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          TRUMPAI 
 

Kovo 25 d. 
mokykloje vyko 
rinkimai į Lietuvos 
mokinių parlamentą. 
Kandidatai buvo šie: 
E.M.Baliukynait÷, 
M.Briedis, 
D.Karpičius, 
Ž.Mockut÷, 
A.Paliliūnait÷. 

 Iš viso balsavo 292 mokiniai (gal÷jo balsuoti 573), 
nustatyta 11 negaliojančių biuletenių, tinkamais pripažinti 
277. Taigi į Lietuvos mokinių parlamentą išrinkta  
Živil ÷ Mockut÷, gavusi 89 balsus. Sveikiname!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kovo 25 d. mokykloje pamin÷ta ŽEMöS DIENA! 
 

 
 

 
,,Žvilgsnio“ inf.  

 

JIE GARSINA M ŪSŲ MOKYKL Ą 
 
Ne kartą laikraštyje raš÷me apie kai kurių mūsų 

mokinių laim÷jimus, pasiekimus. Džiaugiam÷s, kad 
garsinančių mokyklos vardą mokinių vis daug÷ja, - juk 
olimpiados, konkursai dar tęsiasi.  

 
Dabar sveikiname visus, kurių mūsų laikraštyje dar 

nepamin÷jome: Agn÷ Adomavičiūt÷ – rajonin÷ XI kl. mokinių 
anglų k. olimpiada, paskatinamoji  vieta (mokyt. R.Arlauskien÷); 
Paulina Gobyt÷ – rajonin÷ dail÷s olimpiada, II vieta (mokyt. 
N.Kapačinskien÷); Adomas Kulikauskas (III vieta), Gabriel÷ 
Grinait ÷ (III vieta) – rajonin÷ matematikos olimpiada (mokyt. 
D.Aksamitauskien÷); Remigijus Žebrauskas – rajonin÷ 
matematikos olimpiada, III vieta 
(mokyt.  V. Kalinauskien÷); 
Danut÷ Matelyt÷ - rajonin÷ 
istorijos olimpiada, I vieta 
(mokyt. A. Jociut÷); Viktorija 
Greičiūnait÷ - rajoninis X kl. 
mokinių lietuvių k. diktanto 
rašymo konkursas, paskatinamoji  
vieta (mokyt. L. Songailien÷); 
Lilija Kunstait ÷ - rajonin÷ dail÷s 
olimpiada, paskatinamoji  vieta 
(mokyt. N. Kapačinskien÷); 
Greta Šukyt÷ – rajonin÷ 
technologijų olimpiada, III vieta 
(mokyt. J. Kundrotien÷); Juozas 
Bundza – rajonin÷ XII kl. 
mokinių anglų k. olimpiada, II 
vieta (mokyt. R. Oberhaus); 
Danut÷ Matelyt÷ – rajonin÷ XII 
kl. mokinių anglų k. olimpiada, paskatinamoji  vieta (mokyt. R. 
Arlauskien÷); Andrius Grimas – rajonin÷ XII kl. mokinių 
vokiečių k. olimpiada, paskatinamoji  vieta (mokyt. 
R.Damušien÷);  Ernesta Šmatovait÷ – rajonin÷ XII kl. mokinių 
rusų k. olimpiada, II  vieta (mokyt. D.Ambrutaityt÷), Jon÷ 
Adomavičiūt÷ – rajoninis diktanto rašymo konkursas, II vieta 
(mokyt. Z.Ambrakaitien÷). 

Būsimų konkursų, olimpiadų dalyviams linkime 
s÷km÷s! 
 
 

 
 

     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

   ŽVILGSNIS 
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         M.Matukevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 

PRADINUKAMS BAIG öSI I PUSMETIS 
 

Pakalbinome direktoriaus pavaduotoją R.Beinerienę nor÷dami 
sužinoti, kaip baig÷ I pusmetį pradinių klasių mokiniai. 

Turb ūt daug pradinių klasių mokinių mokosi puikiai?  
Iš tikrųjų pradinio ugdymo pakopoje aukštesniuoju lygiu 

mokytis sekasi net 29 mokiniams.  
1a klas÷: S. Lopetaityt÷, U.Birgiolait÷, K.Klimaitis; 1b 

klas÷: I.Andriukaityt÷, A.Eringyt÷, E.Jokūbaitis, L.Pažereckait÷, 
M.Zaksait÷; 1c klas÷: I.Girdžiūt÷, M.Kasparaitis, G.Štreimikyt÷; 
2a klas÷: S.Spaustynaityt÷, P.Vilkenyt÷; 2b klas÷: 
M.Barboravičius, D.Blažauskait÷, K.Mažintait÷; 2c klas÷: 
E.Dumčiūt÷, T.Martišius; 3a klas÷: V.Šlickyt÷; 3b klas÷: 
K.Ambrutaityt÷; 3c klas÷: G. G.Gabšyt÷; 4a klas÷: A.Noreika, 
K.Paulaityt÷, D.Švelnyt÷; 4b klas÷: Meda Sakalauskait÷, 
Martyna Sakalauskait÷, G.Skilinskait÷; 4c klas÷: 
J.Adomavičiūt÷, D.Šuika.  

Kuo ypatingas šis pusmetis? 
2010 m. Nr. 6 „Žvirblių take“ publikuotas mokytojos 

Z.Ambrakaitien÷s straipsnis (50 psl). 4c klas÷s mokin÷s Jon÷s 
Adomavičiūt÷s rašinys įd÷tas į 3 klas÷s 3 pratybų sąsiuvinį 
„Naujasis šaltinis“ (46 psl.). Visos pradin÷s klas÷s aprūpintos 
kompiuteriais, tai labai padeda sudominti mokinius, pamokos 
tampa vaizdingesn÷s. 

Ko siekiama? 
Pager÷jo mokymo(si) kokyb÷ ir pažangumas. Geresnių 

rezultatų pasiektume individualizuodami ir diferencijuodami 
ugdymo procesą. Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, 
buvo teikiamos konsultacijos. 

Ko tikimasi ateityje? 
Tikim÷s, kad antrąjį pusmetį ger÷s lankomumas, nes 

nebetur÷s įtakos gripo protrūkiai. Tikim÷s, kad ger÷s 
pažangumas, nes pirmojo pusmečio rezultatai rodo, kad dalis 
vaikų, turinčių po vieną P ar A įvertinimą, gali siekti aukštesnio 
mokymosi lygio pasiekimų. Tikim÷s gerų rezultatų olimpiadose 
ir konkursuose, kurių gausu antrame pusmetyje. 

Kur m ūsų mokyklos mokiniams reik÷tų dar šiek tiek 
pasistengti? 

Mūsų mokyklos mokiniams reik÷tų pasistengti kelti savo 
elgesio kultūros lygį. 

Mokyklos administracija, mokytojai džiaugiasi šiais 
rezultatais? 

Rezultatai tikrai džiugina, tačiau norime dar geresn÷s 
kokyb÷s. Numatysime priemonių planą, kad tai, ko tikim÷s, būtų 
įgyvendinta. 

D÷kojame už atsakymus. S÷km÷s darbe! 
 

 
          V.Greičiūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
7-11 KL. MOKINI Ų UGDYMAS  

7-11 klas÷se mokosi 340 mokinių. Iš jų puikiai (tik 
dešimtukais) II trimestrą baig÷ Tadas Karanauskas (7b), Gabija 
Mockevičiūt÷ ir Milda Vabalait÷ (8a), Ugn÷ Norkut÷ (8b), Jon÷ 
Marija Mockut÷ (8d), o I pusmetį  - Agn÷ Adomavičiūt÷ (11a). 
Tiesa, yra ir tokių mokinių, kuriems nelabai sek÷si, jie gavo 
nepatenkinamus įvertinimus, buvo iš kai kurių dalykų 
neatestuoti. Iš viso mokytojai paraš÷ net 16 nepatenkinamų 
įvertinimų.  

Aukščiausi kokyb÷s rodikliai yra šių klasių: 7b – 65,5%; 
8c – 60,0%; 8a – 48,0%. Beje, žemiausias vienos klas÷s kokyb÷s 
rodiklis tesiek÷ vos 17,2%. Reikia pripažinti, kad ne visos klas÷s 
baig÷ dar vieną ugdymo etapą 100% pažangumu. Pažangiausios 
yra 7c, 8a, 8b, 8c, 8d klas÷s. Verta susimąstyti, nes ir praleistų 
pamokų skaičius stulbinantis – vien 7-10 kl. mokiniai praleido 
13952 pamokas. Tiesa, d÷l ligos mokykla nelankyta ir praleistos 
net 5776 pamokos. Reikia pripažinti, kad mūsų moksleiviai 
aktyviai dalyvauja olimpiadose, konkursuose bei sportin÷se 
varžybose ar menin÷je veikloje. Žinoma, jiems tenka praleisti kai 
kurias pamokas, bet juk taip jie garsina mūsų mokyklą. 

Tikim÷s, kad tiek III trimestras, tiek II pusmetis visiems 
bus dar s÷kmingesnis! 

 
  

 

          IŠ MOKINIŲ RAŠINIŲ (kalba netaisyta) 

 
☺ Būrai savo trobose kartu su gyvuliais laik÷ vištas ir net 
žmones. 
☺ Gyventi, galima sakyti, jam nelabai sek÷si, tod÷l, galima 
sakyti, jis mir÷. 
☺ Paukščius reikia globoti: vasarą jie padeda sodininkams ir 
daržininkams lesti vabzdžius. 
☺ Autorius puikiai supranta, kad atbulas valstietis negali ilgai 
dirbti. 
☺ Vienuolis buvo garsus tod÷l, kad gim÷ prie Šventosios. 
☺ Vasarą aš atostogauju ir kitokius darbus dirbu. 
☺ Afrikoje daug krokodilų ir kitokių didelių gyvačių. 
☺ Asilas nusižveng÷, parodydamas savo arkliškus dantis. 
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         IŠ ARČIAU...  
Skyrelį rengia ,,Žvilgsnio“ korespondentas Žilvinas Pranaitis 
 

KAS PATINKA BIBLIOTEKOS 
VEDöJAI RIMAI POŠKUVIENEI? 

M÷gstamiausia knyga: ,,Gimin÷s medis“.  
M÷gstamiausias rašytojas: Romualdas Granauskas.  
M÷gstamiausia aktor÷: Rūta Mikelkevičiūt÷.  
M÷gstamiausias aktorius:  Regimantas Adomaitis. 
M÷gstamiausias valgis:  Cepelinai.  
Talismanas: 
Akmenukas su 
skylute.  
M÷gstamiausias 
filmas: 
 ,,Namelis 
prerijose“.   
Labiausiai 
patinkanti g÷l÷: 
Lelija.  
Linksmiausias 
įvykis: 
 ...pirkau 
laikraštį. 
Paprašiau, kad 
duotų ,,Lietuvos 
rytą". Galvojau, 
kad tai kioskelio 
pardav÷ja, 
pakeliu akis, ogi 
tai basetas s÷di 
ant k÷dut÷s ir ,,pardavin÷ja" laikraščius. 

 
 

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

 

,,BAISIOJI  PRAEITIS GYVA 
PRISIMINIMUOSE” 

 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

centras organizavo konkursą ,,Lietuvos kovų už laisvę bei 
netekčių istorija“. Viktorija Šeškut÷ bei Živil÷ Mockut÷, 10a 
klas÷s mokin÷s, paraš÷ darbą ,,Baisioji praeitis gyva 
prisiminimuose“, kuris paremtas tikru A. Bunikien÷s, 
jurbarkiet÷s, buvusios tremtin÷s, pasakojimu. Supažindiname 
skaitytojus su šiuo rašiniu. 

 1939 metai Lietuvai buvo lemtingi. Slaptieji 
Ribentropo – Molotovo pakto protokolai įteisino Lietuvos 
okupaciją, tai yra priklausymą Sovietų Sąjungai. Taigi 
pasirašytas savotiškas mirties nuosprendis – sunaikinti lietuvių 
tautą, tiksliau pačius geriausius, gabiausius, išsilavinusius 
žmones. Į Sovietų Sąjungos valdžios pinkles patekę lietuviai, 
latviai, estai, lenkai, ukrainiečiai tapo sovietinio naikinimo ir 
genocido aukomis. Keletu būdų – įkalinimu Gulago lageriuose, 
ištr÷mimu į Sibirą ar šiaurę - lietuviai buvo dažniausiai fiziškai 
naikinami, tačiau vertinant pagal genocido konvenciją tiems 
žmon÷ms pagal represavimo būdą  sudarytos nepakeliamos 

gyvenimo sąlygos. Baisiausia tai, kad buvo vykdomas dalinis 
arba visiškas žmonių naikinimas.  

Politiniai sprendimai, nul÷mę daugelio žmonių likimą, 
neaplenk÷ ir Kl÷vinių kaime Eržvilko rajone gyvenusios Aldonos 
Bunikien÷s. 1949 m. naktį atvažiavę stribai (Lietuvoje naikintojų 
batalionai buvo vadinami stribai, skrebai – red.pastaba) visus 
keturis vaikus sustat÷ prie kl÷ties, kad nepab÷gtų, ir nu÷jo pas 
t÷vus. Šie, paliepti nekviestų „svečių“, pakink÷ arklius. Sus÷dę į 
vežimą, važiavo į Varlaukio geležinkelio stotį. Ten juos prievarta 
įsodino į vagoną. Bunikių šeima buvo paskutin÷ iš atgabentųjų į 
šią stotį. Aldona Bunikien÷ prisimena: „Mus vež÷ visą m÷nesį, 
buvo sustojimų įvairiuose miestuose, atnešdavo stribai po riekę 
duonos, kartais duodavo sriubos, visada saugodavo sargyba. Jei 
šeimos nariai (t÷tis, aš ir trys broliai arba pati mama) nor÷davo į 
tualetą, tai mama, bevažiuojant traukiniui, užd÷davo adialą 
(antklodę – red.pastaba), visi vagonai buvo apdergti. Ilgai vež÷ ir 
kelion÷s tikslą pasiek÷ pavasarį, prieš Velykas. Visą ešaloną 
išlaipino netoli klubo (kultūros namų – red.pastaba). Ten jau 
lauk÷ tremtinių.“ Pirmiausiai buvo tikrinama sveikatos būkl÷, 
peržiūrimas atsivežtas turtas ir visa kita. Žmonių daiktai buvo 
sukrauti į maišus, jų tur÷jo visi ir ne po vieną. 
                                        (nukelta į 4 psl.) 
 

 
          A.Paliliūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

,,PAVASARIO LANGAS“   
Kovo 10 d. mūsų mokykloje vyko renginys, skirtas 

pamin÷ti Lietuvos nepriklausomyb÷ atkūrimo dieną. 
 Renginį ,,Pavasario langas“ ved÷ devintokai Paulius 

Eigertas ir Gintar÷ Balčiūt÷, dainavo mokytojos I. 
Andreikevičien÷s vadovaujamas mergaičių  choras, puikiais 
plastiškais judesiais žav÷jo šokių grup÷s „Iliuzija“ ir „Domingo“, 
kurioms vadovauja E.Šauklien÷, taip pat sulauk÷me svečių ir iš 
Gelgaudiškio. Žiūrovai liko nustebinti merginų ansamblio 
pasirodymu -  jos puikiai dainavo. Renginiui įpus÷jus 
direktoriaus pavaduotojas S.Ambrazaitis įteik÷ pad÷kas 
dalyviams ir aktyviausioms vienuoliktok÷ms: Gretai Jakaitytei, 
Sandrai Vasilevičiūtei, Gabrielei Masionytei, Agnei 
Adomavičiūtei, Angelei Mačiežaitei ir Martai Kniečiūnaitei. 
Smagu, kad mokykloje yra tokių  aktyvių merginų.  

Prasmingas renginys visiems primin÷, kad turime 
džiaugtis savo nepriklausoma valstybe.  
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        M.Buitkuvien÷, pradinių klasių mokytoja 
 

      TRIUKŠMINGAI IŠVYTA 
ŽIEMA  

Ugnies ir dūmų debesy su triukšmais kovo 8-
ąją suplešk÷jo paskutiniai žiemos likučiai. Užgav÷nių 
persireng÷liai išbaid÷ žiemą iš kiemo ir  nuo šiandien 
galime džiaugtis pavasariu, nors dar liesu kaip 
Kanapinis, bet jau tvirtai žengiančiu į mūsų laukus ir  
namus. 

 
Kaip ir kasmet, taip ir šiemet aktyviausiai 

žiemos palydose dalyvavo pradinių klasių mokiniai ir 
jų mokytojos. Visi dideliu draugišku būriu įsijung÷ į 
šokių ratą, kurį subūr÷ atvykę persireng÷liai iš Jurbarko 
kultūros centro. Linksmyb÷ms vadovavo iš miego 
smagiai pakirdusi meška – folkloro ansamblių vadov÷ 
Birut÷ Bartkut÷.  Žiemos simbolį - Morę - deginti 
÷m÷si pats Kanapinis – režisierius Gintaras Zareckas. 
Armonika taip griež÷, kad net už širdies grieb÷ 
šmaikštusis Adolfas Lap÷. O kas po kitom kauk÷m 
sl÷p÷si -  n÷ pažinti nebuvo galima, bet svarbiausia, kad 
tokio gausaus, linksmo ir triukšmingo būrio nepažino ir 
žiemos demonai. Tod÷l  išsigandę neatsigręždami n÷r÷ 
pro Bišpilį paimsriu Kuršių marių link ir ledų 
sangrūdose pragaišo. 

Sveikinam pavasario gyvastį! 

 
       N.Kapačinskien÷, dail÷s mokytoja  
 

UŽGAVöNIŲ KAUKI Ų PARODA  

    
Mūsų mokyklos aštuntokai skaitykloje sureng÷ 
parodą, kurioje pristato savo darytas kaukes.  

   Verta prisiminti, kad kauk÷s ir 
persirengin÷jimas – vienas pagrindinių atsisveikinimo 
su žiema švent÷s atributų. Istoriškai visi svarbiausieji 
Užgav÷nių kaukių tipai buvo iš kasdien÷s kaimo 

aplinkos. 
Paprastai kauk÷s 
tur÷davo seno, 
negražaus 
žmogaus bruožų 
– buvo 
išryškinama 
nosis, 
iškreipiamos 
retadant÷s 
burnos, daromos 
asimetriškos akys. Kauk÷s plaukams, barzdai, ūsams gaminti būdavo 
naudojamas avikailis, ašutai, linai, pakulos. Vienos kauk÷s būdavo 
išraiškingesn÷s, su didel÷mis kumpomis nosimis, kitos – visai be jų. 
Dar viena svarbi detal÷ – visos Užgav÷nių kauk÷s, kokios jos bebūtų 
baisios, šypsosi.  

Mūsų tradicijos, papročiai tol gyvi, kol mes juos 
puosel÷jame.  
 
 
      Ž.Mockut÷, V.Šeškut÷, 10a klas÷s mokin÷s 
 

,,BAISIOJI  PRAEITIS GYVA 
PRISIMINIMUOSE” 

At÷jo milicija (policija– red.pastaba), prad÷jo rinkti žmones, 
skirstyti, vienus vež÷, kitus plukd÷ Angaros upe į įvairias Sibiro 
vietas. Aldonai t÷vas liep÷ saugoti  šeimai priklausančius maišus, o 
pats, kadangi šiek tiek mok÷jo rusiškai, nu÷jo prie kitų tremtinių 
teirautis informacijos. T÷vai v÷liau yra pasakoję, kad tie žmon÷s, 
kurie buvo plukdomi valtimis, jaut÷si nesaugūs, nes pavasarį up÷s 
staigiai tvindavo. Buvo tokių, kurie paskendo su visa valtimi d÷l 
staigaus potvynio. Bunikių šeimą atvež÷ į Irkutsko srityje Taišeto 
rajone Suetichoje esantį Žilgorodoką.  Paaišk÷jo, kad tai buvo 
vadinamoji kalinių zona. Atvykus tremtiniams, kalinius išvež÷, o ten, 
kur jie anksčiau gyveno, apgyvendino tremtinius. Tuose namuose 
nebuvo nei durų, nei langų, tik sienos ir stogas, tod÷l atvykusieji 
tur÷jo patys viską įsirengti. (Tęsinys kitame numeryje) 

 
Netoli 
Varlaukio 
stoties ant 
b÷gių, kuriais 
tremtiniai buvo 
vežami į Sibirą. 
Kair÷je taip pat 
tremtin÷ Ada 
Baublien÷, o 
dešin÷je 
Aldona 
Bunikien÷. 
2008 m.  
 
 
 
 

 

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

 


