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         A.Paliliūnait÷,  ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
TRADICINIS INTERVIU SU 

MOKYKLOS DIREKTORIUMI  
V. BAKŠIU 

Kaip ir kiekvienais mokslo 
metais, taip ir šiemet 
mokyklos direktoriui V. 
Bakšiui pateik÷me kelis 
klausimus apie 2010-2011 
mokslo metus, apie 
pasikeitimus ir planus, 
pasiteiravome apie 
valgyklą, nes visiems rūpi, 
ar bus joje pakeitimų 
Mokyklai vadovaujate nuo 
pat jos atidarymo - 15 
metų. Taigi, kuo galite 

pasidžiaugti, kas kelia nerimą, ko palink÷tum÷te tiek 
mokiniams, jų t÷veliams, tiek pedagogams? 

15 metų... daug ar mažai? Man tai n÷ra ilgas laiko tarpas – 
juk jaunam žmogui tai gali būti daugiau nei jo gyvenimas. 1995 
metai man ir visiems, kurie kartu su manimi prad÷jo naujos 
mokyklos kūrimą, įsimintiniausi: didžiulis noras dirbti, 
pasitik÷jimas savimi ir aplinkiniais teik÷ didelį džiaugsmą. Dabar 
labai įsivyravęs pesimistinis požiūris į viską: nenorima pasteb÷ti 
darančio gerus ir gražius darbus, draugiškumo, pagarbos stoka 
labai liūdina ir kelia nerimą. Visiems mokiniams, pedagogams ir 
jų t÷veliams noriu palink÷ti, kad atgimtų bendradarbiavimo ir 
pasitik÷jimo dvasia. Turime tik÷ti, kad galime ir sugebame kurti 
tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas kiekvienam jaustis saugiam, 
gebančiam ir nepakartojamam. 

 Kokie 2010 - 2011  m. m. numatyti planai, tikslai, 
uždaviniai, prioritetai? Trumpai sakant, kas laukia mokinių, 
kaip juos mokys pedagogai? Kokia bus šiemet mokykla?  

Rugpjūčio 30 d. Mokytojų taryba nutar÷ 2010-2011  m. m. 
pasirinkti šiuos prioritetus: kiekvieno vaiko s÷km÷; saugi 
mokykla - saugus ir sveikas vaikas.  (Nukelta į 2 psl.) 

 

 
         R.Beinerien÷, direktoriaus pavaduotoja 

 
PRASIDEDA NAUJI MOKSLO 

METAI  
Šį rudenį 

mūsų mokykla duris 
atv÷r÷ jau 15-ąjį 
rugs÷jį. Šiemet į 
mokyklą susirinko 
nemažas būrys 
vaikų (828 mok.), 
juos mokys 84 
mokytojai.  

Šventinį Rugs÷jo 1-osios rytą mokinius, jų t÷velius bei 
pedagogus pasveikino mokyklos direktorius V.Bakšys, Seimo 
narys B.Pauža bei Jurbarko savivaldyb÷s administracijos 
direktorius J.Bučinskas. Nuotaiką žvarbų rytmetį praskaidrino 
nuskamb÷jusios smagios dainos, aikšt÷je prie mokyklos linksmai 
besisukantys šok÷jai. V÷liau visi susirinko į klases - susitikimu 
su klas÷s vadovais prasid÷jo naujieji mokslo metai.  

Kita vertus, smagu prisiminti ir pavasarį, nes 2009-2010 
mokslo metus s÷kmingai užbaig÷ 899 mokiniai. Mokykla 
atsisveikino su 60 abiturientų. Pagrindinio ugdymo programą 
baig÷ 69 mokiniai, pradinio ugdymo - 67 mokiniai.  

Į pra÷jusiais mokslo metais geriausiai besimokančių 
pradinukų sąrašą pateko net 25 mokiniai,  šeši 5-12 klasių 
mokiniai anuos mokslo metus baig÷ puikiai, 48 - labai gerai.  

Geriausiai 2009-2010 m.m.besimokantys pradinukai:  
1a: R. Bajorinait÷, V.Klevinskait÷, S.Spaustinaityt÷, P.Vilkenyt÷; 
1b: M.Babravičius, K. Mažintait÷; 1c: E.Dumčiūt÷, B.Jociut÷, 
T.Martišius, U.Mozūraityt÷; 2a: M.Kuzmickas, V. Šlickyt÷; 2b: 
K. Ambrutaityt÷, M.Baltrušaityt÷; 2c: G.G.Gabšyt÷, A. 
Lazauskait÷; 3a: D.Švelnyt÷, K.Paulaityt÷; 3b: G.Skilinskait÷, 
U.Balčiūnait÷, M.Sakalauskait÷, M.Sakalauskait÷; 3c: 
J.Adomavičiūt÷; 4c: 
L.Mankus, 
U.Smiltniekait÷. 

Puikiai mok÷si  
šie 5-12 klasių mokiniai: 
5b: Ž. Pranaitis; 5d : J. 
Valaityt÷; 7a: M. 
Vabalait÷; 8a: D. 
Smirnovait÷; 8c: M. 
Matukevičiūt÷; 12b: 
V.Urbonait÷. 
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TRADICINIS INTERVIU SU MOKYKLOS 
DIREKTORIUMI V. BAKŠIU 

(Atkelta iš 1 psl.) 
Norime, kad kiekvienas vaikas mokykloje patirtų s÷kmę. 

S÷km÷ - tai n÷ra vien geras pažymys. S÷km÷s požymiais gali būti 
daugyb÷ dalykų, pavyzdžiui, susiradau draugų, išmokau 
bendrauti, mokytojas pasteb÷jo mano geb÷jimus, mane pagyr÷, 
žinau, kod÷l mokausi, man įdomu ir pan. Siekdami didesnio 
mokinio saugumo planuojame atnaujinti mokinio taisykles, 
daugiau d÷mesio skirti labai svarbių šiuo metu gyvenimo įgūdžių 
stiprinimui, geb÷jimui kritiškai vertinti savo elgesį ir padarinius, 
susijusius su žalingais įpročiais. 

Visi nekantraudami laukia didžiojo mokyklos 
remonto. Ką gal÷tum÷te pasakyti apie tai? 

Tikslios mokyklos remonto datos dar n÷ra. Programos, 
kurioje dalyvauja mokykla, trukm÷ - 4 metai. Kol kas dar pra÷jo 
tik 1,5 metų. Galime tur÷ti vilties, kad ateinantys metai ir bus tie, 
kada darbai prasid÷s. Rugs÷jo pirmosios švent÷je dalyvavę 
svečiai - Seimo narys Bronius Pauža ir savivaldyb÷s 
administracijos direktorius Jonas Bučinskas - pažad÷jo skirti 
didesnį d÷mesį, kad tai įvyktų kuo greičiau.  

Ko tikit ÷s iš mokinių tarybos, ar esate patenkintas 
esama savivalda? 

Mokinių tarybos darbu esu patenkintas. Nesu patenkintas 
savimi, kad mažai laiko skyriau pokalbiams ir diskusijoms. 
Nor÷čiau, kad šiais mokslo metais taryba aktyviau teiktų 
siūlymus mokyklos administracijai ir mūsų bendras darbas 
pad÷tų spręsti mokyklos prisiimtus uždavinius.  

Ką manote apie mokyklos valgyklą, ar lankot÷s joje? 
Valgykla kelia daug rūpesčių. Tikrai reikia daug ką 

tobulinti. Kadangi tikrai nepakankamai dažnai joje lankausi, 
noriu, kad visi pageidavimai ir pastabos būtų man perduodami. 

Žinome, kad Naujamiesčio vidurin ÷s mokyklos 
valgykloje yra daug pasikeitimų, ar jų sulauksime ir mes? 

Galime tik÷tis, kad valgykla bus atnaujinta kitais metais. 
Mums dažnai trukdo tai, kad esame naujausia mokykla, tod÷l 
vykdant darbus, susijusius su remontu ir atnaujinimu, būname 
paprastai treti.  

D÷kojame mokyklos direktoriui, kad atrado truput į 
laiko ir atsak÷ į klausimus. 
 

 
IŠ ARCHYVO... 
 

ŠIEMET MOKYKLA ŠVEN ČIA 15  
METŲ SUKAKT Į 

 

 
 
 
 

 
 

 
         V.Greičiūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
VARŽYB Ų, SKIRTŲ VYTAUTO 

DIDŽIOJO KAR ŪNAVIMO DIENAI 
PAMIN öTI, SUVESTINö 

 
KVADRATAS 
Penktosios klas÷s 
Žaid÷ 3 komandos. Teis÷ja - mokyt.G.Girdžiuvien÷ 
I vieta - 5 b kl. komanda (klas÷s vadov÷ N.Laurinaitien÷ ); 
II vieta -  5 c kl. komanda (klas÷s vadov÷ I.Kupcikevičien÷ ); 
III vieta - 5 d kl. komanda (klas÷s vadov÷ R.Sungailien÷ ). 
KVADRATAS 
Šeštosios klas÷s 
Žaid÷ 4 komandos. Teis÷jas - mokyt.A.Galvel÷ 
I vieta - 6 a kl. komanda (klas÷s vadov÷ D.Aksamitauskien÷); 
II vieta - 6 b kl. komanda (klas÷s vadov÷ V.Dobilien÷);  
III vieta -6 c kl. komanda  (klas÷s vadov÷ A.Jociut÷);  
IV vieta - 6 d kl. komanda (klas÷s vadov÷ A.Smirnovien÷ ). 
FUTBOLAS  
Žaid÷  4  komandos. Teis÷jas - mokyt.A.Damušis 
I vieta        -      I septintokų rinktin ÷; 
II vieta      -     II septintokų rinktin ÷; 
III vieta     -         aštuntokų rinktin ÷; 
IV vieta     -         devintokų rinktin ÷. 
ŽONGLIRAVIMO FUTBOLO KAMUOLIU  
RUNGTIS 
Varž÷si 10 mokinių. Teis÷jas - mokyt.A.Damušis 
I vieta      - Vaiva Vyturyt÷ (8 d)                  – 139 t. 
II vieta    -  Samanta                         ( 8 kl.)  -    27 t. 
III  vieta  -  Ernesta                            ( 8 kl.)  -   20 t. 
KREPŠINIS 3×3 
Varž÷si 8 komandos. Teis÷jai: mokyt.R.Višinskas, V.Greičius. 
I vieta  – MMG komanda (Deividas Bendžius (12 a), Dovydas  
Daunys (12 a), Arnoldas Vabalas (12 a) 
II vieta –MMR komanda (Karolis Čeberka (12 c), Deividas 
Šauklys (12 c), Evaldas Žimaila (12 c). 
III vieta –Komanda ,,Kobra – 11”( Rokas Jagminas (11 a),  
Arnas Eidininkas (11 a), Žilvinas Sungaila (11 a ). 
100 M. BöGIMO VARŽYBOS 
 Teis÷ja - mokytoja Laimut÷ Stanien÷. 
I vieta   Paulius Eigertas (9 b). 
II vieta   Evaldas Žimaila (12 c) 
III vieta  Povilas Čeberka (11 a kl.) 

Varžybų vyriausiasis teis÷jas mokytojas Rimas Višinskas 
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          G.Balčiūt÷, G.Laurinaityt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷s  
 

 
JAUNIMO SUEIGA PRIE VYTAUTO 

DIDŽIOJO PAMINKLO 
 

Rugs÷jo 8-oji yra Vytauto Didžiojo karūnavimo ir 
Pad÷kos už Lietuvos nepriklausomyb÷s ir laisv÷s apgynimą 
diena. Kaip ir kasmet šią dieną visų Jurbarko miesto mokyklų 
mokiniai ateina pagerbti Vytautą Didįjį aikšt÷je prie jam 
pastatyto paminklo. Tradiciškai į renginį susirenka daugiausiai 
mūsų mokyklos moksleivių - šio valdovo vardu yra pavadinta 

mūsų mokykla. Šiemet susibūrimas tapo jaunimo sueiga, 
mokiniams tai buvo ir pilietiškumo pamoka. 

 Renginį prad÷jo jurbarkiškių ir vadžgiriečių ansambliai 
„Imsriukai“ (vad. B. Bartkut÷), „Pasag÷l÷“ (vad. A. Mičul÷) ir 
„Šebukai“ (vad. L. Lukošien÷). Nuskamb÷jus liaudies dainai, 
Lietuvos Respublikos v÷liavą išk÷l÷ mūsų mokyklos abiturientai 
Auks÷ Vabalait÷ ir Žygimantas Sakalauskas. Istorijos pranešimą 
perskait÷ abiturient÷ Danut÷ Matelyt÷. Ji akcentavo, jog Vytauto 
Didžiojo nuopelnai mūsų mažajai Lietuv÷lei yra nepaprastai 
dideli. Praneš÷ja pabr÷ž÷, kad šio žmogaus d÷ka Lietuva tapo 
įtakinga j÷ga Vidurio Europoje, už tai Vytautą Didįjį buvo 
nuspręsta karūnuoti, deja, jis taip ir netapo Lietuvos karaliumi, o 
po jo mirties nebuvo sugeb÷ta įtvirtinti valstyb÷s, taigi stiprioji 
valstyb÷ pamažu ÷m÷ irti. 

 Po trumpo istorinio pranešimo sveikinimo žodį tar÷ 
Jurbarko rajono mero pavaduotojas Egidijus Giedraitis ir 
savivaldyb÷s švietimo skyriaus ved÷jo pavaduotoja Genovait÷ 
Pocevičien÷. V÷liau jaunimo sueigos dalyviams šoko kolektyvai 
„Iliuzija“, „Deizy“ ir „Creizy“ (vad. Evelina Šauklien÷). Mūsų 
mokyklos mokiniai A. Baltrušaityt÷, A. Vabalait÷ ir Ž. 
Sakalauskas paskait÷ III ir XI laidos abiturientų kūrybą – 
nuskamb÷jo jaudinančios eil÷s apie gimtinę. Šventę užbaig÷ 
mokytojos Stanislavos Januškevičien÷s vadovaujami dainininkai 
– jie atliko populiarią dainą „Taip gražiai mane augino“. 

Taigi iškilmingai buvo pamin÷ta reikšminga mūsų šaliai 
diena, akcentuotas svarbiausias Vytauto Didžiojo nuopelnas – 
išugdytas tautos vieningumo jausmas. Šio didžio žmogaus 
negalime užmiršti net šiandien, pra÷jus daugybei metų. 
 

 
 

 

 
          Žilvinas Pranaitis, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

AR JAU ŽINAI, KOK Į BŪRELĮ 
LANKYSI ? 

Šiais mokslo metais mūsų mokykloje siūlomi šie 
neformaliojo ugdymo užsi÷mimai: 

Fitodizaino studija. Programa ,,Viskas iš augalų“, 
vadov÷ Birut÷ Bartkut÷; Rankdarbių (aksesuarų) būrelis, vadov÷ 
Jolanta Kundrotien÷; Kūno kultūros būrelis. Judrieji žaidimai, 
vadovas Artūras Galvel÷; Medžio darbų būrelis, vadovas 
Augustinas Žemaitaitis; Saugus dviratininkų eismas (būrelis), 
vadovas Arturas Gailius, Fotografijos būrelis, vadov÷ Nijol÷ 
Kapačinskien÷; Dail÷s būrelis, vadov÷ Jurgita Davidavičien÷; 
Mergaičių ansamblis ,,Vaivorykšt÷“ ir merginų ansamblis 
,,Mozaika“, vadov÷ Inga Andreikevičien÷; Skautai,  vadov÷ 
Aušra Borkertien÷; Keramika, vadovas Rimantas Kontenis; 
Krepšinio būrelis, vadovas: Rimas Višinskas, Jaunųjų žurnalistų 
būrelis, vadov÷ Violeta Greičiūnien÷; Šokių kolektyvai ,,Deizy“ 
ir ,,Crazy“, vadov÷ Evelina Bastyt÷; Krepšinio būrelis 
(mergait÷s), vadov÷ Laima Stonien÷; Krepšinio būrelis, vadovas 
Rimas Višinskas; Vokalinis ansamblis ,,Smilga“ ir vokalin÷ 
grup÷, vadov÷ Stanislava Januškevičien÷; Sunkioji atletika 
(svarsčių kilnojimas), vadovas: Rimas Višinskas; Vokiečių 
kalbos būrelis, vadovas Michael Robert Filip Oberhaus; 
Tinklinio būrelis ir futbolas (mergaičių grup÷), vadovas 
A.Damušis; Technin÷s braižybos būrelis, vadovas Augustinas 
Žemaitaitis; Jaunųjų matematikų mokykla, vadov÷ Asta Zikien÷; 
Projekto ,,Drąsinkime ateitį“ vykdymas, vadov÷ Akvil ÷ Jociut÷. 

 
 Interviu su krepšinio būrelio treneriu Rimu 

Višinsku 
◊ Kiek metų 
vadovaujate krepšinio 
būreliui mūsų 
mokykloje?  
Penkiolika. 
◊ Ar mokiniai noriai 
eina į krepšinio būrelį? 
Ar jie domisi 
krepšiniu? 
Taip, labai. 
◊ Ar pats organizuojate 
mokinių krepšinio 
varžybas? 
Taip, esu surengęs 
labai daug, ir mūsų 
mokykloje, ir kitur. 
◊ Ar pašnekate su 
mokiniais, kaip sekasi 
Lietuvos krepšinio rinktinei čempionatuose, taip pat pastarajame 
pasaulio krepšinio čempionate Turkijoje? 
Be abejo. 
◊ Kurie metai Jums ir Jūsų jauniesiems krepšininkams buvo 
įsimintiniausi? 
2004 metai. Tais metais mano treniruojama komanda tapo 
apskrities čempionais. 

 
 



Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurin÷ mokykla, laikraštis „Žvilgsnis“,  2010 m. RUGSöJO m÷n., Nr. 1  (041), psl. 4 

             
        A.Paliliūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

IŠVYKA Į VELIUON Ą 
Mūsų mokykla vykdo edukacinį projektą 

,,Papuoškime savo kraštą“, projekto koordinator÷ - 
socialin÷ pedagog÷ Nijol÷ Paulikien÷, kuri teigia, kad 
šitaip siekiama skatinti  mokinius puosel÷ti mūsų krašto 
kultūrinį paveldą, ugdomi savanoriškumo, pagalbos, 
bendradarbiavimo įgūdžiai. 

Taigi rugs÷jo 23- ąją mokiniai  kartu su 
mokytojomis Vitalija Kulikauskiene, Jolanta 
Kundrotiene bei projekto koordinatore Nijole 
Paulikiene vyko į Veliuoną sodinti g÷lių, krūmų dvaro 
parko teritorijoje prie Veliuonos krašto muziejaus. 12 
valandą visi savanoriai, o jų buvo apie 50, išvykome. 
Kelion÷ buvo labai smagi, visi draugiškai šnek÷jome, 
juok÷m÷s. Atvažiavę į Veliuoną nelauk÷me n÷  
minut÷l÷s, visi persireng÷me ir puol÷me dirbti. Vaikai 
tur÷jo savo kastuvų, mokytojos atneš÷ bijūnų daigų. 
Mokiniai 
ir 
mokytojos 
pasiskirst÷ 
darbus, iš 
pat 
pradžių 
atrod÷, kad 
darbas bus 
varginantis 
ir sunkus, 
tačiau darbams įpus÷jus pasidar÷ smagu. Pra÷jus porai 
valandų, visi sus÷dome pails÷ti ir užkąsti, tur÷jome 
karštos m÷tų arbatos, mokytojos vaišino sausainiais. 
Muziejaus prižiūr÷toja pasiūl÷ pasivaikščioti po 
muziejų, ji aprod÷ visas patalpas, senovinius baldus, 
daiktus, raštus, papasakojo apie Veliuonos kraštą ir 
Jurbarką - sužinojome daug įdomybių. Apsilank÷me 
muziejaus rūsyje, nors pel÷sių kvapas gniauž÷ nosį, 
tačiau buvo be galo įdomu pamatyti slaptas patalpas. 
Po to visi v÷l įnikome dirbti: berniukai neš÷ vandenį, 
mergait÷s sodino bijūnus - visi porom, kad v÷liau 
gal÷tume pažiūr÷ti, kaip auga mūsų sodinukai. Buvo 
labai smagu matyti mokinius, kurie noriai dirba ir mūsų 
kraštą daro gražesnį.   

Darbus baig÷me po keturių valandų triūso, visi 
grož÷jom÷s susodintais augalais ir išvažiavome atgal, į 
Jurbarką. 

 
 

 
 
 
 

 
SU ARTöJANČIA 
TARPTAUTINE 

MOKYTOJ Ų 
DIENA!  

Jus sveikina 
abiturientai  

 
 

 
☼ D÷koju Jums, mokytojai, už kantrybę ir meilę, kurių d÷ka mes 
visi užaugame geresni žmon÷s. Paulina 
 

� Mokytojų dienos proga linkiu stiprios valios dirbant 
sunkų pedagogo darbą, didelio noro ir troškimo, kai mokote 
vaikus, kantryb÷s, kurios dauguma neįvertina, niekada nuo veido 
nedingstančios šypsenos, kuri kiekvieną dieną praskaidrina 
mokiniui nuotaiką, ir supratimo, kuris kiekvienam labai 
reikalingas. Marija 

 
☼ Mokytojams palink÷čiau neprarasti tik÷jimo savo darbo 

svarba ir kiekvieną naują dieną pasitikti su šypsena. Raimonda 
 

� Mielos 
mokytojos, Mokytojų 
dienos proga nor÷čiau 
Jums palink÷ti daugiau 
kantryb÷s ir užsispyrimo 
mus mokant, kad mus 
skatintum÷te ir 
neleistum÷te nuleisti 
rankų. Monika 

 
☼Sveikinu visus 

mokytojus su Mokytojų 
diena! Linkiu Jums kuo 
didesn÷s laim÷s mokant 
mus, mokinius. Linkiu, 

kad mokymo aistra ilgai neišsektų. Paulius 
 
� Mokytojų dienos proga noriu pad÷koti Jums už 

kantrybę bei atsidavimą ir palink÷ti stipryb÷s. Lilija 
 

 
 

 

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

 


