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Baig÷si 2008-ieji – Skaitymo metai 

Baigiantis 2008-iesiems, Skaitymo 
metams, pasibaig÷ Švietimo ir mokslo ministerijos 
inicijuota moksleivių skaitymo skatinimo akcija 
,,Draugauk su knyga. Atrask lietuvišką knygą“. 
Nuo birželio beveik 500 mokyklų ir jose esančių 
bibliotekų jauniesiems skaitytojams išdalijo 
daugiau nei 60 tūkst. jaunojo skaitytojų pasų, 
kuriuose jie klijavo akcijos lipdukus, gautus už 
perskaitytas knygas.  Akcijos metu moksleiviai iš 
viso perskait÷ daugiau nei milijoną knygų! 

Akcija ,,Draugauk su knyga. Atrask 
lietuvišką knygą“ - vienas iš Skaitymo skatinimo 
programos bei Vaikų kultūros metams skirtų 
renginių. Svarbiausias akcijos tikslas - paskatinti 
mokinius skaityti ir mokytis pajusti skaitymo 
džiaugsmą, taip pat ir vasarą pakviesti juos į  
biblioteką. Skaitymas, deja, kaip susipažinimo su 
pasauliu ir žmogumi galimyb÷ ir dvasinio 
tobul÷jimo reikiamyb÷, šiandien užleidžia savo 
pozicijas kitiems informacijos gavimo būdams. 
Tod÷l šia akcija siekiama tarp mokinių dar labiau populiarinti knygą ir skaitymą. 

Į šią akciją labai aktyviai įsitrauk÷ ir Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos moksleiviai. Mokyklos bibliotekinink÷s 
Rasa Kulikauskien÷ ir Rima Poškuvien÷ supažindino vaikus su konkurso taisykl÷mis,  siūl÷ įdomias ir naudingas knygas, 
rūpinosi, jog kiekvienas mokinys gautų visą reikalingą informaciją. Bibliotekos darbuotojų nuomone, neužtenka vien 
mokykloje pakabinto plakato, būtina mokiniams papasakoti apie akciją, parodyti pasus, lipdukus, paskatinti, paraginti juos 
užsukti į biblioteką. Kaip teigia mokyklos bibliotekinink÷s, aktyviausiai į šią akciją įsitrauk÷ pradinių klasių mokiniai. 
Vykusiai organizuotas konkursas skatino vaikus rungtyniauti tarpusavyje, dalintis įspūdžiais apie perskaitytas knygas, siekti 
geriausiai skaitančios klas÷s vardo.  

Pasibaigus akcijai, lapkričio 28 d., baigiamajame renginyje, vykusiame  Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos aktų 
sal÷je, buvo apdovanota net 50 aktyviausių konkurso dalyvių, išrinktos labiausiai skaitančios klas÷s. Lapkričio m÷nesį sulaukta 
džiugios naujienos - net dvi penktok÷s  Gabriel÷ Songailait÷ ir Paula Alminait÷ tapo respublikin÷mis laureat÷mis. Aktyvus 
moksleivių dalyvavimas taip pat buvo įvertintas – Vytauto Didžiojo vidurin÷ mokykla pateko į aktyviausių akcijoje 

dalyvavusių Lietuvos mokyklų šešetuką. Renginio metu visiems 
laureatams buvo įteikti pad÷kos raštai, dešimt daugiausiai knygų 
perskaičiusių mokinių buvo apdovanoti telekomunikacijų bendrov÷s 
TEO LT prizais, na o trys aktyviausios klas÷s gavo saldžiuosius prizus – 
saldainius. Vaikai labai susidom÷ję klaus÷si Meri Popins pamokymų 
išdyk÷lei Pepei Ilgakojinei, visi plojo ir palaik÷ 3c klas÷s šok÷jus, bei 
džiaug÷si deklamuojamomis eil÷mis ir dainomis.  

Smagu pasidžiaugti, jog apdovanojimų sulauks ir aktyviausiai 
akcijoje dalyvavusios Lietuvos bibliotekos ir jose dirbančios 
bibliotekinink÷s. Galimybę aplankyti pasirinktą Europos šalį tur÷s šios 
bibliotekinink÷s: Elvyra Agrafenina, Šiaulių ,,Sandoros" pagrindin÷ 
mokykla; Milda Šešetien÷, Panev÷žio ,,Ąžuolo" vidurin÷ mokykla; Rasa 
Kulikauskien÷, Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurin÷ mokykla; Danguol÷ 
Šimonien÷, Ignalinos Č. Kudabos pagrindin÷ mokykla; Audron÷ 
Valutien÷, Klaip÷dos rajono Agluon÷nų pagrindin÷ mokykla; Vida 
Vistajūnien÷, Rokiškio rajono Pand÷lio gimnazija. 

Šis skaitymą, knygą, kūrybą  propaguojantis renginys Vytauto 
Didžiojo vidurin÷je mokykloje pavyko tik mūsų visų, pradinių klasių 
mokytojų, bibliotekininkių ir mokinių, bendrų pastangų ir norų d÷ka. O 
visų - t÷velių, mokytojų – norai yra paprasti: kad vaikai nuo pat mažens 
draugautų su knyga, kuri moko atrasti vidaus pasaulį,  padeda suvokti 
save ir stiprina pasitik÷jimą savimi. Taigi, knygų skaitymas atneša ne tik 
džiugias, pilnas nuotykių ir netik÷tumų minutes, praleistas kartu su 
knyga, bet ir padovanoja daug malonių siurprizų.  

Rasa Kulikauskien÷, mokyklos bibliotekinink÷ 
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Į krepšinį žvelgiame kitaip... 
,,Žvilgsnio” informacija 

Šakių ,,Aukuro“ pagrindin÷ mokykla kartu su 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Lietuvos 
mokinių ir studentų sporto centru skelb÷ virtualų fotografijų 
konkursą ,,Krepšinis - kitu kampu”, skirtą pažym÷ti šalies 
krepšinio turnyrui - olimpinio čempiono Modesto Paulausko 
taurei laim÷ti. 

Šiame konkurse dalyvavo ir dvi Jurbarko Vytauto 
Didžiojo vidurin÷s mokyklos mokin÷s: Sandra Urbait÷ bei 
Auks÷ Vabalait÷. Auksei pasisek÷ iškovoti net antrąją vietą. 

Konkurso metu visi norintys gal÷jo balsuoti ir 
vertinti nuotraukas internetin÷je svetain÷je. Dalyvių buvo tikrai 
nemažai, visi steng÷si, jog didžiausias d÷mesys būtų atkreiptas 
tik į savąją nuotrauką. 

Nuotraukas vertino fotografijų konkurso vertinimo 
komisija, sudaryta iš Šakių ,,Aukuro” pagrindin÷s mokyklos 
moksleivių savivaldos organizacijos ,,Savi” narių, mokyklos 
administracijos atstovų, IT specialisto. 

Konkurso laureatai Šakių ,,Aukuro” pagrindin÷je 
mokykloje buvo apdovanojami gruodžio 6-ąją dieną, kai vyko 
šalies krepšinio turnyras, skirtas olimpinio čempiono Modesto 
Paulausko taurei laim÷ti. 

,,Advento rytmetys“ 
Agn÷ Paliliūnait÷, 
,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

Tradiciškai mūsų mokykloje gruodžio 17 d. vyko „Advento rytmečio“ koncertas, kvietęs nuraminti 
sielas, susikaupti prieš art÷jančias didžiąsias šventes. Kaip ir kasmet renginio metu buvo įžiebta kal÷din÷ eglut÷, prie 
kurios dar rinksis švęsti ne tik pradinių klasių moksleiviai, bet ir vyresnieji mokiniai.  

Šventiniame koncerte buvo įdomu, nes mat÷me daug naujų veidų - moksleivių, kurie dainavo 
pirmąkart savo kurtas ar m÷giamas dainas. Žinoma, skamb÷jo ir scenoje ne kartą jau buvusių mokinių balsai. Taigi 
susirinkusiuosius šventiškai nuteik÷ rami Gabijos smuiko melodija, dvyliktokų Agn÷s ir Gyčio atliekama ,,Tyli 
naktis“, antrok÷s Jon÷s dainel÷ ,,Maža maža mergel÷“, aštuntokių Linos ir Just÷s bei Viktorijos ir Agn÷s duetų 
debiutas džiugino žiūrovus ramiomis, nuotaikingomis dainomis, aišku, linksmai nuskamb÷jo ir Ievos bei Dovil÷s 
atliekama populiari daina ,,Melagis“. Žinoma, scenoje v÷l išvydome Vytenį, buvo gera klausytis jaunučių bei jaunių 
chorų atliekamų dainų, pasig÷r÷ti sužibusiomis šaltosiomis liepsnel÷mis.  

Renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos direktorius V. Bakšys. Jis pasveikino koncerto dalyvius, 
svečius, o baigiantis „Advento rytmečiui“ įteik÷ kiekvienai klasei pad÷kos raštus už nuostabiai papuoštas rūbines - 
šiemet pirmąkart buvo surengtas rūbinių durų puošimo konkursas. Jame labiausiai sek÷si 7b ir 8b klas÷ms. Tai jie 
už÷m÷ pirmąsias vietas. Ne tik šios pad÷kos buvo įteiktos moksleiviams: penktųjų klasių mokiniai dalyvavo 
,,Raštingiausio penktoko“ konkurse, kurį sureng÷ lietuvių kalbos mokytojos. Tie, kuriems sek÷si geriausiai, taip pat 
buvo direktoriaus apdovanoti pad÷komis.  

Po ramaus, iškilmingo renginio visi skirst÷si pakiliai nusiteikę, laukdami art÷jančių švenčių, netrukus 
prasid÷siančių atostogų... 

 
AUKSINöS MOKYTOJŲ MINTYS: 
♦ Mokslas – šviesa, o be mokslo – vos prašvito ir į darbą! 
♦ Aš ilgai mokiausi, tod÷l užsitęs÷ mano vystymasis… 
♦ Mergait÷s, į geografijos pamokas galite neiti užsitempusios trumpus sijonukus – mokytojas vis tiek jau vedęs… 
♦ Į tualetą išleisiu tik matydama didelį troškimą veide… 
♦ Taip, mano jaunieji partizanai, pradedu tardymą iš vakarykšt÷s temos… 
♦ Užteks plep÷ti, o tai visą klasę pasodinsiu į pirmą suolą! 
♦ Tu į tualetą? Tuo pačiu ir kempinę sudr÷kink… 
♦ Petraiti, ko mergait÷ms po sijonais žvilgčioji, galvoji - duos nusirašyti? 
 


