filmų ištraukas. 

Pamoka visiems paliko neišdildomą įspūdį, tod÷l 
nekantriai laukiama kitų susitikimų - pamokų su 
įdomiais menininkais, kūr÷jais. 

 
A. Bazevičiūt÷, L.Lukošius, I.Stankevičiūt÷,       
U.Borkertait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondentai 

 

MŪSŲ JAUNIEJI 
ŠACHMATININKAI 

Tik šiais mokslo metais savo veiklą mūsų 
mokykloje prad÷jo šachmatininkų būrelis. Jam 
vadovauja Valentinas Jankūnas, kuris subūr÷ nemažai 
entuziastų.  

Neformaliojo užsi÷mimo vadovas džiaugiasi, kad 
neseniai sukurtas vaikų kolektyvas jau gali didžiuotis 
tuo, kad prizines vietas Jurbarko rajono atvirosiose 
šachmatų pirmenyb÷se iškovojo antrokas E.Pranckaitis 
ir šeštokas A.Kulikauskas – žaisti buvo nelengva, nes 
šiose pirmenyb÷se dalyvavo 45 šachmatininkai ne tik iš 
mūsų rajono, bet ir iš Taurag÷s, Pag÷gių, Šilal÷s, Šakių. 
Būrelio vadovas Valentinas Jankūnas sako, kad nors 
žaid÷jai jauni, neseniai suburti, tačiau nuolat dalyvauja 
įvairiose varžybose, pavyzdžiui, Taurag÷s Parapijos 
namuose surengtame memorialiniame turnyre, skirtame 
mirusių šachmatininkų atminimui, taip pat kal÷diniame 
turnyre mūsų mieste, bet svarbiausia yra užimta pirmoji 

vieta tarp Jurbarko rajono mokyklų šachmatininkų. Vadovas 
didžiuojasi savo puikiausiais žaid÷jais - tai yra Ignas Mockaitis, 
Adomas Kulikauskas, Žilvinas Pranaitis bei Kamil÷ Ambrutaityt÷, 
taip pat perspektyvūs šachmatininkai, pasak V.Jankūno, yra pirmokas 
Heidas Steponaitis ir antrokas Liutauras Skara. 

Visi pakalbinti būrelio nariai neslepia, kad labai žavisi šia sporto 
šaka. Žilvinas Pranaitis sako, kad yra laim÷jęs rajonines varžybas ir 
tuo labai 
džiaugiasi. Jam 
kartą yra taip 
nutikę, kad tik 
nuo jo žaidimo 
priklaus÷, ar 
laim÷s jis, ar 
Smalininkų 
komanda. Aišku, 
būna ir taip, kad 
tenka pralaim÷ti, 
tada vaikinas 
ruošiasi kitam 
mačui ir tikisi, 
kad kitąkart pasiseks laim÷ti. Adomas Kulikauskas pasakoja, kad 
draugo paragintas tik šiemet prad÷jo lankyti šachmatų būrelį ir visai 
neapsiriko, nes žaisti, mokytis įvairių kombinacijų yra įdomu, o jei 
tenka pralaim÷ti, tai nenusimena, o laukia kito mačo, per kurį, jo 
manymu, gal pasiseks ir tikrai laim÷s. Paklaustas, kod÷l susidom÷jo 
šachmatais, Ignas Mockaitis kukliai šypsosi ir sako: ,,Na, man jie 
sekasi, ir aš juose radau savo pašaukimą, o prad÷jau žaisti tikriausiai 
jau nuo 6-7 metų - kylu po laiptelį šachmatininko karjeros laiptais ir 
vis tobul÷ju.“ Iš visų būrelio narių išsiskiria žavinga trečiok÷ Kamil÷ 
Ambrutaityt÷. Paklausta, kaip nusprend÷ žaisti šachmatais, ji sako: ,, 
Mano t÷tis ir senelis žaisdavo. Vis steb÷davau, pasirod÷ labai įdomu. 
Paprašiau, kad išmokintų. Labai patiko. Prad÷jau lankyti būrelį ir 
tada net ÷miau dalyvauti varžybose. Žaisti n÷ra sunku, tik reikia gerai 
pagalvoti, kur pad÷ti figūrą, kad nepralaim÷tum – dažniausiai ir 
laimiu II vietą.“ Kamil÷ n÷ra vien tik šio žaidimo gerb÷ja: mergait÷ 
džiaugiasi, kad lanko meno mokyklą ir šauniai groja pianinu, be to, 
puikiai sekasi ir mokytis – ji yra pirmūn÷. 

 Štai tokiais savo būrelio nariais ir džiaugiasi vadovas 
V.Jankūnas. Šachmatininkų būreliui ir jo vadovui linkime daug 
pergalių, tikim÷s kitais mokslo metais parašyti apie jų s÷kmes. 
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