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         ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
LIETUVOS MOKINI Ų DAIL öS 

OLIMPIADOS PRIZININK ö  
JUSTö JASINSKAIT ö 

 
2010 m. balandžio 23-

24 d. Kauno kolegijos J. 
Vienožinskio menų fakultete 
vyko Lietuvos mokinių 
dail÷s olimpiada ,,Kauno 
meno mokykla: asmenyb÷s, 
erdv÷s, simboliai, įvykiai”. Į 
menų fakultetą atvykę 65 
mokiniai iš visos Lietuvos 
tur÷jo pristatyti namuose 
atliktas užduotis bei vietoje 
sukurtus darbus. Tuo tarpu 
lydintiems mokytojams buvo 
organizuotos kūrybin÷s 
dirbtuv÷s. Be to, kultūrinę 
programą renginio metu 
sudar÷ mokinių 
apsilankymas Kauno 

Valstybiniame dramos teatre, kur gal÷jo m÷gautis spektakliu 
„Sapnai“ bei XXIV respublikinio mokinių kino festivalio filmais.  

Pasibaigus olimpiadai geriausių darbų autoriai buvo 
apdovanoti aukso, sidabro ir bronzos medaliais, ŠMM diplomais 
bei r÷m÷jų prizais.   Lietuvos mokinių dail÷s olimpiadoje 
dalyvavo ir  Jurbarko rajono 9 -12 klasių dail÷s olimpiados 
nugal÷toja – mūsų mokyklos 12 klas÷s mokin÷ Just÷ Jasinskait÷ 
(mokytoja N.Kapačinskien÷). Merginą lyd÷jo s÷km÷ -  Lietuvos 
mokinių dail÷s olimpiadoje ji laim÷jo trečiąją vietą! 

Sveikiname Justę ir linkime s÷km÷s laikant brandos 
egzaminus! 

 

 

 
         R.Beinerien÷, direktoriaus pavaduotoja 

 
XIV LAIDAI PRASIDEDA BRANDOS 

EGZAMINAI 
Geguž÷s 28 d. dvyliktokams nuaid÷jo paskutinis 

skambutis. Mūsų mokyklos abiturientams prasideda brandos 
egzaminų pagrindin÷ sesija. 

Mokiniai atsakingai rinkosi egzaminus. Šiemet 60 
abiturientų laikys privalomą lietuvių (gimtosios) kalbos 
egzaminą – 51 mokinys 
rinkosi valstybinį, o 9 – 
mokyklinį. Net 55 
moksleiviai laikys 
valstybinius matematikos 
ir 35 mokiniai – anglų k.  
egzaminus. Valstybinį 
istorijos egzaminą 
pasirinko 28, o fizikos – 12 
moksleivių. Mokyklinį 
geografijos egzaminą laikys taip pat 12 mokinių. Tuo tarpu 
valstybinį fizikos – 11 abiturientų. Taip pat 11 pasirinko 
valstybinį biologijos egzaminą. Ne tokie populiarūs yra 
informacinių technologijų (valstybinį laikys 8 mok.), vokiečių k. 
(valstybinį laikys 4 mok.), dail÷s (mokyklinį laikys 2 mok.) ir 
chemijos (valstybinį laikys 1 mok.) egzaminai. 

Taigi abiturientai, atsižvelgdami į tolimesnes studijas, 
pasirinko egzaminus, dabar belieka kuo geriau juos išlaikyti. 
S÷km÷s laikant brandos egzaminus!  

 

 
         ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
 

,,SKAIČIŲ BANKAS“ 
 

Geguž÷s 27 d. 8b klas÷s mokiniai su matematikos 
mokytoja A.Zikiene mūsų mokyklos penktokams sureng÷ 
matematikos olimpiadą ,,Skaičių bankas“. Aktų sal÷n 
susirinkusiems mokiniams teko gerokai pasukti galvas – jų lauk÷ 
matematin÷s užduotys, mįsl÷s, galvosūkiai. Gudriausiais 
pripažinti 5a klas÷s mokiniai – jie surinko daugiausia taškų ir 
laim÷jo skanų prizą. Sveikiname! 

 
 

 

     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

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

 
KELION ö Į RYGĄ  

Šviesų ir giedrą geguž÷s 7-osios rytą patrauk÷me 
tolimon kelion÷n į ekskursiją po Rygą. Su 7-11 klasių mokiniais 
keliavo lietuvių k. mokytojos L.Songailien÷ ir V.Greičiūnien÷ 
bei profesionali gid÷ N.Paulikien÷, kuri mūsų mokykloje dirba 
socialine pedagoge. Mokytojos juokavo: ,,Užsak÷m jums puikų 
orą!” Taip, Jurbarke oras tą dieną buvo tikrai geras, neblogas 
mūsų lauk÷ ir Latvijoje. Sulipus autobusan prasid÷jo „pasų 
tikrinimas“ – deja, ne visi juos tur÷jom - teko skubiai kviesti 
t÷vus, kad atvežtų ... 

        Truputį užgaišę išvažiavome iš Lietuvos. 
Pirmiausia tur÷jome pasiekti Rundal÷s pilį, tai labai įspūdingas 
pastatas, labiau primenantis dvarą. N÷ra tiksliai žinoma, kada 
buvo pastatyta Rundal÷s pilis. Seniau tai buvo konvento tipo 
pastatas su nedideliu kiemu, dviem apvaliais ir dviem 
keturkampiais bokšteliais kampuose. Senoji pilis stov÷jo 
dabartinio pilies parko pakraštyje.  
Kuržem÷s hercogo E. J.Birono vasaros rezidencija – baroko 
staliaus pilies ansamblis, statytas dviem periodais (1736–1740 m. 
ir 1764–1766 m.) pagal italų architekto F.B.Rastrelli projektą. 
Pastato interjerą 1765–1768 m. kūr÷ skulptorius J.M.Grafas, 
dailininkai F.Martinis ir K.Cukis. Tuo pat metu buvo prad÷tas 
sodinti ir prancūziškas parkas. Naujieji pilies šeimininkai 
patalpas remontavo 1813 ir 1865 m., bet rimčiausias remontas 
buvo atliktas XIX a. pabaigoje. Labiausiai pilis buvo nusiaubta 
iškart po I pasaulinio karo, tačiau 1933 m. prad÷ti restauracijos 

darbai. Tik nuo 1972 m. buvo 
prad÷ta pilies ansamblio 
restauracija. Dabar pilyje 
galima apžiūr÷ti hercogo 
apartamentus ir reprezentacines 
XVIII a. interjero sales. Visi 
likome pritrenkti rūmų grožio, 
Auksin÷s sal÷s spindesio, 
daugelį keliautojų sužav÷jo ir 
prancūziškas parkas. 

      Na, Latvijoje oras nebuvo toks kaip Lietuvoje, sp÷jo 
ir palyti, bes įsidienojus saulut÷ smagiai šild÷. Iš Rundal÷s pilies 
skub÷jome į pačią Rygą. Latvijos sostin÷je esančiame muziejuje 
tur÷jome pamatyti senovinius automobilius, kuriais važin÷jo to 
laiko turtingieji (beje, kai kuriais automobiliais vasarą 
važin÷jama ir dabar). Pamat÷me įspūdingą ir itin saugų J.Stalino 
automobilį, kuris sveria apie 8 tonas, yra šarvuotas, su 
neperšaunamais stiklais. Apžiūr÷ję šiuos įspūdingus, gražius 
automobilius, nutar÷me aplankyti Rygos senamiestį. Ir apie jį 
mums daug papasakojo gid÷ N.Paulikien÷. Pasirodo, 1997 metais 
Rygos senamiestis (kaip ir Vilniaus) įtrauktas į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą. Senamiestyje, Šv. Peterio bažnyčioje, 
mes pakilome į 75 m aukštį - išvydome nuostabią Rygos miesto 

panoramą. V÷liau, 
vaikščiodami po senąją 
Rygą, pamat÷me daug 
įdomaus, pavyzdžiui, 
laikrodį, kuris rodo 
m÷nesį, dieną, valandas, 
minutes, sekundes. 
Pasakojama, kad tas, kuris 
išrado tą laikrodį, buvo 
iškart nužudytas, d÷l to, 
kad neišduotų šios  

paslapties. Žinoma, g÷r÷jom÷s Domo katedra, ,,Juodgalvių“  
gildijos namais, mielomis senamiesčio gatvel÷mis. 

     Maloniai pavargę ir sužinoję daug įdomių dalykų 
važiavome pavalgyti į ,,Lido“ pramogų centrą. Pasisotinę, 
dalindamiesi įspūdžiais keliavome namo. Kelion÷ nebuvo ilga, 
bet įsimintina, tikim÷s dar aplankyti ne vieną šalį.  

 

 
         Ugn÷ Valčiukait÷, Dovil÷ Sniečkut÷, 6c kl. mokin÷s 
 

PAMOKOS DRUSKININKUOSE 
Balandžio 30 d. mes, 6c ir 7d klasių mokiniai, vykome į 

edukacinę išvyką - aplank÷me Druskininkus. Iš keturių pamokų 
pasirinkome dvi: dail÷s pamoka Tauro Česnulevičiaus sodyboje 

ir kūno kultūros pamoka Druskininkų vandens parke. 
Atokiau nuo Druskininkų centro ant Ratnyč÷l÷s up÷s 

kranto įsikūrusioje sodyboje originalius darbus kuria menininkas 
Tauras Česnulevičius. Jo darbai – tai druskos skulptūros. 
Sodyboje ne tik 
susipažinome su šio 
menininko skulptūromis, 
bet ir patys gal÷jome 
pabandyti jas gaminti. O 
kod÷l gaminome iš 
druskos? Tod÷l, kad 
Druskininkų pavadinimo 
reikšm÷ „sūrus“. Po 
„sūrios“ pamokos 
sureng÷me iškylą gražiame sodybos kieme.  

Po to visi keliavome į kūno kultūros pamoką, kuri vyko 
Druskininkų vandens parke. Čia mūsų lauk÷ įvairios pramogos: 
jūra, bangų baseinas, net šeši vandens nusileidimo kalneliai, 
sraunioji up÷, sūkurin÷s vonios ir pirtys. Vanduo žmogui padeda 
atsipalaiduoti, įgyti atsparumą ligoms, suteikia energijos. Tuo 
visi gal÷jome įsitikinti. 

Ši išvyka – tai linksmas būdas pažinti Druskininkus, 
iškeisti vieną dieną mokyklos suole į baseiną ir atrasti savyje 
talentą, kuriant dirbinius iš druskos. 

 
D.Matelyt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 

EKSKURSIJA Į KAUNĄ 
Balandžio 29 d. į ekskursiją išsiruoš÷ būrys vienuoliktokų 

ir dešimtokų. M÷nesio pabaigoje mokykloje vyko sveikatos 
savait÷, taigi išvyka į Kauną buvo savotiška pad÷ka mokiniams 
už jų pastangas ją organizuojant. Reikia pasakyti, kad visi trys 
muziejai, kuriuos tą dieną aplank÷me, buvo netradiciniai – 
pirmiausia aklųjų 
muziejus, kurį visi 
prisimename kaip 
smagų nuotykį, po to 
farmacijos bei 
anatomijos muziejai. 
Pastarasis suk÷l÷ išties 
įvairių emocijų, deja, 
nebūtinai pačių 
maloniausių... Bet 
faktas kaip blynas – užkonservuotos  žmogaus rankos, kūdikių 
embrionai, galvos pjūviai paliko didžiulį įspūdį. Ketvirtoji 
ekskursijos stotel÷, aišku, buvo AKROPOLIS, na, o paskutinioji 
– Jurbarkas. D÷kojame 11a ir 10c klasių aukl÷tojoms Ritai 
Lazdauskienei bei Nijolei Paulikienei už puikią išvyką!  
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          Žilvinas Pranaitis, ,,Žvilgsnio“ korespondentas  
 

MATEMATIKOS KONKURSAS 
,,KENGŪRA 2010“ 

Kovo 18 dieną ir mūsų mokykloje vyko tarptautinis 
matematikos konkursas ,,Kengūra’’. Iš pirmokų į geriausių 
Jurbarko rajono mokinių dešimtuką pateko mūsų mokyklos 
mokin÷ Enrika Dumčiūt÷, rajone pasirodžiusi geriausiai (107.50 
taškai), antrą vietą tarp rajono pirmokų už÷m÷ Barbora Jociut÷ 
(107.25 taškai), ketvirta vieta pasidalino dvi pirmok÷s: Gabriel÷ 
Grabauskait÷ ir Ugn÷ Mozūraityt÷, surinkusios po 97.50 taškų, 
šeštoje vietoje - Paulina Vilkenyt÷, surinkusi 97.00 taškus. 

    Geriausių rajono mokinių dešimtuke yra ir antros 
klas÷s mokinių: ketvirtą vietą už÷m÷ Erikas Ramanauskas 
(108.75 taškai), penktą vietą už÷m÷ Vaida Šlickyt÷ (107.50 
taškai), šeštoje vietoje Agn÷ Lazdauskait÷ (106.25 taškai), 
septinta vieta pasidalino du antrokai: Lukas Blažys ir Sirvydas 
Griškus, surinkę po 103.75 taškus. O dešimtoje vietoje atsidūr÷ 
Linas Šimkus, surinkęs 102.50 taškus. 

    Tarp dešimt geriausių rajono trečiokų antrą vietą 
už÷m÷ Laurynas Mozūraitis (102.50 taškų), šeštoje vietoje 
Klaudija Juškyt÷, surinkusi 88.75 taškų, o septintoje - Erika 
Alijošiūt÷ (87.50 taškų). 

    Geriausias rajono ketvirtokas - Laertas Mankus, 
surinkęs 121.25 taškų, ketvirtoje vietoje - Urt÷ Smiltniekait÷ 
(113.75 taškų), penktą vietą už÷m÷ Viktorija Uksait÷, surinkusi 
111.25 taškų, o šeštoje vietoje - Mykolas Kailionas (106.25 
taškų), aštuntoje vietoje atsidūr÷ Ugn÷ Samulevičiūt÷, surinkusi 
105.00 taškų. 

    Galime didžiuotis, kad net į Lietuvos geriausių 
mokinių penkiasdešimtuką pateko 5b klas÷s mokinys Žilvinas 
Pranaitis, rajone už÷męs pirmąją vietą, o Lietuvoje - trisdešimt 
pirmąją. Tiesa, septintą vietą rajone už÷m÷ penktok÷ Julija 
Jokšait÷, surinkusi 81.25 taškus, o devintoje vietoje yra Just÷ 
Valaityt÷ (80.00 taškų). 

    Be to, ir 6c klas÷s mokinys Arminas Petraitis pateko į 
Lietuvos penkiasdešimtuką – 50 vieta (115.00 taškų). Kiti mūsų 
mokyklos šeštokai rajone už÷m÷ šias vietas: penktoje vietoje 
Rovena Pocevičiūt÷, surinkusi 88.75 taškų, devintoje vietoje 
Kristina Rušyt÷ (80.00 taškų). 

    Geriausiai spręsti ,,Kengūros“ užduotis sek÷si tik 
vienam septintokui - trečią vietą rajone už÷m÷ Mantas Briedis, 
surinkęs 86.75 taškus. 

    Tarp aštuntokų rajone geriausiai pasirod÷ Dominykas 
Mazur, surinkęs 103.25 taškus. 

    Geriausių rajono dešimtokų dešimtuke trečią vietą 
už÷m÷ Gabriel÷ Masionyt÷ surinkusi 83.00 taškus, o aštuntoje 
vietoje rajone yra Agn÷ Adomavičiūt÷ (72.00 taškai). 

    Tarp geriausių rajono 
vienuoliktokų, šeštą vietą už÷m÷ 
Arnoldas Vabalas, surinkęs 39.75 
taškus. O dvyliktokas Algirdas 
Kovalenka už÷m÷ šeštą vietą 
(26.25 taškai). 
    Taigi, daugiausiai prizinių 
vietų už÷m÷ pradinių klasių 
mokiniai, tačiau galime 
didžiuotis Žilvinu Pranai čiu 
bei Arminu Petraičiu, 
patekusiais į Lietuvos 
penkiasdešimtuką.  

 
          Živil÷ Mockut÷, mokinių tarybos nar÷ 

 

VIEŠNAGö ERŽVILKE 
Geguž÷s 14 dieną mūsų mokyklos mokinių taryba bei 

VO  „Gelb÷kit vaikus“ nariai vyko į Eržvilko gimnaziją, į 
mokinių savivaldos ir VO „Gelb÷kit vaikus“ susitikimą-

vakaronę. Renginį 
organizavo 

Eržvilko 
gimnazijos  

mokinių savivalda 
bei VO „Gelb÷kit 
vaikus“  Eržvilko 
padalinio vaikų 
grup÷ prieš smurtą 

„Spindulys“. 
Renginyje taip pat dalyvavo Veliuonos A. ir J.Juškų vidurin÷s 
mokyklos mokinių parlamento nariai.  

Visi buvome šiltai priimti. Mums parod÷ kiekvieną 
gimnazijos kampelį, supažindino su šaunia Eržvilko gimnazijos 
siocialine pedagoge Jolita Mockaitiene. V÷liau visi buvome 
pakviesti į trumpą konferenciją, kurioje pirmi pristat÷ savo veiklą 
veliuoniškiai. Jie grojo gitara, dainavo, pristat÷ tris „3L“ projekto 
filmukus, kuriuos kūr÷ jų mokyklos mokiniai.  

Su mūsų mokykla visus supažindino Viktorija 
Petrauskait÷. Ji išsamiai papasakojo apie mokinių tarybos veiklą, 
mokyklos renginius ir kt. Kaip ir kiekvienas kolektyvas mūsų 
mokykla parod÷ nedidelę program÷lę: Migl÷ Matukevičiūt÷ 
pagrojo pianinu, Juozas Mačieža ir Paulius Eigertas visus 
nustebino trumpu aktoriniu pasirodymu. V÷liau Eržvilko 
gimnazijos mokiniai padainavo, grojo gitara bei pašoko nuostabų 
šokį. Galiausiai svečiai buvo pakviesti į žygį, kur susipažino su 
Eržvilko miesteliu, ger÷josi Eržvilko gimnazijos mokinių 
paruoštomis savigynos pamok÷l÷mis. Grįžę į mokyklą visi žaid÷ 
žaidimus ir pasiliko nakvynei.  

Visiems labai patiko ši išvyka bei malonus Eržvilko 
gimnazijos kolektyvas.  

 

          E.Dobilait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷           

 
SVEIKATINGUMO PROJEKTAS 
 Balandžio – geguž÷s m÷n. vyko sveikatingumo projektas 

„Gimiau gyventi sveikiau“, skirtas 1-4 klasių mokiniams. 
Projekto tikslas - 
ugdyti teigiamą 
požiūrį į sveiko 
gyvenimo vertybes. 
Projekto 
organizatoriai, mūsų 
mokiniai, mok÷ 
sveikos gyvensenos 
ne tik savo 
mokyklos, bet ir 
Jurbarkų bei Rotulių 
pradinių mokyklų mokinius. Vaikams buvo aiškinama, kas yra 
sveika gyvensena ir kam tai reikalinga, taip pat jie gavo įdomias 
užduotis bei tur÷jo išspęsti kryžiažodį. Pabaigoje jiems buvo 
suvaidintas spektaklis „Gyvenk sveikiau“. Visos dalyvavusios 
klas÷s gavo pad÷kos raštus. 
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        Z.Ambrakaitien÷, pradinių klasių vyr.mokytoja 
 

,,KNYGA KALBA TAU‘‘ 
                

Mūsų mokykloje 
vyko projektas 
,,Knyga kalba 
tau“. Buvo 
organizuojami 
įvairūs skaitymo 
skatinimo 
renginiai. 

 Mokiniai 
aktyviai skait÷ 
knygas, dalyvavo 
Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotoje akcijoje 
,,Draugauk su knyga”. Geriausiais skaitytojais 
pasibaigus akcijai pripažinti 2c klas÷s mokiniai bei 1c 
klas÷s mokin÷s Barbora Jociūt÷, Ugn÷ Mozūraityt÷ ir 
4c klas÷s mokin÷ Gerda Slibinskait÷. 

Projekto akcentas - švent÷ ,,Sparnuotas žodis”. 
Vaikai noriai jai ruoš÷si, tod÷l puikiai deklamavo 

eil÷raščius, 
sek÷ pasakas, 
net dainavo, 

pieš÷ 
perskaitytų 

knygų, 
pam÷gtų 
pasakų, 

eil÷raščių 
iliustracijas. 

Darbai buvo 
eksponuojami mokyklos aktų sal÷je. Už 
nuskamb÷jusius gražius žodžius ir už spalvingiausius, 
orginaliausius, nuotaikingiausius piešinius buvo 
apdovanoti pad÷kos raštais bei atminimo dovan÷l÷mis. 

 Projekto baigiamasis etapas – susitikimas su 
rašytoju Vytautu Kutkevičiumi ir poete Gintauta 
Kievišiene. Rašytojas papasakojo apie savo kūrybą, 
apie tai, kaip paraš÷ pirmąją knygą. Jis akcentavo, kad 
parašyti knygą n÷ra lengva. Vytautas Kutkevičius 
atsak÷ į vaikų pateiktus klausimus. Vaikai sužinojo, 
kad pirmoji rašytojo perskaityta knyga – P. Cvirkos 
pasakos. Mokiniai iš rašytojo lūpų išgirdo, kad 
žemaitiškai akmuo vadinasi kūlis, o akmenimis grįstas 
kelias – kūlgrinda. Susitikime dalyvavusi poet÷ 
Gintauta Kievišien÷ perskait÷ savo kūrybos eil÷raščius, 
papasakojo apie vaikystę, taip pat atsak÷ į vaikų 
užduotus klausimus, išgirdo, kaip skamba vaikų 
deklamuojamos jos eil÷s, klaus÷si dainos ,,Lig ryto” 
(žodžiai pačios G. Kievišien÷s). Svečiai žav÷jo 
jaunuosius klausytojus mok÷jimu betarpiškai, šiltai 
bendrauti, žadino vaikišką smalsumą dom÷tis 
knygomis, o patys pasidžiaug÷ įdomiais vaikų 
pateiktais klausimais. 

Taigi projektas ,,Knyga kalba tau“ buvo 
prasmingas ne tik mokiniams, mokytojams, bet ir mūsų 
kraštiečiams literatams – V.Kutkevičiui bei 
G.Kievišienei.  
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AKCIJA ,,DAINUOJANTI KLAS ö“   
2009-2010 mokslo 

metais 3c klas÷ (mokyt. 
Z.Ambrakaitien÷, muzikos 
mokyt. S.Januškevičien÷) 
dalyvavo Lietuvos muzikos 
mokytojų asociacijos 
sumanytoje akcijoje 
„Dainuojanti klas÷“. Akcijos 
tikslas – grąžinti dainavimą į 
mokyklos ir vaiko gyvenimą, 
nes daina Lietuvos kultūroje 
nuo amžių lyd÷jo darbą ir poilsį, skamb÷jo švent÷se ir kasdienyb÷je. 
Taigi šios akcijos id÷ja – paskatinti mokinių dainavimą klas÷s, 
mokyklos renginiuose kaip kolektyvą vienijančią, sutelkiančią 
pasitik÷jimo savo j÷gomis veiklą. 

 Akcijos dalyviai, 3c klas÷s mokiniai, yra patyrę dainininkai 
– jie dalyvavo Tūkstantmečio dainų švent÷je ,,Amžių sutartin÷ 
2009“. Atnaujinę repertuarą, išmokę 5 nurodytus kūrinius šiemet 
moksleiviai koncertavo ne tik savo mokykloje, bet ir Naujamiesčio 
vidurin÷je mokykloje, Sudargo (Šakių raj.) globos namuose, 
dalyvavo mūsų miesto bažnyčioje rengtame kal÷diniame koncerte, 
tikybos mokymo 20-mečio min÷jime, Jurbarko miesto verslo dienų 
koncerte bei kituose renginiuose.  

Už aktyvią koncertinę veiklą Lietuvos muzikos mokytojų 
asociacija 2010 m. 
geguž÷s 27 d. 3c klasei 
įteik÷ „Dainuojančios 
klas÷s“ vardą 
patvirtinantį sertifikatą. 
Ta proga mokykloje 
buvo surengtas 
koncertas ,,Gražiausi 
žodžiai ir dainos Jums“, 
kuriame dalyvavę 
mokytojai, mokinių 
t÷veliai bei patys akcijos 
dalyviai gal÷jo pasidžiaugti vieninteliu mūsų rajone tokiu muzikiniu 
pasiekimu.  
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