
LEIDŽIAMAS NUO 2004 M. SPALIO MöN.   2010 M. SAUSIO MöN. NR. 4 (036) 
 
 

 

 

ŠIAME NUMERYJE: 
� Olimpiada 
� Netradicin÷ literatūros pamoka 
� Pilietin÷ akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 
� Mūsų kūryba 
� Mokyklos labdaros ir paramos fondo išlaidos 
 

 
        Pagal direktoriaus pavaduotojų A.Muleikien÷s 
 ir S.Ambrazaičio pateiktą informaciją pareng÷  
,,Žvilgsnio“ korespondent÷s J.Jurkšaityt÷,  
G.Gaidyt÷, V.Greičiūnait÷ ir A.Paliliūnait÷ 

 
MOKSLO METAI ĮPUSöJO  

 
5-8 klasių mokiniams baig÷si I trimestras, o 

abiturientams bei devintokams, dešimtokams – I 
pusmetis. Taigi galima aptarti mokymosi, lankomumo 
rezultatus.  

 
Pirmiausia reikia 

pasidžiaugti, kad  net 21 
mokinys I trimestrą baig÷ 
labai gerai: T. Kisielius, 
Ž.Pranaitis (5b kl.), J. 
Jokšait÷, S. Lopetaityt÷, 
R.Semenauskait÷, J. Valaityt÷ 
(5d kl.), I. Laurinaityt÷ (6a 
kl.), J. Bikulčiūt÷, D. 
Stanaityt÷ (6b kl.), G. 
Mockevičiūt÷, K. Čepukait÷, 

A. Vidutyt÷, M.Vabalait÷ (7a kl.), U.Norkut÷ (7b kl.), I.Kraftait÷ 
(7c kl.), D.Smirnovait÷, R.Ievaityt÷ (8a kl.), J.Dragunavičiūt÷, 
A.Mikalauskait÷ (8b kl.), G.Gaidyt÷ ir M.Matukevičiūt÷ (8c kl.). 
Tačiau gaila, kad 6 mokiniai I trimestrą baig÷ tur÷dami 
nepatenkinamus įvertinimus. Aukščiausias І trimestro kokyb÷s 
rodiklis yra šių klasių: 5d klas÷ - 60%, ši klas÷ taip pat geriausiai 
lanko pamokas. 5a klas÷ – 56,5%, 7c klas÷ - 52%. Dauguma 5 – 
8 klasių І trimestrą baig÷ 100% pažangumu. Direktoriaus 
pavaduotojas Saulius Ambrazaitis ІІ trimestrą visiems 
mokiniams linki dar geriau mokintis, o mokytojams būti 
kantresniems.  

I pusmečio rezultatais labiausiai džiaugiasi Viktorija 
Urbonait÷ (12b kl.) – ji mokosi puikiai. Labai gerai įvertinti yra 
šie mokiniai: A.Adomavičiūt÷, G.Masionyt÷ (10a kl.), 
S.Vasilevičiūt÷ (10b kl.). Deja, 3 mokiniai turi nepatenkinamus 

įvertinimus, o neatestuoti yra 5 
dešimtokai. Aukščiausias kokyb÷s 
rodiklis yra šių klasių: 10b klas÷ - 
43%, 9a klas÷ – 40%, 12b klas÷ - 
40%. Tik 9a ir 12b klas÷s I 
pusmetį baig÷ 100% pažangumu. 
Daugiausiai pamokų praleido 12a 
klas÷s mokiniai – 1827, 
mažiausiai – 10c klas÷s mokiniai, kurie nebuvo 474 pamokose. 
Direktoriaus pavaduotoja Asta Muleikien÷ linki geriau lankyti 
pamokas, atsakingiau ruoštis tiek brandos egzaminams, tiek 
pagrindinio ugdymo žinių patikrinimui. 
 

 

                            MOKYKLA GRAŽöJA 
 

Toliau vykdomas 
projektas ,,Bendrojo 
lavinimo mokyklų 
bibliotekų 
modernizavimas“. 
Šįkart atnaujinti 
bibliotekos bei 

skaityklos baldai. Tiek darbuotojos, tiek mokiniai jau 
džiaugiasi jaukesn÷mis tapusiomis patalpomis. 
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       M. Matukevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
PILIETIN ö AKCIJA 

 „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“ 
              

 
 

Sausio 13-osios rytą  mūsų mokyklos mokytojai ir 
mokiniai prad÷jo kitaip nei paprastai – prieš prasidedant 
pamokoms ir pirmosios  pamokos pradžioje visuose kabinetų 
languose sužibo žvakel÷s. Jų liepsnelių šviesoje kiekvienas 
mokytojas su mokiniais prisimin÷ Lietuvai lemtingus Sausio 13-
osios įvykius, pagerb÷ 1991 metais žuvusius, nukent÷jusius. 
Dešimtį minučių mokykloje ne tik mirg÷jo atminimo žvakelių 
šviesa, bet ir buvo prisimenami kruvinieji  1991 metų įvykiai: 
tada tautos vienyb÷s jausmas pad÷jo pasipriešinti brutaliai 
karinei j÷gai ir apginti laisvę. Ta proga v÷liau mokyklos aktų 
sal÷je vyko koncertas, kurį sureng÷ A.Sodeikos meno mokyklos 
mokiniai. Taigi šitaip mūsų mokyklos bendruomen÷ įprasmino 
per visą Lietuvą šiandien nuvilnijusios pilietin÷s akcijos 
„Atmintis gyva, nes liudija“ žodžius.  

     

 
 

 
 

Didžiausia nelaim÷ – netekti savosios t÷vyn÷s.  
 
Žmogui reikia t÷vyn÷s, o t÷vynei – žmogaus. 

 

             
D.Matelyt÷, ,,Žvilgsnio“  korespondent÷ 

 

NETRADICIN ö LITERAT ŪROS 
PAMOKA  

Sausio 22 d., penktadienį, aktų sal÷je vyko literatūriniai 
skaitymai ,,Akimirka“, skirti vyresniųjų klasių mokiniams. 
Renginio organizator÷ – lietuvių kalbos mokytoja Silvija Marija 
Višinskien÷. 

Keturi vienuoliktokai – Gintar÷ Bartkut÷, Arnoldas 
Vabalas, Juozas 
Bundza ir Dovydas 
Daunys – skait÷ garsių 
mąstytojų, poetų 
(H.Hes÷s, A.Šliogerio, 
H.Radausko, 
Just.Marcinkevičiaus, 
J.Degutyt÷s ir kt.) 
mintis apie gyvenimą, 
žmogų. Skaitomų 
kūrinių ištraukose atsispind÷jo gyvenimo chaosas ir harmonija, 
liūdesys ir džiaugsmas, begaliniai žmogaus apmąstymai ir 
paieškos. Vertingi filosofiniai, susimąstyti verčiantys tekstai 
reikalavo nemažo klausytojų d÷mesio, taip pat ir susikaupimo. 
Gaila, tačiau tik nedaugelis žiūrovų sugeb÷jo šių nedidelių 
„reikalavimų“ paisyti...  

 

     
,,Žvilgsnio“ inf. 

 

OLIMPIADA 
Mūsų mokykloje 

sausio 26 d. vyko 
rajoninis pirmosios 
Lietuvos mokinių lietuvių 
kalbos ir literatūros 
olimpiados turas, kuriame 
dalyvavo 9-12 klasių 
mokiniai. Dalyvius 
pasveikino Švietimo 
skyriaus ved÷jo 
pavaduotoja Genovait÷ 
Pocevičien÷ bei mokyklos direktorius Viljamas Bakšys. 
Susirinkusiuosius džiugino mūsų mokyklos skaitovai, skambi 
merginų daina, vingri smuiko melodija. 
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        Martyno Žilinsko nelabai logiška melų pasaka 
 

KAREIVIŠKI ŽYGIAI 

 
Gyveno drąsus ir narsus žmogus Arminas. 

Nusprend÷ šalį ginti. Pasisiuvo maišą, įlindo ir nušliauž÷ į 
kareivines (čia iš šiukšlių maišo ryžosi išlipti ir 
apsižvalgyti). Kai jau nor÷jo lįsti, kareiviai tar÷: 

- Koks siaubas, kiek šiukšlių prisikaup÷, Erikai, 
išnešk ! 

- Jeigu sakot, tai žinot, - sutiko Erikas. 
Pagrieb÷ maišą su visu Arminu (tik akinius 

paskolino Hariui Poteriui) ir svied÷ į ežerą ( nepataik÷ į 
šiukšlinę). Arminas šiaip ne taip išplauk÷ į krantą ir 
sugalvojo planą - chuliganą (tas planas nekoks buvo). 
Atsigul÷ ant tako ir dainuoja: 

- Aš – džiovinta jautiena, nepraeik, nepraeik… 
Kaip tik tada sušuko kapiton÷ Ilona: 
-    Ugne Valčiukaite, parnešk džiovintos jautienos! 
- Skubu tamsta...- tarsi sapnuodama išlemeno 

Ugn÷ (sapnavo dainą ,,Dviratukas mano”). 
        Eina keliu ir mato – kankor÷žis! Besilenkdama prie 
paslaptingojo konkor÷žio užkliuvo už Evaldo (kuris 
dainavo serenadą dar neįvardytam asmeniui) ir pargriuvo. 
Žiūri - džiovinta jautiena dainuoja: 
        -Aš - džiovinta jautiena, nepraeik, nepraeik… 
         Mergait÷ apsidžiaug÷, kad rado tokį dainininką: 
        -Nuo šiol mes būsime duetas…. 
         Sulankst÷ Arminą - džiovintą jautieną - ir įsid÷jo į 
krepšį. Par÷jusi paskirst÷ darbus Ugnei B., Viktorijai, 
Gabijai ir Skaistei. Ugn÷ išmuš÷ kepsnius, Skaist÷ pabarst÷ 
prieskoniais, Viktorija pakep÷, o Gabija atsikando ir 
kramsnodama nuskuod÷ į tupyklą. Staiga įb÷go gelb÷tojų 
būrys – Gvidas, dvi Migl÷s, Gytis, Just÷, Rovena, Adomas, 
Julius, Viktoras, Justas, Mantas ir vyrukas su vonia ant 
galvos, kurio nesu matęs. Pagrieb÷ Arminą, įmet÷ į vonią 
ir išvež÷ kuo toliau nuo kramsnotojos Gabijos (ji savo 
dienas liūdnai leido tupykloje). Kai vargšelis Arminas 
atsibudo kareivinių ligonin÷je, slaug÷s – Greta, Dovil÷, 
Aist÷ ir Guoda - paaiškino, jog ne į tą pastatą pataik÷ - ten 
buvo kareivin÷s, o čia slaugos ligonin÷. Ilgokai Arminui 
teks gydytis, kol v÷l gal÷s savo šalį ginti... 
 
 

 
 
  

 
         Aust÷ja Vidutyt÷, 7a klas÷ 

 

NESKUBöK – NEAPVOGS 
 

         Vakaras. Medžiai be lapų ošia, v÷jas juos kiaurai 
košia. Šakos beldžia į langą lyg vagis. Bobut÷ Jadz÷ 
žiemai mezgasi šiltas pirštines. Pirštai pavargo, gerkl÷ 
išdžiūvo. Bobut÷ užsiman÷ užsiplikyti arbatos ir 
pakramsnoti sausainukų. Bet žiūri – sausainių n÷ra! Ne 
b÷da bobutei -  iki parduotuv÷s vos pora šimtų metrų. 
Trenk÷ durimis ir išskub÷jo. O v÷jas niekad÷jas duris 
iki galo atpl÷š÷... 
           Vagis braunasi per tamsą. Ieško, ką nučiupti, 
žiūri – namelio durys atlapotos, šviesos nedega. Ar jis 
gali nepasinaudoti tokia gera proga? Įslinkęs į vidų 
dairosi ką pavogti. Nieko gero neranda, tad griebia kas 
po ranka pasitaiko – iš virtuv÷s čiumpa dujų balioną ir 
išskuba per duris lauk. O našta tokia sunki! Tod÷l toli 
neneša, pasuka į gretimą trobą. Ten duris atv÷rusiam 
diedukui Anuprui nebrangiai įsiūlo pirkti gerą daiktą. 
Vagis sako, kad dujų balionas jam nereikalingas, tam 
turįs krosnį, tačiau neturįs už ką nusipirkti malkų. 
Diedukui pagailo „vargšo‘‘ žmogelio – kad ir nereikia 
jam dujų baliono, nusiperka daiktą.  
           Jadz÷ grįžta namo su gardžiais sausainukais. 
Nori užsikaisti arbatos ir pastebi – dujų baliono n÷ra! 
Tad teko sausainius kramsnoti be arbatos. 
          Anksti rytą bobut÷ Jadz÷ skuba į policiją rašyti 
pareiškimą d÷l vagyst÷s. Geri policininkai nuramina 
bobutę, jog greitai suras vagį. O bobut÷ labai nori 
valgyti, tad nušlepsi pas kaimyną Anuprą pagalbos 
prašyti. Diedukas nuoširdus, pasiūlo Jadzei pirkti dujų 
balioną, juk turi vieną atliekamą. Ką darys bobut÷, 
tenka pirkti... 
          Po vienos, dviejų, gal ir po trijų dienų į Jadz÷s 
duris pasibeldžia policininkai, kartu su jais at÷jo ir 
susig÷dęs kaimyn÷lis Anupras. Išgirdusi tiesą, kad jinai 
nusipirko pavogtąjį savo dujų balioną, baisiai 
susinervino. Nelaukdama užtrenk÷ duris prieš pat 
Anupro bei policininkų nosis. 
         Silpnų nervų bobut÷ Jadz÷, silpnų... Bet gal÷jo ir 
anksčiau pagalvoti, kad prieš išeinant iš namų bent jau 
uždaryti duris reikia, o galima ir užrakinti, jeigu ką... 
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         Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos 
labdaros ir paramos fondo pirminink÷                                                          
Valerija Kalinauskien÷ 
 

MOKYKLOS LABDAROS IR  
PARAMOS FONDO IŠLAIDOS 

 

 
 
 

 

 
 
Kam 
panaudotos l÷šos 
( 2009-01-01  -  
2009-12-31 ) 

 
Suma 
(Lt) 

 
Atsakingas 

Laisv÷s gyn÷jų 
dienos min÷jimui  

94,90 S. Ambrazaitis 

L÷šos projektui 
„ Įauskime 
gražiausius 
žodžius Lietuvai“ 

96,36 J. Kundrotien÷ 

Moksleivių 
meninio skaitymo 
konkurso 
dalyviams  

298,40 I. Valošinien÷      

Jaunučių chorui 
kostiumams pirkti 

2600,00 S. Januškevičien÷ 

L÷šos rajono 
pradinių klasių 
mokinių švent÷s 
„Gimtin÷s keliu“ 
dalyvių 
apdovanojimui 

200,00 L. Žukauskien÷ 

Vaikų chorų 
aprangai įsigyti 

804,65 I.Andreikevičien÷ 

Vaikų kūrybin÷s 
iniciatyvos fondui 
(dalyvio 
mokestis) 

20,00 A. Greičiuvien÷ 

Kaspinai 
choristams 
Jurbarko 
jubiliejinei 
šventei 

84,00 S. Januškevičien÷ 

Nuotraukos 
parodai 

21,00 V. Petrauskait÷ 

Pašalpa 
mokiniams 
pažintinei 
ekskursijai 

56,00 Z. Ambrakaitien÷ 

Pradinių klasių 
kabinetui 
žaliuz÷ms įsigyti 

200,00 Z. Ambrakaitien÷ 

Aktyviausių 
abiturientų 
apdovanojimui 

127,27 S. Ambrazaitis 

Pakvietimai 
knygoms įsigyti 
labai gerai 
besimokantiems 
mokiniams  

100,00 V. Dobilien÷ 

Renginio „Diena 
be automobilio“ 
vaikų 
apdovanojimui 

118,94 N. Paulikien÷ 

Socialiai 
remtiniems 
moksleiviams 
ekskursijai 

105,00 D.Aksamitauskien÷ 

Jaunučių choro 
„Linksmas“ 10 
m. veiklos 
jubiliejui 

88,32 M. Buitkuvien÷ 

Pakvietimai 
knygoms įsigyti 
konstitucijos 
egzamino 
laim÷tojams 

60,00 A. Jociut÷ 

Viešvil÷s vaikų 
globos namų 
aukl÷tinių 
dovan÷l÷ms 

109,97 I. Kupcikevičien÷ 

5-12 klasių 
moksleivių 
kal÷diniams 
renginiams  

299,00 A. Šimkuvien÷ 

Nuotraukos 
mokyklos 
muziejui 

120,00 N. Laurinaitien÷ 

Kal÷din÷ms 
dovan÷l÷ms 
mokyklos 
darbuotojų 
vaikams  

232,47 V. Dobilien÷ 

Telekomo 
paslaugoms 

639,81 V. Kalinauskien÷ 

Mokyklos 
darbuotojų 
buitin÷ms 
reikm÷ms   

198,52 V. Kalinauskien÷ 

„Vanvitai“ už 
vandenį 

948,97 V. Kalinauskien÷ 

Bankui už 
paslaugas per 
2009 metus 

74,08 L. Andriulaitien÷ 

                                            
Iš viso išlaidų 

7697,66   

 
 
 
 

 

Vytauto Didžiojo vid. m-klos laikraštis 
Leidžia Jaunųjų žurnalistų būrelis 
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarkas 
Maketavo:V.Greičiūnait÷, A.Paliliūnait÷ 
Tiražas 90 egz. 
El. paštas:  violeta.666@mail.ru 

 


