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ŠIAME NUMERYJE: 
� ,,Mano mokykla“, M.Videikait÷s rašinys  
� Apie mokyklos jubiliejų 
� „Mokyklos istorija ir dabartis“ 
� Kariuomen÷s diena 
� ,,Talentų ringas“ 
� Futbolininkių pergal÷ 
� Draugyst÷ su moksleiviais iš Danijos  
� Tolerancijos diena 

          V.Greičiūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

SVEIKINAME JAUNUOSIUS 
MENININKUS 

Auks÷ Vabalait÷, 12c 
klas÷s mokin÷, Šalies 
vaikų ir jaunimo 
fotografijų konkurso 
,,Žem÷s spalvos“, 
skirto tarptautinei 
akcijai ,,Išvalykime 
pasaulį“, - laureat÷. 

Už nuotraukų seriją ,,kad ir viena ypatinga sekund÷ 
nelauktai gali tapti amžinybe“ Auks÷ apdovanota Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I laipsnio 
diplomu, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro dovanomis. 
Auks÷s mokytoja Nijol÷ Kapačinskien÷, kūrybiškai pad÷jusi 
pasirengti Šalies vaikų ir jaunimo fotografijų parodai, 
apdovanota LR ŠMM pad÷kos raštu.  

Kostas Knašys, 6a klas÷s mokinys, dalyvavo 
respublikiniame mokinių tapybos ir tekstil÷s darbų 
konkurse-
parodoje ,,Mes – 
gamtos vaikai“. 
Jaunasis 
menininkas 
laim÷jo III vietą. 
Kostui kūrybiškai 
pasirengti pad÷jo 
Dail÷s studijos 
vadov÷ Jurgita 
Davidavičien÷.    

 
SVEIKINAME PRIZININKUS, DŽIAUGIAM öS, KAD 

GARSINA MŪSŲ MOKYKLOS VARD Ą! 
 

 

 

 
METODIN ö DIENA 

Lapkričio 17 d. mokykloje vyko metodin÷ diena, 
kurios tikslas buvo siekti nuolatinio mokytojų profesin÷s 
kompetencijos augimo ir ugdymo proceso veiksmingumo; 
aktyvinti metodin÷s veiklos sklaidą; skatinti įvairių 
mokymo(si) erdvių naudojimą, gerinti ugdymo procesą, 
vedant netradicines 
pamokas.  

Vyko šios 
atvirosios pamokos: 
vokiečių kalba 3abc 
kl. mobiliojoje 
grup÷je - „Unsere 
Küche” (Mūsų 
virtuv÷), mokyt. R. 
Damušien÷; lietuvių 
kalba 10a klas÷je - 
Jolitos Skabliauskait÷s apysakos „Liūnsargių moteris“ 
meninio pasaulio sakmiškumas. Vaizdo kūrimo būdai“, 
mokyt. L. Songailien÷; integruota dail÷s ir informacinių 
technologijų pamoka 5c klas÷je, mokyt. N. Kapačinskien÷, 
E. Lopetaitien÷; pasaulio pažinimas 2a klas÷je - Projektas 
„Baltijos jūra“, mokyt. I. Petrauskien÷; lietuvių kalba 7d 
klas÷je - savarankiškai perskaitytų knygų pristatymas, 
mokyt. A. Norkaitien÷; integruota istorijos ir dail÷s pamoka 
6a klas÷je - senov÷s graikų mokslas, menas,  mokyt. J. 
Kovalenkien÷, N. Kapačinskien÷; istorija 5b klas÷je - 
netradicin÷ pamoka Jurbarko krašto istorijos muziejuje, 
mokyt. A. Jociut÷. Taip pat vyko virtualus pristatymas II 
aukšto foj÷: „Matematin÷s pasakos“ (6 klas÷s mokinių 
darbai) ir matematinių lankstinukų paroda (11 klas÷s 
mokinių darbai), mokyt. A. Zikien÷. 

Metodin÷ diena buvo prasminga tiek mokiniams, tiek 
mokytojams bei mokyklos administracijai. 

 

Gerbiami mokytojai, mieli 

mokiniai, töveliai! 

Mokykloje organizuojama KALöDINö akcija, skirta 
Viešvil÷s vaikų namų aukl÷tiniams. Mokiniai, mokytojai ir 
visi norintys dalyvauti akcijoje, tur÷tų numegzti, nuausti 
arba nuvelti šaliką. Minkščiausių, spalvingiausių, 
originaliausių rankdarbių autoriai gal÷s savo darbus 
padovanoti vaikų namų aukl÷tiniams (gruodžio 17dieną bus 
organizuojama išvyka į Viešvil÷s vaikų namus). Darbus 
galima pristatyti į technologijų kabinetą iki gruodžio 
11dienos. D÷l konsultacijų kreiptis į technologijų 
mokytojas. 

     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

   ŽVILGSNIS 
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IŠ ARCHYVO... 
 

ŠIEMET MOKYKLA ŠVEN ČIA 15  
METŲ SUKAKT Į 

 

 
 

 

 
Milda Videikait÷, 6d kl. 
 

Mano mokykla 
Ak, ta mokykla, taip anksti aš ten einu ir taip sunku 

atsilaikyti, kai prie į÷jimo meškos meduotus langus laižo. 
Kadangi šalta, beždžion÷s durų nebeatidaro. Į÷jus į mokyklą 
mane pasitinka kaspinuoti liūtai morkomis nusagstytų sienų fone. 
Pasižiūr÷jusi į televizorių pamačiau, kad stirnų klasei nebus 
pamokų. Labai apsidžiaugiau, nes toji klas÷ iš mūsų juok÷si ir 
pūt÷si kaip spygliuotos žuvys. Nu÷jau į rūbinę ir vos 
prasibroviau pro zuikius pl÷šikus. Eidama į pamoką pamačiau, 
kad pel÷s pl÷šriai drasko vargšą briedį. Nedelsdama pakviečiau 
mešką, kuri viską sutvark÷, o aš palikau juos aiškintis vienus. 
Baigiasi pamokos, su draug÷m einame į valgyklą pavalgyti 
sliekų sriubos ir bananų kotletų. Pilnais pilveliais kulniuojame 
namo. 

Oi, tokią mokyklą aš tik sapnavau. Rašyti jau nebenoriu. 
O tikrame gyvenime į mokyklą aš išvis neinu.   
 

 
 

 

 
V.Greičiūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

MOKYKLOS JUBILIEJUS  
Mūsų mokykla spalio 22 dieną pažym÷jo 15 metų 

įsteigimo sukaktį. 
Švent÷ prasid÷jo iškilmingu v÷liavos pak÷limu – pirmąsyk 

mokyklos istorijoje ji 
suplev÷savo iškelta 
abiturientų Danut÷s 
Matelyt÷s ir Žygimanto 
Sakalausko. Istorinę 
mokyklos gyvenimo 
akimirką įamžino šalyje 
geriausia fotografe 
pripažinta dvyliktok÷ 
Auks÷ Vabalait÷, kai tą 
rytą tiek mokiniai, tiek 
mokytojai aikšt÷je prieš 
mokyklą sustojo 
sudarydami skaičių 15. 
V÷liau visiems vyko 
mokyklos istorijos 
pamokos, per kurias 
buvo prisiminta 
mokyklos gyvavimo 
pradžia, reikšmingiausi faktai bei vyko įvairūs konkursai, skirti 
mokyklos jubiliejui. Po to visi skub÷jo į šventinį koncertą, kur 
sveikinimo kalbos, dainos, šokiai buvo ypatingi – juk mokykla 
jau 15 metų veikia mūsų mieste.  

Tiek į iškilmingą renginį aktų sal÷je, tiek į prisiminimų-
susitikimų valand÷lę po jo susirinko nemažai buvusių mokytojų, 
mokinių. 

 

  
 

1C KLASö MINöJO NE TIK 
MOKYKLOS JUBILIEJ Ų 

 

 
 
1c klas÷ švent÷ ir mokyklos įsteigimo 15 metų sukaktį, ir 

savo pirmąjį gimtadienį. Ta proga visi draugiškai sodino 
ąžuoliuką, kurį padovanojo Roko močiut÷. 
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         Su mokytoja N. Laurinaitiene kalb÷josi ,,Žvilgsnio“ 
korespondent÷s G. Balčiūt÷ ir M. Matukevičiūt÷  
 

„MOKYKLOS ISTORIJA IR 
DABARTIS“  

Kokiu tikslu 
yra sukurtas 
mokyklos 
muziejus? 
         Man tikra 
ta mokykla, 
kuri žino savo 
istoriją. 
Kaip Jūs 
sugalvojote jį 
įrengti? 
         Mano 
galva, būtina 
žinoti pradžią. Laikas viską nusineša užmarštin, o dabar... 
Kokia istorija? Pl ÷tra? 
         Didesn÷s patalpos! Atskiros kompozicijos ir toliau bus 
rengiamos mokyklos koridoriuose. 
Koks pavadinimas? Kaip sugalvojote jį? 
          „Mokyklos istorija ir dabartis“. Žodis „muziejus“ kvepia 
senove, o čia, mokykloje, gyvenimas virte verda. 
Kas jame eksponuojama? 
         Medžiaga, susijusi su mokyklos istorija: steigimo 
dokumentai, mokinių dabrbai, švenčių nuotraukos, abiturientų 
laidos ir t.t. 
Iš kur gauti eksponatai? 
         Medžiagą kaup÷ mokytojai (J.Kovalenkien÷, 
B.Adomavičien÷, I.Kupcikevičien÷, V.Greičiūnien÷, 
S.Ambrazaitis) ir mokiniai (fotografavo), reng÷ ekspozicijas. 
Kiek laiko reik ÷jo visai sukauptai medžiagai sutvarkyti? 
         Medžiaga rinkta nuo mokyklos įsikūrimo, o ją sutvarkyti 
reik÷jo 3 metų: parašyti metraštį, sud÷lioti temomis, parengti 
pateiktis apie kiekvienus metus. 
Žinote šių daiktų istorij ą? 
         O, taip! Kadangi mokykloje dirbu nuo pat įsikūrimo 
pradžios. 
Kada j į atidar÷te?    
         Per mokyklos 15 metų jubiliejų. 
Kaip j į reklamuojate? 
         Geram daiktui didel÷s reklamos nereikia, ne toks tikslas – 
svarbu, kad kiekvienas už÷jęs rastų kažkokį prisiminimą apie 
save. Tik tiek. 
Kas vadovauja muziejaus veiklai? 
         Aš tiesiog įgyvendinau gražią id÷ją. 
Dar pildysite eksponatų skaičių? 
         Jeigu ne aš, tai kiti. Dabar jau tai nenutrūkstamas procesas 
– tąsa būtina. 
Turite r ÷m÷jų? Jei taip, kas jie? 
         O, taip! Mokyklos direktorius V.Bakšys ir pavaduotojas 
S.Ambrazaitis. 
Koks susidom÷jimas šiuo muziejumi? 
          Kas lank÷si, sak÷, kad labai patiko. 
Koks mokinių požiūris į šį muziejų? 
          Tiesiog analiz÷s nedariau. 
Ačiū už atakymus! Linkime s÷km÷s, plečiant mokyklos 
istorijos muziejų!  

 

 

 
V.Greičiūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 

KARIUOMEN öS DIENA 
Lapkričio 17 d. mūsų mokykla kaip ir kiekvienais 

metais min÷jo Kariuomen÷s dieną. 
 Šįkart pas mus svečiavosi Lietuvos karinių oro paj÷gų 

sraigtasparnių eskadril÷s gelb÷tojai. Jie papasakojo apie savo 
darbą, supažindino su priemon÷mis, reikalingomis 
sraigtasparnyje, kai vandenyje ar sausumoje gelb÷jami žmon÷s, 
papasakojo, kada ir kokias gelb÷jimosi priemones naudoti. Taip 
pat paaiškino, kuo skiriasi sraigtasparnis nuo malūnsparnio bei 
plačiau papasakojo apie sraigtasparnį. Svečiai maloniai dalinosi 
žiniomis su moksleiviais ir atsakin÷jo į žiūrovų užduodamus 
klausimus. Renginio pabaigoje Lietuvos karinių oro paj÷gų 
sraigtasparnių eskadril÷s gelb÷tojai dalino atminčiai įvairius 
lankstinukus bei knygeles ir maloniai sutiko su norinčiais 
nusifotografuoti.  

Esame labai d÷kingi, jog sraigtasparnių eskadril÷s 
gelb÷tojai atvyko į mūsų mokyklą ir suteik÷ daug naudingos 
informacijos.  

 
 

 
Ž.Mockut÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 

,,TALENT Ų RINGAS“ 
 
Mūsų mokyklos naujai išrinkta taryba nesnaudžia - 

pirmasis s÷kmingas jų renginys vyko lapkričio 12 d. 
Tai buvo „Talentų ringas“. 

Jame dalyvavo 12 atlik÷jų. Jaunuosius 
talentus vertino negailestinga 
komisija, kurią sudar÷ 4 vertintojai: 
Arnas Ašmonas, Eiva Dobilait÷, Agn÷ 
Paliliūnait÷ ir Mantas Bendžius. 
Komisijos numyl÷tine tapo mažiausia 
dalyv÷ – Jon÷ Adomavičiūt÷, o 
daugiausiai žiūrovų simpatijų 
nusipeln÷ vaikinai iš Eržvilko, kurie atliko Ž.Žvagulio dainą 
„Faina, faina“. 

Linkime ir toliau naujajai tarybai būti tokiai aktyviai! 
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        A.Paliliūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

FUTBOLININKI Ų PERGALö 
       

       
Spalio 21 dieną mūsų mokyklos mergaičių 

futbolo komanda dalyvavo Naujamiesčio vidurin÷je 
mokykloje vykusiose rajonin÷se „Mergaičių futbolo“ 
varžybose ir už÷m÷ 1- ąją vietą.  

Jaunosios futbolinink÷s, 6 - 8 klasių mokin÷s, 
puikiai žaisdamos įveik÷ Seredžiaus ir Vyt÷nų 
komandas. Žinoma, iš pat pradžių nebuvo lengva: 
kamuolys niekaip nenor÷jo skrieti į vartus, tačiau 
v÷liau mūsų mokyklos mergaičių komanda puikiai 
žaid÷ ir laim÷jo! 

 Pasibaigus varžyboms, kiekvienai komandai 
buvo įteikti prizai: mūsų mokyklai atiteko didžiul÷ 
taur÷, diplomas ir kvietimas į respublikines „Mergaičių 
futbolo“ varžybas. Sveikiname nugal÷tojas ir jų trenerį 
A.Damušį, tikim÷s, kad ir jose mūsų komanda užims 
prizinę vietą.  

 
 
     P.Krasauskait÷, K.Amachinait÷, ,,Žvilgsnio“ 
korespondent÷s 
 

DRAUGYSTö SU MOKSLEIVIAIS 
IŠ DANIJOS  

 
Balandžio 11-14 d. mūsų mokyklos kvietimu pas 

mus vieš÷jo Danijos karalyst÷s Bogens÷s miesto 
mokyklos direktorius Jan Hinrichsen bei mokytojai 
Anne-Lise Knudsen ir Svend-Erik Errebo-Hansen.  

,,Tuomet mokytojai Anne-Lise Knudsen iš 
Bogens÷s labai patiko pokalbis su dabartiniais 

vienuoliktokais ir taip gim÷ id÷ja, kad mūsų mokyklos vaikai gal÷tų 
susirašin÷ti su danų mokiniais,“- sako vokiečių kalbos mokytoja E. 
Radimonien÷. „Jie pažad÷jo mums parašyti pirmieji ir pažadą tes÷jo. 
Netrukus gavome laišką, kuriame danų moksleiviai prid÷jo savo 
klas÷s nuotrauką bei apraš÷ savo šeimas, pom÷gius, kiek jiems metų, 
kokius gyvūn÷lius augina, kokią sporto šaką m÷gsta: jau iš pirmojo 
laiško supratome, jog Danijoje dievas yra futbolas. Taigi mūsų 
mokiniai mielai pri÷m÷ pasiūlymą susirašin÷ti ir jau išsiunt÷ 
atsakymą,“- priduria mokytoja.  

Beje, su Danijos vaikais susirašin÷ti gali tik tie mokiniai, kurie 
pasirinko antrąją kalbą - vokiečių kalbą, na, o v÷liau bus galima 
susirašin÷ti ir angliškai. Ateityje netgi svarstoma galimyb÷ įvykdyti 
mainų programą - mokiniai gal÷tų pasikeisti viešnag÷mis vieni pas 
kitus. 
 
 
          A.Vabalait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

TOLERANCIJOS DIENA 
Lapkričio 16 d. mokykloje min÷jome Tolerancijos 

dieną. Šįkart pasirinkta dienos tema - ,,Tolerancija, pareiga, 
atsakomyb÷”. 

1-4 klas÷se per 
pirmąją pamoką 10b klas÷s 
mokiniai 3-5 min. vaikams 
pasakojo apie toleranciją, priseg÷ 
ženkliukus. Visos klas÷s, 
dalyvaujant klasių vadovams, 
išrinko tolerantiškiausią mokinį, 
jo vardą ir pavardę įraš÷ į 
tolerantiškiausių mokinių sąrašą. 
Per ilgąsias pertraukas 
,,tolerancijos sanitarai“ skatino 
aktyviausius dienos dalyvius.  

Vyko susitikimai 
- pamokos su teisininkais, kitais 
svečiais: moksleiviams naudingų 
žinių suteik÷ Jurbarko rajono 

savivaldyb÷s jaunimo 
reikalų koordinator÷ 

A.Balčiūnien÷,  
prevencijos poskyrio 
vyresnioji specialist÷ 
Giedr÷ Česnakien÷, 
prevencijos poskyrio 
specialistas Marius 
Jazukevičius, prokurorai 
Artūras Bartusevičius ir 
Valentinas Jakštys, 

mokyklos psicholog÷ Raminta Beineryt÷ ir socialin÷ pedagog÷ 
N.Paulikien÷ . 
 
 
 

 

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

 


