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,,Žvilgsnio“ informacija 
Teisinių žinių konkursas ,,Temid÷” 

Kovo 19 d. A. Giedraičio – Giedriaus 
gimnazijoje vyko Jurbarko rajono vidurinių 
mokyklų moksleivių teisinių žinių konkursas 
,,Temid÷”. Mūsų mokyklai atstovavo dešimtokų 
komanda ,,(Ne)Normalūs”: Ieva Norkaityt÷, 
Deividas Bendžius, Auks÷ Vabalait÷, Žygimantas 
Sakalauskas ir Danut÷ Matulyt÷.  Komandos nariai 
konkursui pasiruoš÷ puikiai, tod÷l juos ir lyd÷jo 
s÷km÷. Dešimtokai laim÷jo pirmąją vietą. Balandžio 
30 d. Taurag÷s apskrities vidurinių mokyklų teisinių 
žinių konkurse ,,Temid÷“ komandai 
,,(Ne)Normalūs” paskirta III vieta. Mokiniams 
pasiruošti pad÷jo istorijos mokytojos A. 
Smirnovien÷ ir A. Jociut÷, dail÷s mokytoja N. 
Kapačinskien÷. 
 
Žilvinas Pranaitis, 
,,Žvilgsnio“ korespondentas    

  Akcija „Dovanok knygą bibliotekai“Akcija „Dovanok knygą bibliotekai“Akcija „Dovanok knygą bibliotekai“Akcija „Dovanok knygą bibliotekai“    
Apie akciją „Dovanok knygą bibliotekai“ kalbam÷s su mokyklos bibliotekininke R. Poškuviene.  
Kas organizavo šią akciją? 
Aš su savo kolege Rasa Kulikauskiene. 
Kokį tikslą tur÷damos šią akciją Jūs suman÷te?   
Kad biblioteka pasipildytų, kad atsirastų naujų knygų. Na, ir tod÷l, kad tam žmogui, kuris dovanojo knygą, liktų 
atsiminimas, kad jo knyga per÷jo ir dar keliaus per kitų žmonių rankas. 
Ar mokiniai aktyviai dalyvavo šioje akcijoje? 
Nelabai, bet net kai kurie žmon÷s iš gatv÷s atneš÷ labai daug knygų. 
Kiek knygų surinkta? 
Apie šimtą. 
Kokių rezultatų tik÷jot÷s? 
Tik÷jom÷s, kad kiekvienas mokinys padovanos bent po vieną knygą. 
O kuris mokinys padovanojo daugiausiai knygų? 
Mykolas Norkaitis iš 7b klas÷s.  
Ačiū už pokalbį, ačiū, kad rūpinat÷s mokyklos biblioteka, jos turtinimu. 

 

 ,,Mes dainuojame ir vaidiname angliškai,,Mes dainuojame ir vaidiname angliškai,,Mes dainuojame ir vaidiname angliškai,,Mes dainuojame ir vaidiname angliškai““““    
Geguž÷s 6 d. mokyklos aktų sal÷je šurmuliavo didžiulis moksleivių būrys – vyko konkursas ,,Mes dainuojame ir 
vaidiname angliškai“. Scenoje mat÷me 5-7 klasių mokinius, kurie kovojo d÷l teis÷s dalyvauti rajoniniame renginyje. 
Mokiniai vaidino, šoko, dainavo, o komisija steb÷jo ir išrinko pačius šauniausius. Pačiais geriausiais pripažinti šių  
klasių mokiniai: 6d kl. (mokyt. V. Kulikauskien÷), 7b kl. (mokyt. N. Labinskien÷) bei 7c kl. (mokyt. L. Stanien÷). 
 
 

Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos laikraštis 
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,,VEIKSMO SAVAITö 2009” 
Balandžio 20 – 26 d. visoje Lietuvoje vyko tradicin÷ švietimo kampanija VEIKSMO SAVAITö 2009, kurios 

tema šiais metais „Kas skaito, rašo...“. Mokinių taryba taip pat nusprend÷ prisid÷ti prie šios akcijos, vykdydama ją mūsų 
mokykloje. Pagrindinis tikslas – viešinti švietimo problemas, ieškoti jų sprendimo būdų. Kaip jau suprantame iš šių metų 
kampanijos pavadinimo, akcija siekta atkreipti visuomen÷s d÷mesį į skaitymo problemas. Tokia pat aktuali ir antroji 
temos dalis – rašymas, kūryba. 

Dar prieš Veiksmo savaitę visoje Lietuvoje buvo kuriama bendra pasakojimų knyga. Pagal radijo ir televizijos 
laidų ved÷jo Mindaugo Stasiulio (Saul÷no)  pateiktą istorijos pradžią bet kuris panor÷jęs gal÷jo sukurti savo 
įsivaizduojamą pabaigą. Baigiamajame renginyje, vykusiame balandžio 30 d. Vilniuje, šią knygą gal÷jo išvysti visų ją 
kūrusių autorių akys. Autorių buvo išties daug, o jų darbo rezultatas gana svarus – surišta knyga sv÷r÷ net 4 tonas! 
Jauniausiasis autorius yra vos šešerių, o vyriausiasis – jau perkopęs septyniasdešimt.  

Kita kampanijos dalis – tai atskirų žmonių, įvairiausių įstaigų, didesnių ar mažesnių organizacijų iniciatyvų 
skleidimas, siekiant populiarinti skaitymą, rašymą, supažindinti jaunus ir vyresnius žmones su raštingumo problemomis, 
iškilusiomis visame pasaulyje. 

O štai kokie renginiai vyko mūsų mokykloje. 
1) „Minčių medis“. Mokiniai ir mokytojai visą savaitę tur÷jo galimybę skaitykloje užrašyti savo mintis apie 

skaitymą bei rašymą, taip augindami gražių minčių medį: „Knygos lavina vaizduotę, o vaizduot÷ kuria 
paveikslus, rašinius, eil÷raščius, pasakas...“;„Knygos skaitymas mums padeda unikaliai suvokti pasaulį, 
skaitydami mes praturtiname save!“;„Jei tavo draugas – knyga, tu niekada nebūsi vienišas!“ 

2) Balandžio 21 d. vyko trumpi pokalbiai su 1 – 4 kl. mokiniais tema „Raidel÷s – mano draug÷s“. Padar÷me išvadą, 
jog potraukis skaityti kažkod÷l bl÷sta b÷gant metams, mat mūsų pradinukai labiausiai m÷gsta skaityti knygeles! 
Bet ką gi daryti, kad tas noras niekur nedingtų? ☺ 

3) Balandžio 22 d. apie knygos reikšmę jaunuolio gyvenime diskutavome jau su 6–8 kl. mokiniais. Labai 
nudžiugom, nes rankas k÷l÷ ir į mūsų klausimus atsakin÷jo ne tik skaitantys knygas, bet ir patys kuriantys 
mokiniai! Beje, jaunųjų rašytojų atsirado ir tarp pradinukų. Diskusijos metu buvo išrinktas ir Metų rašytojas - juo 
tapo Juozas Erlickas. 

4) 9 – 10 kl. mokiniams buvo išdalintos anketos. Sureng÷me trumpą apklausą ir sužinojome, ką mano jaunimas apie 
knygų skaitymą. Apie skaitantį bei kuriantį jaunimą savo nuomonę papraš÷me išsakyti ir mūsų mokyklos 
lietuvių kalbos mokytojus.  

5) Balandžio 24 d. sureng÷me pamokos trukm÷s apžvalginį renginį-koncertą 9 – 10 kl. mokiniams. Jame buvo 
pateiktos mokinių bei mokytojų apklausų analiz÷s, savo kūrybą skait÷ jaunieji rašytojai, geriausiais skaitovais 
pripažinti moksleiviai deklamavo, skait÷ meninius kūrinius, pasirod÷ mūsų šok÷jos bei dainininkai. 

Balandžio 30 d. mokinių tarybos atstovai važiavo į Vilnių, į baigiamąjį akcijos ,,VEIKSMO SAVAITö 2009” 
renginį, kur buvo apdovanoti už veiklą, dalyvavimą šioje visuotin÷je akcijoje. Mes, mokinių tarybos nariai, 
d÷kojame mūsų pirmininkei Viktorijai Petrauskaitei, parodžiusiai didžiausią iniciatyvą, d÷kojame mokyklos 
aktyviam jaunimui, prisid÷jusiam prie šios akcijos! 

Mokinių taryba, D. Matelyt÷ 
 
 

Migl÷ Matukevičiūt÷, 
,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

Akcija „Balandis Akcija „Balandis Akcija „Balandis Akcija „Balandis –––– švaros m÷nuo“ švaros m÷nuo“ švaros m÷nuo“ švaros m÷nuo“ 
Jau tradicija tampa kiekvienais metais skelbiama akcija „Balandis – švaros m÷nuo“. Taigi kasmet 

organizuojama talka, siekiama, kad Jurbarko miestas būtų švarus, gražus. 
 Giedrą balandžio 17 d. rytą mūsų mokyklos mokiniai smagiai nusiteikę (juk nevyko pamokos!) ir 

pasičiupę gr÷blius išskub÷jo į Vytauto Didžiojo parką, kur tur÷jo gr÷bti lapus. Gausus mokinių būrys smagiai 
dirbo, nepailsdami pluš÷jo, tod÷l greitai parkas tapo švarus. 

Darbo rezultatais buvo patenkinti visi! 
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,,Žvilgsnio“ informacija 
 

OLIMPIADOS, KONKURSAI 
Anglų kalbos olimpiada 

Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų  mokinių, dalyvavusių XII klas÷s anglų kalbos olimpiadoje, kuri vyko 
2009 m. kovo 25 d. mūsų mokykloje, rezultatai: 
1 vieta - Justas Miliauskas, Vytauto Didžiojo vidurin÷ mokykla, mokytoja Sandra Baužien÷, surinkti 72,5 taškai. 
2 vieta - Martynas Žemaitis, A.Giedraičio-Giedriaus gimnazija, mokytoja Maskolaitien÷, surinkti 71,5 taškai. 
3 vieta - Augustas Šimulynas, Naujamiesčio vidurin÷ mokykla, mokytoja Dalia Butkut÷, surinktas 71 taškas. 
4 vieta - Julius Kacvinskas, A.Giedraičio-Giedriaus gimnazija, mokytoja Asta Akutaitien÷, surinkti 70,5 taškai. 
SVEIKINAME JUSTĄ MILIAUSKĄ, 12A KLASöS MOKINĮ! 
 

Lietuvių kalbos olimpiada 

Rajonin÷s lietuvių kalbos olimpiados, vykusios mūsų mokykloje kovo 25 d., rezultatai: 
I vieta - Deimant÷ Smirnovait÷, Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos 7a kl. mokin÷. 
I vieta - Neringa Jucevičiūt÷, Smalininkų Lidijos Meškaityt÷s pagrindin÷s mokyklos 7 kl. mokin÷. 
II vieta - Migl÷ Matukevičiūt÷, Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos 7c kl. mokin÷. 
III vieta - Vaida Ambrozaityt÷, Vyt÷nų pagrindin÷s mokyklos 7 kl. mokin÷. 
I vieta - Simona Reičiūnait÷, Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos 8a kl. mokin÷. 
II vieta - Sandra Stiklioriūt÷, Naujamiesčio vidurin÷s mokyklos 8 kl. mokin÷. 
III vieta - Jogail÷ Zairyt÷, Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos 8a kl. mokin÷.  
 

Konkursas ,,Ką žinau apie Lietuvos kariuomenę” 

Kovo 31 d. A. Giedraičio – Giedriaus gimnazijoje vyko konkursas ,,Ką žinau apie Lietuvos kariuomenę”. Jame 
dalyvavo Jurbarko rajono vidurinių mokyklų moksleiviai.  Mūsų mokyklos 10a klas÷s mokin÷ Danut÷ Matelyt÷ 
laim÷jo pirmąją vietą.   
 Danut÷  dalyvaus konkurso ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ šalies ture, vyksiančiame 2009 m. balandžio 
m÷nesį Radviliškyje. 
Linkime s÷km÷s! 
 

Sveikiname visus, kurie garsina mūsų mokyklą! 
               ☺Puikiai išlaik÷ baigiamąjį egzaminą ir s÷kmingai baig÷ Vilniaus universiteto Lietuvos jaunųjų matematikų 
mokyklą šie mūsų mokyklos mokiniai: Jankūnas Justas, Kulikauskas Gytis, Kupcikevičiūt÷ Agn÷, Liaudanskyt÷ 
Malvina, Miliauskas Justas, Rekevičiūt÷ Danguol÷, Rekevičius Mindaugas, Solovjovas Simonas, Totilait÷ Simona, 
Zikis Artūras.   
 ☺Balandžio 23 dieną vyko informacinių technologijų rajoninis konkursas. Mūsų mokyklos mokinys Dainius 
Gubliauskas – I vietos laim÷tojas! Sveikiname Dainių ir jo mokytoją V. Ambriulaitytę. 
 ☺ Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų XI klas÷s mokinių vokiečių kalbos olimpiados rajoniniame 
ture Aiva Lenskut÷ (mokyt. R. Damušin÷) už÷m÷ III vietą. Sveikiname Aivą! 
 ☺ Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių geografijos olimpiadoje s÷km÷ šypsojosi 
dvyliktokui Mindaugui Rekevičiui – III vieta. Sveikiname Mindaugą ir jo mokytoją A. Jurevičių. 
  ☺2009 metų Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų orientavimosi sporto varžybose mūsų mokyklos 
mergaičių komanda, vadovaujama trenerio A. Adomavičiaus, už÷m÷ III vietą. Sveikiname jaunąsias sportininkes! 
 ☺ Jurbarko rajono mokyklų mokinių meninio skaitymo konkurse dvyliktokas Paulius Pusvaškis (mokyt. S. 
Ambrazaitis) už÷m÷ III vietą,  o penktok÷ Martynai Ambrazaitytei (mokyt. I. Kupcikevičien÷) paskirta 
paskatinamoji vieta. Didžiuojam÷s jaunaisiais skaitovais! 
 ☺Ketvirtos klas÷s matematikos olimpiados rajoniniame ture s÷km÷ lyd÷jo Gabrielę Grinaitę – I vieta , Marių 
Šimkūną – III vieta. Ketvirtokus moko I. Petrauskien÷ bei J. Unguraitien÷. Šaunuoliai mūsų mažieji matematikai! 
 ☺Lietuvos tūkstantmečio dainų švent÷je ,,Amžių sutartin÷”, vyksiančioje Vilniuje, dalyvaus mūsų mokyklos 
jaunučių chorai. Chorams vadovauja S. Januškevičien÷ bei M. Buitkuvien÷. Sveikiname jaunuosius dainininkus! 
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Rajono pradinių klasių dainų ir šokių švent÷ „Gimtin÷s keliu“  
Monika Buitkuvien÷, 
Pradinių klasių mokytoja 

 
Tūkstantis metų Lietuvos vardui. O 
kiek metų mūsų gimtinei? Ne metais 
matuojama mūsų meil÷ ir pagarba 

savam kraštui. Matuojama atsidavimu, 
darbais, turtinančiais t÷vynę. 

Tūkstantmečio vardadieniui Jurbarko 
rajono pradinių klasių šokių 

kolektyvai ir chorai padovanojo savo 
gimtinei puokštę dainų, šokių ir 

nuostabių įspūdžių. Padovanojo šventę 
„Gimtin÷s keliu“, kuri įvyko Jurbarko 

Vytauto Didžiojo vidurin÷je 
mokykloje kovo 10 dieną.  Kovo 
vienuoliktosios išvakar÷se vykusi 

švent÷ neįprastai - daina ir šokiu - tarsi 
apžvelg÷ viską, kas mums brangiausia, 

svarbiausia, miela t÷vyn÷je: nuo 
Vyčio, Trispalv÷s, mamos, t÷t÷s iki 

gamtos, mažiausios boruž÷l÷s, žiogelio. 
Dainų ir šokių švent÷s Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurin÷je mokykloje vyksta kasmet. Džiugu, kad ši buvo 
jau penktoji. Visuomet sulaukiama gausaus būrio dalyvių ir svečių. Šiemet dalyvavo 10 chorų ir 9 šokių 
kolektyvai. Jungtiniame chore dainavo Jurbarko, Skirsnemun÷s, Raudon÷s, Rotulių, Juodaičių, Girdžių, 

Eržvilko pradinių klasių chorai. Akį džiugino šaunūs šok÷jai iš Jurbarko, Jurbarkų, Gelgaudiškio ir Vilkyškių. 
Kasmet sulaukiame svečių iš vaikų lopšelio darželio „Nykštukas“ ir darželio – mokyklos „Ąžuoliukas“. Jie 
visuomet palydimi nuo scenos audringais plojimais, visada sukelia žiūrovams ypatingų simpatijų. Nuostabu 

žvelgti į mažuosius, čia oriai šokančius menuetą, čia trepsinčius lyg varliukai ar boružiukai. 
Švent÷ „Gimtin÷s keliu“ savo istoriją skaičiuoja 

nuo 2005 m. Tada į chorų dieną atvyko 15 
chorų, o į kiek v÷l÷liau įvykusią šokių dieną – 12 
šokių kolektyvų. Švent÷se pasirodo ne tik mūsų 
rajono mokiniai, bet sulaukiame svečių iš Šakių 
ir  Pag÷gių rajonų.  Ieškodami naujų formų 
tokiems masiniams renginiams organizuoti, 

įvykd÷me du muzikinius projektus, kurie jung÷ 
dainą, šokį ir teatro elementus. Pirmąjį 

sureng÷me 2006 m. Tai buvo V. Valiuškyt÷s-
Liagien÷s ir L. Sabaliauskait÷s „Akmuo ir 
plaštak÷“. Tada dainavo 11 chorų. Tais pat 

metais vykusioje šokių dienoje pasirod÷ 10 šokių 
kolektyvų. 2007 metais šokių ir chorų dienos 

susijung÷ ir nuo tada vyksta viena didel÷ švent÷. 
2008 metais sujungus choreografiją ir chorinę 

muziką  buvo atliktas antrasis muzikinis-choreografinis projektas - E. Tolvaišien÷s „Princes÷l÷s fleita“. 
Jei jau penkeri metai vyksta tokios masin÷s švent÷s, turime rajone tiek daug dainuojančių ir šokančių vaikų, 
galime būti ramūs, kad unikali Lietuvos Dainų švenčių tradicija tikrai dar ilgai ir šauniai gyvuos. Mūsų rajone 
šis jud÷jimas turi daug entuziastų: chorų ir šokių kolektyvų vadovai, mokyklų vadovai ir neabejotinai švietimo 
skyrius bei savivaldyb÷. Kasmet kolektyvus ir jų vadovus švietimo skyriaus ved÷jas apdovanoja pad÷kos 
raštais. Jau keleri metai Jurbarko savivaldyb÷ paremia prizais. Paskatinti, palaikomi kolektyvai dar nuoširdžiau 
ruošiasi, tobul÷ja, švent÷s tampa vis gražesn÷s, tikiu - džiugins visus dar daug metų. 

 


