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

TRADICINIS INTERVIU SU 
MOKYKLOS DIREKTORIUMI 

V. BAKŠIU 
 
Kaip ir kiekvienais 
metais savo 
skaitytojams 
pateikiame interviu su 
mūsų mokyklos 
direktoriumi V. Bakšiu. 
Direktorius papasakos 
apie pasikeitimus 
mokykloje ir apie tai, 
kas laukia mūsų šiais 
mokslo metais. 
 
Atsigręžkime atgal: kuo svarbūs, ypatingi buvo 2010-
2011 m.m.? 
Mokykla pamin÷jo 15 metų jubiliejų. Ko gero, prad÷jome bręsti. 
Supratome, kad posūkis į dešimtmetę mokyklą yra neišvengiamas 
ir tuo baig÷me nuo 2005 metų besitęsiančią neapibr÷žtumo būseną. 
Kas mokinių, mokytojų laukia 2011-2012 m.m.? 
Kaip ir kiekvienais metais reik÷s atsakingai ir kantriai dirbti. 
Mokykla yra vieta, kur vyksta galingas kūrybos ir kaitos procesas. 
Jo rezultatas priklauso nuo visų bendruomen÷s narių pastangų ir 
norų. 
2011-2012 m.m. numatyti šie prioritetai: kokybiškas 
ugdymas, saugus ir sveikas vaikas, mokyklos struktūros 
tobulinimas. Pakomentuokite kiekvieną iš jų. 
Sieksime, kad ugdymo kokybę imtume vertinti ne vien tik 
gerų pažymių gausa, bet ir išmoktume atlikdami kiekvieną 
darbą (mokymasis taip pat labai sunkus darbas) jausti 
prasmę ir poreikį. Ne darbų gausa, o gerai, iki norimo 
rezultato atlikta užduotis tur÷tų suteikti didžiausią 

pasitenkinimą. Pailg÷jo pertraukų trukm÷, tod÷l daugiau 
d÷mesio skirsime mokinių veiklai pertraukų metu. Prad÷s 
darbą Vaiko gerov÷s komisija, kurios pagrindinis uždavinys 
yra užtikrinti, kad vaikui mokykloje būtų saugu ir pagalba 
pasiektų tada, kai jos labiausiai reikia.  
  Mokykla įsijung÷ į Lietuvos Respublikos Švietimo ir 
mokslo ministerijos vykdomą projektą mokykloms, 
siekiančioms sukurti mokiniams ir mokytojams saugią ir 
tinkamą ugdymosi ir ugdymo aplinką, tobulinti ir 
modernizuoti veiklos valdymą, stiprinti savarankiškumą ir 
pl÷toti lyderystę. Laukia daug kūrybinio darbo. 
Jau mokykla naudoja elektroninį dienyną, kod÷l 
nuspręsta atsisakyti įprasto dienyno, ko tikimasi iš 
elektroninio? 
Elektroninis dienynas yra daug efektyvesn÷ ir daugiau 
galimybių bendrauti ir bendradarbiauti suteikianti priemon÷. 
Mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, t÷vai ir mokyklos 
administracija gali realiu laiku matyti įrašus, kurie padaromi 
dienyne. Gali susirašin÷ti vidiniais pranešimais ir pad÷ti 
vienas kitam įveikti kylančius sunkumus arba atsakyti į 
rūpimus klausimus. Išnyksta galimyb÷ pamiršti, pamesti, 
pameluoti. Tod÷l tikiuosi, kad išnyks noras nutyl÷ti 
nemalonius dalykus, bus daugiau kalbamasi ir 
bendradarbiaujama. 
Sparčiai mokykloje keičiami langai . Visi tuo 
džiaugiam÷s. Papasakokite, kokie remonto darbai dar 
numatyti. 
Iki Naujų metų įrengsime keltuvą neįgaliesiems, kuris leistų 
be vargo pasiekti 2 ir 3 mokyklos aukštus. Taip pat tikiuosi, 
kad tur÷tų prasid÷ti parengiamieji darbai bendrame 
Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos federacijos Kaliningrado 
srities projekte, kurio rezultatas bus mokyklos šildymo 
sistemos modernizavimas ir kitų pastato savybių 
pagerinimas. 
Ko palink÷tum÷te mokiniams, mokytojams 2011-2012 
m.m.? 
Ko gero, 
svarbiausia, kad 
tik÷tume tuo, ką 
darome. Tik 
tik÷jimas savo 
veiklos 
prasmingumu 
suteikia j÷gų 
dirbti ir būti 
laimingiems. 
D÷kojame už 
atsakymus.  
 

     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 
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         J.Adomavičiūt÷,  ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 

PAMIN öTA VYTAUTO DIDŽIOJO 
KARŪNAVIMO BEI TARPTAUTIN ö 

RAŠTINGUMO DIENA  
Šventinis rytas 
prasid÷jo 
neįprastai. Mūsų 
mokyklos 
mokiniai 8 
valandą rinkosi 
miesto parke prie 
Vytauto Didžiojo 
paminklo, nes 
rugs÷jo 8-oji - 
Vytauto Didžiojo 
karūnavimo, 
pad÷kos už 

Lietuvos nepriklausomyb÷s ir laisv÷s apgynimą diena.  
Švent÷ prasid÷jo visiems iškilmingai sugiedojus Lietuvos 

himną. Po to dešimtok÷ M. Matukevičiūt÷  trumpai primin÷ 
visiems, kuo svarbi ši istorin÷ diena. Devintok÷ A.Baltrušaityt÷ 
perskait÷ jaudinantį Just.Marcinkevičiaus eil÷raštį ,,T÷vyn÷s 
nešimas“. Švent÷je dalyvavo Jurbarko rajono savivaldyb÷s 
administracijos Švietimo skyriaus ved÷jas A.Gvildys, kuris savo 
kalboje pabr÷ž÷, kad mums visiems svarbi ši diena, kad turime 
didžiuotis savo šalimi ir ją garsinti, kaip tai dabar daro mūsų 
krepšininkai. V÷liau buvo perskaitytas diktantas ,,Mūsų 
Trispalv÷“. Šį diktantą raš÷ visi mokiniai min÷dami ne tik 
Vytauto Didžiojo karūnavimo, bet ir tarptautinę raštingumo 
dieną. Iškilminga tapo ta švent÷s akimirka, kai buvo apdovanoti 
geriausiai parašę diktantą mokiniai. Taip pat apdovanojimus 
gavo respublikinio konkurso ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių 
istorija“ dalyviai aštuntokai L.Žičkut÷ bei T.Karanauskas. V÷liau 
,,Dainuojančios klas÷s" vardą pelniusiems 5c mokiniams teko 
garb÷ atlikti V.Kernagio dainą ,,Baltas paukštis".  

Po iškilmingo renginio visi patrauk÷ prie mokyklos. Jos 
kieme, prie 
pagrindinio tako, 
vaikai įsmeig÷ į 
žemę savo rankomis 
padarytas 
g÷lytes, sud÷liodami 
žodžius VYTAUTO 
DIDŽIOJO DIENA. 
Susmeigę g÷les visi 
suplūdo į klases, vyko 
kitos pamokos. Po 
pamokų mokiniai 
dalyvavo kvadrato, futbolo, krepšinio varžybose. Linksma, 
smagi, kupina gerų įspūdžių buvo ši diena. 

 
          RAŠTINGIAUSI MŪSŲ MOKYKLOS MOKINIAI 
 
Raštingiausia penktok÷ – D.Mandrijauskait÷  
Raštingiausia šeštok÷ – G.Laurinaityt÷ 
Raštingiausia septintok÷ – J.Valaityt÷ 
Raštingiausia aštuntok÷ – J.Labinskyt÷ 
Raštingiausia devintok÷ – E.Sutkut÷ 
Raštingiausia dešimtok÷ – M.Matukevičiūt÷ 
Raštingiausia dvyliktok÷ – A.Adomavičiūt÷ 

 

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

POKALBIS SU MOKSLO PIRM ŪNE 
AGNE ADOMAVI ČIŪTE 

Miela Agne, esi mokslo pirmūn÷, Tau patik÷ta 
pirm ąsyk per Rugs÷jo 1-ąją iškelti mokyklos v÷liavą, sakyk, 
ką jautei tą akimirk ą, apie ką galvojai? 

Keldama mokyklos v÷liavą jaučiausi tikrai nepaprastai. 
Puikiai suprantu, kad ši 
užduotis patikima ne bet 
kam, tad smagu, kad 
šiais metais tai atlikti 
garb÷ atiteko man. Esu 
labai d÷kinga mokyklos 
administracijai už tokį 
pasitik÷jimą.  

Esi dvyliktok÷, 
galima sakyti, 
paskutin÷ dvyliktok ÷, 
nes kitąmet vyriausi 
mokykloje bus 
dešimtokai. Kuo Tau, 
Tavo bendraklasiams 
ypatingas šis rugs÷jis? 

Paskutin÷ rugs÷jo 
1-oji dvyliktokams 
visada buvo ypatinga diena. Mums ji dar ypatingesn÷ d÷l to, kad 
žinome, jog esame paskutin÷ mūsų mokyklos laida. Tai 
įpareigoja mus dar labiau pasitempti, pasistengti nenuvilti 
mokytojų, t÷vų, norime, kad prisiminimai apie 16-ąją laidą būtų 
tik teigiami. 

Mokykloje esi labai aktyvi, daug kur dalyvauji, 
papasakok, kokia veikla Tau mieliausia, kas ypač patinka, 
kuo labiausiai domiesi ir kaip pasiseka  suderinti pom÷gius ir 
puikų mokymąsi? 

Kadangi negaliu gyventi be veiklos, man būtų lengviau 
pasakyti, ko nem÷gstu, nei išvardyti viską, kas patinka. Laisvu 
laiku (kai jo atsiranda) m÷gstu sportuoti, groti pianinu, skaityti, 
gaminti, lankau K. Glinskio dramos studiją. Mano gyvenimo 
kredo – geriau gail÷tis d÷l to, ką padarei, nei d÷l to, ko nepadarei. 
Tod÷l stengiuosi pasinaudoti beveik kiekviena pasitaikiusia 
galimybe kur nors dalyvauti. Viską suderinti yra tikrai sud÷tinga, 
mano diena dažnai būna suplanuota minučių tikslumu ir man 
pačiai kartais atrodo, kad 
niekur nebesp÷ju. 
Nepaisydama to, bet kokį 
prad÷tą darbą atlieku iki 
galo.  Smagu, kai pamatai 
savo darbo rezultatą ir 
supranti, kad stengtis tikrai 
buvo verta. 

Koki ą save 
įsivaizduoji ateityje? Ar 
toliau bandysi būti labai 
aktyvi, ar labiau nor÷tum 
kažko pastovesnio?  

Manau, kad baigusi 
mokyklą tikrai neapsnūsiu. 
Dar yra daugyb÷ dalykų, 
kuriuos nor÷čiau išbandyti. Jei tik yra noro, nepristigs ir veiklos. 
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         Ką pakeistum÷te pasaulyje?..   
Skyrelį rengia ,,Žvilgsnio“ koresp. M.Matukevičiūt÷, G.Balčiūt÷   
 
Lukas Ignatavičius 14 m. (8a) 
Apie save: „Stilingas 
Kazanova“ 
Jei gal÷čiau, padaryčiau, kad 
visi žmon÷s mok÷tų skraidyti, 
kad Afrikos vaikai nebadautų. 
Panaikinčiau mokyklose 
vertinimo sistemą ir išvis visas 
mokyklas. Tegul visur gyvuoja 
futbolas!!! 
 

Just÷ Bunikyt ÷ 14 m. (8c) 
Apie save: „Draugiška ir 
naivi” 
Nor÷čiau, kad žmon÷s būtų 
daug draugiškesni, linksmesni 
ir tegul niekas nerūko! Visi 
berniukai gražūs kaip 
Justin’as Bieber’is.;) Taip pat 
neleisčiau statyti tos 
elektrin÷s šalia Lietuvos ir 
mūsų Jurbarko. 

 
Jogunda Žičkut÷ 13 m. (7a) 
Apie save: ,,Svajinga 
linksmuol÷” 
Pirmiausia tegul nebūna jokių 
karų ir terorizmo išpuolių. 
Tegul gyvuoja taika!  
Pamokos gal÷tų būti 
tumpesn÷s. Jokių zoologijos 
parkų! Jokių brakonieriavimų! 
Gyvūnai turi gyventi laisvai, o 
ne įkalinti kaip kaliniai.  

 
 
Elvinas Kelmickas 16 m.(10a) 
Apie save: „M÷gstantis nuotykius“ 
Tegul pamokos prasideda nuo 9 
valandos ryto – visgi reikia 
išsimiegoti. Tegul pasaulyje 
įsivyrauja taika, žmon÷s tampa 
sąžiningi, išnyksta korupcija ir 
jokių krizių! 
 Jokių valiutos keitimų – myliu 
litus!  
 

 

 

 

 
        R.Beineryt÷, mokyklos psicholog÷  
 

 

PATARIMAI MOKINIAMS 
PRASIDöJUS RUGSöJUI   

Kiekvieni mokslo metai lyg naujas startas su naujais 
lūkesčiais, kad galbūt viskas bus gerai. 

Mokslo metų pradžia – tai laikotarpis, kuomet svarbu 
persiorientuoti iš vasaros režimo į mokyklinį dienos ritmą, o tai 
padaryti ne visuomet taip paprasta ir lengva. Juo labiau, kad 
atostogos tęs÷si ištisus tris m÷nesius! Nuo to, su kokiomis 
vidin÷mis nuostatomis, lūkesčiais, kaip psichologiškai pasiruošę 
prad÷sime naujus mokslo metus, daug priklausys ir tolimesni 
mokymosi rezultatai, ugdymosi s÷km÷. Juk daugelio dalykų, 
kurie vyksta mūsų gyvenime, s÷km÷, rezultatų, kuriuos gauname, 
kokyb÷, procesų, kuriuose dalyvaujame, sklandumas, priklauso 
nuo gero pasiruošimo.   

Vasarą, pasikeitus dienos režimui, jūsų grafikas buvo 
laisvesnis. Nereik÷jo anksti keltis, nebuvo būtina „laiku“ eiti 
miegoti. Atlikti namų darbus vasarą taip pat nereik÷jo. Išgyventi 
d÷l neparuoštų pamokų ar nedžiuginančių mokymosi rezultatų 
taip pat neteko. O štai nuo rugs÷jo 1-osios dienos v÷l virtin÷ 
pareigų, rūpesčių ir užduočių.  

☺Po truputį sugrįžkite prie „mokyklinio“ gulimosi ir 
k÷limosi ritmo.  

☺Planuokite laiką, paisydami savo organizmo 
ypatumų. Juk visiems aišku, kad mokytis po vieną valandą 
kasdien yra geriau negu kartą per savaitę visą dieną. Taigi, jei 
esate vyturys, geriau mokytis anksti ryte, o jei pel÷da – vakare. 
Kai kurie žmon÷s daugiausia nuveikia, jei dienos metu pamiega, 
dar kiti – keičia mokymosi grafiką pagal nuotaiką.  

☺Mokantis labai svarbu apytikriai kas valandą daryti 
pertrauk÷les, o galiausiai užsiimti atpalaiduojančia veikla – nueiti 
į kiną, pas draugus, pasportuoti. Tinka bet kas, kas pad÷s visiškai 
užmiršti mokymąsi. 

☺Neišsikelkite vienu metu per daug tikslų. Valia n÷ra 
nesibaigiantis j÷gų šaltinis, valios telkinys turi ribas. Geriau 
pradžioje apsiriboti viena sritimi – suformuluoti šią dieną svarbią 
užduotį ir ją įvykdyti. Kai tai pavyksta, teigiami rezultatai 
sukelia naujos energijos pliūpsnį, tod÷l jaučiam÷s pakankamai 
stiprūs ir susitelkę siekti kitų tikslų. 

☺Pozityviai nusiteikite – teigiamas nusiteikimas 
visuomet skatina džiaugsmingas emocijas, tod÷l ir mokytis taip 
daug įdomiau ir geriau.  
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     M.Matukevičiūt÷,  ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 
    NESPRĘSK APIE KNYG Ą 

PAGAL VIRŠEL Į   
 

 
 
Viktorija Braženko (4c kl. mokin ÷) labai m÷gsta 
skaityti. Mergait÷ sako, kad jos d÷mesį patrauk÷ 
spalvingas Knister knygos ,,Ragana Lil÷ Liliputijoje“ 
viršelis. Perskaičiuosi šią knygą Viktorija liko 
patenkinta, nes čia rado daug nuotykių, net aprašytų 
burtų. pasirodo, nuo tada, kai Lil÷ rado prie lovos burtų 
knygą, labai m÷gsta burti, tik ne visuomet viskas 
baigiasi taip, kaip ji nor÷tų. O kaip baigiasi raganos 
Lil ÷s burtai, galima sužinoti paskaičius šią nuostabią 
knygelę. Kadangi ,,Ragana Lil÷ Liliputijoje“ Viktorijai 
labai patiko, tai ji nusprend÷ paskaityti kitas šios serijos 
knygas: ,,Ragana Lil÷ tampa sekle“, ,,Ragana Lil÷ beria 
burtus“.  

Komentaras. Mokyklos bibliotekinink÷ 
R.Poškuvien÷ sako, kad vaikai labai m÷gsta skaityti 
šios serijos knygas. Jų bibliotekoje yra net dvidešimt 
knygų, kurias galima skaityti ne iš eil÷s, nes 
kiekvienoje knygoje pasakojama vis kita istorija. 
Kiekviena knygut÷ labai patraukli, kiekviename 
puslapyje gražios iliustracijos, patogu skaityti, nes 
didel÷s raid÷s. 

 

 
 
 

 

 
       Varžybų vyr. teis÷jas mokytojas R.Višinskas 
 

 
VARŽYB Ų, SKIRTŲ VYTAUTO DIDŽIOJO 

KARŪNAVIMO DIENAI PAMIN öTI, 
REZULTATAI 

KVADRATAS 
Penktosios klas÷s 

I vieta  5b kl. komanda 
(kl.as÷s vadov÷ 
B.Adomavičien÷ ); 

II vieta -    5c kl. 
komanda (klas÷s vadov÷ 
L.Knašien÷ ); 

III vieta -  5a kl. 
komanda (klas÷s vadov÷ 
R.Lazdauskien÷ ). 

KVADRATAS 
Šeštosios klas÷s 

I vieta - 6b kl. 
komanda (klas÷s vadov÷ 
N.Laurinaitien÷); 

II vieta -    6c kl. 
komanda (klas÷s vadov÷ 
I.Kupcikevičien÷);  

III vieta -  6a kl. 
komanda  (klas÷s vadov÷ 
V.Kalinauskien÷);  

IV vieta -   6d kl. komanda (klas÷s vadov÷ R.Sungailien÷ ). 
 
FUTBOLAS  
I vieta        -    8 ab rinktin÷; 
II vieta      -    8 cd rinktin÷; 
III vieta     -   7 cd rinktin÷; 
IV vieta     -   7 ab rinktin÷. 
KREPŠINIS 3×3 
I vieta  – I dešimtokų 

komanda;  
II vieta – I devintokų 

komanda;  
III vieta – II devintokų 

komanda; 
IV vieta – II dešimtokų 

komanda.  
 
 

 

 

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

 
 


