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ŠIAME NUMERYJE: 
� Mokytojo diena  
� Popiet÷ mokyklos skaitykloje 
� Interviu su naująja mokytoja J.Pociene 
� Gera pradžia – pus÷ darbo 
� Šauniausių komandų varžytuv÷s 
� Akcija ,,Atšvaitai“ 
� Labdaros ir paramos fondo ataskaita 

 
Tikybos mokytojos V. Kriaučiūnien÷s pasakojimą 

užraš÷ V.Greičiūnait÷ ir A.Paliliūnait÷, ,,Žvilgsnio“ 
korespondent÷s 
 

TIKYBOS MOKOMA JAU 20 MET Ų 
 
Šiemet švenčiame tikybos mokymo mokyklose 

dvidešimtmetį. Tikybos pamokos padeda moksleiviui pažinti ir 
pamilti  savąjį  tik÷jimą, o pamilus pagal jį gyventi ir liudyti 
kitiems.   

Šiuo metu Jurbarko dekanate dirba 13 tikybos mokytojų. 
Mūsų mokykloje – Virginija Kriaučiūnien÷ bei Nijol÷ 
Lukoševičien÷. Anksčiau mokykloje tikybos mok÷ Raimonda 
Kuklien÷, Rita Baurait÷, Gitana Borusevičiūt÷, Egl÷ Zaksien÷, 
Renata Petrušaityt÷. Visos šios mokytojos tikybos mokymą 
suprato ne tik kaip žinių teikimą, bet ir kaip religinį ugdymą, 

mokymą 
gyventi 

tik÷jimu ir juo 
dalytis. 

Dvidešimties 
metų tikybos 

mokymo 
sukaktį 

mokyklose 
švęsime visus 
mokslo metus. 
Ta proga mūsų 
mokykloje jau 
vyko dvi 

atvirosios pamokos. Šventin÷se pamokose vieš÷jo Girdžių 
pagrindin÷s mokyklos tikybos mokytoja Irena Jasiulyt÷, kuri 
papasakojo, jog jau 20 metų d÷sto tikybą, prisimin÷, kad 
pirmaisiais metais dirbti buvo nepaprastai sunku. Atvirose 
pamokose smuiku griež÷ G.Mockevičiūt÷, vargon÷liais 
akompanavo L.Savickait÷, taip pat giedojo jaunučių choras 
,,Linksmas“ (vad. M.Buitkuvien÷) – skamb÷jo ,,Žiba žibur÷lis“ ir 
,,Vakaro giesmel÷“. Be to, mokyklos skaitykloje buvo surengta 
5-8 kl. mokinių darbelių paroda ,,Angelai“, kuri taip pat skirta 
tikybos d÷stymo sukakčiai. Iš visų darbų išsiskyr÷ 11a kl. 
mokin÷s P.Gabrielaityt÷s sukurtas angelas.  

Lapkričio 
8 dieną Jurbarko 
Švč. Trejyb÷s 
bažnyčioje 
tikybos mokymo 
sukakties  proga 
vyko renginys. 
Tod÷l mokykloje 
buvusi paroda 
,,Angelai“ 
perkelta į 
bažnyčią. Beje, 
primename, kad kiekvieno m÷nesio pirmą penktadienį 17.30 val. 
dekanato tikybos mokytojai adoruoja Jurbarko Švč. Trejyb÷s 
bažnyčioje. 

Svarbu pamin÷ti, kad Evangelin÷s žinios Tūkstantmetei 
Lietuvai jubiliejinius metus min÷dami rajono mokyklų 
moksleiviai dalyvavo konkurse - 1 rašinys ir 5 piešiniai buvo 
išsiųsti į Kauno arkiv. katechetikos centrą.  Džiugu, kad tarp jų 
yra ir mūsų mokyklos 7d klas÷s mokinio Ryčio Pielikio piešinys. 
Tiesa, konkursui savo darbus pateik÷ ir P.Gabrielaityt÷ (11a kl.), 
L.Paulauskas (8b kl.), E.Batarūnait÷ (5b kl.), K.Čepukait÷ (7a 
kl.), Ž.Tolpežninkait÷ (7d kl.).  

Taigi, tikybos mokytojo darbas yra ne tik pamokos ir, ko 
gero, jį taikliausiai gal÷tų apibūdinti šie pedagog÷s Šatrijos 
Raganos žodžiai: ,,Jei norite, kad jūsų darželis gražiai pražystų, 
anksti imate jį rav÷ti, nelaukdamos, kol piktžol÷s išbujos ir 
nustelbs g÷les. Ir vaiko siela yra darželis, kuriame auga ir 
gražiausių g÷lių, ir piktžolių s÷klos. Jei rūpestingai ir sumaniai 
rav÷site piktžoles, o g÷les ugdysite purendamos žemę, 
saugodamos nuo viesulų – vaikui paaugus jo siela pražys 
puikiausiai ir skleis į visas puses nuostabų kvapą.“ 
 

 
         MT nar÷ Danut÷ Matelyt÷ 
 

RINKIMAI Į MOKSLEIVI Ų TARYBĄ 
 

Rugs÷jo 22 d. kaip ir kasmet mokykloje vyko rinkimai į 
Moksleivių tarybą. Į ją patekti ketino septyni kandidatai iš 8-11 
klasių. Balsuoti per šiuos rinkimus gal÷jo 351 moksleivis iš 8–12 
kl. Rink÷jai kaip visada, deja, buvo neaktyvūs: balsavo 220 
mokinių (62,67%). Tarp 220 balsad÷ž÷je rastų biuletenių 18 
buvo sugadinti ir d÷l to palaikyti negaliojančiais. Taigi 202 balsai 
atiteko šiems kandidatams į Moksleivių tarybą: Auks÷ Vabalait÷ 
(11c kl.) – 38 balsai; Žygimantas Sakalauskas (11c) – 36 
balsai;Simona Pilipaityt÷ (8a) – 29 balsai; Arnoldas Vabalas 
(11a) – 29 balsai; Greta Šukyt÷ (10a) – 28 balsai; Živil÷ Mockut÷ 
(9a) – 27 balsai;Žilvinas Krikštanis (11c) – 15 balsai. 

Sveikiname naujuosius MT narius Auksę, Žygimantą, 
Simoną ir Arnoldą, surinkusius daugiausiai balsų! 

 
 

     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

   ŽVILGSNIS 
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         Viktorija Kubiliūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
NET 5 NAUJOS MOKYTOJOS ŠIEMET 

DIRBA M ŪSŲ MOKYKLOJE! 

,,Žvilgsnio“ skaitytojai pra÷jusiame numeryje jau 
susipažino beveik su visomis mokytojomis. Šįkart 
pateikiame interviu su naująja technologijų mokytoja 
Jolanta Pociene.  

Mokytoj ą kalbina ,,Žvilgsnio” 
korespondent ÷ Viktorija 
Kubili ūt÷. 
Kiek metų esate dirbusi 
mokykloje? Kur?  
12 metų esu dirbusi Girdžių 
pagrindin÷je mokykloje. Beje, ten 
dar tebedirbu. 
Ką manote apie mokytojo 
profesiją? Ar niekada 

nesigail÷jote, kad pasirinkote šį darbą? 
Mokytojo profesija – ne darbas, o diagnoz÷ (mokytoja sako, kad 
juokauja-V.K.). Kai kam gali pasirodyti, jog labai lengva dirbti – 
paplep÷jai, ir baigta. Deja, dirbdama šį darbą mačiau daugybę 
jaunų  specialistų, kurie, neatlaikę įtampos, atsisak÷ šios 
profesijos. Man gail÷tis d÷l pasirinktos profesijos dar neteko, 
nors kartais būna liūdna, kai mokiniai nesugeba atlikti kai kurių 
visai nesud÷tingų užduočių. 
Koki ą nuomonę sp÷jote susidaryti apie mūsų mokyklą? 
Nors ateidama dirbti kiek prisibijojau didelių klasių, bet mokiniai 
ir jų darbštumas tikrai nenuvyl÷.  
Kokie jūsų pom÷giai? Kaip leidžiate laisvalaikį? 
O kas tai yra? Laisvalaikis?.. Na, mano pom÷gis – menai; darbas 
taip pat su tuo susijęs... 
Kokios muzikos klausot÷s? 
Neturiu pam÷gtos kažkokios išskirtin÷s grup÷s ar stiliaus. 
Tiesiog viena muzika patinka kita - ne. Tai gali būti ir klasika, 
šiuolaikin÷ jaunimo muzika. 
Ko nedarytum÷te net už milijoną? 
Nusikaltimo, net ir menko. 
Ar turite svajon ę? Kokia ji? 
Taip, kad mokytojo darbas pagaliau būtų įvertintas. 
Koks jūsų gyvenimo šūkis? 
Rytoj taip pat bus diena. 

 

Auks÷ Vabalait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 
MOKYTOJO DIENA 

 
Spalio penktąją, kaip ir įprasta, švent÷me tarptautinę 

Mokytojo dieną. Tai švent÷, kurios laukia tiek mokiniai, tiek 
mokytojai. Bent vieną dieną visi pamiršta įprastą mokymąsi ir 
gera nuotaika užvaldo visus, esančius mokykloje. 

 
Mokytojų dienos linksmyb÷mis teko pasidžiaugti ir 

pradinių klasių mokinukams -jų klases aplank÷ naujieji 
,,mokytojai“ - vienuoliktokai. Visi linksmai žaid÷, truput÷lį 
mok÷si, šauniai pieš÷, reng÷ staigmenas savo mokytojoms - 
vaikų juokas ir šypsenos užtvind÷ visas mažųjų klases.  

Dvyliktokai pasisteng÷ surengti šventę ir vyresniųjų 
klasių mokytojams. Renginį aktų sal÷je ved÷ linksmasis 
Ramūnas, sugeb÷jęs pašokdinti tiek pačius dvyliktokus, tiek jų 
mokytojus. Dainos, šokiai ir žaidimai pralinksmino visus 
dalyvavusius.  

Taigi galima drąsiai teigti, kad Mokytojo diena - viena 
iš smagiausių mokykloje vykstančių švenčių, kada ir mokytojai, 
ir mokiniai būna itin smagiai nusiteikę! 

 
       Viktorija Greičiūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
POPIETö MOKYKLOS SKAITYKLOJE 

 

 
Lapkričio 17 d. sukako 105-osios poet÷s S.N÷ries gimimo 

metin÷s.  
Ta proga į mokyklos skaityklą suguž÷jo gausus mokinių 

bei lietuvių kalbos mokytojų būrys, renginį steb÷jo ir 
bibliotekinink÷s. Skamb÷jo S.N÷ries pam÷gta Bethoveno 
muzika, mokiniai skait÷ jos eil÷raščius, dienoraščio ištraukas, 
poetę pažinojusių žmonių atsiminimus bei kritikų atsiliepimus. 
Popietei šventiškumo suteik÷ vingri smuiko melodija bei jaunųjų 
šok÷jų pasirodymas. 

Šiltas, jaukus renginys visiems praskaidrino niūrią rudens 
popietę. 
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      Eiva Dobilait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

ŠAUNIAUSIŲ KOMAND Ų 
VARŽYTUV öS 

Lapkričio 19-oji–
pasaulin÷ smurto prieš vaikus 
prevencijos diena. Pažymint 
šią dieną tradiciškai Lietuvoje 
vyksta įvairūs renginiai. Tod÷l 
jau spalio 20 d. komanda, 
kuriai vadovavo socialin÷ 
pedagog÷ Dal÷ Eidokaitien÷, 
atstovavo mūsų mokyklai 

respublikiniame konkurse - šauniausių komandų varžytuv÷se.  
Pasinaudoti dar viena puikia proga, kad atkreiptų d÷mesį į 

smurtą prieš vaikus, nusprend÷ šie mokiniai: G.Balčiūt÷, 
E.Dobilait÷, P.Eigertas, P.Gobyt÷, M.Gustait÷, R.Jievaityt÷, 
I.Kmita, M.Matukevičiūt÷, L.Valtys, S.Vasilevičiūt÷, 
S.Vasiliauskyt÷, R.Vidžiūnait÷. Tą dieną jie paruoš÷  pamoką 
mūsų mokiniams - „Nelik abejingas skriaudžiamam vaikui“. Po 
to vyko komandų varžytuv÷s: teko inscenizuoti pasakas tema 
„Visos pasakos baigiasi laimingai“.  Mūsų mokiniai buvo 
parengę inscenizaciją 
„Pelenius“ ir už ją iškovojo 
„Žaismingiausios“ 
komandos diplomą. V÷liau 
visi dalyviai ÷jo Jurbarko 
gatv÷mis skatindami 
aplinkinius nelikti 
abejingiems smurtui prieš 
vaikus, dalino skrajutes bei 
dainavo. At÷ję prie Jurbarko kultūros centro vykd÷ akciją 
„Vaikyst÷s sodas“, smeigdami įvairius trafaretus su šūkiais į 
žemę.  

 Renginį vainikavo Lietuvos nacionalin÷s filharmonijos 
teatralizuota muzikin÷ išdaiga „Karalius pamiršo raidyną“, kurią 
visi steb÷jo Jurbarko kultūros centre. 

 

         
Žilvinas Pranaitis, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 
GERA PRADŽIA – PUSö DARBO 

  
 
Neseniai, rudens atostogų metu, buvo suremontuota dalis 

mūsų mokyklos. Apie remontą su direktoriumi Viljamu Bakšiu ir 
bibliotekininke Rasa Kulikauskiene kalb÷josi ,,Žvilgsnio“ 
korespondentas Žilvinas Pranaitis. 

Ž.Pranaitis. Kaip vadinasi projektas, kurį laim÷jus buvo skirtos 
l÷šos mūsų mokyklai? 
R.Kulikauskien÷. ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų 
modernizavimas“. 
Ž.Pranaitis. Kurie kabinetai buvo suremontuoti? 
V.Bakšys. Visi technologijų kabinetai, koridorius prie 
technologijų kabinetų, biblioteka ir skaitykla.  
Ž.Pranaitis. Kiek laiko truko remontas?  
V.Bakšys. Jis vyko per mokinių rudens atostogas. 
Ž.Pranaitis. Ar mokyklai jau seniai reik÷jo šio remonto? 
V.Bakšys. Jau seniai, ypač d÷l langų ir d÷l koridoriaus, esančio 
prie technologijų kabinetų, prastos būkl÷s. 
Ž.Pranaitis. Ar viskas įvyko s÷kmingai, taip kaip ir buvo 
planuota? 
V.Bakšys. Taip.  
Ž.Pranaitis. Ką dar gal÷tum÷te pasakyti apie šį projektą? 

R.Kulikauskien÷. Šis projektas sudaro galimybę atnaujinti 
mokyklos biblioteką bei skaityklą modernia įranga ir baldais.  
Ž.Pranaitis. Kada planuojama toliau remontuoti mokyklą? 
V.Bakšys. Iki 2012 metų pabaigos turi būti atliktas visos 
mokyklos remontas. Didžiausia tikimyb÷, kad darbai prasid÷s 
2011 metais.  
Ž.Pranaitis. Ar jūs patenkinta remonto kokybe? 
R.Kulikauskien÷. Taip, patenkinta.  
Ž.Pranaitis. Kokie remonto darbai buvo atlikti? 

R.Kulikauskien÷. Bibliotekoje ir skaitykloje pakeisti langai.  
Ž.Pranaitis. D÷koju už suteiktą informaciją. 
       Auks÷ Vabalait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
AKCIJA ,,ATŠVAITAI” 

 
 

Lapkričio 4 dieną galime pavadinti pačia šviesiausia ir 
saugiausia šio m÷nesio diena.  

Projekto „Drąsinkime ateitį“ dalyviai sureng÷ mažą 
,,šviečiančią“ akciją - visi pirmokai ir penktokai gavo po atšvaitą, 
kuris juos tamsiuoju metų laiku saugos tiek einančius į mokyklą, 
tiek iš jos. Mūsų mažieji pirmok÷liai dar ir išklaus÷ trumpą kelių 
patrul÷s Simonos Starosait÷s instruktažą, kaip elgtis gatv÷je, kad 
būtų vairuotojų pasteb÷ti ir saugūs. 

 Vykstant akcijai vaikus linksmino, su 

jais 
bendravo ir dalino atšvaitus trys paršeliai. 

 

DöMESIO! 
Atnaujinama mokyklos internetin÷ svetain÷. Laukiame jūsų 
pasiūlymų, pastabų, naujų id÷jų adresu vytautoinfo@gmail.com 
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Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos 
labdaros ir paramos fondo pirminink÷                                                          
Valerija Kalinauskien÷ 
 

MOKYKLOS LABDAROS IR PARAMOS 
FONDO IŠLAIDOS  
 

Kam panaudotos l÷šos 
(2008-01-01 - 2008-12-3 ) 

 
Suma (Lt) 

 
Atsakingas 

PARAMA MOKSLEIVIAMS, KONKURS Ų DALYVIAMS, 
POPAMOKINEI VEIKLAI 
Meninio skaitymo 
konkurso dalyvių 
prizams 

152,10 I. Kupcikevičien÷ 

Dalyvio nario mokesčiui 
(projektas „Tavo 
žvilgsnis“) 

95,00 N. Kapačinskien÷ 

Labai gerai 
besimokančių mokinių 
apdovanojimui 

1080,00 V. Kalinauskien÷ 

Teisinių žinių konkursui 
„Temid÷“ 

61,35 A. Jociut÷ 

Pradinių klasių choro 
aprangai  

897,00 M. Buitkuvien÷ 

G÷l÷ms teatro dienos 
proga 

72,00 S. Ambrazaitis 

Dovan÷l÷ms („Saugaus 
eismo“ savait÷) 

159,90 E. Bakšien÷ 

Renginiui  50,00 B. Jašinskien÷ 
Pradinių klasių mokinių 
renginiui „Sparnuotas 
žodis“ 

200,00 Z. Ambrakaitien÷ 

Šokio aprangai 299,84 A. Rukšnien÷ 
Transporto mokesčiui 160,00 V. Kalinauskien÷ 
Paskutinio skambučio 
šventei 

135,00 A. Jociut÷ 

Chorų šventei „Susitikim 
dainoj“  

107,79 S. Januškevičien÷ 

Gido po Jurbarko rajoną 
paslaugoms 

100,00 Z. Ambrakaitien÷ 

Kompiuteriams  3264,00 Protokolas 2008-
05-22 

Transporto paslaugoms 222,48 Protokolas 2008-
05-30 

Pašalpa mokiniui vykti į 
ekskursiją 

35,00 Ž. Matukaitien÷ 

Vaikų šiuolaikinių šokių 
grup÷s „Žmogeliukai“ 
aprangai  

961,80 L. Žukauskien÷ 

Mokinio dviračiui pirkti 100,00 N. Paulikien÷ 
Abiturientų, aktyviai 
dalyvavusių mokyklos 
veikloje, pad÷koms 

114,54 S. Ambrazaitis 

Puikiai besimokantiems 
užsienio kalbų (dovanų 
čekiai) 

140,00 K. Sinkien÷ 

Autobuso nuomai  
(Mokytojų dienos proga) 

279,66 A. Šimkuvien÷ 

A. Giedraičio-Giedriaus 
gimnazijos jubiliejui 

175,20 A. Šimkuvien÷ 

Renginiui „Draugauk su 
knyga“  

73,19 R. Kulikauskien÷ 

Kal÷din÷ms dovan÷l÷ms 
mokyklos darbuotojų 
vaikams 

205,12 V. Kalinauskien÷ 

Informacinių 
technologijų konkurso 
„Bebras“ nugal÷tojams  

50,00 V. Ambriulaityt÷ 

Kal÷dinių varžybų 
nugal÷tojams  

206,82 A. Galvel÷ 

Kal÷dinio penktokų 
matematikos renginio 
nugal÷tojams  

46,27 A. Zikien÷ 

Viešvil÷s vaikų globos 
namų aukl÷tinių 
dovan÷l÷ms 

73,46 I. Kupcikevičien÷ 

Kal÷diniam mokyklos 
puošimui 

241,35 Ž. Matukaitien÷ 

Pradinių klasių dramos 
būrelio spektaklio 
dekoracijoms  

80,00 I. Petrauskien÷ 

Penktų klasių lietuvių 
kalbos olimpiados 
nugal÷tojams 

54,40 A. Norkaitien÷ 

Kal÷din÷ pašalpa  
keturiems 7c kl.mok.  

100,00 V. Ambriulaityt÷ 

5-12 klasių moksleivių 
kal÷diniams renginiams  

131,99 S. Ambrazaitis 

Mokyklos darbuotojams 
vakcinai nuo gripo 

820,26 Protokolas 2008-
11-04 Nr. 22 

Mokytojų buitin÷ms 
reikm÷ms   

63,53 V. Kalinauskien÷ 

Telekomo paslaugoms 445,68 V. Kalinauskien÷ 
„Vanvitai“ už vandenį 960,00 V. Kalinauskien÷ 
Bankui už patarnavimus 82,10 L. Andriulaitien÷ 
                         IŠ VISO  13830,30  
 
 
 

 
 
 
 

 
. 
 
 

 

 

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

 

 


