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LAIKRAŠTIS, SKIRTAS MOKYKLOS ĮSTEIGIMO 15 MET Ų SUKAKČIAI  

 

 

ŠIAME NUMERYJE: 
� Mokyklos įsteigimo  15 metų sukaktis: mokytojai, mokiniai 

apie mokyklą 
� Šiemet valgykla atv÷r÷ duris sveikam maistui! 
� ,,Einam į valgyklą!“ 
� Rinkimai į Mokinių tarybą 
� Mokytojos R.Damušien÷s viešnag÷ Vokietijoje 
 

 
         Mokytojos Silvos Višinskien ÷s 
eil ÷raštis, skirtas mokyklai 

 
Virpa medžių šeš÷liai, 
švilpia v÷jas ratu, 

plaka širdys paš÷lę –  

susikaupti sunku 

 

Ir prad÷ti stilingai, 

ir prad÷t be klaidų 

lyg ruduo medžių lapuos 

ar žiema ant langų 

 

O gyvenimas mūsų 

lyg painus sakinys 

užrašyt nesiklausęs 

ne kiekvienas išdrįs 

 

Kas toliau? kaip ten buvo? 

įsisiaus klausimai 

ir lyg lapai paniurę 

tyliai leisis žemai 

 

Kur ant suolo prie lapo 

spaudžia plunksną ranka, 

ir širdis jai pasako 

savo proto kalba 

 

Kaip prad÷ti stilingai, 

kaip prad÷t be klaidų 

lyg ruduo medžių lapuos 

ar žiema ant langų. 
 

 

 
4 C KLASöS MOKINI Ų MINTYS 

APIE MOKYKL Ą 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 2c klas÷s mok. Vito Štreimikio piešinys 
� Į mokyklą einu kaip į džiaugsmo namus. Ji didel÷. Platūs 
koridoriai, o juos puošia nuotraukos, piešiniai,  g÷l÷s. Didžiul÷ 
sporto sal÷, kurioje žaidžiame įvairius žaidimus. Biblioteka su 
daugybe knygų. Ieva 
 
� Man mokykloje šilta, jauku ir gera. Turiu šaunią 
mokytoją ir paš÷lusius draugus. Migl÷ 
 
� Mokyklą lanko daug mokinių. Linkiu jiems būti 
linksmiems, draugiškiems, stengtis neįžeisti, neužgauti vienas 
kito. Emilija 
 
� Mano mokykla 
didel÷, graži. Jos 
kieme žydi g÷l÷s, 
žaliuoja medeliai. 
Yra  stadionas ir 
didžiul÷ sporto 
sal÷. Erdvios, 
šviesios klas÷s ir 
daug būrelių. Man 
smagu mokykloje.  
Erika            2c klas÷s mok. Augustino Jurkšo piešinys 
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IŠ ARCHYVO... 
 

ŠIEMET MOKYKLA ŠVEN ČIA 15  
METŲ SUKAKT Į 

 

 
 

 

 
Viktorija Šeškut÷, Živil÷ Mockut÷, Lina Savickait÷ 10a kl.  
 

 
NESENSTANTI MOKYKLA 

 
Jau penkioliktas ruduo ateina, 
atveda naujas kartas 
Į nesenstančios mokyklos laimę, 
Kuri nutvieskia širdis ir rankas. 
 
Tai dalis jaunyst÷s, džiaugsmo, 
atjautos ir pagarbos. 
Mokytojo tyras žvilgsnis 
Tiek suteikiantis drąsos. 
 
V÷lei nuskamba varpelis 
B÷ga, lekia mokiniai. 
Laukia ilgas mokslo kelias. 
Ką žinai, ko nežinai… 
 
Čia atradę savo džiaugsmą, 
Savo troškimus, svajas 
Mylimos mokyklos dvasią 
Jausim per visas dienas. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

4 B KLASöS MOKINI Ų MINTYS APIE 
MOKYKL Ą 

 
☼ Mano mokykla - miela ir dar labai jauna. Jai tik 

penkiolika metų. Spalio pabaigoje dainuosime „Su gimimo 
diena“. Mokyklos mokytojams ir draugams švent÷s proga linkiu 
kuo geriausios kloties. (Silvija)  

 
☼ Man labai 

patinka sportuoti. 
Nuostabiausia 
mokyklos vieta - 
sporto sal÷  ir 
lengvosios atletikos 
aikštynas. Nor÷čiau 
šią mokyklą pabaigti. 
Tikiuosi, kad ji išliks 
mano atminty visą 
gyvenimą. (Andrius) 

 
☼ Mūsų mokykla graži ir tvarkinga. Tod÷l aš čia 

mokysiuos daug metų.  Mokykloje yra daug erdvių   kabinetų. 
Čia vyksta pamokos. Dar yra ir direktoriaus kabinetas. Į jį geriau 
nepakliūti... (Gabija)  

 
☼ Gaila, kad mokykloje būnam labai trumpai. Nor÷čiau 

čia būti visą dieną, nes mano mokykla nuostabiausia. (Evelina ) 
 

Draugyst÷s sparnais mokyklon skrendu, 
Mokykla pasitinka šviesiu gerumu. 
Klas÷n b÷gu su dideliu džiaugsmu - 
Draug÷ manęs laukia linksmu veiduku. 

(August÷) 
 

Patik÷k, mūs mokykloje gera, 
Patik÷k, mūs, mokykloj smagu. 
Juk žinau, kad at÷jus į klasę, 
Atrandu visą būrį draugų. 

(Marta) 
Mokykla, mokykla, 
Laukia lenta ir kreida. 
Tuoj vaikai į suolus s÷s, 
Kai skambutis suskamb÷s. 

(Martyna)   
 
 
 
 
 

 
Į mokyklą takučiu 
Aš keliauju su draugu. 
Čia išmokome skaičiuoti 
Ir eiles padeklamuoti. 
Daug dainelių, daug skambių, 
Pasak÷lių nuostabių. 

               (Meda S.) 
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         Puslapį reng÷ Ž.Mockut÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

ŠIEMET VALGYKLA DURIS ATV öRö 
SVEIKAM MAISTUI 

Šį 
rudenį sugrįžę 
iš nerūpestingų 
vasaros 
atostogų ne tik 
mokykloje, bet 
ir valgykloje 
pasteb÷jome 
šiek tiek 
naujovių, viena 
iš jų - tai 
sveikas ir 
skanus maistas. 
Apie maitinimą, jo naujoves teiravom÷s VšĮ „Kretingos maistas“ 
Jurbarko skyriaus direktor÷s Jurgitos Br÷dien÷s. 

Ar pasikeit÷ maisto žaliavų tiek÷jas, kai atsirado 
nauja maitinimo sistema? 

Taip, maisto žaliavą anksčiau tiekdavo ,,Utenos m÷sa“, 
o dabar ,,Nematekas“. Vaisius mūsų valgyklai tiekia ,,Citma“, 
duonos gaminius ,,Žemaitijos lokys“, šaldytus produktus (žuvis, 
paukštiena) ,,Zemrena“ ir ,,Navokas“, pieno produktus 
,,Žemaitijos pienas“. 

Ką gamina vir÷jos mūsų valgykloje, ar yra 
pusgaminių maisto produktų?  

Viską valgyklos vir÷jos gamina ,,kaip namie“, nes 
valgykla gauna tik maisto žaliavą, iš kurios yra pagaminamas 
maistas. 

Ar visada džiaugsim÷s sriuba, juk pagal naująj į 
mokinių maitinimo organizavimo aprašą ji n÷ra 
rekomenduojama? Ar nebūtų pažeidimas, jei sriubos 
nevirtum÷te? 

Mokyklos vadovybei yra pateikiami trys maitinimo 
variantai, iš jų du yra be sriubos, taigi jūsų mokykla pasirinko tą, 
kuriame į valgiaraštį yra įtraukiama sriuba. 

Ar produkt ų asortimentas did÷s? 
Pasikeitus maitinimo sistemai taip pat pasikeit÷ ir 

asortimentas. Vaikai yra pratinami prie įvairių valgių: anksčiau 
valgykloje kasdien mokiniai gal÷jo nusipirkti, pavyzdžiui,  
karbonadą ar kitą m÷giamą patiekalą, o dabar valgiaraštis 
kiekvieną dieną yra kitoks. Valgiaraštyje yra numatytos 
specialios žuvies, m÷sos, varšk÷s, daržovių dienos. Ateityje 
tiek÷jai atveš naujų g÷rimų, įvairių lazdelių, taigi asortimentas 
did÷s. 

Kod÷l mūsų valgykloje kaip anksčiau n÷ra kepamos 
bandel÷s, o bandelių kiekis lentynose kiekvienais metais 
maž÷ja? 

Valgykloje n÷ra sąlygų kepti bandel÷ms. Anksčiau 
nebūdavo tiek÷jų, kurie atitiktų reikalavimus, bet ateinančiais 
m÷nesiais bandelių tur÷tų būti daugiau. 

Gal yra numatyti valgyklos renovacijos ar 
pertvarkymo darbai? 

Taip, yra numatyta valgyklos renovacija 2013 m. 
Jurbarko Vytauto Didžiojo mokykla yra įtraukta į atliekamų 
renovacijos darbų sąrašus. 

D÷kojame už atsakymus, tikim÷s, kad valgykloje 
kiekvienais metais sulauksime naujovių! 

 

 

 
,,EINAM Į VALGYKL Ą!“ - 

taip sakydavo tiek mokiniai, tiek mokytojai anksčiau. Dabar, 
prab÷gus 15 mūsų jaunos mokyklos metų, nutar÷me pakalbinti 
tiek pat metų mūsų mokykloje dirbančią Aidą Šimkuvienę, kuri 
anksčiau buvo vyriausioji valgyklos vir÷ja, o nuo 2008 m. dirba 
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams. 

Kuo skiriasi dabartin ÷ ir ankstesn÷ valgykla, kuriai 
daug metų vadovavote? 

Ankstesnioji valgykla buvo ta, kurioje visi susirinkdavo, 
kur virte virdavo visas mokyklos gyvenimas – nesvarbu, ar 
būdavo pamoka ar pertrauka, valgykloje visada pilna mokinių. 
Taip pat anksčiau valgykloje gaminant patiekalus buvo 
atsižvelgiama į mokytojų ir mokinių poreikius, pavyzdžiui, at÷jęs 
į valgyklą visada gal÷jai pasirinkti, ką valgyti: m÷sos, žuvies ar 
daržovių patiekalus. Mokytojai džiaugdavosi skania kava ir 
gardžiomis mišrain÷mis, o mokiniai visada rasdavo arbatos ir 
pam÷gtą bandelę. Dabar valgykloje maisto gaminimas yra labiau 
orientuotas į nemokamą maitinimą gaunančių vaikų poreikius, 
taip pat maisto asortimentas n÷ra toks įvairus kaip anksčiau. 

Gal galite su mumis pasidalinti prisiminimais iš 
valgyklos istorijos? 

Malonia 
tradicija buvo tapę 
išleistuvių vakarai, 
kuriuos t÷vams bei 
aukl÷tojoms 
paprašius mielai 
surengdavome. 
Tuomet visi 
džiaug÷si jaukia 
aplinka, puikiu stalų 
serviravimui bei, 
žinoma, gardžiu 
maistu. Tiesa, 
anksčiau valgykloje 
buvo kepamos kelių rūšių bandel÷s ir čia pat patiekiamos šiltos: 
dabar jų pasigenda ir mokiniai, ir mokytojai... 

Kod÷l ankstesn÷ valgykla buvo pakeista į šią? 
Tikriausiai at÷jo laikas permainoms, tiksliau gal÷tų 

atsakyti Jurbarko rajono savivaldyb÷s administracijos nariai.     
  Kas Jums labiausiai patinka valgykloje, ką 

siūlytum÷te keisti? 
Valgykloje lankausi tik darbo reikalais, bet linkiu 

sukurti jaukesnę aplinką, kad mokiniams būtų maloniau tiek 
bendrauti, tiek pietauti. 
               Kod÷l jau net 15 metų dirbate mūsų mokykloje? 

Tod÷l, kad labai maloni mokyklos aplinka, puikūs 
bendradarbiai, smagu būti jaunatviškos mokyklos   dalimi. 

Ar ateityje mokykloje planuojami kokie nors 
pasikeitimai? 

Taip, mokyklos aplinka ateityje tur÷tų pasikeisti, bet 
viskas priklausys nuo l÷šų, kuriuos bus skirtos. 

 Ar mokykla vykdo kokius nors projektus? 
Mokykla dalyvavo dviejuose projektuose, kuriuos 

s÷kmingai laim÷jo. Deja, sveikatingumo salel÷ms įrengti gavome 
tik dalį l÷šų, tod÷l galime įkurti tik vieną salelę vyresniųjų klasių 
mokiniams.  

 D÷kojame už atsakymus! 
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        M.Matukevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

RINKIMAI Į MOKINI Ų TARYBĄ 

         
Demokratiška valstyb÷ – demokratiška ir mūsų 
mokykla. Nor÷damas patekti į MMT (Mokyklos 
mokinių tarybą), turi pasiūlyti savo kandidatūrą (gali 
dalyvauti 8-12 kl. mok.) ir tik balsuojantys mokiniai 
gali nuspręsti tavo likimą: pateksi tu ar ne. 

Šiemet norinčių tapti tarybos nariais buvo net 
14! Toks gausus norinčiųjų skaičius išties netik÷tas. 
Tačiau iš keturiolikos pretendentų rugs÷jo 29 d. išrinkti 
dvylika: Mantas Bendžius (8b kl.), surinkęs net 31 balą, 
nuo jo tik vienu balu atsilikusi Živil÷ Mockut÷ (10a 
kl.), Paulius Eigertas (9b kl.), Žilvinas Sungaila (11a 
kl.), Agn÷ Paliliūnait÷ (10a kl.), Rokas Čeberka (8a 
kl.), 

Eiva Dobilait÷ (9b kl.), Samanta Didjurgyt÷ (8b 
kl), Agn÷ Adomavičiūt÷ (11a), Greta Jakaityt÷ (11b 
kl.), Angel÷ Mačiežat÷ (11a kl.) ir Ernesta Mencait÷ 
(8b kl.). Be išrinktų naujų narių, MMT dar taip pat yra 
Sandra Vasilevičiūt÷ (11a kl.) - MT pirminink÷, Ieva 
Norkaityt÷ (12a kl.), Paulina Gobyt÷ (11b kl.), Danut÷ 
Matelyt÷ (12a kl.) ir Gabriel÷ Masionyt÷ (11a kl.). 
Taigi linkime visiems nariams daug įdomių id÷jų, 
kūrybingumo ir s÷km÷s darbe! 

Kaip ir kiekvienais metais mokiniai balsuoja ne 
itin noriai, šiemet balsavo apie 200 mokinių. 
 
 
     P.Krasauskait÷, K.Amachinait÷, ,,Žvilgsnio“ 
korespondent÷s 
 

MOKYTOJOS RAMINTOS 
DAMUŠIENöS  VIEŠNAGö 

VOKIETIJOJE 
Sužinojome, jog neseniai lank÷t÷s Vokietijoje, 

taigi papasakokite, koks tai buvo renginys, kokiu 
tikslu važiavote? 

Tai pirmasis tarptautinis Lietuvos -Vokietijos 
projektas, kurį organizavo G÷t÷s institutas. Projektui 
įgyvendinti buvo atrinkti ir dalyvavo 5 pradinių klasių 
ir 5 vokiečių kalbos mokytojai. Šio projekto tikslas - 
Europos Sąjungos šalis, tiksliau, Vokietijos mokinius, 
supažindinti su kitų  Europos Sąjungos šalių kultūra, 
tradicijomis ir, žinoma, kalba. Na, pirmiausiai buvo 
pasirinkta lietuvių kalba. Suprantama, viskas buvo 
skirta ne suaugusiems, o Šiaur÷s Vokietijos mokyklų 
pradinių klasių mokiniams.   

Mes, mokytojos, buvome savaitę laiko ir dirbome poromis 
skirtingose mokyklose. Na, pirmiausia turbūt kyla klausimas, kaip 
įmanoma lietuviškai vesti pamokas, bet viskas pavyko puikiai! Aš 
pamokas vedžiau vokiškai, mes kiekvieną dieną tur÷jom vis kitokią 
temą. Pirmos  dienos tema - Lietuva, antrą dieną kalb÷jome apie 
turizmą Lietuvoje, ką mūsų šalis gali pasiūlyti turistams, trečią dieną 
kalb÷jom÷s apie mokyklą, apie mūsų, lietuvių, mokyklą, jos sistemą, 
struktūrą, ko mokosi mokiniai ir pan. Po to buvo pristatoma 
nacionalin÷ virtuv÷, o paskutin÷, penkta diena, buvo tiesiog 
apibendrinimas, viktorina. Žinoma, jeigu vaikams tik atsistosi ir 
pasakosi, jiems tuoj pat nusibos, tad viskas vyko žaidžiant. 
Dainavome, žaid÷me, rod÷me vaikams tik Lietuvai būdingus daiktus 
ir t.t. Viskas tikrai pasiteisino - vaikai buvo labai patenkinti, sužav÷ti 
ir tai buvo pati geriausia reklama: visi daug sužinojo apie Lietuvą, 
Lietuvos įvaizdį, net labai nor÷jo atvykti čia. Jiems labai patiko mūsų 
šakotis, kepta duona. Jie sak÷, kad tai buvo kažkas nuostabaus.  
Kod÷l būtent Jūs vykote ten?  
 Mokyklos administracijai buvo pasiūlyta pradinių klasių ir vokiečių 
kalbos mokytojams dalyvauti šiame konkurse. Aš dalyvavau, per÷jau 
3 etapus ir taip patekau į šį projektą. 
Kuo Lietuvos mokiniai skiriasi nuo Vokietijos? 
Sakyčiau, kad niekuo nesiskiria nuo Lietuvos vaikų, kai kas skiriasi 
tik pačiose 
mokyklose. Bet 
šiaip labai geri 
vaikai, 
drausmingi, 
d÷mesingi, buvo 
labai smalsūs.  
Kokie santykiai 
Vokietijoje tarp 
mokinių ir 
mokytojų? 
Ten yra žymiai 
artimesni 
santykiai, 
mokytojai yra panašiame lygyje kaip ir vaikai, bet atitinkamai išlieka 
tam tikras atstumas. Bet, aišku, priklauso nuo žmogaus asmenyb÷s, 
kaip jisai tai sugeba padaryti, tad jau čia atsiskleidžia mokytojo 
gabumai. O šiaip santykiai netgi draugiškesni tarp mokinių ir 
mokytojų, nes ten net ne mokytoja vadina, o vardu. 
Įdomu, ką valgo vokiečių vaikai per pertraukas? 
Anksčiau esu buvusi kitose mokyklose ir mačiau, kad jie atsineša 
valgyti: turi  ir atsigerti, ir d÷žutes su sumuštiniais. O toje mokykloje, 
kur mes dabar buvome, karšto maisto n÷ra - per pertrauką maistą 
atveža kažkokia firma, išd÷lioja pirmo aukšto koridoriuje g÷rimus, 
sultis, sumuštinius, ir juos galima nusipirkti. Be to, per ilgąsias 
pertraukas visi mokiniai privalo išeiti į lauką, nes yra po dvi 
pamokas, be pertraukos. Tiesa, mokiniai turi truputį daugiau laiko 
pasiruošt kitai pamokai, kol ateina mokytojas, nes klas÷ s÷di vienam 
kabinete, o skirtingi mokytojai ateina pas juos, o ne taip kaip pas 
mus. 
D÷kojame už atsakymus. 

 
 

 

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

 


