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TIMSS 2011 TYRIMAS  

 
Mūsų mokykla buvo atrinkta dalyvauti TIMSS 

2011 tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų geb÷jimų 
tyrime, kurį organizuoja Tarptautin÷ švietimo pasiekimų 
vertinimo asociacija IEA. TIMSS analizuoja mokinių pasiekimų 
tendencijas bei skirtumus tarp įvairių švietimo sistemų daugiau 
kaip 60 šalių ir siekia pad÷ti tobulinti matematikos bei gamtos 
mokslų mokymą bei mokymąsi visame pasaulyje. 

Tarptautiniame ketvirtųjų klasių mokinių 
skaitymo geb÷jimų tyrime bei matematikos ir gamtos mokslų 
geb÷jimų tyrime dalyvavo 4b, 4c, 8c, 8e klasių mokiniai bei kai 
kurie d÷stantys šiose klas÷se mokytojai. 

Tikim÷s, kad tyrimas buvo s÷kmingas bei 
naudingas. 

 
 
 

 
 

 
          L.Songailien÷, lietuvių kalbos mokytoja 

 
RAŠTINGIAUSIO PENKTOKO 

KONKURSAS 
Kovo 18 dieną mokykloje vyko konkursas 

,,Raštingiausias penktokas“. Jame dalyvavo 77 mokiniai iš 5a,5b, 
5c ir 5d klasių. Mokiniai atliko įvairias užduotis: geriausiai 
sek÷si nustatyti kalbos dalis, atlikti teksto skaitymo ir suvokimo 
bei rašybos užduotis, tačiau sunkiau buvo rasti kirčiuoto 
skiemens vietą žodyje bei pažym÷ti reikšmines žodžio dalis. 

Įvertinus atliktas užduotis išrinkta 10 
raštingiausių penktokų. Taigi pagal 
reitingus dešimtukas atrodo taip: 
Milda Matukevičiūt÷ (5a kl.), 
Žilvinas Pranaitis (5b kl.), Akvil÷ 
Karopčikait÷ (5a kl.), Rasa Tumšyt÷ 
(5b kl.), Rasa Semenauskait÷ (5d 
kl.), Jon÷ Balšaityt÷ (5c kl.), Erika 
Batarūnait÷ (5b kl.), Sandra 
Lopetaityt÷ (5d kl.), Ingrida 
Krištopavičiūt÷ (5d kl.), Julija 
Jokšait÷ (5d kl.). Sveikiname! 
Nuotraukoje – M.Matukevičiūt÷, 5a 
kl. 
 

 

 
,,TEMID ö“ – laim÷ta I vieta! 

Kovo 26 d. mūsų  
mokykloje vyko teisinių 
žinių konkurso ,,Temid÷“ 
rajoninis etapas. Dalyvavo 
A.Giedraičio – Giedriaus 
gimnazijos, Veliuonos A. 
ir J.Juškų, Vytauto 
Didžiojo mokyklų 
komandos. Kiekvienai jų 
atstovavo 5 moksleiviai. Mūsų mokyklos komanda – tai penkios 
šaunios merginos D.Matelyt÷, I.Norkaityt÷, I.Bakšyt÷, 
G.Masionyt÷, S.Vasilevičiūt÷. Konkursą laim÷jo mūsų  
mokyklos komanda, kuri  dalyvaus ,,Temid÷s“ III etape, 
vyksiančiame  balandžio m÷nesį Taurag÷je. Sveikiname ir 
linkime s÷km÷s! 
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TIKYBOS MOKYMO 20-me čio 

MIN öJIMAS      
Mūsų mokykloje vasario 26 d. vyko renginys, skirtas 

tikybos d÷stymo Lietuvos mokyklose 20– mečiui pamin÷ti.  
Į renginį buvo pakviesta daug svečių. Dekanas 

K.Grabauskas kalb÷damas akcentavo tikybos mokymo svarbą, jis 
pasak÷ reikšmingą mintį iš Šventojo Rašto: „S÷kime Dievo žodį 
jaunų žmonių širdyse.“ Taip pat pasidžiaug÷, kad yra žmonių, 
kurie tiki ir jiems pad÷kojo. Kunigas K. Gražulis, anksčiau dirbęs 
tikybos mokytoju, labai gražiai papasakojo apie žmogaus ir 
Dievo ryšį, palygino žmogų su Dievo paveikslu, Dievo žodį – su 
laišku. Min÷jo, kad Dievo vaikai neša tik gerą žodį, spinduliuoja 
gerumu, nuoširdumu. Pabr÷ž÷, kad gyvenime viskas atrasta, tik 
reikia naujos pradžios. Kunigas R.Skrinskas, taip pat d÷stęs 
mokykloje tikybą, pasidalino savo džiaugsmais, nuopelnais: 
sumaž÷jo abortų, įkurtos sąjungas, padedančios atsikratyti 
girtavimo. Kalb÷damas akcentavo, kad gali išlikti tik blaivi tauta. 
Tikybos mokytoja I.Jasiulyt÷ papasakojo, kaip troško jaunąją 
kartą išmokinti myl÷ti Dievą, vertinti tai, ką turi, skleisti gerumą. 
Tai dar÷ 20 metų nelegaliai, o v÷liau 20 metų tur÷jo galimybę tą 
gautą meilę atiduoti kitiems, dirbdama tikybos mokytoja 
įvairiose mokyklose. I.Danupien÷ pasidžiaug÷, kad dirbdama su 
kitais mokytojais sutar÷ labai gerai, netgi su etikos mokytojais 
ved÷ bendras atviras pamokas. Nors stigo žinių, tačiau įvairiais 
būdais mokytoja steng÷si perteikti visa, kas gera. Buvusi tikybos 
mokytoja D.Paulauskien÷ min÷jo, kad Dievas yra svarbus mūsų 
gyvenime. Visi mokytojai bei kunigai pad÷kojo kolegoms, 
paskatino ir toliau siekti tikslo ir nepalūžti.  

Taip pat į tikybos 
mokymo 20-mečio min÷jimą 
atvyko Švietimo skyriaus 
ved÷jas A.Gvildys bei ved÷jo 
pavaduotoja G.Pocevičien÷. Jie 
džiaug÷si matydami, kaip 
tikintieji trykšta gerumu ir jį 
dalina kitiems, džiaug÷si, kad 
gali čia būti ir kad yra tokių 

žmonių, kaip tikybos mokytojai, kurie eidami nors ir sunkiu 
keliu, bet siekia sud÷ti Dievo meilę ir gerumą į vaikų širdis. Jie 
nuoširdžiai pad÷kojo ir išdalino dovanas susirinkusiems.  

  Šventinę nuotaiką dainomis skaidrino 
A.Giedraičio–Giedriaus gimnazijos choras „Saul÷“, kuriam 
vadovauja D.Lapien÷. Taip pat Vytauto Didžiojo vidurin÷s 
mokyklos mokin÷ J.Adomavičiūt÷ ir mergaičių choras, kuriam 
vadovauja S.Januškevičien÷. Aštuntok÷s A.Levgardait÷ ir 
M.Matukevičiūt÷ deklamavo eiles, akomponavo A.Sodeikos 
meno mokyklos mokytojas K.Vasiliauskas. Trumpas 
program÷les buvo paruošę Girdžių, Naujamiesčio, Skirsnemun÷s 
Jurgio Baltrušaičio, Veliuonos Antano ir Jono Juškų mokyklų 
mokiniai.  

Tikybos mokymo 20– mečio min÷jimą sureng÷ Vytauto 
Didžiojo vidurin÷s mokyklos tikybos mokytoja, rajono 
metodinio būrelio pirminink÷ V.Kriaučiūnien÷, kuri kalb÷dama 
pasidžiaug÷, kad tur÷jo puikią progą pasidalinti savo mintimis su 
kitais. Mokytoja palink÷jo visiems nenuleisti rankų ir būti 
tik÷jimo švyturiais.  

 

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

 

11 KLASIŲ MOKINIAMS BAIG öSI  
I PUSMETIS 

 
Apžvelgsime mūsų mokyklos vienuoliktokų pirmo 

pusmečio rezultatus. Labai gaila, kad trys vienuoliktokai baig÷ 
tur÷dami nepatenkinamus įvertinimus, bet užtat net keturi 
mokiniai baig÷ pusmetį netur÷dami mažesnio pažymio už 
aštuonetą – tai Paulyna Gabrielaityt÷ (11a kl.), Danut÷ Matelyt÷ 
(11a kl.), Ernesta Antanaityt÷ 11c kl., Milda Miliauskait÷ 11c kl. 
Taigi, 11a klas÷s mokymosi kokyb÷ - 35%, pažangumas - 95%, 
11b klas÷s kokyb÷ yra tik 6%, pažangumas – 94%, 11c klas÷s 
kokyb÷ – 39%, pažangumas – 96%. Vienuoliktokai šį pusmetį 
praleido 2908 pamokas, 1308 iš jų nepateisintos.  

Linkime, kad kitas pusmetis kiekvienam vienuoliktokui 
būtų dar geresnis už pirmąjį. 

 

 
         ,,Žvilgsnio“ inf. 

 

VII-XII KLASI Ų MOKINI Ų 
TEGHNOLOGIJ Ų OLIMPIADA 

Kovo 2 d. 
mūsų mokykloje vyko 
pirmoji Jurbarko rajono 
mokyklų VII-XII klasi ų 
mokinių technologijų 
olimpiada. 

 
 
 

Geriausiai sek÷si šiems 
mokiniams: Justei Jurkšaitytei (8c 
kl.), kuri už÷m÷ I vietą I amžiaus 
grup÷je, mitybos programoje, 
nuotraukoje – Just÷s kepta ,,Egl÷“; 
Marijai Mikutaitei (11b kl.), 
už÷musiai I vietą III amžiaus grup÷je, 
mitybos programoje, nuotraukoje -  
Marijos kepinys ,,Žagar÷liai“; 
Vaidotui Masiulevičiui (11b kl.), kuris 
taip pat už÷m÷ I vietą III amžiaus 

grup÷je, konstrukcinių 
medžiagų programoje, 
nuotraukoje – Vaidoto 
gaminta dekoratyvin÷ 
l÷kšt÷.  

 
Didžiuojam÷s mokiniais, 
kurie garsina mūsų 
mokyklą pelnydami pačius 
aukščiausius įvertinimus! 

 
 
 

 



  
Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurin÷ mokykla, laikraštis „Žvilgsnis“,  2010 m. KOVO m÷n., Nr. 6  (038), psl. 3 
 

 
         A.Paliliūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

PRADINI Ų KLASI Ų MOKINIAMS 
BAIGöSI I PUSMETIS 

Visi vyresnieji mokiniai jau baig÷ pirmą, antrą 
trimestrus, tačiau mokyklos mažesnieji, pradinukai, vis dar 
mokinasi pusmečiais ir jų vertinimo sistema kitokia nei 
vyresniųjų. Kad visi gal÷tų žinoti apie pradinių klasių 
lankomumą, mokymąsi ir vertinimo sistemą, papraš÷me 
direktoriaus pavaduotoją R. Beinerienę išsamiau papasakoti apie 
pradinukų ugdymą.  

Pavaduotoja R.Beinerien÷ pasidžiaug÷, kad mažieji 
mokinukai pusmetį baig÷ gana šauniai, jų mokymosi pasiekimai 
tokie: aukštesniuoju lygiu (A) baig÷ 18 mokinių, pagrindiniu (P) 
-124, patenkinamu (Pt) - 115 mokinių. Puikiai baig÷ šie 
mokiniai: 1a kl. – Sandra Spaustynaityt÷, Paulina Vilkelyt÷, 
Viktorija Klevinskait÷, 1b kl. – Milda Žievyt÷, Karolina 
Mažintait÷, Matas Barboravičius, 1c kl. – Barbora Jociut÷, 
Tomas Martičius, Enrika Dumčiūt÷, 2a kl. – Matas Kuzminskas, 
Vaida Šlickyt÷, 2b kl.- Kamil÷ Ambrutaityt÷, Malvina 
Baltrušaityt÷, 2c kl. – Greta Skilinskait÷, Ugn÷ Balčiūnait÷, 3c kl. 
– Just÷ Pileckyt÷, Jon÷ Adomavičiūt÷, 4a kl. – Indr÷ 
Samulevičiūt÷, Ugn÷ Izokaityt÷, 4b kl. – Ugn÷ Samulevičiūt÷, 
Viktorija Uksait÷, 4c kl. – Laertas Mankus, Rūta Karpavičiūt÷. 
Kadangi šiais mokslo metais buvo prad÷ta dirbti pagal 
atnaujintas bendrąsias programas, leidžiančias maksimaliai 
pad÷ti kiekvienam mokiniui pagal jo galimybes siekti 
individualios pažangos, tod÷l ir buvo pasiekti tokie geri 
rezultatai. Mažųjų mokinukų t÷vai su vertinimo sistema buvo 
supažindinti t÷vų susirinkime, kilusiose diskusijose išgirsta daug 
nuomonių, tačiau dauguma patenkinti šiuo vertinimu. 
Pavaduotoja pasidžiaug÷, kad palankiai buvo atsiliepta ir apie 
šiais mokslo metais prad÷tą naudoti  ,,Pasiekimų knygelę“, 
sukurtą mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojų.  

Kalb÷dama apie pradinukų ugdymą pavaduotoja 
R.Beinerien÷ akcentavo, kad šiemet buvo pritaikyta ir kitokių 
naujovių: mokykloje vedamos diferencijuotos matematikos ir 
lietuvių k. pamokos 3 klas÷se, 2 bei 4 klas÷se organizuojamos 

individualios ir 
grupin÷s konsultacijos 
gabiems ir mokymosi 
sunkumų turintiems 
mokiniams. Be to, 
pradinukai aktyviai 
dalyvauja projektin÷je 
veikloje: skaitymo 
įgūdžius tobulina 
dalyvaudami projekte 
„Knyga kalba tau“; 3c 

klas÷s mokiniai gilina, turtina žinias, įgytas per pasaulio 
pažinimo, matematikos, lietuvių k., dail÷s ir technologijų 
pamokas tęstiniame projekte „Estetiškos aplinkos mokykloje 
kūrimas. Kambarinių g÷lių auginimas, priežiūra“.  

Štai kokie šaunuoliai mūsų mažieji mokinukai, tačiau 
jie taip pat kaip ir vyresnieji praleidžia pakankamai daug 
pamokų. Pavaduotoja R.Beinerien÷ sako, kad per pirmą pusmetį 
pradinukai iš viso praleido 6749 pamokas, d÷l ligos - 4745. 
Labiausiai jaudina tai, kad d÷l kitų pateisinamų priežasčių 
praleista net 1910 pamokų, o visai nepateisintos yra 94 pamokos. 
Taigi, reikia siekti, kad ateityje tokių pamokų būtų praleista kuo 
mažiau.  
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IV KLASI Ų MOKINI Ų MATEMATIKOS 
OLIMPIADA 

Mokykloje vyko IV klasių mokinių matematikos 
olimpiados mokyklinis turas. 

Olimpiadoje dalyvavo 11 mokinių. Teisingai išsprendus 
visus uždavinius, buvo galima surinkti32 taškus. Geriausiai 
sek÷si šiems mokiniams: 

I vieta – Ugn÷ Izokaityt÷, 4a klas÷. 
II vieta – Deimantas Baltrušaitis, 4c klas÷. 
III vieta – Laertas Mankus , 4c klas÷. 
III vieta – Viktorija Uksait÷, 4b klas÷. 
Olimpiados prizininkai gal÷s dalyvauti rajono IV klasių 

mokinių matematikos 
olimpiadoje. Olimpiados 
dalyviai, netapę prizininkais, 
nenusiminkite! Prastų 
rezultatų nebuvo, buvo tik 
sunkesnių uždavinių, kurių 
nepavyko išspręsti. Linkime 
nenuleisti rankų ir atkakliai 
mokytis bei siekti gerų 
rezultatų kitose olimpiadose 
ir konkursuose. 
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KOVO 20-oji – ŽEMöS DIENA 
1971 metais 

Jungtinių Tautų organizacija 
oficialiai įteisino kovo 20-ąją 
kaip Pasaulinę žem÷s dieną. 
Žem÷s dienai pasirinktas 
pavasario lygiadienis – 
nuostabus laikas, kai dienos ir 
nakties ilgumas tampa 
vienodas visuose Žem÷s 

rutulio taškuose. 1992 metais kovo 20-oji kaip Žem÷s diena buvo 
oficialiai įteisinta ir Lietuvoje. Nuo to laiko Lietuva kasmet mini 
Pasaulinę žem÷s dieną. Tada atkreipiame d÷mesį į tautų 
susitelkimą saugoti mūsų Žemę nuo ekologinių katastrofų. Tod÷l 
nutarta 2010 metus skelbti tarptautiniais biologin÷s įvairov÷s 
metais. Biologin÷s įvairov÷s konvencijos taryba buvo įpareigota 
2010 metais pagrindinę veiklą nukreipti į besitęsiantį biologin÷s 
įvairov÷s nykimą – naikinimą, įtraukiant atitinkamas Jungtinių 
tautų organizacijas, daugiašalių aplinkos sutarčių dalyvius, 
tarptautines organizacijas. Žmogus yra biologin÷s įvairov÷s dalis. 
Žmogus veikia aplink esančius gyvus organizmus ir pats yra jų 
veikiamas. Tačiau būtent žmogus kasdien sunaikina nežinomą 
gyvyb÷s formų rūšių skaičių, nes jo veiksmai skatina klimato 
kaitą, didina aplinkos užterštumą, ardo natūralias augalų ir 
gyvūnų buveines. Žmogaus veikla, neturinti natūralių analogų 
gamtoje, biologinei įvairovei dažniausiai yra pražūtinga. 
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          A. Jociut÷, istorijos mokytoja 
 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYB öS  
ATK ŪRIMO 20-mečio 

MIN öJIMAS 
 
Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai 

švent÷ Lietuvos Nepriklausomyb÷s  atkūrimo 20-
metį.  

Renginiai prasid÷jo palink÷jimų Lietuvai 
rašymu. Mokiniai link÷jo T÷vynei augti, būti stipriai 
ir daugelis prisipažino, kad myli ir brangina Lietuvą, 
džiaugiasi gyvendami laisvoje šalyje. Antradienį 
mokykloje vyko gyvosios istorijos pamoka: 
vyresniųjų klasių mokiniams apie kovą už Lietuvos 

laisvę pasakojo 
buvęs politinis 
kalinys, tremtinys 
Petras  Gervylius. 

Trečiadienį, 
Nepriklausomyb÷s 

švent÷s išvakar÷se, 
mokykloje vyko 
net keletas 

renginių. Visų klasių mokiniai puoš÷si lietuviška 
atributika ir steng÷si išsiskirti iš kitų originalumu 
dalyvaudami konkurse. Laim÷jo 4b, 6c ir 10a klasių 
mokiniai. O pati šauniausia dovana Lietuvai buvo 
mūsų mokinių ir 
mokytojų po 
pamokų mokyklos 
kieme surengta 
akcija ,,Su 
gimtadieniu, 
Lietuva“. Smagios 
akcijos metu  buvo 
sud÷liotas ,,gyvas“ skaičius 20, rankose visi laik÷ 
laisv÷s simbolius – trijų spalvų l÷ktuv÷lius.  

Visą gražią šventinių renginių pynę 
vainikavo koncertas, kuriame svečiavosi Jurbarko 
rajono savivaldyb÷s vicemeras E.Giedraitis ir 
Jurbarko miesto seniūnas E.Strončikas. 

 

 
 
 

 
 

 
        G.Gaidyt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 

AKCIJA ,,BALTASIS BADAS‘‘   

 
 
Šiemet labai gausiai pasnigo. Žv÷reliai miške sunkiai rado 

maisto. Tod÷l visi, kas neabejingi miško grožiui, kas supranta 
žv÷relių alkį, tur÷jo jiems pad÷ti. Vasario 23 d. mokykloje vyko 
akcija ,,Baltasis badas“. 1-6 klasių mokiniai su kruopų bei daržovių 
krepšeliais suguž÷jo į mašinų stov÷jimo aikštelę prie valgyklos, kur ir 
buvo atvažiavęs miškininkas. Jurbarko miškų ur÷dijos darbuotojas 
viską surinko ir nugabeno badaujantiems miško gyventojams.  
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Į VALGYKL Ą ATKELIAVO 
PAVASARIS 

 
Šiek tiek atšilus orui, 

mokinių tarybos nar÷ Živil ÷ 
Mockut÷ suman÷, jog reik÷tų  
papuošti valgyklą, suteikti jai 
gražesnių, šiltesnių spalvų, 
nes s÷d÷ti ir valgyti niūrioje, 
pilkoje valgykloje yra nyku. 
Puikią id÷ją Živilei pad÷jo 
įgyvendinti 5-9 klasių 
mokiniai, nupiešę įvairius 

piešinukus, susijusius su pavasariu, su art÷jančiomis Velykomis.  
Džiaugiam÷s, kad yra aktyvių mokinių, kurie stengiasi 

puošti mokyklą. 
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