
LEIDŽIAMAS NUO 2004 M. SPALIO MöN.   2009 M. GRUODŽIO MöN. NR. 3 (035) 
 

 

ŠIAME NUMERYJE: 
� Rašytojai V.Juknaitei – 60 metų  
� Aukime sveiki 
� ,,Mes prieš AIDS“ 
� Projektas ,,Draugauk su knyga“ 
� Art÷ja švent÷s... 
 

 
       D. Matelyt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

KELION ö Į STRASBŪRĄ 
Neužb÷gdama įvykiams už akių ir kol kas dar 

nutyl÷dama, ką dvi moksleiv÷s – Viktorija ir aš – veik÷ 
Strasbūre, pirmiausia papasakosiu, kaip mes ten pakliuvome, 
nes, tiesą sakant, apie būsimą kelionę žinojome jau prieš 
pusmetį. Mes geguž÷s m÷nesį, prieš prasidedant rinkimams į 
Europarlamentą, organizavome diskusiją aktualiomis temomis 
apie Europos Sąjungą, nes visoje Lietuvoje buvo paskelbtas toks 
moksleivių konkursas, o komandos, rengusios diskusijas, 
pretendavo laim÷ti kelionę į Strasbūrą, į Euroscola renginį. Nors 
mūsų diskusija jurbarkiečiai nesusidom÷jo, o viltis, kad dar 
galime laim÷ti kelionę, jau buvo žlugusi, visgi birželio m÷nesį 
paskelbus nugal÷tojus paaišk÷jo, kad mes – vienos iš jų! Po to 

teko ilgai ir kantriai 
laukti, mat renginys 
Strasbūre – tik spalio 
pabaigoje.  

Lauk÷me ir 
sulauk÷me! Taigi 
vyksime į Euroscola 
renginį. Į jį 
suvažiuoja po 25 
moksleivius bei 3 
mokytojus iš 

kiekvienos ES šalies ir imituoja europarlamentarų darbą. 
Moksleiviams reikia pasirinkti skirtingas grupes: jose jie 
diskutuoja, ieško įvairių problemų sprendimo būdų, na, o v÷liau 
juos pateikia moksleiviams iš kitų grupių apsvarstyti bendrame 
pos÷dyje. Tada visi kaip tikri parlamentarai balsuoja, ar verta 
priimti tokius sprendimus. 

Taigi į Strasbūrą pajud÷jome spalio 19 d. Dvidešimt 
penki moksleiviai iš įvairių Lietuvos miestų atvyko į 
Marijampol÷s Ryto vid. m-klą, kurioje mokytojauja mūsų 
kelion÷s vadov÷ Ramun÷. Ten mums buvo pasakyta, kur 
važiuosime ir kas mūsų laukia. Džiugiai ir entuziastingai 
nusiteikę kitą rytą pagaliau išvykome. 

(nukelta į 2 psl.) 
 

    

    
 

 

 
    
Gerbiami mokiniai, Gerbiami mokiniai, Gerbiami mokiniai, Gerbiami mokiniai, 
mokytojai, brangūs mokytojai, brangūs mokytojai, brangūs mokytojai, brangūs 
mokyklos bendruomen÷s mokyklos bendruomen÷s mokyklos bendruomen÷s mokyklos bendruomen÷s 
nariai,nariai,nariai,nariai,  
sveikinu visus Šv. Kal÷dų 
ir Naujųjų metų proga. 
Linkiu visiems pažinimo ir 
atradimo džiaugsmo, 
pasitik÷jimo vieni kitais, 
supratimo ir meil÷s. 
Nenustokime tik÷ti tiesos, 
g÷rio ir grožio egzistavimu, 
o tai, apie ką svajojame, 
išsipildys 2010 metais. 
 

Mokyklos direktorius  
Viljamas Bakšys 

 

 
        Viktorija Greičiūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

KAL öDINö AKCIJA 

 
 
Kaip ir kasmet vyko kal÷din÷ akcija, skirta Viešvil÷s 

vaikų globos namų aukl÷tiniams. Būrelis mūsų mokyklos 
mokinių, mokytojų aplank÷ vaikučius, nuvež÷ dovan÷lių, 
saldumynų, žaislų, rūbų. Jauki popiet÷, skambant eil÷ms, 
dainoms, prab÷go akimirksniu, bet širdis sušild÷ ilgam... 

 
 

 
 

     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

   ŽVILGSNIS 
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         D. Matelyt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
KELION ö Į STRASBŪRĄ 

(tęsinys iš 1 psl.) 
Ilgą ir nuobodžią kelion÷s dieną autobusu per Lenkiją 

atpirko kita diena, šauniai praleista Berlyne. Daug visko 
pamat÷m÷ ir netgi patyr÷me: dieną grož÷jom÷s Berlyno 
panorama iš stiklinio kupolo ant Reichstago, vakare g÷r÷jom÷s 
sostine, kai k÷l÷m÷s į televizijos bokštą. O kur dar Brandenburgo 
vartai, Postdamo aikšt÷, prie kurios eksponuojami Berlyno sienos 
likučiai ir pirmasis Europos šviesoforas... Ką tur÷jau galvoje, 
sakydama „patyr÷me“? Ogi pirmąjį pasivažin÷jimą METRO! Ir 
tik÷kim÷s, kad ne paskutinį, nes, tiesą sakant, mums visai patiko 
šis nuotykis.   

Po varginančios nakties autobuse, kai mūsų miegas 
primin÷ nebent miego parodiją, atvykome į Strasbūrą. Kadangi 
tur÷jome ištisą dieną susipažinimui su miestu, išvaikščiojome 
turbūt visą senamiestį. Ir mums n÷ kiek nepabodo – Strasbūre 
išties labai gražu: daugyb÷ kanalų, didel÷s aikšt÷s, aukšti 
fachverkinio stiliaus pastatai, žodžiu, vaizdas tikrai neprimena 
Vilniaus ar Kauno senamiesčių. O kur dar Strasbūro katedra... Ji 
tiesiog pribloškia! Pribloškia, visų pirma, savo dydžiu, na, o 
paskui visą d÷mesį tenka sutelkti į jos nepaprastą gotikinį grožį. 
Nemažą įspūdį paliko ir plaukiojimas kanalais, bet buvo šalta, 
sparčiai temo – na, patys suprantat – snaudulys nugal÷jo 
žingeidumą ir jau nebepaj÷g÷me klausyti, ką per ausines 
burbuliuoja audiogidas... 

Kitą dieną Strasbūre mūsų lauk÷ svarbiausias kelion÷s 
tikslas – Euroscola. Visi šiek tiek pasipuoš÷me ir pasitemp÷me – 
juk teks s÷d÷ti europarlamentarų darbo vietose ir rimtai 
politikuoti. Taigi autobosu nuvažiavome iki antrojo pagal 
įspūdingumą pastato Strasbūre (po katedros) –  „Louise Weiss“ – 
Europarlamento būstin÷s.  

Netrukus susirinkome į 
pos÷džių salę. Išklaus÷me visų 
valstybių atstovus, mūsų 
bendraamžius, kurie pristat÷ savo 
šalis. Po visų kalbų, bet kuris iš 
mūsų, Euroscola dalyvių, gal÷jo 
užduoti įvairių mums kylančių 
klausimų, į kuriuos mums 
atsakin÷jo kartu su mumis pos÷dyje 
dalyvaujantys Europarlamento 
administracijos atstovai. Po to lauk÷ 
pietūs, kurie turbūt buvo smagiausia 
dienos dalis. Nepamanykit 
klaidingai, smagu buvo ne d÷l to, 
tiksliau, ne vien d÷l to, kad gavome 

pavalgyti. Per pietus buvo paskelbtas „Eurogame“. Tai viktorina, 
sudaryta iš 20 testo klausimų. Viena smulkmena: kiekvienas 
klausimas testo lape parašytas vis kitokia kalba. Kad galytum 
dalyvauti šioje viktorinoje, turi susirasti 3 kolegas, kurie būtų iš 
skirtingų šalių. Na, o po to belieka ieškoti atsakymų... Nors n÷ 
vienas lietuvis „Eurogame“ nesužib÷jo ir į finalą su savo 
komanda neiškop÷, visgi žaidimas gerą įspūdį paliko visiems.  

Po ,,Eurogame‘‘ – rimtas darbas grup÷se. Mes su 
Viktorija dalyvavome diskusijoje „Kuo jūsų šalis tur÷tų prisid÷ti 
prie Europos Sąjungos  įsitvirtinimo pasaulyje?“. Diskusijoje 
buvo visko: pykčio, nepasitenkinimo, ginčų,  kompromisų – kaip 
kokiame Seime. Galiausiai buvo priimti bendri sprendimai, 
kuriuos mūsų grup÷s prezidentas bei sekretorius pristat÷ 
pos÷dyje. Sprendimai, kaip parod÷ balsavimo rezultatai, nebuvo 

labai priimtini kolegoms iš kitų grupių. Ne toks jau lengvas 
amatas toji politika...  

Po sunkios ir įtemptos dienos, praleistos 
Europarlamente, mūsų lauk÷ tikra atgaiva – Europos parkas. 
Tur÷jome 10 valandų, kurias praleidome geriausiuose Europos 
atrakcionuose. Linksmieji kalneliai, kurių linksmumas, beje, 
pasirodo tik jiems pasibaigus, adrenalino, tuo pačiu gerų įspūdžių 
„pripompavo“ užtektinai. Atrakcionai – j÷ga! 

 
Paskutin÷ lankytina vieta prieš grįžtant namo – Praha. 

Be galo gražus miestas, bet greičiausiai jau buvome pernelyg 
pavargę, taigi ir įspūdžiai iš jo ne tokie dideli, kaip iš kitų, 
anksčiau aplankytų vietų. Na, bet svarbiausia, jog pamat÷me 
garsųjį Karolio tiltą ir  Šv.Vito katedrą. Po to jau gal÷jome 
svajoti apie kelionę namo – skamba keistai, bet nuovargis ir 
įspūdžių perteklius daro savo.  

 Jau kitą rytą buvome Marijampol÷je. Po ilgo 
apsikabinimų ir atsisveikinimų su kelion÷s bičiuliais ritualo, 
pajud÷jome išsiilgto Jurbarko link. Prieš akis dar lauk÷ visa 
atostogų savait÷, taigi tur÷jome pakankamai laiko tiek pails÷ti, 
tiek visiems įspūdžiams susigul÷ti. O tada jau galima galvoti apie 
kitą kelionę – kokiuose konkursuose dar dalyvauti, kur dar 
galima ką nors laim÷ti? Taigi noriu paraginti: dalyvaukit visur, 
kur tik galit, garsinkit save, garsinkit mokyklą, garsinkit mūsų 
miestą. Patirsit daugybę neužmirštamų akimirkų ir, aišku, įgysite 
didel÷s patirties (toli gražu ne vien važin÷jimosi metro).  

 

     
,,Žvilgsnio“ inf.  

 

RAŠYTOJAI V.JUKNAITEI – 60 MET Ų 

 
 
Mokyklos skaitykloje vyresniųjų klasių mokiniai 

min÷jo rašytojos V.Juknait÷s 60 metų jubiliejų. 
Mokytojos I.Kupcikevičien÷, V.Ambriulaityt÷ ir jų 

mokiniai supažindino su V.Juknait÷s biografija, kūryba. Renginį 
paįvairino skaitomos kūrinių ištraukos, rodomi vaizdai iš  filmo 
,,Stiklo šalis“, kuris pastatytas pagal to paties pavadinimo 
apysaką.
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          Mokytoja E.Bakšien÷ 

 
AUKIME SVEIKI  

Mūsų mokyklos pradinukai dalyvavo Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centro organizuotoje  švietimo savait÷je ,,Vir÷ 
vir÷ košę“.  
Savait÷ prasid÷jo nepamokin÷s veiklos diena „Aukime sveiki“. 
Mokyklos slaugytoja vaikams primin÷ jau žinomas tiesas, kad 
norint būti sveikam reikia daug pastangų: sveikai maitintis, 
sportuoti, grūdintis... VŠĮ Jurbarko ligonin÷s fizin÷s medicinos ir 
reabilitacijos skyriaus kineziterapeut÷ Gražina Švedien÷ parod÷, 
kaip pasitikrinti savo laikyseną. Visi kartu mok÷si pratimų, 
stiprinančių nugaros raumenis. Mokiniai sužinojo, kad 
mankštintis galima net ir s÷dint, svarbu pratimus atlikti teisingai. 

V÷liau klas÷se vyko pokalbiai - diskusijos tema 
„Koks maistas sveikas ir 
naudingas augančiam 
organizmui“. Mokiniai 
pieš÷ maisto produktus, 
piešinukus kabino klas÷se 
į ,,maisto piramides“. 
Pirmokai ir antrokai savo 
piešinių piramidę 
pakabino koridoriuje, kad 
net žaisdami visada 

matytų, ką sveikiausia valgyti. 
 Tuo tarpu 2c klas÷s mokiniai kartu su t÷veliais 
namuose atliko „šaldytuvo reviziją“. Klas÷je aptardami 
rezultatus, vaikai pasteb÷jo, kad maistas namie išmetamas retai ir 
labai nedaug. Tačiau mokiniai vis d÷lto pasiūl÷ dažniau eiti į 
parduotuvę, bet pirkti mažiau maisto, steb÷ti maisto produktų 
galiojimo laiką ir jam baigiantis pasistengti ką nors iš jo 
pagaminti, kol maistas nesugedo (tikrinti galiojimo laiką 
mokiniai gali patys, nes to išmoko mokykloje per technologijų 
pamokas), o kai kuriais maisto produktais galima pasidalinti su 
draugais (vaisiai, sūreliai ir pan.) arba galima juo nudžiuginti 
savo augintinius.  Be to, ,,šaldytuvo revizija“ parod÷, kad mažai 
perkama vaisių ir daržovių. Tod÷l klas÷je mokiniai aptar÷ savo 
mitybos įpročius. Visi labai gerai žino, kas sveika, ko reikia 
daugiausia valgyti, bet... oi, kaip sunku saldainį iškeisti į obuolį. 
Visi nusprend÷ neatsisakyti saldumynų, bet valgyti saikingai, o 
obuolius, morkas kramsnoti kasdien.  
 O štai vieną dieną per pertrauką 2c klas÷s 
mokytoja E. Bakšien÷ nusprend÷ su vaikais patikrinti, ką jie 
nešiojasi kuprin÷se. Smagu buvo sverti kuprines. Antrokai - 
šaunuoliai! Tik dvi kuprin÷s sv÷r÷ daugiau nei priklauso. Ir kas 
jose yra? Knygut÷s iš bibliotekos! 

 Švietimo 
savait÷ ,,Vir÷ vir÷ košę“ 
baig÷si... Žinių suteikta 
daug. Kad jos būtų 
pritaikytos kasdieniniame 
gyvenime, reikia daug 
praktikos. Tod÷l antrokai 
nusprend÷ nesustoti: 
dažniau sverti ir tikrinti 
kuprines, organizuoti 
įvairius žaidimus, 
konkursus.   

 
 
 

 
         ,,Žvilgsnio“ inf. 

 

,,MES PRIEŠ AIDS" 
Šiemet respublikiniame konkurse ,,Mes prieš 

AIDS" dalyvavo 792 moksleiviai. Jie varž÷si piešinio (66 
mokiniai), fotografijos (112 mokinių) ir socialin÷s reklamos (205 
mokiniai) konkursuose. 
 Mūsų mokyklos 11c klas÷s mokin÷s Auks÷s 
Vabalait÷s fotografijų diptikas ,,Šaukiam – išgirsk. Pasitik÷k...“ 
laim÷jo II vietą 17-19 metų moksleivių amžiaus grup÷je. O III 
vieta paskirta 11b klas÷s mokinei Vaivai Mikailionytei už 
fotografijų diptiką ,,Man niekas negali sutrukdyti...Mano 
pasirinkimas - tiesus ir šviesus kelias“. Mokin÷ms pad÷jo dail÷s 
mokytoja N.Kapačinskien÷ ir socialin÷ pedagog÷ N.Paulikien÷. 
 Sveikiname šauniąsias fotografes! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
      A.Vabalait÷s fotografijų diptikas ,,Šaukiam – išgirsk. 
Pasitik÷k...“  

              
 
V. Mikailionyt ÷s fotografijų diptikas ,,Man niekas negali 
sutrukdyti... Mano pasirinkimas - tiesus ir šviesus kelias“ 
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Kviečiame dalyvauti respublikiniame projekte  

„Draugauk su knyga” 2009 

TAISYKLöS: 
1. Apsilankyk  mokyklos bibliotekoje ir gauk 

„Jaunojo skaitytojo pasą“, būk aktyvus kampanijos 
„Draugauk su knyga“ dalyvis! 

2. Tada telieka pasiimti vieną ar kelias knygas. Jei 
nežinai, kokią knygą rinktis, drąsiai pasitark su 
bibliotekos darbuotojais arba apsilankyk interneto 
svetain÷je www.atraskknyga.lt. 

3. Perskaitęs knygą grąžink ją į biblioteką ir 
užsiregistruok interneto svetain÷je www.atraskknyga.lt, 
kur nurodyk perskaitytų knygų skaičių, vardą, pavardę ir 
savo mokyklą bei savo el. pašto adresą. 

4. Konkursas truks iki balandžio m÷n. 1 d.  SVARBU: 
Iki šios dienos užregistruok visas perskaitytas knygas.  

Registruoti savo pasiekimus gali ir keletą kartų – 
elektronin÷ sistema skaičiuos tavo geriausią pasiekimą! 

Draugauk su knyga! 
 

���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ����  
ARTöJA ŠVENTöS... 

 
Art ÷jant 

didžiosioms met ų 
švent ÷ms puošiasi ir 
mūsų mokykla. 
Tradiciškai mokyklos 
languose puikuojasi 
snaig ÷s, varpeliai, 
eglut ÷s...  

 
 
 
 
Mokyklos 
vestibiulyje 
jaukiai įsitaiso 
angeliukai....   
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Koridoriuose bei kabinetuose 

puikuojasi šventin ÷s dekoracijos, moksleivi ų 
sukurti darbeliai...  

 
 
Pamažu leidžiasi snaig÷s, pajutome Kal÷dų dvasią. 
Kiekvienas mielas draugo šypsnis tebūna nepamirštamas kaip 
svajon÷... Per Kal÷das tegul būna kuo daugiau šypsenų ir 
svajonių, kurių niekada nepamiršime! Su švent÷m! 
  Rasa S. (5d klas÷) 

 
 
 

 

 
 

. 
Moksleiviai kaip ir 
kasmet skuba puošti 
savo klasi ų r ūbini ų 
duris... 

 
 
 

 

Vytauto Didžiojo vid. m-klos laikraštis 
Leidžia Jaunųjų žurnalistų būrelis 
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 53a, 
Jurbarkas 
Maketavo:V.Greičiūnait÷, A.Paliliūnait÷ 
Tiražas 90 egz. 
El. paštas:  violeta.666@mail.ru 

 


