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Meninio skaitymo konkursasMeninio skaitymo konkursasMeninio skaitymo konkursasMeninio skaitymo konkursas    
 Sausio m÷nesio pabaigoje mūsų mokykloje 
vyko meninio skaitymo konkursas. Šiemet dalyvių 
buvo kaip niekad daug – poeziją bei prozą skait÷ 
21 mokinys. Buvo ir svečias – Modestas 
Kveškevičius, kuris pats nusprend÷ dalyvauti ir 
ruoš÷si savarankiškai. 
 Konkursas buvo organizuojamas 2-ose 
amžiaus grup÷se: 5-8 kl. ir 9-12 kl. Jaunieji 
dalyviai buvo aktyviausi – įvairiausius kūrin÷lius 
skait÷ net dešimt penktokų. Tačiau laim÷ šypsojosi 
šiems mokiniams: Miglei Matukevičiūtei, 7c kl. – 
I vieta, Martynai Ambrazaitytei, 5a kl. – II vieta,  
Deimantei Gudelytei, 7b kl. – II vieta, Pauliui 
Pusvaškiui, 12a kl. – I vieta, Agnei 
Kupcikevičiūtei, 12a kl. – II vieta, Erikai 
Bružaitei, 11b kl. – III vieta.  

Rajoniniame meninio skaitymo konkurse dalyvaus M. Matukevičiūt÷ (mokyt. V. Greičiūnien÷), 
Paulius Pusvaškis (mokyt. S. Ambrazaitis) ir A. Kupcikevičiūt÷ (mokyt. L. Songailien÷). Linkime jauniesiems 
skaitovams s÷km÷s!  

,,Žvilgsnio“ inf.    

IŠ MOKYKLOS GYVENIMO...IŠ MOKYKLOS GYVENIMO...IŠ MOKYKLOS GYVENIMO...IŠ MOKYKLOS GYVENIMO...    
    

    Ramyb÷s valand÷l÷...      Pust÷ pust÷ ir pripust÷... 
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Žvilgsnis 
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LAIKRAŠTIS, SKIRTAS LIETUVOS VARDO PAMINöJIMO TŪKSTANTMEČIUILAIKRAŠTIS, SKIRTAS LIETUVOS VARDO PAMINöJIMO TŪKSTANTMEČIUILAIKRAŠTIS, SKIRTAS LIETUVOS VARDO PAMINöJIMO TŪKSTANTMEČIUILAIKRAŠTIS, SKIRTAS LIETUVOS VARDO PAMINöJIMO TŪKSTANTMEČIUI    
Lietuvos vardo pamin÷jimą Kvedlinburgo analuose pirmasis 1955 m. atrado profesorius 

Pakarklis. Tai buvo moterų vienuolyno metraščiai Vokietijoje. Šiuo metu ten originalo jau n÷ra. Išlikusi tik 
v÷lesnių laikų analų kopija. 1983 m. apie tą įrašą straipsnį paraš÷ istorijos profesorius Edvardas 
Gudavičius: „Lietuvą pirmą kartą iš visų žinomų šaltinių 1009 m. pamin÷jo vokiečių Kvedlinburgo analai. 
Įvykį, nul÷musį šį pamin÷jimą, aprašo ne vienas šaltinis: buvo nužudytas misionierius – šv. Brunonas 
Bonifacas. Tačiau visur kitur minima ne Lietuva, o Prūsija. Tai gerai paliudija, kad vokiečiai ir lenkai tuo 
metu lietuvių dar nepažino: visi baltai (ar bent jų didesn÷ dalis) jiems buvo „prūsai“. Lietuvą Kvedlinburgo 
analai pamin÷jo tod÷l,  kad jie pateik÷ pačią tiksliausią informaciją, ÷jusią iš paties šv. Brunono aplinkos (o 
jis 1008 m. aplank÷ Rusiją ir tur÷jo galimybių susipažinti su jos kaimynais)“.  

Šį straipsnį 1989 m. išpopuliarino geografijos profesorius Č. Kudaba bei istorijos profesorius 
A. Bumbliauskas. Dabar tai seniausias žinomas istorijos šaltiniuose įrašas, kur pirmą kartą, t.y. 1009 m., 
pamin÷tas Lietuvos vardas: „1009 m. šventas Brunonas, kuris vadinamas Bonifacijus, archivyskupas ir 
vienuolis, antrais savo atsivertimo metais, Rusijos ir Lietuvos (Lituae) pasienyje, pagonių trenktas į galvą, 
su 18 saviškių vasario 23 d. nukeliavo į dangų.“ (Iš Kvedlinburgo analų). Pasirodo, kad šv. Brunono 
nužudymo scena yra pavaizduota baroko šedevro Pažaislio bažnyčioje ant durų. 

Reikia pažym÷ti, kad tūkstantmečius pažymi ir kitos šalys: savo krikštą ir valstyb÷s susidarymą 
1966 m. min÷jo lenkai, o 1988 m. – rusai. Taigi reikšmingas sukaktis mini ir Lietuva. 2003 m. buvo 750 m. 
Mindaugo karūnavimo jubiliejus. Tada karaliui Mindaugui buvo pastatytas paminklas Vilniuje prie 
Nacionalinio istorinio muziejaus. Šiemet Lietuva pažymi savo vardo pamin÷jimo tūkstantmetį. Pagrindinis 
akcentas – Valdovų rūmų Vilniuje atkūrimas. Nors svarbiausi švent÷s renginiai vyks liepos 6-ąją, min÷jimo 
pradžia laikomas šiemet sausio 1-ąją tvykstel÷jęs fejerverkas bei Vilniaus kaip Europos kultūros sostin÷s 
paskelbimas. 

Mokytojo Liongino Traknio pasakojimą užraš÷ V. Greičiūnait÷ 
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Mokinių kūryba, mintys, skirtoMokinių kūryba, mintys, skirtoMokinių kūryba, mintys, skirtoMokinių kūryba, mintys, skirtos Lietuvais Lietuvais Lietuvais Lietuvai    
Lietuv÷le mūsų 
Tu gimtoji žeme, 
Auginai visus,  
Mus kryžiuočiai puol÷ 
Bet apgynei mus. 
 
Nors ir puol÷ priešai,  
Tu likai tvirta,  
Kur mes bekeliautum÷m  
Tau širdy vieta. 
 
Nuostabi, gražiausia,  
Žem÷ mūs gimta,  
Kol lietuviais būsim  
Liksi amžina. 
Karolina Labanauskait÷, 5a kl. 
 

Lietuva 

 
Lietuva, tauta Tau įrod÷, 
Kad laisv÷ brangesn÷ už mirtį! 
 
Lietuva, Tau dav÷ žodį  
Pavojuj Tavęs neapvilt! 
 
Lietuva, tauta Tau d÷koja 
Už garbę savo vaikams! 
 
Lietuva, tauta dovanoja 
Ateitį visiems laikams! 
 
Dovil÷ Bilevičiūt÷, 5a kl. 
 

Mano namas 

 
Mano namas, mano kiemas, 
Mokykla ir miestas, 
Takas per sodelį, 
Klevas palei kelią, 
Pilkas žvirblis jasmine, 
Melsvas dūmas kamine, 
Viskas, viskas, kas yra –  
Čia manoji Lietuva. 
 
Orinta Jokūbaityt÷, 5a kl.  
 

T÷vyn÷ 

 
Lietuvos up÷s ir upeliai 
Teka Nemuno vaga, 
Išdidi mūs žemel÷, 
Nes didvyrių ji pilna. 
Kov÷s, mir÷ karžygiai, 
D÷jo galvą už gimtinę,  
Kad mes gimtum÷m taikoj, 
Kad tur÷tum÷m t÷vynę –  
Laisvą, žydinčią g÷l÷m! 
 
Egl÷ Baliukynait÷, 5a kl. 
 

 

Mano T÷vyn÷ Lietuva 
Pasaulyje yra daug gražių šalių ir miestų, tačiau 

kiekvienam žmogui pati gražiausia ir mieliausia ta žem÷, 
kurioje jis gim÷. Ta žem÷ - jo t÷vyn÷. 

Kada tu, mano drauge, pažvelgsi į Lietuvą 
žem÷lapy, susirask taškelį su užrašu „Vilnius“. Tai mūsų 
sostin÷, mūsų T÷vyn÷s širdis. Pakui akimis nub÷k vingiuotu 
m÷lynu kaspin÷liu – Nerimi, sustok prie Kauno, prie senojo 
Nemuno. Tūkstančius metų siuva jis vis toks pat – ramus ir 
platus. 

Tada jau leiskis žemyn. Ir įsivaizduok, kad žaliose 
pakrant÷se regi šviesius miestus, mažus miestelius ir 
kaimus, ant kalnų spindinčias bažnyčias, senus ąžuolus, jų 
paunksm÷je užmirštus senkapius, aukštai iškilusius 
piliakalnius, modernius statinius – šiuolaikinius tiltus... 
Nemunu, o paskui Kuršių mariomis pasieksi Klaip÷dą. Iš 
tolo tau moja uosto kranai. 

Jei jūros krantu keliausi į šiaurę, prieisi jaukų 
pajūrio miestą, skalaujamą putotų Baltijos bangų. Tai     
Palanga su tiltu į jūrą, su puikiais vasaros saul÷lydžiais. Su sakm÷mis apie Eglę ir Žilviną, Jūratę ir Kastytį... 

Štai ir nukeliavai iš Vilniaus į Palangą. Patiko? Aš esu čia buvusi. Plaukiau up÷mis, važiavau automobiliu, p÷dinau 
p÷sčiomis. Kiekvieną vasarą aš, ses÷ ir t÷veliai vis kitur keliaujame. Vis labiau pajuntu, kokia graži ir įdomi mano gimtin÷. 

G÷riuosi T÷vyn÷s laukų ir girių žalumu, dangaus skaidrumu ir nesuprantu, kaip žmon÷s visam laikui gali palikti savo 
gimtinę. 

Martyna Ambrazaityt÷, 5a kl. 
 

Mano t÷vyn÷ Lietuva 
Lietuva - tai mano gimtoji šalis, kurioje aš gyvenu. Čia gamta pati gražiausia: daug ežerų, lyg m÷lynų akučių, o kokias 

turime kopas prie Baltijos jūros, tartum auksu padengtas!  
Šalia mano gimtojo miesto Jurbarko teka didžiausia Lietuvos up÷ - Nemunas. Prie jos prigludusios dar dvi up÷s - Imsr÷ ir 

Mituva. O kiek dar mes turime piliakalnių  ir pilių, kurios mena mums apie prot÷vius ir didžiuosius kunigaikščius, apie jų kovas 
su Lietuvos priešais. 

Aš savo šalį labai myliu ir manau, kad kiti gyventojai taip pat ją myli, kadangi čia gim÷ ir užaugo. Štai mano prosenelis 
buvo didelis Lietuvos patriotas ir d÷l to, kad gyn÷ ir myl÷jo savo t÷vynę, Sibire tur÷jo kal÷ti 12 metų. Tod÷l ir Sausio 13-ąją 
lietuviai savo kūnais užstojo televizijos bokštą, Seimą nuo baisių rusų tankų ir šautuvų. Nors buvo išlieta daug kraujo, tačiau visi 
stov÷jo kaip siena. 

Kadangi T÷vyn÷ kaip ir mama yra tik viena, už tai turime ją ginti, puošti savo gerais poelgiais ir darbais, kad Lietuvos 
vardas skamb÷tų visame pasaulyje! 

Paula Alminait÷, 5a kl. 
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Pamin÷ta Laisv÷s gyn÷jų dienaPamin÷ta Laisv÷s gyn÷jų dienaPamin÷ta Laisv÷s gyn÷jų dienaPamin÷ta Laisv÷s gyn÷jų diena    
 

M. Matukevičiūt÷, 
,,Žvilgsnio“ korespondent÷s 

 
Sausio 13-oji Lietuvoje minima kaip Laisv÷s 

gyn÷jų diena. Ankstyvą tos dienos rytą ir mūsų 
mokyklos kabinetuose ant palangių dešimčiai minučių 
buvo įžiebtos atminimo žvakut÷s, simbolizuojančios 
apgintą laisvę ir pagarbą žuvusiesiems – vyko akcija 
,,Atmintis gyva, nes liudija“. 

Taigi Lietuva jau 18-ąjį kartą pagerbia už šalies 
laisvę 1991-ųjų sausį žuvusiųjų atminimą. Tradiciškai 
mūsų mokykloje vyko koncertas-min÷jimas, kuriame 
dalyvavo Jurbarko A. Sodeikos menų mokyklos 
mokiniai. Renginys prasid÷jo tylos minute, kuri pad÷jo 
nurimti, susitelkti ir susikaupti. Pirmiausiai dainavo 
jaunių choras (vad. D. Lapien÷), kuris atliko keletą 
kūrinių iš Lietuvos tūkstantmečio dainų švent÷s 
repertuaro. V÷liau skamb÷jo saksofonininkų, trimitų ir akordeonų duetų, pianisčių atliekami kūriniai. 
Renginys buvo gražus, ramus, malonus. 

 Taigi Laisv÷s gyn÷jų diena visada primins, kad tada žmon÷s kovojo ne d÷l skanesnio kąsnio ar 
geresnio gyvenimo – jie siek÷ laisv÷s sau ir ateinančioms kartoms.       
 

Trečiokai susitiko su Sausio 13Trečiokai susitiko su Sausio 13Trečiokai susitiko su Sausio 13Trečiokai susitiko su Sausio 13----osios įvykių dalyviuosios įvykių dalyviuosios įvykių dalyviuosios įvykių dalyviu 
 

Mes, trečiokai, tad Sausio 13-ąją - Laisv÷s gyn÷jų 
dieną - minime nebe pirmą kartą. Tačiau šiais mokslo 
metais tur÷jome retą ir puikią progą apie tos dienos 
įvykius, atsitikusius prieš 18 metų, išgirsti iš  žmogaus, 
kuris pats juose dalyvavo. Taigi vienos mūsų klas÷s 
draug÷s senelis R. Zaleckas sutiko ateiti į mokyklą ir 
viską mums papasakoti.  

Pamoką prad÷jome tylos minute... Mergait÷s 
uždeg÷ žvakutes žuvusiųjų  atminimui... Tos dienos 
įvykių liudininkas pasakojo, kaip atsitiko, kad 1991-ųjų 
sausio 13-oji Lietuvai ir lietuviams tapo diena, kurią 
kasmet prisimename, minime. R. Zaleckas atskleid÷, ką 
jis reg÷jo ir jaut÷ gird÷damas giesmes, lietuviškas dainas, 
matydamas rusų tankus, iki ausų ginkluotus sovietų 
kareivius. Vyriškis pasidžiaug÷ tuo, kad vis d÷lto 
Lietuvai pavyko nepriklausomybę iškovoti. Tos dienos 
įvykių liudininkas ragino mus gerai mokytis, būti 
draugiškiems, myl÷ti savo T÷vynę ir ją garsinti  puikiais 
darbais ir įvairiais pasiekimais.  

Mums buvo įdomu... Apie daug ką 
susimąst÷me… Supratome svarbiausią dalyką, kad 
vienyb÷ yra galyb÷. Šią pamoką ilgai prisiminsime. 

3b klas÷s mokiniai ir mokytoja V. Levgardien÷ 

 
  

 

 

Nuotrauka - A. Vabalait÷s, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷s 
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Ištrauka iš rašinio 
Ar būtina siekti laisv÷s, kad žmogus jaustųsi laimingas? Tikriausiai daugelis net nedvejodamas į šį 

klausimą atsakytų teigiamai. Juk visi puikiai atsimename, kaip mūsų senoliai kovojo d÷l lietuviško žodžio. Carui 
uždraudus lietuvišką spaudą jie slapta gabeno ir platino lietuviškas knygas, steig÷ slaptąsias mokyklas. V÷liau 
mūsų seneliai, t÷vai kovojo su sovietų režimu, trokšdami atkurti nepriklausomą, suverenią valstybę. Nors vienas 
,,nekaltas“ sakinys laisv÷s tema ar ne laiku ir ne vietoje pamin÷tas Lietuvos vardas gal÷jo reikšti pražūtį. Juk 
nemažai valdžios vyrų, pareigūnų, bandžiusių pasipriešinti sovietų valdžiai, taip ir nesugrįžo iš KGB būstinių, kur 
buvo tardomi, žiauriai kankinami, o v÷liau nužudomi. Tačiau tr÷mimai, įkalinimai nepalauž÷ tautos dvasios, o tik 
dar labiau stiprino patriotiškumą. Tauta nepabūgo pasipriešinti sovietų valdžiai, stodama prieš plieninius tankus ir 
aukodama žmonių likimus, kad apgintų t÷vyn÷s laisvę. 

Agn÷ Kupcikevičiūt÷, 12a kl. 
Ištrauka iš rašinio 

Lietuvos istorija ypač turtinga su laisve susijusių kovų. Pasipriešinimas sovietinei priespaudai yra tapęs 
mūsų tapatyb÷s dalimi. Čia vykęs partizaninis jud÷jimas ypatingas, nes jo dalyviai nesisteng÷ įsimaišyti į 
okupantų gretas ir kenkti jiems iš vidaus, kaip tai dar÷ prancūzai kovodami su naciais. Lietuvos partizanai kovojo 
atvirai, parodydami, jog jų šalis užimta j÷ga. Be to, eidami į miškus suvok÷, kad vieni niekada nenugal÷s. Net 
būdami pasmerkti, nenutrauk÷ pasipriešinimo ir drąsiai stojo prieš okupantus. Žengti tokį žingsnį žmones privert÷ 
prarasta laisv÷ bei at÷jūnų primesta tvarka, s÷jusi baimę, neviltį. 

Nors partizanai nepaj÷g÷ įgyvendinti savo tikslų, Lietuva galiausiai atgavo nepriklausomybę. Neilgai 
trukus ją ir v÷l teko ginti nuo tų pačių užpuolikų, tačiau 1991 sausio 13-osios naktį žmon÷s parod÷, kokia svarbi 
tautai gali būti laisv÷. Didžiul÷ beginklių žmonių minia stojo prieš tankus ir privert÷ kapituliuoti visą sovietų 
imperiją. Tiek partizanų kovos, tiek ir laisv÷s gyn÷jų pasiaukojimas įrodo, kokia neįkainojama yra tautos bei 
valstyb÷s nepriklausomyb÷. 

Dainius Gabrielaitis, 12a kl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Agn÷ Dabulskyt÷, 4c kl. 

 
 

Jon÷ Bakšyt÷, 4c kl. 
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Agnius Amachinas, 2c kl.  „Katalikų bažnyčia“ 

Erika Alijošiūt÷,2c kl. ,,Nemunas“ 

Dovydas Šuika, 2c kl.„Raudon÷s pilis“ Greta Lukoševičiūt÷, 2c kl. „Raudon÷s pilis“ 

Lukas Gerasimovas, 3b kl. 

Roberta Pečkaityt÷, 4c kl. 
 

Rūta Gav÷naityt÷, 4c kl.   
 


