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SUSITIKIMAS SU PLAUSTO 
,,BLIŪŠKIS‘‘ KAPITONU  

Sausio 20 dieną mūsų mokykloje vieš÷jo žurnalistas, 
plausto „Bliūškis“ kapitonas Vladas Kasperavičius. 
Mokytojos A. Zikien÷s 
pakviestas svečias 
paįvairino7-8 klasių 
mokiniams pamokas, 
nes ir ved÷ jas pats aktų 
sal÷je. Vladas 
Kasperavičius pasakojo 
apie „Bliūškio“ gamybą 
ir savo keliones plaustu 
po Lietuvą.  

Visi mokiniai turbūt pasteb÷jo, kad kapitonas labai 
įdomi ir neeilin÷ asmenyb÷. Jis tvirtai siekia savo užsibr÷žto 
tikslo, nesidairo atgal - eina tik pirmyn. Jis ne tik nuo 1973 
metų dirba žurnalistu laikraštyje „Ūkininko patar÷jas“, bet ir 
yra iškasęs net 36 šulinius! Pripažinkime - ne kiekvienam 
žmogui tai būdinga.  

Kartą 1995 metais V. Kasperavičius keliaudamas su 
būreliu mokinių po Lietuvą pasak÷: „Chebra, nusibodo 
nešiot kuprinę, pasigaminam plaustą!“ Išsirinko 13 
aštuntokų vaikinukų ir prad÷jo plausto gamybą.  Šios id÷jos 
tikslas buvo parodyti sūnui Audriui mūsų kraštą - Lietuvą. 
Bet į šį projektą įsitrauk÷ ir sūnaus draugai, o dabar ir visa 
Lietuva.  

Pirmojo plausto konstrukcijos pagrindą sudar÷  4000 
tuščių plastiko butelių, surinktų pakel÷se, šiukšlių 
konteineriuose. Plausto ,,Bliūškis” vardas ir kilo iš 
subliūškusio butelio vaizdo. Šiukšl÷ buvo pakelta ir 
priversta dirbti naudingą darbą. Tai – savotiška ekologin÷ 
metafora.  

Plaustu ,,Bliūškis” dešimt vasarų Nerimi ir Nemunu 
keliavo šimtai neįgaliųjų, sveikstančių narkomanų, 
sergančiųjų cukriniu diabetu, vaikų globos ir internatų 
aukl÷tinių. Plaustas atlaik÷ 15 kelionių, nuplauk÷ apie 3500 
kilometrų, iš viso plaukiojo 2 metus ir 2 m÷nesius. Plaustu 
sp÷jo paplaukioti apie 2000 ,,sąrašinių“ žmonių. 

2004 metais, baigus dešimtąją navigaciją, susidar÷ 
priverstin÷ pauz÷. Dvejų metų pertrauka baig÷si tuo, kad 
buvo sumontuotas visiškai naujas plaustas, kuris gal÷tų 
plaukioti penkiolika metų. Plaustas išlaiko daugiau nei 25 
tonas svorio. Plauste – 4 
keleivių kajut÷s, įgulos 
kajut÷, virtuv÷, garin÷ 
pirtis, biotualetas, 
vairavimo mechanizmai, 
inkaras ir gelb÷jimosi 
priemon÷s: liemen÷s, 
gumin÷ valtis, garso ir 
šviesos signalizacija. 

 Vladui Kasperavičiui 2011 m. vasaros kelion÷ 
tikriausiai bus paskutin÷. Kam savo plaustą paliks, 
kapitonas dar nežino, bet paliks tokiam žmogui, kuris, pasak 
Vlado Kasperavičiaus, ,,tuo plaustu gyvens“.  
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ŠAUNIOSIOS SESUTöS 
Mūsų mokykloje mokosi dvi gabios sesut÷s – tai Jon÷ 

ir Agn÷ Adomavičiūt÷s. IVa kl. besimokanti Jon÷ tapo 
nugal÷toja mokykliniame ,,Raštingiausio ketvirtoko“ 
konkurse (mergait÷s mokytoja Z.Ambrakaitien÷). O 
vienuoliktok÷ Agn÷ rajonin÷je matematikos olimpiadoje 

už÷m÷ I vietą (jos 
matematikos mokytoja 
A.Zikien÷).             

Be to, neseniai 
Agn÷ dalyvavo žinių 
viktorinoje „Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai“. 
Kaip merginai sek÷si, 
galima pamatyti per LTV 
vasario m÷n. 11 d. 19 val. 
        Sveikiname šaunias 
mūsų mokyklos vardą 
garsinančias sesutes 
Adomavičiūtes! 
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SAUSIO 13–OJI – LAISVöS GYNöJŲ 

DIENA  
Sausio 13-osios dienos rytą mokyklos languose sužibo 

atminimo žvakel÷s – juk prieš 20 metų vardan t÷vyn÷s laisv÷s 
žuvo arba buvo sužeisti mūsų tautiečiai sovietiniams kariniams 
daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir 
televizijos komiteto pastatą.  

Prieš pirmąją pamoką visi mokiniai ir jų mokytojai 
būriavosi lauke prie mokyklos, kur deg÷ atminimo laužas. 
Skambant patriotinei muzikai visi prisimin÷ dramatiškus Sausio 
13-osios įvykius. Mokykloje surengtos akcijos ,,Atmintis gyva, 
nes liudija“ 
kulminacija – 
nuskamb÷jusi 
,,Tautiška giesm÷“. 
Po jos visi rinkosi į 
klases, kur vyko 
pilietiškumo pamoka. 
V÷liau vyresniųjų 
klasių mokiniai 
susitiko su Sausio 13-
osios įvykių dalyviu 
Lietuvos kariuomen÷s pulkininku Č.Šl÷gaičiu, kuris dalinosi 
savo prisiminimais. Kiti mokiniai aktų sal÷je steb÷jo Laisv÷s 
gyn÷jų dienai atminti skirtą renginį, kuriame tradiciškai dalyvavo 

A.Sodeikos meno 
mokyklos mokiniai. 

Taigi pilietiškumo 
pamokos buvo naudingos  
visiems. Be to, šią dieną 
buvo galima dar kartą 
susimąstyti apie tai, d÷l 
ko tada aukojosi mūsų 
tautiečiai ir ar d÷l tų 
pačių vertybių dabar 
gyvename mes. 

 

 
         2c ir 4b kl. mokiniai 

 

PAMOKA KRAŠTO MUZIEJUJE  
Kai prieš 20 metų baltą sausio sniegą aptašk÷ kraujo lašai, 

mūsų dar nebuvo. Mes gim÷me v÷liau. Tačiau savo mažomis 
širdel÷mis jaučiame, kad jiems, nepriklausomyb÷s gyn÷jams, 

laisv÷ buvo svarbesn÷ už gyvybę. 
      Sausio 13 dieną mes, 2c ir 4b klasių mokiniai, Krašto  
muziejuje dalyvavome pilietiškumo pamokoje. Muziejaus 
darbuotoja A. Meizeraitien÷ papasakojo, kad Lietuvos laisvę 
gyn÷ ir jurbarkiečiai. Jie gyn÷ Parlamentą, be to, rankomis 
apjuosę laik÷ 
Televizijos bokštą. Su 
didžiuliu jauduliu 
klaus÷m÷s Parlamento 
gyn÷jų A. Baublien÷s, 
Č. Šl÷gaičio ir A. 
Šidlausko pasakojimų. 
Tomis sud÷tingomis 
sausio dienomis jie 
buvo ten, kur ir visa 
Lietuva - Vilniuje. 
          Eil÷raščiais ir 
dainomis d÷kojome drąsuoliams už laisvę ir supratimą, ką reiškia 
žmogui T÷vyn÷. 
 

 
Ž.Mockut÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

KELIONE Į VILNI Ų PAMINöTA 
LAISV öS GYNöJŲ DIENA  

Sausio 12 d. būrelis mūsų mokyklos 8-12 klasių mokinių 
išvyko į Vilnių min÷ti Laisv÷s gyn÷jų dieną.  

Sausio 13 d. išvakar÷se Vilniuje prie televizijos bokšto, 
taip pat Nepriklausomyb÷s aikšt÷je bei prie Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos pastato buvo uždegti  atminimo 
laužai, skirti Sausio 13-osios aukoms ir gyn÷jams atminti. Mūsų 
mokyklos mokiniai mielai dalyvavo ceremonijoje, taip pat 
aplank÷ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos muziejų, 
apžiūr÷jo filmavimo patalpas, v÷liau nešini „Laisv÷s liepsnos“ 
žvakut÷mis Vilniaus gatv÷mis ÷jo į Nepriklausomyb÷s aikštę, kur 
vyko koncertas „Mūšis už tautų laisvę“. Koncerte skamb÷jo 
patriotin÷ muzika, kalb÷jo politikas, visuomen÷s veik÷jas V. 
Landsbergis, Seimo Pirminink÷ I. Degutien÷, kuri sveikindama 
Lietuvos žmones, Laisv÷s gyn÷jus ir Lietuvos jaunimą prisimin÷, 
kad prieš 20 metų ši aikšt÷ buvo perpildyta dešimtimis tūkstančių 
žmonių, o gatv÷s prie Seimo buvo tveriamos barikadomis. 
Parlamento vadov÷ pasteb÷jo, kad ir pra÷jus 20 metų tų laikų 
jaudulys ir nuotaika liko. Seimo Pirminink÷ pabr÷ž÷, kad Sausio 
13-oji – tai įpareigojimas visuomet elgtis oriai ir kilniai, kaip 
prieš 20 metų. Visai Lietuvai svarbų renginį tiesiogiai iš 
Nepriklausomyb÷s aikšt÷s transliavo Lietuvos televizija. 

V÷lai vakare, šiek tiek po vidurnakčio, kupini įspūdžių 
mokiniai grįžo į Jurbarką. Visiems neišdildomai įsimin÷ Laisv÷s 
gyn÷jų dienos min÷jimas Vilniuje. 
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         IŠ ARČIAU...  
Skyrelį rengia ,,Žvilgsnio“ korespondentas Žilvinas Pranaitis 
 

KAS PATINKA MOKYTOJAI MONIKAI 
BUITKUVIENEI? 

M÷gstamiausia knyga: A. Lindgren ,,Emilis iš Lionebergos“. 
M÷gstamiausias 
rašytojas:  
Žiulis Vernas. 
M÷gstamiausia 
aktor÷:  
Regina Varnait÷. 
M÷gstamiausias 
aktorius:  
Antanas Šurna.  
M÷gstamiausias 
valgis: 
Baland÷liai. 
Talismanas: 
Neturiu. Kai būna sunku, tiesiog pasimeldžiu. 
M÷gstamiausias filmas: ,,Seklio Kalio nuotykiai“. 
Labiausiai patinkanti g÷l÷: Geltona tulp÷. 
Linksmiausias įvykis: Patį pirmąjį savo, kaip mokytojos, 
rugs÷jį išleidusi savo pirmuosius pirmokus, kaip maniau, po 5 
pamokų, pasteb÷jau, kad baig÷si viso labo tik 4 pamokos ir kad  
aš pamiršau vesti jiems dar vieną pamoką. 

 
        ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

RAJONINö IX-XII KL. LIETUVI Ų 
KALBOS OLIMPIADA  

Sausio 20 dieną 
Naujamiesčio vidurin÷je 
mokykloje vyko rajoninis 
bendrojo lavinimo mokyklų 
IX-XII klasių mokinių 
lietuvių kalbos (gimtosios) 
ir literatūros olimpiados 
turas. Iš mūsų mokyklos 
dalyvavo 4 mokin÷s – 
visoms sek÷si užimti 

pakankamai aukštas vietas. 
IX-X kl. grup÷je varž÷si 16 mokinių. 9b klas÷s 

moksleiv÷ Migl÷ Matukevičiūt÷ už÷m÷ III vietą (mokyt. 
V.Greičiūnien÷), o 10a kl. mokinei Viktorijai Greičiūnaitei 
paskirta paskatinamoji vieta (mokyt. L.Songailien÷).  

XI-XII kl. grup÷je buvo 12 dalyvių. 12a klas÷s mokin÷ 
Danut÷ Matelyt÷ už÷m÷ III vietą (mokyt. V.Greičiūnien÷), o 12c 
klas÷s mokinei Auks÷ Vabalaitei paskirta paskatinamoji vieta 
(mokyt. B.Adomavičien÷). 

Sveikiname!  

 
 
Kuo labiau tobulinam÷s, tuo nuostabiau atrodo 
viskas aplinkui. (L. Tolstojus) 
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12 KL. MOKINIAMS BAIG öSI 
 I PUSMETIS  

Baigiantis 2010 metams 59 dvyliktokams pasibaig÷ 
pirmasis pusmetis. 
Tiesa, vieniems jis buvo 
labai s÷kmingas, kiti 
tikisi, kad dar sp÷s per 
antrąjį pusmetį gerokai 
pataisyti tiek pusmečio, 
tiek metinius įvertinimus 
– juk netrukus teks 
laikyti rankose brandos 
atestatą ir norisi jame 
matyti kuo geresnius pažymius.  

Labai gerai besimokančios mokin÷s, turinčios tik 9, 10 
balų įvertinimus, yra  P.Gabrielaityt÷, D.Matelyt÷ iš 12a klas÷s 
bei M.Miliauskait÷, A.Vabalait÷ iš 12c klas÷s. Deja, vienas 
abiturientas liko neatestuotas net iš keturių mokomųjų dalykų. 

12 kl. mokiniai iš viso praleido 2555 pamokas, iš jų d÷l 
ligos – tik 409, deja, net 1353 liko nepateisintos. Mažiausiai 
pamokų praleido 12b kl. mokiniai – iš viso 593 pamokas. 

 

 
A.Paliliūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 
Sausio 19 dieną mūsų mokykloje vyko meninio 

skaitymo konkursas. Dalyviai rung÷si dviejose amžiaus grup÷se. 
5-8 klasių mokiniai dalyvavo gausiausiai, tod÷l ir konkurencija 
buvo didžiul÷. Lietuvių kalbos mokytojų vertinimo komisija, 
vadovaujama direktoriaus pavaduotojo Sauliaus Ambrazaičio 
skyr÷ šias prizines vietas: I – Eglei Radvilaitei, 6a kl. (mokyt. 
L.Songailien÷), II – Agnei Baltrušaitytei, 8a kl. (mokyt. 
V.Greičiūnien÷), III – Martynai Ambrazaitytei, 7a kl. (mokyt. 
I.Kupcikevičien÷). Tarp 9-12 klasių mokinių prizinink÷mis tapo 
Migl÷ Matukevičiūt÷, 9b kl. (mokyt. V.Greičiūnien÷), už÷musi I 
vietą, ir Sandra Vasilevičiūt÷, 11b kl. (mokyt. L.Songailien÷), II 
vietos laim÷toja. Vasario 11 dieną mūsų mokykloje 
vyksiančiame rajoniniame meninio skaitymo konkurse mokyklai 
atstovaus visos mokin÷s, už÷musios šias prizines vietas. Linkime 
s÷km÷s!  
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        Labdaros ir paramos fondo pirminink÷                                                          
Valerija Kalinauskien÷ 
 
 

Kam panaudotos l÷šos 
( 2010-01-01  -  2010-12-

31 ) 

 
Suma Lt 

 
Atsakingas 

L÷šos „Fotono“ 
mokyklos užbaigimui 

90,00 R. Gaidyt÷ 

L÷šos meno mokyklos 
jubiliejui 

48,00 A. Šimkuvien÷ 

Socialiai remtiniems 
moksleiviams ekskursijai 

60,00 V.Ambriulaity-
t÷      

Socialiai remtiniems 
moksleiviams dalyvauti 
matematikos konkurse 
„Kengūra“ 

78,00 G. Mencien÷ 

Knygoms, skirtoms 
meninio skaitymo 
konkurso dalyviams 
apdovanoti 

219,40 A. Norkaitien÷ 

Suvenyrams olimpiados 
nugal÷tojams apdovanoti 

200,50 V. Dobilien÷ 

Mokyklos bibliotekai 102,85 R.Poškuvien÷ 
304 kab. vertikalių 
žaliuzių įsigijimui 

180,00 B. Jašinskien÷ 

L÷šos rajoninei 
technologijų olimpiadai 

72,95 J. Kundrotien÷ 

Vertikalios žaliuz÷s 
pradinių klasių kab. 

170,00 G. Mencien÷ 

Socialiai remtiniems 
moksleiviams ekskursijai 

45,00 V. Petrauskien÷ 

L÷šos renginiui 
„Mokykloje smagu“ 

200,00 L. Žukauskien÷ 

L÷šos renginiui 
„Sveikatos savait÷“ 

109,99 N. Paulikien÷ 

Socialiai remtiniems 
moksleiviams mokymo 
priemon÷ms ir rūbams 

144,20 M. Buitkuvien÷ 

Higienos priemon÷ms  200,00 A. Šimkuvien÷ 
Svečių iš Danijos 
apgyvendinimui 

580,80 A. Šimkuvien÷ 

Šokių konkursui 
„Pad÷kos koncertas – 
Jums“ organizuoti 

85,00 V. Dobilien÷ 

Ketvirtų klasių mokinių 
išleistuvių organizavimui 

167,15 V. Levgardien÷ 

L÷šos susitikimui su 
rašytoju V. Kutkevičiumi 
ir poete G. Kievišiene 

44,00 Z.Ambrakaitie-
n÷ 

Skaitovų šventei 
„Sparnuotas žodis“ 

131,00 Z.Ambrakaitie-
n÷, 
R. Poškuvien÷ 

Socialiai remtiniems 
moksleiviams ekskursijai 

60,00 E. Lopetaitien÷, 
N.Laurinaitien÷  

Socialiai remtiniems 
moksleiviams ekskursijai 

44,00 J. Kundrotien÷ 

L÷šos rajoninio piešinių 
konkurso „Mokykloje 
smagu“ nugal÷tojams 
apdovanoti  

51,35 V. Levgardien÷ 

L÷šos stojamųjų 
egzaminų mokesčiui 

200,00  
I.Kupcikevičie-

sumok÷ti n÷ 
Respublikinei LMMA 
akcijai „Dainuojanti 
klas÷“ šventiniam 
renginiui - koncertui 

136,00 S.Januškevičie-
n÷, 
Z.Ambrakaitie-
n÷ 

Abiturientų, labai gerai 
besimokiusių ir aktyviai 
dalyvavusių mokyklos 
veikloje, pad÷koms 

206,37 S. Ambrazaitis 

Už paslaugas kaimo 
turizmo sodybai 
„Nemuno vingis“ 

1200,00 S. Ambrazaitis 

L÷šos mokyklos 
įsteigimo (15 m.) 
renginiui organizuoti 

180,00 S. Ambrazaitis 

Projekto „Estetinis 
aplinkos mokykloje 
kūrimas“ vykdymui 

30,00 Z.Ambrakaitie-
n÷ 

Dalyvavimas fotografijų 
konkurse „Žem÷s 
spalvos“  

42,13 N.Kapačinskie-
n÷ 

Socialiai remtiniems 
moksleiviams ekskursijai 

110,00 J. Kundrotien÷, 
V. Petrauskien÷ 

Skelbimas laikraštyje 
„Šviesa“ 

62,92 A. Jociut÷ 

Pašalpa soc. remtiniems 
moksleiviams 

159,00 V.Kriaučiūnie-
n÷ 

L÷šos kal÷diniams 
papuošimams 

46,01 N.Kapačinskie-
n÷ 

Kal÷diniam futbolo 
turnyrui organizuoti 

51,65 A. Damušis 

Viešvil÷s vaikų globos 
namų aukl÷tiniams 
dovanų įpakavimui 

40,00 J. Kundrotien÷ 

Kal÷din÷s dovan÷l÷s 
Viešvil÷s vaikų globos 
namų aukl÷tiniams 

79,68 I.Kupcikevičie-
n÷ 

Pašalpa soc. remtiniems 
moksleiviams 

100,00 A. Jociut÷ 

Kal÷diniams renginiams 
organizuoti 

299,36 A. Šimkuvien÷ 

Mokyklos darbuotojų 
vaikų kal÷dinei eglutei  

212,89 V. Dobilien÷ 

Už vandenį „Vanvitai“ 1021,58 V.Kalinauskie-
n÷ 

Už telekomo paslaugas 1261,33 V.Kalinauskie-
n÷ 

Bankui už paslaugas per 
2010 metus 

101,25 L.Andriulaitie-
n÷ 

               Iš viso išlaidų 8629,36   
 
 
 
 

 

Vytauto Didžiojo vid. m-klos laikraštis 
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Tiražas 90 egz. 
El. paštas:  greiciuniene@jvdm.lt 

 


