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ŠIMTADIENIO ŠVENT ö  

 
Vasario 20 d., šeštadienį, mūsų mokyklos 

dvyliktokai švent÷ Šimtadienį. Nuo pat ryto vestibiulyje 
skamb÷jo muzika, iškilmingai buvo iškelta šventin÷ v÷liava, 
abiturientai atliko įvairias užduotis: raus÷si po mokyklos kieme 
pūpsančias sniego pusnis ieškodami bulvių, atsikas÷ savo 
automobilius, kuriuos užvert÷ sniegu linksmuoliai 
vienuoliktokai. Tvyrojo pakili, šventiška nuotaika.  

Vakare vyko Šimtadienio šventei skirtas 
renginys ,,Kolūkis“. Scenoje šoko bei dainavo mūsų mokyklos 
mokiniai, o dvyliktokams buvo skirtos įvairios užduotys: jie rod÷ 
savo meninius sugeb÷jimus kurdami meno kūrinius iš turimų 
daiktų, o tie, kurie ketina stoti į mediciną, gal÷jo demonstruoti 
šios srities žinias, mokyklą garsinantys sportininkai parod÷ savo 
j÷gas ir taiklumą, kai kurie abiturientai šoko net klumpakojį. 
Renginio pabaigoje dvyliktokai tradiciškai testamentu kiekvieną 
mokyklos kampelį paliko vienuoliktokams.  

Malonu, kad tiek mokytojai, tiek mokiniai gal÷jo 
pasidžiaugti abiturientų švente. Greitai pral÷ks likusios 100 dienų 
ir tada nuaid÷s paskutinis skambutis... 
 

 
 
 

 

 
SKAITOV Ų KONKURSAS 

 

Vasario 4 dieną mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas. 
Jame dalyvavo 17 mokinių. Geriausiai sek÷si 7a klas÷s mokinei 
Agnei Baltrušaitytei, skaičiusiai B.Vilimait÷s novelę 
,,Žvaigždžių mergait÷“ ir 8b klas÷s mokinei Agnei 
Mikalauskaitei, skaičiusiai J.Grušo kūrinį ,,Už saulę gražesnis“. 
Mergait÷s vasario 19 d. atstovavo mūsų mokyklai rajoniniame 
meninio skaitymo konkurso ture ir už÷m÷ paskatinamąsias 
vietas. Sveikiname! 
 

 
 

 
 
 
Šį m÷nesį mokyklos 
direktorius Viljamas 
Bakšys švent÷ 
jubiliejų. Sveikiname! 

 
 

 

     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

   ŽVILGSNIS 
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         A.Paliliūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
PAMIN öTA LIETUVOS VALSTYB öS 

ATK ŪRIMO DIENA                
 

Vasario 16 -oji 
užima ypatingą vietą lietuvių 
tautos ir Lietuvos valstyb÷s 
istorijoje. Nors Lietuva 
neseniai švent÷ savo 
tūkstantmetį, tačiau 
nepriklausoma yra tik nuo 
1918 m., kai Vilniuje 
pasirašytas dokumentas 
skelb÷, kad Lietuvos Taryba 

atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su 
kitomis tautomis. Tuo ši diena ir yra ypatinga mums, lietuviams, 
kad tą dieną mes tapome laisva šalimi.  

Lietuvos 
valstyb÷s atkūrimo diena 
mūsų mokykloje buvo 
minima vasario 12 –tąją. 
Vyko renginys, į kurį 
susirinko vyresniųjų 
klasių mokiniai, 
mokytojai, t÷vai. 
Mokiniai deklamavo 
eil÷raščius apie t÷vynę, 
dainavo, šoko tautinius šokius, supažindino su svarbiausiais 
Lietuvos valstyb÷s istorijos faktais. Lietuvos valstyb÷s atkūrimo 
min÷jimo švent÷je susirinkusiuosius džiugino ne tik 
J.Telišauskien÷s vadovaujami šok÷jai, bet ir trečiok÷ 
J.Adomavičiūt÷, grojusi kankl÷mis ir kartu su kitomis 
mergait÷mis dainavusi liaudies dainą. Taip pat puikiai pasirod÷ 
merginų ansamblis, kuriam vadovauja S. Januškevičien÷, bei 
jaunoji smuikinink÷ G.Mockevičiūt÷, kuriai akomponavo 
devintok÷ Lina Savickait÷. Nedrąsiai, bet sklandžiai skamb÷jo 
Agn÷s Baltrušaityt÷s ir Martyno Žilinsko deklamuojamos eil÷s 
apie t÷vynę. O 9a klas÷s mokin÷s kartu su savo mokytoja 
J.Kovalenkiene pareng÷ istorinę medžiagą – visi susidom÷ję 
klaus÷si pasakojimo apie mūsų kraštą sukr÷tusius įvykius, 
steb÷jo demonstruojamas nuotraukas.  

Šis renginys reikšmingas ne vien tuo, kad buvo 
pamin÷ta Lietuvos valstyb÷s atkūrimo diena, kuri visiems jau 
nuo seno yra labai 
svarbi ir brangi, 
tačiau ir tod÷l, kad  
visi dalyvavę  ir 
steb÷ję  renginį, liko 
sužav÷ti ir 
džiaug÷si, kad dar 
vienerius metus iš 
eil÷s gali min÷ti šią 
dieną, kurios d÷ka 
esame laisvi ir 
nepriklausomi.         

 
 

             
Socialin÷ pedagog÷ Nijol÷ Paulikien÷ 

 

PREVENCINö VEIKLA M ŪSŲ 
MOKYKLOJE 

Kas yra  prevencija? Apibr÷žimų pateikiama daug ir 
įvairių. Vienas iš jų toks: prevencija – (lot. praeventio) – tai 
išankstinis kelio užkirtimas, užb÷gimas už akių socialin÷s rizikos 
veiksniams, teis÷s normų pažeidimams. Visose mokyklose 
vyksta pirmin÷ ir ankstyvoji prevencija, nukreipta prieš smurtą, 
alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų vartojimą, teis÷s 
pažeidimus, mokyklos nelankymą ir kt. Efektyvia prevencija 
siekiama suformuoti teigiamas nuostatas ir sveiko gyvenimo 
įgūdžius. Mokiniai, kartais net nežinodami prevencijos termino, 
dalyvauja įvairiuose prevenciniuose, pokalbiuose, diskusijose, 
koncertuose, parodose, projektuose. Be to, prevencin÷s temos yra 
integruotos į ugdymo turinį: mokytojai per pamokas, klas÷s 
valand÷les naudoja įvairias vaizdines priemones, kalba apie 
bendravimą, kultūringą elgesį, apie žalingus įpročius, vertybes, 
sveiko gyvenimo įgūdžius ir pan.  

Mūsų mokykloje be jau min÷tos prevencin÷s veiklos dar 
dalyvaujama įvairiuose projektuose. Jau kelinti metai iš eil÷s 
mokiniai ne tik dalyvauja, bet ir laimi prizines vietas 
respublikinio projekto ,,Mes prieš AIDS“ fotografijos 
konkursuose. Šiais metais 17-19 m. amžiaus grup÷je 
prizinink÷mis tapo A.Vabalait÷ ir V.Mikailionyt÷. Jas ruoš÷ 
mokytoja N. Kapačinskien÷ ir socialin÷ pedagog÷ N. Paulikien÷. 
Projektin÷je veikloje dalyvauja vis daugiau mokytojų, mokinių 
tarybos narių: mokiniai  kartu su mokytoja Akvile Jociute 
dalyvauja kitame respublikiniame projekte -  ,,Drąsinkime 
ateitį“, skaityti ragina bibliotekos darbuotojos, pakvietusios  
vaikus dalyvauti projekte ,,Draugauk su knyga", o pradinių 
klasių mokytojos vykdo projektą ,,Zipio draugai“, kur mokiniai 
įgyja teigiamų socialinių įgūdžių.  

Įdomu tai, kad 
šiais mokslo metais į 
mokykloje vykdomą 
prevencinę veiklą labai 
aktyviai įsitrauk÷ 
naujai atidarytos UAB 
,,Saul÷s klinika“ 
direktorius gydytojas 
M. Bartkus. Kiekvieną 
savaitę po dvi valandas 
su 5-11 klasių mokiniais vyksta diskusijos apie įvairių toksinių 
medžiagų – alkoholio, tabako ir kt. - poveikį žmogaus 
organizmui. Mokiniai diskutuoja, piešia, žiūri filmus, užduoda 
daug klausimų. Štai po vieno renginio, skirto devintokams, buvo 
labai daug emocijų, teigiamų atsiliepimų. Mergait÷s dalinosi 
įspūdžiais: ,,Įdomu buvo klausytis. Smagu, kad mokykloje 
vyksta tokie renginiai“, ,,Susimąst÷me apie savo ateitį. 
Pakeit÷me požiūrį į alkoholį“, ,,Sužinojome, kad alkoholis 
kenkia labiau negu kitos toksin÷s medžiagos“, ,,Gavome daug 
informacijos apie alkoholio sukeliamas ligas“, ,,Nor÷tųsi tokių 
renginių daugiau.“ Taigi ši veikla ir toliau bus vykdoma, nes 
turima daug įdomių planų ateičiai. 

Mokykla yra tokia vieta, kurioje mokinys gauna daug 
žinių, bet jo elgesį, motyvus, poelgius  veikia  ir šeima, 
bendruomen÷, masin÷s informavimo priemon÷s. Ir kol vaikas 
nori gird÷ti suaugusiojo žodį, kol tiki jo autoritetu, reikia 
džiaugtis ir tuo naudotis.  
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        3c klas÷ džiaugiasi žiema 
 

 
 

Klampojom mes per gilų sniegą 
Ir sukos mums galvoj mintis: 

Na, kurgi, kur lipdysim šiandien 
Senius besmegenius.                                                                                                     

 
         Ieva Andriukaityt÷, 3c klas÷ 

 

APIE SAVE 
  Aš esu išdykusi Ievut÷! Man devyneri metai. Mano 

plaukų spalva ruda ir plaukai ilgi, tod÷l mane vadina ilgakase. 
Akys rudos spalvos. 

 Man iš visų švenčių 
labiausiai patinka Kal÷dos, nes per jas 
puošiame eglutę, žinoma, prieš tai 
s÷dame prie Kūčių stalo bei valgome 
įvairius patiekalus. Tiesa, skanu ir 
blynai, cepelinai, spagečiai bei 
narstukai, kuriuos moka padaryti mano 
mama! 

Aš mokausi Vytauto Didžiojo vidurin÷je mokykloje 3 c 
klas÷je. Esu mūsų klas÷s mergaičių vienos grup÷s vadov÷. 
M÷giamiausias mano užsi÷mimas skaityti knygas apie raganą 
Lil ę ir šokti. Man taip pat patinka žaisti kieme su draugais 
įvairius žaidimus: sl÷pynes, gaudynes, puskvadratį arba kvadratą. 

 Ir jei aš būčiau karalien÷, pastatyčiau pilį ir ten su 
šeima gyvenčiau. 

 

 
         Agnius Amachinas, 3c klas÷ 

 

APIE SAVE 
Aš esu trečiokas, 
Nedidukas. 
Vadinuosi aš Agniukas. 
Pagal ženklą aš v÷žys,  
Truput÷lį tinginys. 
M÷gstu aš žaisti futbolą 
Ir gaudyti v÷ją po laukus, 
Žiūriu siaubo filmukus, 
Ir globoju vaiduokliukus. 
Pasakykit atvirai: 
- Ar patinku, jums, draug÷s ir draugai! 
 

 
        Jon÷ Adomavičiūt÷, 3c klas÷ 

 

APIE SAVE  
             Sveiki, mano vardas Jon÷. Man devyneri metai. 

Mano plaukai šviesūs, o akys didel÷s, m÷lynos spalvos, tod÷l 
dažnai mane vadina m÷lynake.  

Aš mokausi Vytauto 
Didžiojo vidurin÷s mokyklos 3c 
klas÷je. Lankau  ,,Jaunučių” 
chorą, folkloro būrelį, kuriame 
šoku, groju kankl÷mis, dainuoju. 
Taip pat esu savo klas÷s 
mergaičių šokių grup÷s įkūr÷ja ir 
dar vienos grup÷s vadov÷. Mes 
šokame ,,Laum÷s juostą” ir 
,,Malūn÷lį”. Dar einu į 
orientavimosi sporto būrelį. 

Aš m÷gstu bendrauti su žmon÷mis, būti gamtoje, 
uogauti, grybauti. Mūsų šeima daug keliauja po Lietuvą. Tiesa, 
myliu gyvūnus, t.y. šunis, arklius, žaviuosi delfinais. Mano 
m÷gstamiausi patiekalai yra cepelinai ir pica. 

Užaugusi nor÷čiau būti šok÷ja ir daininink÷. Jei būčiau 
prezident÷, tai visus vargšus pavalgydinčiau ir apgyvendinčiau 
nuosavuose namuose. 

 

 
        Choro ,,Linksmas“ vadov÷ M.Buitkuvien÷ 

 
 

„SKAMB öK, DRAUGYSTöS DAINELE“ 
Taip pavadinta švent÷ vasario 5 dieną subūr÷ 

Skirsnemun÷s Jurgio Baltrušaičio ir mūsų mokyklų jaunuosius 
dainininkus, muzikantus ir šok÷jus.  

Į Skirsnemunę 
muzikos mokytojos 

D.Janušauskien÷s 
pakviesti mūsų 
mokyklos kolektyvai 
skub÷jo su dideliu 
džiaugsmu. Koncerte 
skamb÷jo dainos, 
atliekamos mažosios 
„Dainų dainel÷s“ 

dalyv÷s Aist÷s Tamošaityt÷s, Skirsnemun÷s Jurgio Baltrušaičio 
pagrd. m-klos jaunučių ir choro „Linksmas“ (vad. 
M.Buitkuvien÷). Maloniai nuteik÷ šiais metais susikūrusio 
Skirsnemun÷s fleitininkų ansamblio melodijos. Bet bene 
labiausiai visus sužav÷jo 
mūsų šokių kolektyvas 
„Žmogeliukai“, kuriam 
vadovauja mokytoja L. 
Žukauskien÷. Nuostabūs 
kostiumai, nuotaikingi 
originalūs šokiai paliko 
didelį įspūdį Skirsnemun÷s 
pradinių klasių mokiniams ir 
jų t÷veliams.            

Koncertas „Skamb÷k, draugyst÷s dainele“ užbaig÷ 
mokyklos pradinių klasių mokytojų organizuotas atvirų durų 
dienas t÷veliams. 
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         ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

AK, TA VALGYKLA... 
 

Tiek mokiniai, tiek mokytojai puikiai 
prisimena skausmingas permainas, įvykusias 
valgykloje prieš 5 metus. Atrodo, kad jau visi įprato 
prie naujos tvarkos, nusistov÷jusios vienintel÷je 
mokyklos maitinimo įstaigoje. Visai neseniai VšĮ 
,,Kretingos maistas“ gen. direktoriaus I.Norkaus 
pageidavimu buvo atlikta moksleivių ,,Maitinimo 
apklaus÷l÷“. Taigi, mūsų laikraščio korespondent÷s 
P.Krasauskait÷ ir K.Amachinait÷ pasidom÷jo, kokia 
situacija dabar, ką mano apklaustieji mokiniai. 

 Dauguma 
mokinių pripažįsta, kad 
valgykloje lankosi kasdien, 
tačiau maistą perka retai. 
Moksleiviai sako, kad 
labiausiai patinka bandel÷s, 
riešutai, lazdel÷s. Tiesa, 
m÷giami ir kai kurie 
karštieji patiekalai – pica 
bei karbonadas. Paaišk÷jo, 
kad labiausiai nepatinka 
sriubos bei kotletai. 
Mokiniai sako, kad 

pageidautų, jog valgykloje maistas būtų šviežias, 
skanus, pigesnis ir nor÷tų didesnių porcijų. Į meniu 
jie siūlytų dar įtraukti traškučius, kebabus, 
dešrainius, įvairius desertus, atsirado ir norinčių 
valgykloje paskanauti v÷darų.  

 Kalb÷dami apie švarą bei tvarką 
mokyklos valgykloje mokiniai yra vieningos 
nuomon÷s, kad trūksta tvarkos, jaukumo, švarumo, 
nes dažnai smirdi 
pad÷klai, yra 
nenuvalyti stalai, 
k÷d÷s, gaila, kad ir 
patys mokiniai 
dažnai nenusineša 
nuo stalų indų. Kai 
kurie mokiniai 
siūlo išmesti sulūžusius pad÷klus, o indus švariau 
išplauti. Nuomon÷ apie aptarnavimą taip pat n÷ra 
gera. Dauguma mokinių piktinasi, kad maistas 
paduodamas plikomis rankomis, personalas ned÷vi 
pirštinių. Mokiniai sako, kad valgyklos darbuotojos 
juos apr÷kia, yra nemandagios, dirba labai l÷tai, yra 
piktos, irzlios, o po pamokų visai neaptarnauja. 

 Įdomūs mokinių pasiūlymai, kuriuos 
jie pateik÷ VšĮ ,,Kretingos maistas“ gen. direktoriui 
I.Norkui: įvairesnis meniu, skanesni  patiekalai, 
pigesnis maistas, daugiau švaros ir tvarkos. Buvo net 
pasiūlyta visai uždaryti tokią valgyklą... Bet dar 
įdomiau – ar kas nors pasikeis toje mūsų 
valgykloje... 

 
 

 
 

 
        Socialin÷ pedagog÷ Nijol÷ Paulikien÷  

 

,,RYTOJAUS ATEITIS – MANO 
RANKOSE“  

Mūsų mokykloje nuolat vykdoma įvairi ugdomoji veikla: 
tradicin÷s bei diferencijuotos pamokos, būreliai, turiningi linksmi  
renginiai, įvairūs projektai. Tačiau tai dar ne viskas - mokiniai  
dalyvauja net keliuose respublikiniuose renginiuose. Tiesa, apie juos 
nedrįsta pasigirti draugams. O gal mano, kad tai n÷ra labai svarbu.  

2009 m. spalio m÷n. vyresniųjų klasių mokiniai buvo 
pakviesti dalyvauti  karjeros planavimo ir gyvenimo įgūdžių 
tobulinimo respublikin÷je programoje ,,Rytojaus ateitis – mano 
rankose“. Programą pareng÷ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, 
neformaliojo švietimo asociacija ,,Jaunimo akademija“. Norinčių 
dalyvauti projekte atsirado nemažas būrelis, tačiau pasitarus, 
pasimokius užduotis atlikti pavyko tik šešioms merginoms iš 9-11 
klasių. Jos susipažino su karjeros samprata, mok÷si nustatyti 
asmeninius tikslus, vertybes, susirinkusios po pamokų atliko testus -
steng÷si išsiaiškinti, kokiai veiklai labiausiai tinkamos, kuo nor÷tų 
tapti po kelerių metų. Kiekviena projekto dalyv÷ paruoš÷ ir išsiunt÷ 
savo karjeros planą, panaudodama įvairias išraiškos priemones – 
fotografiją, tapybą, rašinius ir kt.   

Projekte dalyvavo daugiau kaip 2000 dalyvių iš visos 
Lietuvos. Mokiniai pristat÷ savo karjeros planus, dalyvavo įvairiuose 
renginiuose. Gruodžio 9 d. dvi mūsų mokyklos mokin÷s vyko į 
mokymus Vilniuje. Sausio 28 d. jau visos  dalyv÷s -Sandra Urbait÷, 
Paulina Gabrielaityt÷, Auks÷ Vabalait÷, Audinga Bakšyt÷, Viktorija 
Šeškut÷, Živil÷ Mockut÷ ir socialin÷ pedagog÷ Nijol÷ Paulikien÷ - 
buvo pakviestos į Vilnių, į konferenciją  apie profesijas, verslą, 
kurioje pasisak÷ Darbo ir socalinių tyrimų instituto direktorius 
Boguslavas Gruževskis, ISM Vadybos  ir ekonomikos universiteto 
d÷stytojas psichologas Anicetas Suchockis,  verslininkai ir kt. 

Manau, kad šios mokin÷s dalyvaudamos projekte ,,Rytojaus 
ateitis– mano rankose“ daug sužinojo, patyr÷ įspūdžių. Merginoms ir 
ateityje įgyta patirti bus naudinga renkantis profesiją. 

 
 
 

 

Vytauto Didžiojo vid. m-klos 
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Leidžia Jaunųjų žurnalistų būrelis  
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