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         N.Paulikien÷, socialin÷ pedagog÷  
 

DALINAM öS GERUMU IR 
ŠILUMA  

Gruodžio 22 d. buvo malonių netik÷tumų diena tiek 
Viešvil÷s globos namų vaikams, tiek ir Jurbarko Vytauto 
Didžiojo vidurin÷s mokyklos mokiniams, kurie tradiciškai 
nusprend÷ art÷jančių švenčių proga aplankyti, įteikti 
dovan÷lių valstyb÷s globojamiems vaikučiams. 

Šiai dienai buvo ilgai ir kruopščiai ruoštasi. Jau nuo 
lapkričio m÷nesio vidurio mūsų mokyklos mokiniai, jų 
t÷vai, mokytojai, mokyklos darbuotojai buvo kviečiami 
prisid÷ti prie kal÷din÷s akcijos ,,Tu numegzk man baltą 
kelią...“ Šią akciją rengti kilo sumanymas mokytojai J. 
Kundrotienei. Buvo įtraukta visa mokyklos bendruomen÷: 
vieni mokiniai neš÷ siūlus, kiti mezg÷ šalikus, net mamos, 
močiut÷s neliko abejingos gražiam sumanymui. Taigi, buvo  
numegzti 56 minkšti, šilti, spalvingi šalik÷liai. O 9a kl. 
mokinio A.Kucino  mama numezg÷ net 5 šalikus. Mokyklos 

bibliotekoje surengta darbelių parod÷le visi ilgai g÷r÷josi. 
Kiti mokiniai, mokyklos bendruomen÷s nariai, paraginti 
mokytojos I.Kupcikevičien÷s, kuri jau kelinti metai 
organizuoja paramą Viešvil÷je globojamiems vaikučiams,  į 
maišelius pakavo dovan÷les su naujais minkštais žaisliukais, 
saldumynais, mokymo priemon÷mis. Buvo paruoštos  55 
dovan÷l÷s. 6d kl. mokin÷ Ernesta Morkūnait÷ atneš÷ net 7 
dovan÷les. 7c kl. mokinio Eriko Lyneburgio mama iškep÷ 3 
šakočius. 

Taigi, antradienį 
po pamokų pilnas 5-7 kl. 
mokinių autobusas, 
visiems susikrovus 
dovanas, vaišes, 
paruošus šokių 
programą, pajud÷jo į 
Viešvilę. Važiuojant per 
nuostabiai apsnigtą 
mišką, į autobusą įlipo ir 
Kal÷dų senelis. Vaikai, 
nor÷dami gauti 
dovan÷lių, jam ir 
deklamavo, ir  dainavo, 
ir net šoko breiką. 
Kelion÷ neprailgo, o susitikimas Viešvil÷s globos namuose 
buvo kaip niekad šiltas, jaukus, šventiškas. Beje, ši išvyka 
nebuvo pirmoji - jau 8 metai mūsų mokyklos mokiniai prieš 
šventes lankosi Viešvil÷je, kartu linksminasi, bendrauja, 
veža dovan÷les. 

Atsisveikindami vaikai jau tar÷si d÷l kito susitikimo, 
šįkart galbūt jau mūsų mokykloje. Smagu, kad gerumu, 
šiluma galima dalintis ne tik art÷jant švent÷ms, per šventes, 
bet ir po jų... 
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N.Paulikien÷, socialin÷ pedagog÷ 
 
 

PROJEKTAS ,,SVEIKATOS SALEL öS“  
Mūsų mokykloje jau senokai tai šen, tai ten pasigirsta 

žodžiai ,,Sveikatos salel÷s“. Kas tai? 
Tai Jurbarko rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos 

programos  finansuojamas projektas, kurį vykdome jau nuo 
balandžio m÷nesio. Projektas skirtas moksleivių sveiko 
gyvenimo įgūdžiams lavinti. Vienas iš uždavinių - skatinti 
mokinius pačius aktyviai dalyvauti gerinant savo sveikatą. 
Projekto ,,Sveikatos salel÷s“ koordinator÷ socialin÷ pedagog÷ N. 
Paulikien÷  tik÷josi, kad jau šį rudenį gal÷sime mokyklos kieme 
pastatyti suolus –labirintus, kur mokiniai gal÷s per pertraukas 
daugiau laiko būti gryname ore - b÷gioti, s÷d÷ti, pasikaitinti 
saulut÷je, suvalgyti priešpiečius. Tačiau finansavimas (2987 litų) 
labai v÷lavo ir gautas perpus mažesnis negu buvo prašyta, tod÷l 
dabar suolai stovi mokykloje prie rūbinių ir laukia pavasario.   

Projekto 
vykdomų etapų 
buvo labai 
daug: vyko 
,,Sveikatos 
savait÷“, 
mokiniai rinko 
medžiagą apie 
tuberkuliozę,  
patys ruoš÷ 
lankstinukus, 
pieš÷  plakatu, 
dalino 
lankstinukus mokyklos bendruomenei, bendravo su medikais. 
Gruodžio m÷nesį  aktyvūs projekto dalyviai buvo pakviesti į 
ekskursiją – važiavo į Kauną. Jie lank÷si Kauno Sveikatos 
mokslų universiteto Anatomijos muziejuje, Tado Ivanausko 
zoologijos muziejuje, steb÷jo Kauno valstybinio akademinio 
dramos teatro spektaklį ,,Kelion÷ į kambario vidų“. 

Projekto ,,Sveikatos salel÷s“ veikloje labai aktyviai 
dalyvavo direktoriaus pavaduotoja A.Šimkuvien÷, mokytoja R.  
Lazdauskien÷. Suolų dizainą sukūr÷ mokytoja J.Davidavičien÷, 
pagaminti pad÷jo mokytojas A.Žemaitaitis bei mokyklos 
darbuotojai J. Martikaitis,  S.Šimulynas.  

Projekto 
finansavimas jau 
baig÷si, bet veikla 
vyks ir toliau. 
Pavasarį į kiemą 
žaisti mažuosius v÷l 
išves vyresniųjų 
klasių mokiniai. Jie 
mokys mažuosius 
ne tik žaidimų, bet 
ir  tinkamo elgesio. 
V÷l visa mokykla 

bus įtraukta į sveikatos savait÷s renginius. 
 

 
Sveikatą lemia ne likimas ar atsitiktinumas – ją 

stipriname arba griauname mes patys.  

 

 
,,Žvilgsnio“ inf.  
 

TINKLINIO 
TURNYRAS

 
Gruodžio 20 dienos popietę mokyklos sporto sal÷je vyko 

kal÷dinis tinklinio turnyras. Draugiškose varžybose dalyvavo 8 ir 
11 klasių mokin÷s (treneris A.Damušis). Jaunosioms 
sportinink÷ms nebuvo svarbūs susitikimo rezultatai: kaip 
sakoma, nugal÷jo draugyst÷. O pasibaigus varžyboms visos gavo 
skanių saldainių.  

 

 
V.Greičiūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

I TRIMESTRO REZULTAT Ų  
APŽVALGA  

Lapkričio m÷nesį 467 mokiniams (5-10 kl.) pasibaig÷ I 
trimestras. Puikiai mok÷si 5d klas÷s mokin÷s Inga Foktait÷ ir 
Auks÷ Virbauskait÷ – mergait÷s trimestre turi tik dešimtukus. 
Džiugu, kad net 
41 mokinys 
mokosi be 
aštuonetų. Deja, 
8 mokiniai turi 
nepatenkinamų 
įvertinimų arba 
liko iš kai kurių 
dalykų 
neatestuoti – jie 
mokosi 7a, 7c ir 
9a. Smagu 
pamin÷ti, kad 
5b  klas÷s kokyb÷s procentas didžiausias – 91,6 , o mažiausias – 
10b klas÷s – jis tesiekia 4,5.  

Lankomumo rezultatai tokie: iš viso  mokiniai praleido 
10273 pamokas, Iš jų d÷l ligos praleista 5031 pamoka, 
nepateisintos liko 1733 pamokos, d÷l kitų priežasčių praleistos 
3509 pamokos. Mažiausiai pamokų praleido 5d klas÷ – tik 134 
pamokas. Deja, daugiausiai nelank÷ 9a kl. mokiniai – praleistos 
1405 pamokos. 

SöKMINGO II TRIMESTRO! 
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         IŠ ARČIAU...  
Skyrelį rengia ,,Žvilgsnio“ korespondentas Žilvinas Pranaitis 
 

KAS PATINKA PAVADUOTOJUI 
SAULIUI AMBRAZAI ČIUI ? 

M÷gstamiausia knyga: 
Jų yra be galo daug ir 
labai įvairių. Nedrįsčiau 
išskirti vieną kurią nors 
– kiekviena gera knyga 
suteikia puikių emocijų, 
duoda teigiamos 
energijos ilgam laikui, 
perduoda dalelę 
nepažįstamos patirties. 
V.Hugo yra sakęs: 
,,Neskaitykite blogų 
knygų, neskaitykite 
gerų knygų, skaitykite 
tik labai geras knygas“. 
Tik kažin ar susp÷sim 
per savo gyvenim÷lį 
bent tūkstantąją dalelę tų gerųjų perskaityti? 
M÷gstamiausias rašytojas: Vieno pasirinkti tiesiog neįmanoma. 
Vaikyst÷je  - Markas Tvenas, Fenimoras Kuperis ir Vladas 
Dautartas, jaunyst÷je – Džekas Londonas, Konstantinas 
Paustovskis, Ernestas Hemingv÷jus, Saulius Šaltenis, dabar – 
Džonas Irvingas, Jurga Ivanauskait÷, Sigitas Parulskis... Skaičiau 
ir skaitau jų knygas neatsitraukdamas...  
M÷gstamiausia aktor÷: Monika Beluči.  
M÷gstamiausias aktorius: Patinka amerikiečių aktoriaus ir 
režisieriaus Klinto Istvudo kūryba. 
M÷gstamiausias valgis: Žmonos Saidos paruoštos egzotiškosios 
daržovių salotos. 
Talismanas: Neturiu – manau, kad žmogus turi labiau 
pasikliauti pats savim, o ne s÷kmę nešančiais ženklais. 
M÷gstamiausias filmas: Visi tie, kurie negąsdina manęs ir 
teigiamai veikia mano emocijas. 
Labiausiai patinkanti g÷l÷: Ta, kurią kas nors nuoširdžiai 
įteikia. 
 

 
E.Dobilait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 

PAMIN öTA TARPTAUTIN ö ŽMONI Ų 
SU NEGALIA DIENA 

Gruodžio 3-
oji – neįgaliųjų 
žmonių diena. 1983 
m. buvo prad÷ta 
aktyviai supažindinti 
plačiąją visuomenę 
su neįgaliųjų žmonių 
problemomis ir 
kovoti už tai, kad 
tokiems žmon÷ms 
būtų suteiktos 

vienodos teis÷s, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti 
visuomen÷je. Bemaž po dešimt metų, 1992 m. pabaigoje, 
Jungtinių Tautų Organizacija paskelb÷ gruodžio 3-ąją 

Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, kurios metu būtų 
organizuojami renginiai, skirti atkreipti d÷mesį į pagalbą 
neįgaliesiems.  

Taigi, šią dieną "Ąžuoliuko" darželio-mokyklos 
specialiosios lavinamosios klas÷s mokinius aplank÷ mokyklos  
„Drąsinkime ateitį“ projekto įgyvendinimo grup÷s nar÷s: Sandra 
Vasilevičiūt÷, Sandra Urbait÷, Greta Jakaityt÷, Angel÷ 
Mačiežait÷, Auks÷ Vabalait÷, Eiva Dobilait÷, Gabriel÷ 
Masionyt÷. Susitikimo metu suskambo bendra daina, sukurti 
bendri piešiniai žiemos tema. Visus pradžiugino šiltas 
bendravimas, Eivos sukurtas šokis. Šis susitikimas tapo 
tolerancijos ir pagarbos kitokiam žmogui pamoka.  
 

 
B.Adomavičien÷, lietuvių kalbos mokytoja 

 

DŽIUGŪS DIKTANTO RAŠYMO 
KONKURSO REZULTATAI  

Lapkričio m÷nesį Raudon÷je vyko Jurbarko rajono bendrojo 
lavinimo mokyklų V ir VI klasių mokinių lietuvių kalbos 
(gimtosios) 
diktanto rašymo 
konkursas. Mūsų 
mokyklos 
atstov÷ms, į 
konkursą 
išrinktoms po 
mokyklinio 
diktanto rašymo 
turo, puikiai 
sek÷si ir rajone: 
Just÷ Valaityt÷, 
VId klas÷s mokin÷, laim÷jo I-ąją vietą, Rasa Semenauskait÷, irgi 
VId klas÷s mokin÷, - paskatinamąją vietą. Vb klas÷s mokin÷s 
Aušrin÷ Mejeryt÷ konkurse laim÷jo III vietą, o Ieva Jomantait÷ - 
paskatinamąją. Visos mergait÷s Jurbarko rajono Švietimo 
skyriaus ved÷jo A. Gvildžio įsakymu apdovanotos Pad÷kos 
raštais bei asmenin÷mis dovanomis už labai geras žinias diktanto 
rašymo konkurse. Sveikiname! 
 

RAŠTINGIAUSIA PENKTOK ö -
M.SMILTNIEKAIT ö 

 
Gruodžio 14d. į mokyklos skaityklą per 4-ą pamoką rinkosi 
penktokai. Čia vyko 
,,Raštingiausio penktoko 
konkursas“. Patikrinus 
mokinių atliktas užduotis ir 
suskaičiavus surinktus 
taškus raštingiausiais 
penktokais išrinkti šie 
mokiniai: I vieta - M. 
Smiltniekait÷-5c klas÷, II 
vieta - M. Samulevičiūt÷-
5b klas÷, III vieta atiteko J. 
Jomantaitei ir A. Mejerytei 
iš 5b klas÷s, kurios ir 
rajono diktanto rašymo 
konkurse peln÷ prizines vietas.            Sveikiname! 
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        D. Matelyt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

MŪSŲ AUKSö . . .              

 
Sunku būtų rasti žmogų mūsų mokykloje, kuris 
nežinotų Auks÷s ir niekada nebūtų jutęs į save 
nukreipto jos fotoaparato. Kaip supratote, kalbame 
apie abiturientę Auksę Vabalaitę – ne tik puikią 
mokinę, bet ir aktyvią mokyklos bendruomen÷s narę. 
Jūsų d÷mesiui – interviu su ja. 
Aukse, kada ir kod÷l prad÷jai dom÷tis fotografijos 
menu?  
Prieš daugiau nei trejus metus mažais žingsneliais 
prad÷jau dom÷tis fotografija, tiesiog ÷miau 
fotografuoti. Nemaniau, kad susidom÷siu taip stipriai, 
jog dienas praleisčiau apsikrovusi knygomis apie 
fotografiją, tačiau būtent tai k÷l÷ man labai didelį 
malonumą. Tod÷l ir prad÷jau ir iki šiol negaliu sustoti.  
Ką fotografuoti m÷gsti labiausiai – gamtą, žmones, o 
gal tiesiog žmones gamtoje?   
Mano m÷gstamiausias  žanras – portretai. Žmogus yra 
pati įdomiausia ir emocionaliausia būtyb÷, tod÷l būna 
labai smagu, jei pavyksta visus išgyvenimus ir 
žmogaus reakcijas užfiksuoti kadre. Žinoma, žmogaus 
ir gamtos santykis taip pat yra labai įdomus, nes 
žmogus yra neatsiejamas nuo gamtos. Stengiuosi tai 
parodyti ir savo nuotraukose.  
Esi ne vieno fotografijų konkurso laureat÷. 
Nesikuklink ir malon ÷k išvardinti visus savo 
pasiekimus.  
Mano laim÷jimai prasid÷jo 2008 m. nuo krepšinio 
konkurso, vykusio Šakiuose. Ten už÷miau antrąją vietą. 
V÷liau tiek 2008, tiek 2009 m. vykusiame 
respublikiniame „AIDS“ konkurse už÷miau trečiąsias 
vietas. Buvau surengusi nestandartinę mini parod÷lę  
„Rudens Bohemoje 2009“, o šiais metais mokytojai 
N.Laurinaitienei pad÷jau įgyvendinti projektą, skirtą 
kalbinink÷s P.Bernadišien÷s 100-mečiui pamin÷ti. Bet 
didžiausias mano pasiekimas yra šiemet laim÷ta I vieta 
respublikiniame konkurse „Žem÷s spalvos“, skirtame 
tarptautinei akcijai „Išvalykime pasaulį“. 
Gal turi koki ų nors autoritetų fotografijos (ir ne tik) 
srityje? 
Žaviuosi fotografu Algiu Kriščiūnu, taip pat senąja 
lietuvių fotografija. Fotografai – Romualdas Požerskis, 
Romualdas Rakauskas, Antanas Sutkus – žmon÷s, iš 
kurių darbų yra ko pasimokyti, taip pat galima kitu 
kampu pažvelgti į lietuvių kultūrą bei istoriją. 

Kokie ateities planai – fotografija taps profesija ar liks 
m÷gstamu užsi÷mimu?  
Šiuo metu nesu galutinai apsisprendusi, bet vienaip ar kitaip, 
fotografija nesitrauks nuo manęs visą mano likusį gyvenimą. 
Tavęs pilna visur: fotografuoji kone kiekvieną Jurbarko ir 
mokyklos renginį, dalyvauji įvairiuose fotografijos konkursuose, 
esi vienas iš mokyklos „gyvsidabrių“. Svarbiausia, kad viską 
darai negail÷dama savęs! Kaip Tau taip pavyksta???    
Stengiuosi vadovautis šūkiu: ką darai, daryk gerai. Bet kokiu atveju 
kiekviena veikla reikalauja j÷gų ir laiko, tai kod÷l gi į viską reik÷tų 
žiūr÷ti pro pirštus? Viską, ką pradedu, darau nuoširdžiai, nes tai man 
patinka. (: 
Klausiu kaip dvyliktok ÷ dvyliktok ÷s: kokie Tau šie mokslo 
metai? Sunkūs ir varginantys, paš÷lusiai smagūs, o gal 
atvirkščiai – liūdni, nes jau paskutiniai?  
Nesl÷psiu, kad šie metai sunkiausi iš visų, mokykloje praleistų. 
Tačiau man patinka mano mokykla. Taip pat laukiu dvyliktokams 
skirtų renginių, stengiuosi pasim÷gauti paskutiniais „mokykliniais“ 
m÷nesiais. Džiaugiuosi, kad mano tramplinu į nežinomą ateitį yra 
būtent ši mokykla. Gaila ją palikti, nors ir laukiu, kada prasid÷s 
mano, kaip savarankiško žmogaus, ateitis. 
Ačiū ir s÷km÷s! 
 
 
          Jon÷ Mockut÷, 8d klas÷s mokin÷ 
 

PRISIMIN öME LAURYN Ą IVINSK Į, 
KALENDORI Ų LEIDöJĄ  

Prieš 165 m. Laurynas 
Ivinskis paraš÷ pirmą lietuvišką 
kalendorių, kuris buvo išleistas 
1846 m.  Mes, 8d klas÷s mokiniai, 
pareng÷me edukacinę programą 
,,Laurynas Ivinskis - lietuviškų 
kalendorių redaktorius ir leid÷jas“ 
ir gruodžio 7 dieną pakviet÷me  į 
renginį, skirtą šiai sukakčiai 
pamin÷ti. 

Renginio dalyviai sužinojo, kad L. Ivinskis gim÷ 1810 metų 
rugpjūčio 15 dieną Šilal÷s parapijoje. Su šeima gyveno Bambalų 
kaime, baig÷ Kolainių gimnaziją. L. Ivinskis tapo namų mokytoju ir 
juo dirbo 14 metų. Mok÷ daugelyje dvarų. V÷liau persik÷l÷ gyventi į 
Milvydų dvarą. Taip pat buvo ir rašytojos G. Petkevičait÷s-Bit÷s 
mokytojas. L. Ivinskio sumanymas leisti lietuviškus kalendorius 
gim÷ Rietave. Iš viso iš÷jo 19 kalendorių lotyniškomis raid÷mis ir 3 
kirilica. L. Ivinskis buvo poetas, publicistas, vert÷jas, kalbininkas, 
leksikologas. Taip pat uoliai rinko tautosaką. L. Ivinskiui priklauso 
traukinių stabdiklio išradimo teis÷s. Jis mir÷ 1881 m. liepos 29 d. 
Milvyduose.  

Taigi mokiniai ir mokytojai sužinojo daug įdomių dalykų apie 
šį žmogų. Nors kalendorių leidimas redaktoriui jokios naudos 
nedav÷, tik nuostolius, tačiau tur÷jo neįkainojamą vertę Lietuvai. 
 
 
 

 

Vytauto Didžiojo vid. m-klos laikraštis 
Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis  
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarkas 
Tiražas 90 egz. 
El. paštas:  greiciuniene@jvdm.lt 

 


