
 6 puslapis                                                                                              Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos laikraštis „Žvilgsnis“ 
  

Svarbi mums visiems žiniaSvarbi mums visiems žiniaSvarbi mums visiems žiniaSvarbi mums visiems žinia    
Atsirado viltis, kad artimiausiais metais bus prad÷ti rimti mokyklos renovacijos darbai.  
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 41 punktu ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1290 ,,D÷l bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemon÷mis 2009 – 2012 metų programos patvirtinimo“, Jurbarko rajono 
savivaldyb÷s taryba nusprendžia: 

1. Pritarti Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos dalyvavimui bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio 
mokymo įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemon÷mis 2009 – 2012 metų programoje. 

2. Įsipareigoti padengti iš savivaldyb÷s biudžeto l÷šų 25 procentus (iki 1 mln. Lt) numatomų Jurbarko Vytauto 
Didžiojo vidurin÷s mokyklos rekonstravimo išlaidų. 

Taigi kiti, rekonstravimui reikalingi 3 mln. Lt būtų skirti iš Vyriausyb÷s finansuojamos programos.  
Mokyklos direktorius Viljamas Bakšys 

,,,,,,,,Dovanok knygDovanok knygDovanok knygDovanok knygąąąą bibliotekai bibliotekai bibliotekai bibliotekai““““    

Mokyklos laikraščio skaitytojams primename, kad vyksta akcija ,,Dovanok knygą bibliotekai“.  
Gal perskaitei įdomią knygą, kuria nori pasidalinti su kitais? Gal knygos netelpa lentynoje? O gal tu jau ,,išaugai“ savo 

knygeles? Atnešk į biblioteką ir padovanok... 
Pirmieji, dovanoję knygeles mokyklos bibliotekai, yra šie mokiniai: Jon÷ Balšaityt÷ (4c kl.), Mykolas Norkus (7b kl.), 

Daiva Kapturauskait÷ (11b kl.). 
Koncertas „Žingsnis po žingsnio“Koncertas „Žingsnis po žingsnio“Koncertas „Žingsnis po žingsnio“Koncertas „Žingsnis po žingsnio“    

Vasario 27 dieną  mokykloje vyko neįprastas koncertas, kuris vadinosi „Žingsnis po žingsnio“. Jis buvo skirtas 
atsisveikinti su mokytoja Aušra Rukš÷niene, kuri trumpam palieka mūsų mokyklą, nes augins vaikutį. 

Koncertą sureng÷ 10a klas÷s mokin÷ Gintar÷ Eskyt÷, grup÷s „Francy“ šok÷ja. Renginyje dalyvavo populiarus jaunasis 
daininkas Mažvydas Gadliauskas, šokių kolektyvas „Iliuzija“, Naujamiesčio vidurin÷s mokyklos šok÷jų kolektyvai „Deizy“, 
„Fancy“, „Brazy“, 11a kl. mokin÷ Kamil÷ Tūtoriūt÷, mažoji Emilija. 
  Gražaus renginio pabaigoje Gintar÷ pad÷kojo visiems at÷jusiems į koncertą  bei jame dalyvavusiems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos laikraštis 
Leidžia Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadov÷ V. Greičiūnien÷) 
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarkas 
Maketavo: J. Jankūnas, G. Kulikauskas 
Tiražas 90 egz. 
El. paštas: violeta.66@mail.ru 
 

Žvilgsnis 
VVyyttaauuttoo  DDiiddžžiioojjoo  vviidduurriinn÷÷ss  mmookkyykkllooss  llaaiikkrraaššttiiss    22000099  mm..  kkoovvoo  mm÷÷nn..  NNrr..  66  ((3311  nnrr..))  

LLeeiiddžžiiaammaass  nnuuoo  22000044  mmeettųų  ssppaalliioo  mm÷÷nn..  
 

Konkursas „Nerūkanti klas÷“Konkursas „Nerūkanti klas÷“Konkursas „Nerūkanti klas÷“Konkursas „Nerūkanti klas÷“    
Vasario 26 d. baig÷si konkurso „Nerūkanti klas÷“ 2 rajoninis etapas. Mūsų mokyklai atstovavo 8b klas÷. Ji 

laim÷jo 2-ąją vietą. Mūsų aštuntokai konkurse „Nerūkanti klas÷“ labai šauniai vaidino, jiems pasirengti pad÷jo aukl÷toja 
Nijol÷ Kapačinskien÷. Rajoniniame ture vykusiose sporto varžybose mūsų mokyklos aštuntokai už÷m÷ 2 vietą, už 
prevencinę veiklą jiems paskirta 1-oji vieta.  

Konkurso tikslas - pagerinti moksleivių žinias apie tabako poveikį sveikatai, pad÷ti rūkantiems mesti rūkyti, 
suteikti žinių, kaip svarbu sveikai gyventi. 8b klas÷s mokiniai ne tik patys įgijo daugiau žinių apie rūkymo žalą, bet ir 
vykd÷ kitą prevencinę veiklą: diskutavo su 4-7 klasių  moksleiviais, ruoš÷ lankstinukus t÷vams, mokykloje dalino 
lapelius „Aš... niekada nerūkiau ir nerūkysiu“, pieš÷ plakatus, daugiabučių namų laiptin÷se platino ,,įstatymus“ apie 
rūkymą.              

Mokykloje vaikai apie prevencinę veiklą paruoš÷ stendą su nuotraukomis. Į šią veiklą noriai įsitrauk÷ ir kiti 
mokyklos mokiniai. Jie patys praš÷ lapelių apie nerūkymą ir dalino kitiems vaikams  bei mokytojams. Kai kurie 
mokiniai, jau bandę rūkyti, lapelyje nubrauk÷ žodžius „niekada nerūkiau“, bet drąsiai vaikščiojo su likusiu tekstu „aš 
nerūkysiu“. Keista buvo, kad daug suaugusiųjų negal÷jo to lapelio prisisegti. Manau, kad po kelerių metų bus daug 
daugiau norinčių ir mokančių sveikai gyventi. 

Nijol÷ Paulikien÷, Vytauto Didžiojo vid. m-klos  socialin÷ pedagog÷ 

            
M. Izokas, 
,,Žvilgsnio“ korespondentas                                                                                                    

JIE GARSINA MŪSŲ MOKYKLĄJIE GARSINA MŪSŲ MOKYKLĄJIE GARSINA MŪSŲ MOKYKLĄJIE GARSINA MŪSŲ MOKYKLĄ    
• 2008-2009 mokslo metų Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių anglų kalbos meninio vertimo 

konkurse Erika Juškaityt÷, 9a klas÷s mokin÷, už÷m÷ III vietą (mokytoja R. Arlauskien÷).  
• Lietuvos mokinių 47-osios chemijos olimpiados Jurbarko rajono ture 2009 m. sausio 24 d. Agn÷ Račkevičiūt÷, 

11a klas÷s mokin÷, už÷m÷ I vietą (mokytoja T. Bastien÷).  
• Matematikos rajonin÷je olimpiadoje Justas Jankūnas, 12a klas÷s mokinys, už÷m÷ I vietą, Justas Miliauskas, 12a 

klas÷s mokinys, už÷m÷ III vietą (mokytoja D. Aksamitauskien÷). 
• 57-osios fizikos olimpiados II etape Justas Miliauskas, 12a klas÷s mokinys, už÷m÷ I vietą, Simonas Solovjovas, 

12a klas÷s mokinys, už÷m÷ II vietą (mokytojas V. Bakšys). 
• 2008 metų Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų IX-X (I-II gimnazijos) klasių mokinių rusų-lietuvių 

kalbų vert÷jų konkurse Aust÷ja Urbonait÷, 9a klas÷s mokin÷, už÷m÷ III vietą (mokytoja D. Vaznien÷). 
• Rusų kalbos olimpiados rajoniniame ture Vaidotas Masiulevičius, 10b klas÷s mokinys, už÷m÷ III vietą 

(mokytoja D. Vaznien÷). 
• Vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlik÷jų konkurso ,,Tramtatulis“ rajoninio turo laim÷tojai: Egl÷ 

Radvilait÷, 4a klas÷s mokin÷, Gabriel÷ Bačiulyt÷, 4a klas÷s mokin÷, Jon÷ Adomavičiūt÷, 2c klas÷s mokin÷.    
V. Greičiūnait÷, 
,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

II trimestrui pasibaigus...II trimestrui pasibaigus...II trimestrui pasibaigus...II trimestrui pasibaigus... 
Šie mokslo metai daugumai mokinių yra neįprasti – v÷l mokomasi trimestrais. Taigi pasibaigus II trimestrui 

galime pasidžiaugti, kad net 34 mokiniai jį baig÷ labai gerai: J. Bikulčiūt÷, 5b; T. Karanauskas, 5b; V. Butkus, 5b; D. 
Stanaityt÷, 5b; L. Žitkut÷, 5b; E. Lyneburgeris, 5c; L. Viliūšyt÷, 5d; J. Labinskyt÷, 5d; G. Mockevičiūt÷, 6a; M. 
Vabalait÷, 6a; A. Vidutyt÷, 6a; U. Norkut÷, 6b; I. Andriukaityt÷, 6b; S. Didjurgyt÷, 6b; P. Periokait÷, 6c; J. M. Mockut÷, 
6d; E. Sutkut÷, 6d; D. Smirnovait÷, 7a; G. Norkus, 7a; R. Jievaityt÷, 7a; A. Mikalauskait÷, 7b; M. Matukevičiūt÷, 7c; V. 
Greičiūnait÷, 8a; S. Reičiūnait÷, 8a; J. Tamošaityt÷, 8a; J. Zairyt÷, 8a; A. Adomavičiūt÷, 9a; E. Juškaityt÷, 9a; G. 
Masionyt÷, 9a; S. Vasilevičiūt÷, 9b; D. Matelyt÷, 10a; E. Antanaityt÷, 10c; M. Miliauskait÷, 10c; Ž. Sakalauskas, 10c. 
Tačiau 23 mokiniai II trimestrą baig÷ tur÷dami nepatenkinamus įvertinimus. 

Aukščiausias II trimestro kokyb÷s rodiklis yra šių klasių: 5b klas÷ - 59%, 5c klas÷ - 58%, 8a klas÷ – 54,5%. 
Tačiau žemiausias kokyb÷s rodiklis yra 10b klas÷s - 0%, 7d klas÷s – 9,5%, 7e klas÷s - 21%. 

Per II trimestrą iš viso praleista 16470 pamokų, gydytojo pažymą tur÷jo praleidusieji 8019 pamokų, o d÷l kitų 
priežasčių pateisinta yra 5918, bet liko nepateisintos 2533 pamokos... 
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Pamin÷ta Lietuvos Nepriklausomyb÷s dienaPamin÷ta Lietuvos Nepriklausomyb÷s dienaPamin÷ta Lietuvos Nepriklausomyb÷s dienaPamin÷ta Lietuvos Nepriklausomyb÷s diena 
J. Balinait÷ ir S. Urbaityt÷, 
,,Žvilgsnio“ korespondent÷s 
 

Vasario 13-ąją dieną mūsų mokykla sulauk÷ 
svečių iš Lenkijos miesto Punsko, kuriame 75 % 
gyventojų - lietuviai. Atvyko Punsko Dariaus ir Gir÷no 
pagrindin÷s mokyklos direktorius Jonas Vydra su 
mokiniais. 

Jau keletą metų  mūsų mokykla 
bendradarbiauja su Punsko pagrindine mokykla. Šis 
susitikimas buvo skirtas bendradarbiavimo sutarties 
pratęsimui. Ta proga mokykloje vyko draugiškos 
krepšinio varžybos, kuriose žaid÷ merginų ir vaikinų 
komandos. Šį kartą fortūna buvo mūsų pus÷je, pergalę 
iškovojo mūsų komandos.  

Pasibaigus varžyboms visi skub÷jo į mokyklos 
aktų salę, kurioje vyko renginys, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomyb÷s dienai pamin÷ti. Renginyje dainavo ir šoko 
ne tik mūsų mokyklos mokiniai, bet ir dalyvavo svečiai iš 
Punsko, parodydami gražią programą. Švent÷je koncertavo ir 
kiti kolektyvai iš Jurbarko.  

Mūsų mokyklos direktorius V. Bakšys ir Punsko 
mokyklos direktorius J. 
Vydra apsikeit÷ 
dovanomis ir paspaud÷ 
vienas kitam ranką, 
taip išreikšdami 
pagarbą.   

Džiugu, kad 
svečiai iš Punsko 
gal÷jo dalyvauti mūsų 

švent÷je, kartu su mumis dainuoti ir šokti. Tikim÷s, kad pasis÷mę naujų id÷jų, geros 
nuotaikos jie grįžo namo, o gražus mūsų abiejų mokyklų draugyst÷s ratas dar ilgai 
suksis. 
 
 

ŠimtadienisŠimtadienisŠimtadienisŠimtadienis    

Vasario 6 – ąją mūsų mokykloje vyko Šimtadienis.  Tai ypatinga diena ne tik dvyliktokams, skaičiuojantiems 
paskutiniuosius m÷nesius iki egzaminų, bet ir vienuoliktokams, kurie uoliai ruoš÷si šiai šventei, nor÷dami nustebinti mokyklos 
šeimininkus. 

Jau nuo pat ankstaus ryto mokyklos kiemą buvo už÷musios „specialiosios policijos paj÷gos“, kurių užduotis 
„suimti“ per dvylika metų tikrai nemažai nusikaltusius ir nuo bausmių išsisukusius dvyliktokus. Šie buvo maloniai nustebinti, 
kai tik įžengus į mokyklos teritoriją juos pasitiko policijos uniformas vilkintys vienuoliktokai ir j÷ga nusivedę į mokyklą 
apieškojo bei surinko „įkalčius“ (mobiliuosius telefonus, automobilių raktelius, nosinaites ir t.t.). Tuomet dvyliktokai buvo 
palyd÷ti į klases, kur jų lauk÷ dar didesni išbandymai - teorijos ir praktikos pamok÷l÷s gana intymiomis temomis. Jiems teko 
atlikti „sud÷tingą“ testą panaudojant per dvylika metų sukauptas žinias, atlikti praktines užduotis, patikrinančias seksualinę 
brandą, bei surinkti mokytojų parašus, patvirtinančius ,,leidimą užsi÷min÷ti mokykloje saugiu seksu“. Po tokių karštų, daug 
„teorinių ir praktinių“ žinių reikalaujančių pamokų, mokyklos šeimininkai buvo vedami į lauką, kad prav÷dintų savo galveles. 
Apib÷gę ratą aplink mokyklą, jie buvo surikiuoti kieme ir tur÷jo atlikti „apšilimo mankštą“, o po jos keliavo namo ruoštis 
vakaro renginiui. 

17 val. visi suguž÷jo į mokyklos aktų salę, kur prasid÷jo iškilmingoji švent÷s dalis. Čia, „teismo sal÷je“, vyko 
tryliktosios laidos abiturientų „teismas“. Kiekvienas tur÷jo atsakyti už savo nusižengimus, padarytus per dvylika metų, ir atlikti 
tam tikras užduotis, pad÷siančias išpirkti kaltę. Čia dvyliktokams teko ir repuoti, ir pašokti, ir suvaidinti, ir ,,skanios košyt÷s“ 
paragauti...  

Esame d÷kingi vienuoliktokams už jų išradingumą ir nuotaikingą Šimtadienio šventę. Džiaugiam÷s, kad 
mokykloje lieka mūsų verta pamaina. 

Agn÷ Kupcikevičiūt÷, Vytauto Didžiojo vid. m-klos dvyliktok÷ 
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MOKSLEIVIŲ KŪRYBA: IR RIMTAI, IR JUOKAIS 
 
 
 
 
Mantas Baliukynas, 7c kl. 

Rašinys 

Mano pusbrolisMano pusbrolisMano pusbrolisMano pusbrolis    
    Žmogus nuo pat gimimo yra apsuptas kitų žmonių. Vieni iš jų mūsų gyvenime atsiranda patys, mums jų net 
nereikia ieškoti. Kiti į mūsų gyvenimą ateina ir v÷l išeina. Trečių labai laukiame ir saugome pažintį. Tačiau jie 
yra visi skirtingi ir nepakartojami. 
     Mano pusbrolis gim÷, kai man buvo ketveri metai. Kai jį parsineš÷ iš ligonin÷s, steb÷jausi, kod÷l jis toks 
mažas, be plaukų, siaurom akyt÷m ir nuolat verkiantis. Abejojau, ar pavyks su juo kada nors susidraugauti - 
juk aš buvau visas vyras! 
     Šiandien Ignas jau trečiokas. Per tuos metus jis paūg÷jo. Dabar jis gan÷tinai aukštas, vidutinio kūno 
sud÷jimo. Jo plaukai šviesūs. Jis nesikerpa plaukų, tod÷l visada nešioja ,,uodegytę”. 
     Mes su Ignu labai daug laiko praleidžiame kartu. Nors kartais ir susiginčijame d÷l įvairių smulkmenų, bet 
mūsų pyktis ilgai netrunka. O ar gali būti kitaip? Juk Ignas, kaip ir visi sportininkai, yra ne tik užsispyręs, 
siekiantis tikslo, bet ir sąžiningas, teisingas ir geraširdis. 
     Dažnai pagalvoju, kaip būtų, jeigu būtų gimęs ne Ignas, o Ign÷. Bet šiandien aš džiaugiuosi, jog turiu ne tik 
pusbrolį, bet ir gerą jaunesnį bičiulį. 
 
 
 
 
Autorius neskelbiamas, kalba netaisyta 

Rašinys 

Mano kMano kMano kMano kaimynasaimynasaimynasaimynas    
Mano Kaimynas geras. Jis visada padeda lauke nukasti sniega, nupjauti žolę. Jo vardas Jonas jo žmona mir÷ 

man gimstant. Turi sūnų bet jam jau dvidešimt treji metai gyvena Kaune tod÷l aš jam labai patinku. Kai su juo 
nebendravau mano šuo pasysiojo jam ant kilim÷lio ir labai supyko už tai jisai. Pad÷jo didele dešra su nuodais 
bet mano šuo nevalg÷ nes ne namuos pad÷tas maistas. Vistiek jis mano geriausias draugas. Mūsų atsipraš÷ 
dav÷ visada po litra pieno nes tur÷jo karvių fermą su daug žmonių. Jis tur÷jo šunį bet maišytą taksą su 
delmantinu. Jam irgi nor÷jau dešrą pad÷ti su nuodais bet pagailo šuns nes aš labai myliu šunis. 

Mano t÷tis su mama buvo išvaževe i kaima mane paliko saugoti Jonui aš buvau kieme ir buvo pavogtas 
šulinio dangtis aš nebuvau mates kas tenai yra ir yšokau n÷jo man eiti nes pilna vandens prad÷jau iš baim÷s 
šaukti ir atb÷go d÷dis Jonas mane ištrauk÷ ir skambino t÷vams  kad pasiliktų kaime nes byjojau kad supyks 
t÷vai. T÷tis kaime užtruko ir pasiliko pas Joną miegojau naujoi lovoi šuo šalia manes miegojo nes niekas 
svetimas nemiega šeimininko lovoje. Mano kaimynas yra pats geriausias. 

 
 
 
 
Tikra istorija, nutikusi mokytojai X.  

Prašom s÷st!Prašom s÷st!Prašom s÷st!Prašom s÷st!    
 Pasibaig÷ pamokos. Šaligatvis Vytauto Didžiojo parko link nubarstytas rudenio lapais. Mokytoja X 

skuba namo net nesižvalgydama į šalis. Jai prieš akis išnyra mokinukų būrelis. Vaikai linksmai suklega: 
- Laba diena, mokytoja. 
-
 Prašom s÷st, -atsako net nemirktel÷jusi mokytoja ir nuskuba tolyn.  

 

  

 


