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 K.Amachinait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

POPIETö 
 ,,SODAI LELIUMOJ, 

LELIUMOJ“  
Gruodžio 16 d. mūsų mokykloje vyko 
adventinis renginys ,,Sodai leliumoj, 

leliumoj“. Daugybę dienų bruzd÷jo jam besiruošdami 6b, 
6c, 6d, 7c, 8a, 8b, 8c ir 10b klasių mokiniai, kuriuos 
muzikos moko Inga Andreikevičien÷. Ypač kruopščiai salę 
puoš÷ 7c ir 6b klasių vaikai su savo aukl÷tojomis, o 
kvietimus, skelbimus raš÷ 7c klas÷s mokiniai.  

Prasid÷jus renginiui šventin÷s popiet÷s dalyviai 
dešimtokai šoko niekam dar nematytą advento šokį ,,Jievaro 
tiltas“. Kankl÷mis pritariant dešimtokei Miglei 
Matukevičiūtei darniai skamb÷jo Kal÷dų dainos ,,Kam tavo, 
vilkeli, akel÷s šviesios“, ,,Eikim, bernai, kal÷daut“ ir ‚,Sodai 
leliumoj, leliumoj“. Popietei iškilmingumo suteik÷ vingrios 
trimito ir saksofono melodijos – šiais instrumentais grojo 
Jovydas Griškus, Milda Videikait÷, Gytis Onusaitis bei 
Antano Sodeikos meno mokyklos mokytojas Vincas 
Bakšys.  Solist÷ Just÷ Bunikyt÷ su ansambliu ,,Mozaika“ 
dainavo ,,Apie naktužę“, o Laura Grybait÷ ir Migl÷ 
Petrušaityt÷  - ,,Apie žvirblį“. Žiūrovus ir dalyvius su 
Advento papročiais supažindino Meda Mačiulaityt÷ ir Ugn÷ 
Samulevičiūt÷. Visus džiugino lanksčios mokytojos 
A.Rukšnien÷s mokomos šok÷jos. Skamb÷jo ansamblio 
,,Mozaika“ atliekama daina ,,Apie naujuosius metus“, o 
Viktorija ir 
Dovil÷ dainavo 
,,Apie 
debes÷lius“, 6 
klasių mokiniai 
-  ,,Žiemos 
valsą“. Popietei 
baigiantis, 
dalyviams 
uždegus 
bengališkas 
liepsneles, 
kartu su savo mokine Indre Gav÷naite lyrišką giesmę 
,,Kal÷dų naktį tylią“ giedojo ir muzikos mokytoja, renginio 
organizator÷ Inga Andreikevičien÷.  

Visiems renginio dalyviams, svečiams buvo sukurta 
ypatinga šventin÷ nuotaika. Besiskirstydami žiūrovai 
šypsojosi, buvo pakiliai, šventiškai nusiteikę – seniai 
mokykloje nebuvo tokio jaukaus, dvasią nuskaidrinančio 
renginio. 
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         „Ką darytum, jei gal÷tum 
būti kal ÷dine dovan÷le, kokia 
būtum, kam ji tur ÷tų būti 
įteikta, kod÷l?“   
 

 Skyrelį rengia ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ M.Matukevičiūt÷   
 

          Ugnius Mockus, 8 m. (2c kl.) 
Apie save: „Visada 

draugiškas“. 
Aš būčiau žalios spalvos 

mašina. Padovanočiau ją draugui 
Matui, su kuriuo draugauju nuo 
darželio laikų. Kartu m÷gstame 
b÷gioti, statyti pilis iš sniego, o 
vasarą žaisti su mašin÷l÷mis. 
 

Ieva Girdžiūt÷, 8 m. (2c kl.) 
Apie save: „Nuolat 

besišypsanti“. 
Tapčiau telefonu su liečiamu 

ekranu. Padovanočiau mamytei, nes 
mama labai daug visko yra 
padariusi d÷l Ievos. Pavyzdžiui, 
vieną vasaros dieną, kai užsiman÷ 
maudytis karjere, mama ją tiesiog 
pa÷m÷ ir nuvež÷! Mamytei reikia 
naujo telefono, senasis atsibodo.  

 
Dainius Kavaliauskas, 8 m. (2c kl.) 

Apie save: ,,Besiblaškantis”. 
Pavirsčiau tikra Kal÷dų egle, 

padovanočiau ją savo šeimai, kad 
būtų laimingi. O gal būčiau 
kamuolys, kurį padovanočiau 
draugui Lukui, su kuriuo draugaujam 
jau 5 metai? Neapsisprendžiu... 
(šypsosi susimąstęs Dainius) 
 
 
 

Erikas Pranskaitis,8 m.(2c 
kl.) 

Apie save: „Gerietis“ 
Būčiau atvirukas. 

Toks raudonas, su link÷jimu 
viduje: „Linksmų švenčių, 
daug didelių dovanų, 
įsimintinų šv. Kal÷dų!” 

Padovanočiau jį savo 
mylimiausiai močiutei, nes 
žinau, kad jai labai patiktų -  
taip ją pradžiuginčiau.  

 

 
 

 

 
G.Balčiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 
NESPRĘSK APIE 
KNYGĄ PAGAL 

VIRŠEL Į   
 

Airidas Aliošius iš 4b klas÷s perskait÷ knygą  ,,Frankenšteinas“, 
kurios autor÷ yra Mer÷ Šeli. Knyga iš serijos ,,Iliustruota 
Didžioji Klasika“. Airidui draugas Ignas pasiūl÷ pasiimti ir 
perskaityti net  keletą knygų: „Beždžionių planeta“, „Mobis 
Dikas“ ir „Frankenšteinas“. Tačiau Airidas pasirinko pastarąją, 
nes jos dar nebuvo skaitęs, be to, nepaprastai įspūdingai atrod÷ 
viršelis. Knygoje 
rašoma apie 
mokslininką, 
kuris sukūr÷ 
žmogų iš gyvūnų 
kauliukų. V÷liau 
mokslininkas pats 
b÷go nuo savo 
kūrinio, nes šis jį 
persekiojo. Taigi, 
pasakojimas labai 
įdomus, nes 
siužetas 
intriguojantis ir įtemptas.  
Komentaras. Mokyklos bibliotekinink÷ R.Poškuvien÷ sako, 
kad yra skaičiusi ne tik šią knygą, bet ir daug kitų leidinių iš šios 
serijos. Kai tik pasirod÷ ,,Iliustruota Didžioji Klasika“, nor÷josi 
žinoti,  kuo skiriasi tikrasis pasakojimas nuo adaptuotos, tai yra 
pritaikytos vaikams, versijos. Šios serijos knygas vaikai labai 
skaito – ir ne tik pradinukai, bet ir mokiniai iš 5, 6, 7 klasių. Šios 
serijos knygų yra daugiau kaip 50.  

 
M.Matukevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
POPIETö SU NEĮGALIAISIAIS 

Gruodžio 3-oji - tarptautine neįgaliųjų žmonių diena. Ta 
proga gruodžio 5-ąją dieną  keletas 10b klas÷s mokinių su 
mokytoja A.Jociute aplank÷ Jurbarko darželio-mokyklos 
„Ąžuoliukas“ neįgaliųjų grupę. Mokiniai ÷jo tik÷damiesi 
pabendrauti, 
parodyti d÷mesį ten 
esantiems vaikams. 
Eiva su Luku jiems 
padovanojo šokį, 
Paulius pagrojo 
gitara, likusieji 
pritardami dainavo. 
Po to visi kartu 
pieš÷me žiemą, 
kurios labai 
laukiame.  

Buvo iš tiesų smagu susitikti, pabendrauti.  Laikas pra÷jo 
nepastebimai! Džiaugiam÷s, kad jau ne pirmi metai mūsų 
mokykla ir darželis-mokykla „Ąžuoliukas“ palaiko draugiškus 
ryšius. 
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         E.Dobilait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

VAIKO GEROV öS KOMISIJA 
Nuo šių metų visose Lietuvos mokyklose įsteigtos 
vaiko gerov÷s komisijos. Mūsų mokykloje taip pat 

įkurta tokia komisija, kurios pirmininkas yra direktorius 
Viljamas Bakšys, sekretor÷ lietuvių kalbos mokytoja Violeta 
Greičiūnien÷. Vaiko gerov÷s komisijos nariai: fizikos mokytoja 
Laimut÷ Jancevičien÷, biologijos mokytoja Rita Lazdauskien÷, 
pradinių klasių mokytoja Gailut÷ Mencien÷, etikos mokytoja 
Irmanta Valošinien÷, specialioji pedagog÷ Aušra Mockien÷, 
logoped÷ Ligita Ramanauskait÷, psicholog÷ Raminta Beineryt÷, 
socialin÷ pedagog÷ Nijol÷ Paulikien÷. 

Mokyklos direktorius Viljamas Bakšys sako, kad Vaiko 
gerov÷s komisijos tikslai yra numatyti tokie: organizuoti ir 
koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios 
ir palankios ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų 

pritaikymą. 
Paprasčiau tariant, 
komisijos tikslas 
yra sujungti visų 

mokykloje 
dirbančių pastangas, 
kad būtų užtikrinta, 
jog mokiniai bus 
saugūs ir sveiki, 
laiku gaus pagalbą, 
jei atsiranda 
sunkumų mokantis 

arba bendraujant, o mokytojams bus padedama parinkti ir 
pritaikyti geriausius mokymo metodus. 

,,Artimiausi planai? Komisija planuoja, - pasakoja apie 
perspektyvas pirmininkas direktorius Viljamas Bakšys, - daug 
d÷mesio skirti mokyklos bendruomen÷s supažindinimui su 
darbais, kuriuos ji gali atlikti ir atlieka, analizuoti elgesio 
taisyklių pažeidimus ir teikti siūlymus bei rekomendacijas 
mokytojams d÷l ugdymo metodų ir darbo organizavimo su 
vaikais, kurių elgesys yra nepageidautinas. Taip pat analizuoti, ar 
mokiniai gauna tinkamą pagalbą, jei jų ugdymo rezultatai yra 
nelabai geri.“ 

 

 
        Inga Foktait÷, 6d klas÷ 
 

VIEŠNAGö VELIUONOJE 
Šiemet rajoninis 5-6 klasių lietuvių kalbos diktanto 
rašymo turas vyko Veliuonos A. ir J. Juškų 

vidurin÷je mokykloje. Iš mūsų mokyklos važiavo 4 penktok÷s (J. 
Adomavičiūt÷ 5c, D.  Mandrijauskait÷ 5c, M. Sakalauskait÷ 5b, 
M. Šventoraityt÷ 5b) ir 4 šeštok÷s (U. Smiltniekait÷ 6c, I. 
Jomantait÷ 6b, G. Laurinaityt÷ 6d ir I. Foktait÷ 6d). 

Buvo labai smagu! Iš pradžių mus pasveikino konkurso 
reng÷jai, trumpai koncertavo, pristat÷ vertinimo komisiją. Parašę 
diktantą, visi ÷jome į mokyklos literatūros muziejų. Ten buvo 
daug pasakojama apie Antaną ir Joną Juškas, kurie gyveno bei 
mok÷si Veliuonoje. Iš÷jusius iš muziejaus mus pavaišino šilta 
arbata mokyklos valgykloje. Bet labiausiai man įsimin÷ kopimas 
į Veliuonos bažnyčią. Iš bokšto buvo matyti nuostabūs vaizdai. 
Žinoma, mes užlipome ir ant piliakalnio, kuris yra šalia 
bažnyčios.  

Deja, ši diena negal÷jo tęstis amžinai. Sulipę į autobusą, 
išvažiavome atgal į Jurbarką. Kitą dieną sužinojome konkurso 
rezultatus. Iš mūsiškių paskatinamąsias vietas už÷m÷ 
D.Mandrijauskait÷, 5c (mokyt. V.Greičiūnien÷), M. 
Šventoraityt÷, 5b (mokyt. B. Adomavičien÷), U.Smiltniekait÷, 6c 
(mokyt. I.Kupcikevičien÷), I.Foktait÷, 6d (mokyt. B. 
Adomavičien÷).  

Nuotraukoje - D. Mandrijauskait÷, M. Šventoraityt÷, I. Foktait÷. 
 

 
         E.Dobilait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

RAŠTINGIAUSIO PENKTOKO 
KONKURSAS 
Gruodžio 15 dieną mūsų mokyklos V klasių 

mokiniai dalyvavo tradiciniu tapusiame Raštingiausio penktoko 
konkurse. Jiems teko atlikti sud÷tingas rašybos, kalbos 
nagrin÷jimo ir taisyklingo vartojimo užduotis, reik÷jo gerokai 
pasukti galvą, kad įmintų painias mįsles, sukurtų tekstą apie 
strutį. Konkurse varž÷si net 66 mokiniai. 

Skelbiame konkurso rezultatus: raštingiausia penktoke 
(jai paskirta I vieta) 
pripažinta Jon÷ 
Adomavičiūt÷ iš 5c 
klas÷s, surinkusi 
115 taškų iš galimų 
127 taškų. II vieta – 
Martyna 
Sakalauskait÷, 5b 
klas÷, surinkta 111 
taškų. III vieta – 
Meda Sakalauskait÷, 
5b klas÷, surinkti 107 taškai. IV vieta – Dominyka 
Mandrijauskait÷, 5c klas÷, surinkti 105 taškai. V vieta – Just÷ 
Pileckyt÷, 5c klas÷, surinktas 101 taškas. VI vieta – Daniel÷ 
Švelnyt÷, 5a klas÷, surinkta 100 taškų. Sveikiname!  

Penktokai sako, kad sunkiausia buvo įminti mįsles. 
Taigi raginame laisvalaikiu (juk jau atostogos☺) ir skaitytojus 
pasukti savo galveles. Rašytinis karpytinis, šimtalapis, 
vienastiebis. (atūr)  Grigas grigulis miške atsigulęs, lapą 
pasiklojęs, lapu užsiklojęs.(sakruga) Lojęs lojęs šunelis – šmukšt 
už durelių.(sivužeil) Už žirnį mažesnis, už velnią 
piktesnis.(saripip) Nei valgęs, nei g÷ręs - vis gyvas ir gyvas. 
(sidorkial) Mįsl÷ mįslel÷ – per vidurį pilvo gyslel÷.(÷kavž)                                             
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          Gabriel÷ Songailait÷, 8a klas÷  
 

KAL öDINö POPIETö 
VIEŠVIL öJE  

Gruodžio 20 dieną, 
antradienį, po pamokų 6-8 klasių 
mokiniai, lydimi mokytojų I. 

Kupcikevičien÷s, J. Kundrotien÷s bei socialin÷s 
pedagog÷s N. Paulikien÷s važiavo į Viešvil÷s vaikų 
globos namus. Tai buvo jau kasmete tradicija tapusi 
mūsų mokyklos mokinių kal÷din÷ išvyka ir kartu 
gerumo akcija, prie kurios prisid÷jo ir  mokinių 
t÷veliai. Visi važiuojantys vaikai pareng÷ savo 
draugams po staigmeną: nupirko dovan÷lę, mezg÷ ar 
v÷l÷ riešines. Šią gražią id÷ją pasiūl÷ technologijų 
mokytojos J. Kundrotien÷ ir  A. Muleikien÷, o vaikai  

gana aktyviai 
įsijung÷ ir  primezg÷ 
bei priv÷l÷ kuo 
įvairiausių riešinių. 
Mokytojos  
I. Kupcikevičien÷s 
aukl÷tiniai noriai 
pakavo dovan÷les, 
kuriose buvo visko: 
naujų minkštų žaislų, 
saldumynų, mokymo 
priemonių...   

  Vaikų globos 
namuose laikas b÷go 
labai greitai ir 
smagiai. Nors mes, 
kelios 8a klas÷s 

mergait÷s, šioje įstaigoje lank÷m÷s pirmą kartą, ji 
mums nepasirod÷ nejauki ir svetima. Pirmiausia čia 
mus labai nuoširdžiai pasitiko gerai nusiteikę 
globotiniai bei jų aukl÷tojos. Pad÷kos žodį visiems 
atvykusiems tar÷ šių globos namų direktorius A. 
Liaudaitis ir įteik÷ pad÷kas 6c bei 8c klasių mokiniams 
ir jų aukl÷tojoms. Paskui parod÷ filmuką apie vaikų 
globos namų kasdienybę, trumpai papasakojo  apie 
savo aukl÷tinių džiaugsmus ir rūpesčius. 

   Tada jau mūsų mokiniai pasisteng÷ 
pradžiuginti savo draugus dovan÷l÷mis ir nuotaikinga 
programa. Gaila, kad šiemet žiema neįprasta: baigiasi 
gruodžio m÷nuo, o n÷ra sniego, tad Kal÷dų senelio 
dovanas teko įteikti mums patiems. Vaikams 
pasidžiaugus dovan÷l÷mis, socialin÷ pedagog÷  N. 
Paulikien÷ lyg tikra Kal÷dų bobut÷  išraiškingai 
perskait÷ H. K. Anderseno pasaką ,,Coliuk÷‘‘. 6c klas÷s 
mokiniai dainavo, o 8c klas÷s mergait÷s Just÷ Bunikyt÷ 
ir Greta Jakštyt÷ šoko. 

   Popiet÷ vaikų globos namuose prab÷go 
nepastebimai, tad  buvo labai liūdna, kai reik÷jo išvykti 
ir atsisveikinti. Grįždami į Jurbarką mokiniai vis 
klausin÷jo, kada  v÷l gal÷s važiuoti į Viešvilę. Ši išvyka 
sušild÷ prieš šventes ne vieno širdį ir visiems paliko 
neišdildomų įspūdžių. 

 

 
 

 
          P.Krasauskait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

ŠVENTINIAI RENGINIAI  
Gruodžio 23 dieną mokykloje buvo 

paskelbta nepamokin÷ veikla. Jau nuo pat ryto 
klas÷se, aktų sal÷je šurmuliavo mokiniai 
ruošdami program÷les.  

Pirmiausia vyko 5-7 klasių renginys 
„Papūga 2011“. Įspūdingus pasirodymus pareng÷ beveik visų klasių 
mokiniai. Žaviai atrod÷ 5a klas÷s šokančios snaig÷s, kurioms pritar÷ 
net visas choras - pasirodymas vadinosi „Krenta sniegas“. Įdomia 
program÷le „Ateina senis“, 
gražiais kostiumais visų 
simpatijas peln÷ 5b 
jaunieji artistai, gavę 
„Efektingiausios klas÷s“ 
nominaciją. 6a 
pasirodymas vadinosi 
„Gera pabūti“: žav÷jo 
artistiška solist÷ Diana ir 
jos šok÷jos. Įspūdingą 
vaidinimą „Kaip Grinčas 
Kal÷das pavog÷“ parod÷ 
6d klas÷. Puikiais kostiumais, linksmų dainų popuri visus smagiai 
nuteik÷ 7c klas÷s mokiniai. O 6b klas÷ žav÷jo originalia pasirodymo 
„Mergait÷ iš g÷lių kvartalo“ scenografija bei dalyvių gausa. 7b šįkart 
pareng÷ šmaikštų trijų vaikinų, kurie įkūnijo Lemon Joy, 
pasirodymą. Labai žaismingas buvo 6c klas÷s „Muzikinis 
sveikinimas gimtadienio proga“. Žinoma, karnavališkiausia buvo 7a 
klas÷, parengusi „Brazilų šokį“ ir pelniusi „Stilingiausios klas÷s“ 
nominaciją. Baigiantis renginiui visi jau žvalg÷si, kurgi Kal÷dų senis, 
tod÷l nepaprastai žavu buvo steb÷ti 5c klas÷s pasirodymą „Merry 
Christmas“, kuris buvo pats šventiškiausias. 

  Vakarop į mokyklą rinkosi 8-10 ir 12 kl. mokiniai, kurie 
dalyvavo šventiniame 
renginyje „Kelion÷ 
laiku“.  Laiko mašiną 
vald÷ ir klasių 
pasirodymams vadovavo 
dešimtokai. Tod÷l jie ir 
patys pareng÷ ne vieną 
įspūdingą, puikiai 
suvaidintą scenelę – taip 
paįvairino klasių 
pasirodymus. Per renginį 

mokiniai šauniai šoko pam÷gdžiodami garsius atlik÷jus, 
demonstruodami ne vieną muzikos stilių, trumpam nukeldami į 
įvairias šalis bei skirtingus laikotarpius. Ypač visus žav÷jo 9b klas÷s 
pasirodymas, nes buvo parengtas ne tik puikus šokis, bet ir įspūdingi 
kostiumai. Renginiui baigiantis tradiciškai pasirod÷ dvyliktokai, 
kurių programa vadinosi „Lietuva“. Po to buvo pristatomi 
nominantai bei skelbiamos tradicin÷s nominacijos.  

Taigi linksmam šventiniam šurmuly prab÷go tos kelios 
valandos, kurios atrod÷ lyg viena trumput÷l÷ akimirka. 
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