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          TRUMPAI 
 
 
Kovo 31 dieną vyko 
VI rajonin÷ 7-8 klasių 
mokinių lietuvių 
kalbos olimpiada. 
Dalyvius sveikino 
direktorius V.Bakšys.  
Mūsų mokyklos 
mokin÷s už÷m÷ šias 
vietas: Inga 
Laurinaityt÷ – I vieta 
(mokyt. I. 
Kupcikevičien÷), Milda Vabalait÷ -  I vieta (mokyt. 
V.Greičiūnien÷), Paulina Periokait÷ - II vieta (mokyt. 
L.Songailien÷), Viktorija Klastaityt÷ -  III vieta (mokyt. I. 
Kupcikevičien÷).  Sveikiname!  

 
 

 
 
Balandžio 1 d. vyko tradicin÷ šokių švent÷ – tai projekto 
,,Dovana t÷vynei“ baigiamoji dalis. 
 

 

 

 
Balandžio 7 dieną skaitykloje vyko 
susitikimas su rašytoja Jolita 
Skablauskaite ir literatūros kritike Jūrate 
Sprindyte.  J.Skablauskait÷ - savito 
braižo rašytoja, šešių romanų, kelių 
apysakų ir apsakymų knygų bei poezijos 
rinkinio autor÷. Jos kūriniuose daug 
paslaptingų įvykių, vizijų, pojūčių. 
Mokiniai išsamiausiai yra susipažinę su 
jos kūriniu ,,Liūnsargių moteris“. Nuo 
1998 m. rašytoja atsid÷jusi tik kūrybai - 
rašo knygas ir jas iliustruoja, rengia 
parodas.  
 
 

 
 
Balandžio 11-15 d. vyko 
Sveikatos savait÷s 
renginiai. ,,Arbatos 
klube" šurmuliavo 
arbatos degustuotojai. 
Smalsiausi susipažino su 
informacija apie 
vaistinguosius augalus. 
V÷liau vyko mokymai 
apie vaistažolių rinkimą, 
džiovinimą, laikymą, 
vartojimą. Buvo platinamos atmintin÷s apie vaistažoles. 
Aktų sal÷je surengtas seminaras ,,Žmon÷s ir augalai: 
natūralios priemon÷s sveikatai stiprinti" (lektorius 
V.Skirkevičius). Sveikatos savait÷s renginius vainikavo 5-6 
klasių projektas ,,Aukime kartu: vaikai ir g÷l÷s": mokiniai 
kartu su t÷veliais, aukl÷tojomis sodino g÷les. 

 
 
Balandžio 11 d. vyko 5 – 6 
kl. viktorina konkursas „Aš – 
mokinys“. Kiekvienas 
mokinys (be išimčių) turi 
teisę naudotis visomis 
teis÷mis ir privalo laikytis 
visų pareigų, nurodytų 
,,Mokinių elgesio 
taisykl÷se“. 
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         V.Greičiūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 

TEATRIUK Ų ŠVENTö  
Balandžio 14 d. mūsų mokykloje vyko rajonin÷ pradinių 

klasių teatriukų švent÷, kuri jau tapo gražia tradicija. Švent÷s 
id÷ja – sukviesti visus vaidinančius rajono mokinukus į vieną 
būrį, kur jie gal÷tų parodyti sukurtus spektakliukus, pažiūr÷ti 
draugų kūrybą, tod÷l švent÷ kasmet vyksta vis kitoje mokykloje.  

Šiais metais į mūsų surengtą šventę susirinko penki 
kolektyvai, kuriuos į sceną pakviet÷ ved÷jai burtininkai L÷l÷lynai 
(U.Samulevičiūt÷ ir A.Kulikauskas). Žiūrovai net kvapą sulaikę 
steb÷jo pačių mažiausių aktorių iš Veliuonos Antano ir Jono 
Juškų vidurin÷s 
mokyklos spektaklį 
pagal K.Kubilinską 
„Kaip strazdas eglę 
kirto“ (vadov÷ 
G.Jokubauskien÷). 
Visiems įsimin÷ ir 
mažojo Petriuko 
kelion÷ po vabalų 
pasaulį, kol iš 
nykštuko v÷l gal÷jo 
virsti berniuku. Tai pamokanti istorija, kas gali nutikti vaikams, 
kurie nesusitvarko žaislų. Šį spektaklį sukūr÷ mūsų mokyklos 
jaunieji aktoriai (vadov÷ I.Petrauskien÷). Taip pat mūsų 
mokyklos antrokai, vadovaujami J.Unguraitien÷s, taip pat sukūr÷ 

spektaklį apie 
vabaliukus - 

T.Lorenčien÷s 
„Drugelio diena“. 

Vyt÷nų 
pagrindin÷s 

mokyklos vaikų 
dramos būrelio 
aktoriai (vadov÷ R. 
Danaitien÷) visus 
mok÷ būti 

draugiškiems, saugoti, tausoti knygeles, kad jų nesugraužtų 
pel÷s. Pradinukai iš Klausučių Stasio Santvaro pagrindin÷s 
mokyklos vaidino V.Teilor „Pelių mūšį“ (vadov÷ L. Pareigien÷). 
Žinoma, vaidinimai  džiugino žiūrovus, bet didžiausią įspūdį jie 
paliko patiems aktoriams - juk rajono mokyklų mokinukai pirmą 
kartą vaidino tokioje didel÷je scenoje, sausakimšoje sal÷je!  

   Po puikiai pavykusios švent÷s mažieji aktoriai gavo po 
didelę saldžią dovaną, o visoms jų mokytojoms, vadov÷ms 
direktoriaus pavaduotojas Saulius Ambrazaitis įteik÷ pad÷kas.  

 
          E.Dobilait÷, M.Matukevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 

5-6 KL. MOKINI Ų UGDYMAS  
5-6 klasių mokiniai pakankamai s÷kmingai baig÷ II trimestrą. 
Ypač puikiai sek÷si 5b kl. mokinei Ugnei Samulevičiūtei – 
mergait÷s visi įvertinimai yra tik labai geri. Pažangiausia klas÷ – 
tai 5b. Geriausi kokyb÷s rodikliai yra šių klasių: 5b – 72% ; 6d – 
65% ; 6a – 64% ; 5d – 63%. Žinoma, kai kurios klas÷s tur÷tų 
gerinti mokymosi kokybę, nes ji tesiekia vos 37% - 38% . 
Mokyklos lankomumo rodikliai yra tokie: iš viso praleistos 4405 
pamokos, iš jų d÷l ligos - 2500 pamokos, o nepateisintos liko 176 
pamokos. Belieka tik÷tis, kad III trimestrą visi mažiau sirgs, 
geriau lankys mokyklą ir s÷kmingai užbaigs šiuos mokslo metus! 

 

 
          ,,Žvilgsnio“ inf.  

 

KENGŪRA 2011 
 

Tarptautinis 
matematikos konkursas 
KENGŪRA 2011 vyko 
kovo 17 d. 1126 
mokyklose.  
Konkurse dalyvavo 
daugiau kaip 62000. 
Neseniai buvo paskelbti 
rezultatai. Džiugu, kad 
7c klas÷s mokinys 
Arminas Petraitis pateko 
į 50 geriausių mokinių 
Lietuvoje sąrašą. 
Berniukas už÷m÷ 34 
vietą! Sveikiname 
Arminą ir jo mokytoją Vidą Dobilienę!  
☺ ∞ ☺ ∞ ☺ ∞ ☺ ∞ ☺ ∞ ☺ ∞ ☺ ∞ ☺ ∞ ☺ ∞ ☺ ∞ ☺  

Į  geriausių moksleivių Jurbarko rajone 
dešimtuką pateko net 26 mūsų mokyklos mokiniai. 
Sveikiname! 
 
Klas÷ Mokinio vardas, pavard÷ Mokytojas 

1b Meda Zaksait÷ Vilija Levgardien÷ 
1b Aust÷ja Einingyt÷ Vilija Levgardien÷ 
1a Samanta Lopetaityt÷ Irena Dumašien÷ 
2c Barbora Jociūt÷ Janina Unguraitien÷ 
2c Aist÷ Aleksandravičiūt÷ Janina Unguraitien÷ 
2a Sandra Spaustynaityt÷ Ingrida Petrauskien÷ 
3a Vaida Šlickyt÷ Lijana Kriaučiūnien÷ 
3b Benas Petraitis Kristina Petkuvien÷ 
4a Daniel÷ Švelnyt÷ Bron÷ Jašinskien÷ 
4b Meda Sakalauskait÷ Gailut÷ Mencien÷ 
5b Aistis Mozūraitis Diana Aksamitauskien÷ 
5b Ugn÷ Tamulevičiūt÷ Diana Aksamitauskien÷ 
5b Vytaut÷ Pažereckait÷ Diana Aksamitauskien÷ 
6b Žilvinas Pranaitis Vida Dobilien÷ 
6d Deimant÷ Noreikait÷ Valerija Kalinauskien÷ 
7c Arminas Petraitis Vida Dobilien÷ 
7b Tadas Karanauskas Asta Zikien÷ 
7b Kristina Rušyt÷ Asta Zikien÷ 
7c Ugn÷ Valčiukait÷ Vida Dobilien÷ 
7b Eimantas Petraitis Asta Zikien÷ 
8a Milda Vabalait÷ Vida Dobilien÷ 
8a Gabija Mockevičiūt÷ Vida Dobilien÷ 
8a Karolina Čepukait÷ Vida Dobilien÷ 
11b Rokas Jagminas Asta Zikien÷ 
11a Gabriel÷ Masionyt÷ Asta Zikien÷ 
11a Agn÷ Adomavičiūt÷ Asta Zikien÷ 
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         IŠ ARČIAU...  
Skyrelį rengia ,,Žvilgsnio“ korespondentas Žilvinas Pranaitis 
 

KAS PATINKA MOKYTOJAI  
KRISTINAI SINKIENEI? 

M÷gstamiausia knyga: 
J. Erlickas. ,,Mano 
meil÷ stikliniais 
kaliošais“. 
M÷gstamiausias 
rašytojas: Juozas 
Erlickas.  
M÷gstamiausia aktor÷: 
Rūta Mikelkevičiūt÷.  
M÷gstamiausias 
aktorius:  Jackie 
Chanas. 
M÷gstamiausias valgis:  
Vynuog÷s. 
Talismanas: Neturiu.  
M÷gstamiausias 
filmas: 
 ,,Grafas Montekristas“.   

Labiausiai patinkanti g÷l÷: Frezija.  
Linksmiausias įvykis: Kadangi mano t÷vai gyvena pasienyje, 
ten lankosi labai daug žmonių, šnekančių rusiškai. Kai vieš÷jau 
pas savo t÷vus, už÷jau į turgelį.  M÷sos skyriuje prie manęs 
pri÷jo rusiškai kalbanti moterišk÷ ir paklaus÷: 
-  Po čiom mesa? (t.y. kiek kainuoja m÷sa?) 
Kadangi esu įpratusi vis angliškai kalb÷ti, tai ir sakau: 
- What? 
Abi mes labai sutrikom, viena į kitą pasižiūr÷jom ir nu÷jom – 
nesusišnek÷jom... 
 

 
        P.Krasauskait÷ ir K.Amachinait÷, ,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

 

SAUGAUS EISMO SAVAITö  
    Balandžio m÷nesį 4-8 dienomis mūsų mokykloje 

vyko saugaus eismo savait÷. Renginio organizatoriai mums 
paruoš÷ daug konkursų ir kitokių malonių staigmenų. 

Balandžio 4 
d. vyko „Kelio ženklų 
paradas“. Mokiniai ant 
rūbinių durų pakabino 
kelio ženklus, apie 
juos sukūr÷ linksmus 
ketureilius. Kurti 
eil÷raštukus gal÷jo visi 
1-12 kl. mokiniai. O 
komisija (A.Gailius, 
N.Paulikien÷, 
N.Laurinaitien÷ ir 
J.Unguraitien÷) išrinko 
linksmiausius ir 
įsimintiniausius 
eil÷raščius. Mokinių 
šmaikštumas, 
kūrybiškumas buvo 

įvertinti - už tai jie gavo pad÷kos raštus. 

   Balandžio 5 d. buvo atidaryta „Atšvaitų siena“. Ją 
gamino ir prižiūr÷jo saugaus eismo būrelio nariai, padedami 
dail÷s mokytojos J.Davidavičien÷s.  

  Balandžio 7 d. 5-7 kl. ir 8-10 kl. mokiniai dalyvavo 
saugaus eismo viktorinoje. Visiems dalyviams įteiktos pad÷kos 
bei dovan÷l÷s, o nugal÷tojams atiteko šaunūs prizai. Viktoriną 
filmavo Jurbarko televizija 
„Rygveda“. 

  Balandžio 8 d. ne vienam 
mokiniui, klasei buvo įteikti šie 
apdovanojimai: „Geriausiam eismo 
taisyklių žinovui“, „Aktyviausiai 
klasei“ (nugal÷jo 5b ir 8b klas÷s), 
„Šmaikščiausiai, linksmiausiai, 
įsimintiniausiai apibūdinusiam kelio 
ženklą“.  

    Šią saugaus eismo 
savaitę organizavo saugaus eismo 
būrelio vadovas A.Gailius ir 
socialin÷ pedagog÷ N.Paulikien÷.  
Sveikiname nugal÷tojus ir tikim÷s, kad nuo šiol mūsų mokiniai 
ne tik puikiai pažinos kelio ženklus, bet ir laikysis saugaus eismo 
taisyklių!  

 
        ,,Žvilgsnio“ nuotraukų skyrelis ,,KODöL?“ 
 

KODöL 3 aukšte 
vanduo taip 
skverbiasi per 
lubas, jog netrukus 
teks ieškotis ne tik 
guminių batų, bet ir 
sk÷čių?  

 
 
 

 
 

 
 KODöL 

mokiniams valgykloje 
dalinami apelsinai 
atsiduria netoli 
mokyklos esančioje 
gyvatvor÷je?  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
KODöL pamirštame, 
jog esame savo 
mokyklos šeimininkai 
ir užuot ją puosel÷ję 
niokojame? 
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     Visuomen÷s sveikatos specialist÷ Vilija Veverskien÷ 
 

      SVEIKATA – M ŪSŲ TURTAS  
Jau antrą kartą šiais mokslo metais mūsų 

mokykloje lank÷si Šilal÷s rajono savivaldyb÷s 
Visuomen÷s 

sveikatos biuro 
specialistai, kurie 
septintos klas÷s 
mokiniams skait÷ 
paskaitas, ved÷ 
diskusijas ir rod÷ 

vaizdinę 
medžiagą, 

susijusią su 
brangiausiu mūsų 
turtu - sveikata. 
Berniukai buvo 
supažindinti su 

pasitaikančiomis lytin÷s brandos problemomis, buvo 
mokoma, kaip įveikti tuo laikotarpiu iškylančius 
sunkumus, o mergait÷ms buvo skaitoma paskaita apie 
sveiką gyvenimą ir mitybą. 

 
      Ž.Mockut÷, V.Šeškut÷, 10a klas÷s mokin÷s 
 

,,BAISIOJI  PRAEITIS GYVA 
PRISIMINIMUOSE”  

(tęsinys iš 7 nr.) 
Aldona prisimena, jog po ilgos kelion÷s 

traukiniu moterys skalb÷ up÷je, nors skalbimo 
priemonių nebuvo, paklod÷se  knibžd÷jo ut÷l÷s. 
Nebūdavo duonos, kartais net tris m÷nesius. Reik÷davo  
stov÷ti eil÷se, t÷vas pastatydavo prie maitinimo punkto 
ir Aldona tur÷davo laukti, kol kitas šeimos narys ją 
pakeis. Tada jai tebuvo tik 13 metų. Prisimena vieną 
ypatingą įvykį, kaip kartą b÷giodama pamet÷ dešimt 
rublių, tai buvo pirmas kartas, kada t÷velis  skaudžiai 
muš÷. Kiekvienas pinig÷lis buvo skaičiuojamas ir 
taupomas, o šie buvo paskutiniai. Jei netur÷davo 
pinigų, tai netur÷davo  ko valgyti. Kai gaudavo duonos, 
ją dalindavosi į tris dalis: pusryčiams, pietums, 
vakarienei, dažniausiai virdavo vadinamąją duonzupę. 
Nuolat stigo maisto, tod÷l tremtiniams tekdavo badauti. 
„Be duonos dar valgydavome sušalusias bulves, o kartą 
per Velykas mama gavo grūdų, juos apšutino – tai buvo 
pačios geriausios Velykos“- prisiminimais dalijosi 
Aldona Bunikien÷. Per šventes atvažiuodavo kunigas 
Izidorius Butkus, buvęs Skirsmenun÷s klebonas. Šio 
kunigo d÷ka Žilgorodoke gyvenantys vaikai pri÷m÷ 
pirmąją komuniją, tereik÷jo išmokti kelias maldas. 
Dabar kunigas Izidorius Butkus gyvena Kaune, yra 
Šančių klebonas. Nors ir sulaukęs garbingo amžiaus 
(jam 80 metų), puikiai prisimena tuos laikus, kai Sibire 
dalindavosi duonos pluta su kitais savo likimo broliais. 

Daug visko išgyventa, daug įvairių žmonių 
sutikta. Nelengva buvo amžino įšalo krašte 
suaugusiems, daug iškent÷jo vaikai, prival÷ję atlikti 
vieną svarbiausių savo pareigų - lankyti pamokas. 
„Mokykla buvo netoli, reik÷davo pereiti  per kelią, į ją 
daugiausia eidavo lietuviai, gal keli rusai. Rusų vaikai 

lietuviukus vadindavo fašistais, m÷tydavo į juos akmenis. Nuolat 
tremtiniai ir jų vaikai jausdavo patyčias, nepagarbą, kęsdavo 
pažeminimą“, - prisimena Aldona. 

 Sunku buvo tremtiniams, bet tur÷jo stengtis kaip nors 
išgyventi, išlikti, daug dirbdavo. Mieste buvo lentpjūv÷, atvykusieji 
baig÷ statyti spirito gamyklą, dauguma ten ir dirbo. Spiritą 
gamindavo iš pjuvenų ir medienos. V÷liau atsirado parduotuvių, 
plytin÷, maža ligonin÷. Parduotuv÷se būdavo audinių, taigi moterys 
stengdavosi ką nors pasiūti savo šeimai. V÷liau pastat÷ didesnę 
ligoninę. Tremtiniai iškas÷ šulinį, o žiemą, kai būdavo -50 laipsnių, 
vyrai ryte išdaužydavo ledą ir vanduo garuodavo. Tiesa, šulinį iškas÷ 
Lapinskų šeima iš Biržų, žmona ir vyras. Tai buvo labai sunkus 
darbas. Lietuviai visokiais būdais steng÷si išlikti, išgyventi, jaut÷ 
pareigą rodyti gerą pavyzdį ne tik  aplinkiniams, bet ypač savo 
vaikams, kad šie neužmirštų, jog darbštumas – vienas iš svarbiausių 
lietuvio bruožų. 10 metų Bunikiai gyveno Žilgorodoke. Užsiimdavo 
žemdirbyste, su kastuvais sukasdavo žemę. Lauke augdavo svogūnai, 
morkos, bulv÷s. V÷liau žem÷s nereik÷davo iš naujo kasti, buvo 
galima sodinti toliau į tas pačias vietas. Po 10–15 arų sukasdavo 
kastuvais. „Gaudavome kelis siuntinius iš Lietuvos. Daugiausia ten 
buvo įd÷ta lašinių, kuriais v÷liau mama gardindavo sriubą. 
Suaugusieji sunkiai dirbo statybose. T÷vas dažnai eidavo su broliais 
mūryti rusiškų krosnių, kantriai rodydavo vaikams, kaip reikia dirbti, 
šie maišydavo skiedinį, nešdavo plytas. T÷vas pasiimdavo 250 rublių 
avansą, tod÷l algos negaudavo, reik÷davo išgyventi su šiais pinigais 
visai gausiai šeimai.  Retkarčiais atvažiuodavo labai turtingų čigonų, 
kurie supirkdavo lovatieses, vertingesnius buities daiktus, atsivežtus 
dar iš Lietuvos, už tai mama gaudavo pinigų“, - pasakoja Aldona. 
Taigi tremtiniai įvairiausiais būdais prasimanydavo pinigų 
būtiniausiems dalykams, dažniausiai maistui. <…> 

Visam laikui į Lietuvą Bunikių šeima grįžo 1970 m. Gyveno 
sunkiai, bet džiaug÷si, kad pagaliau įsikūr÷ gimtin÷je. Pra÷jo daug 
metų, daugelį dalykų nusineš÷ srauni užmaršties up÷, bet Sibiro 
tremties baisumų niekas negali ištrinti iš žmogaus atminties. 

 Šiuo metu Aldona, kol dar turi pakankamai sveikatos, 
susitinka su tais, kurie buvo šalia pačiomis sunkiausiomis kančios ir 
pažeminimų valandomis. Ji kiekvienais metais važiuoja į Ariogalą, 
kur organizuojami tremtinių susitikimai, 
su gera drauge taip pat tremtine Ada 
Baubliene. Ten bendrauja su žmon÷mis, 
kurie gyveno Žilgorodoke, pasidžiaugia, 
kad dar gyvi, sveiki, prisimena baisiąją 
tremtį. Buvo ir Jurbarke susitikimų. 
Juos organizavo aktyvūs žmon÷s – buvę 
tremtiniai.   

Nors jau daug metų nuslinko 
praeitin, baisiųjų sovietinių nusikaltimų 
lietuvių tauta nepamirš. Žmon÷s, kurie 
per÷jo tremties pragarą, yra pavyzdys 
visiems. Jų prisiminimai – vertinga 
medžiaga ateinančioms kartoms 
mokytis gerumo, pakantumo, meil÷s 
t÷vynei ir artimui. 

 Aldona Bunikien÷. 2008 m. 
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