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          ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

ĮVYKIS, SUDREBINĘS VISĄ 
MOKYKL Ą  

Rugs÷jo 28 d. 10 
val. 45 min. bendruoju 
pagalbos telefonu 
pareigūnams buvo 
pranešta, kad mūsų 
mokykloje pad÷tas 
sprogmuo. Iš mokyklos 
buvo išvesti mokiniai, 
nutrauktos pamokos. 

Įvykio vietoje dirbo specialiosios tarnybos, ieškota bombos, 
buvo įvestas planas ,,Skydas", tačiau sprogmenų nerasta. 
Policija informuoja, kad asmens, kuris melagingai praneš÷ 
apie pad÷tą sprogmenį, tapatyb÷ jau nustatyta, jis policijos 
komisariate apklaustas, iškelta baudžiamoji byla, kuri, 
manoma, jau spalio m÷nesį pasieks teismą. Jau žinoma, kad 
melagingai apie sprogmenį pranešęs asmuo yra mūsų 
mokyklos mokinys. 

Mokyklos direktoriaus V.Bakšio komentaras: 
Apmaudu ir liūdna. Aš nor÷jau tik÷ti, kad skambinęs 

asmuo yra ne mūsų mokyklos mokinys, bet, deja. Suprantu, 
kad paauglyst÷ yra tas amžiaus tarpsnis, kada norisi būti 
didvyriu, pripažintu lyderiu, drąsiu ir nepralenkiamu. Tačiau 
negalvojimas apie pasekmes parodo tik visišką nebrandumą, 
negeb÷jimą prognozuoti įvykių, netgi bailumą. Ar 
„draugai“, kuriems nor÷jo parodyti savo „kietumą“, 
brandesni – vargu. Tikri draugai visada sulaiko nuo kvailų 
poelgių, padeda, jei esi sutrikęs ir nežinai, ką darai.  
Kas atsakys už padarytą žalą? Kaltas asmuo arba už jį 
atsakingi t÷vai. Ar tai pad÷s ateityje išvengti panašių 
incidentų? Galbūt, bet daug svarbiau, kad prieš darydami 
visada galvotume ne tik apie save. 

 

 
           Migl÷ Venckut÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

RINKIMAI Į MOKSLEIVI Ų TARYBĄ  
       Kiekvieną rudenį vyksta rinkimai į Moksleivių tarybą, 

nes pavasarį dalis mokinių, buvusių tarybos narių, baigia 
mokyklą. Tarybos narius iš neriboto skaičiaus  kandidatų, 
panorusių dalyvauti rinkimuose, kasmet  išrenka visi VII-XII 
klasių mokiniai visuotiniu slaptu balsavimu iki spalio 30 dienos. 
Šįkart rinkimai, kurių komisijos pirminink÷ buvo Sandra 
Vasilevičiūt÷, vyko rugs÷jo 27 dieną. Rinkimų statistika: iš 347 
gal÷jusių balsuoti mokinių 
savo nuomonę pareišk÷ 206 
(deja, 2 biuleteniai sugadinti). 
Aktyviausiais rink÷jais 
pripažinta 7a klas÷, nes 
dalyvavo visi mokiniai. Gaila, 
bet iš 7b neat÷jo balsuoti n÷ 
vienas mokinys. 

Šiemet savo kandidatūras 
pateik÷ šie mokiniai: M.Matukevičiūt÷ (7a), E.Kelmickas (10a), 
E.Morkūnait÷ (7d), L.Ignatavičius (8a), M.Matukevičiūt÷ (10b), 
J.Mačieža (10b), P.Smetonis (9c), R.Petrevičius (9c), 
P.Krasauskait÷ (10b), J.Bunikyt÷ (8c), T.Unguraitis (8a), L.Puras 
(7c), V.Šimkūnaitis (8d). Deja, rinkimų s÷km÷ lyd÷jo ne visus 
kandidatus – trys pastarieji mokiniai nebuvo išrinkti, bet jie gali 
patekti į tarybą, jei esantieji nariai d÷l kokių nors priežasčių 
pasitrauks iš tarybos. Daugiausiai balsų gavo Milda 
Matukevičiūt÷ (48) ir Elvinas Kelmickas (35). 
Naujajai Moksleivių tarybai toliau pirmininkaus S.Vasilevičiūt÷, 
o pavaduotoja bus E.Dobilait÷. Taigi, linkime s÷km÷s ir didžių 
darbų! 

 
 A.Bazevičiūt÷, I.Stankevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷s 
 
Mokytoj ų diena - 

viena gražiausių švenčių. Šią 
dieną visi būna laimingi, nes 
brangios mokytojos pailsi, o 
vaikams veda pamokas linksmi 
dvyliktokai. Mokytojų diena - 
diena, kuri visus pralinksmina 
ir visi vaikšto šypsodamiesi. 
Mokytojos yra mūsų 
pagalbinink÷s mokslo kelyje. 
S÷km÷s Jums linki visi Jūsų 
mokiniai! 

 

     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

   ŽVILGSNIS 
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          ,,Ką darytum, jei būtum milijonierius?..“ 
 Skyrelį rengia ,,Žvilgsnio“ koresp. M.Matukevičiūt÷, G.Balčiūt÷   

 
 
Agn÷ Vabalait÷, 15 m. (9a) 
Apie save: ,,Draugiška 

pleput÷”. 
           Paaukočiau vaikų namams, 
įsteigčiau labdaros fondą 
neturtingiems, kenčiantiems nuo 
nepritekliaus vaikams šelpti. 
Nusipirkčiau tikrai gražų automobilį, 
pasistatyčiau vilą prie jūros, kur 
visada šilta, pavyzdžiui, Jamaikoj. Aš 
išleisčiau tuos pinigus – 
nesijaudinkit!  
 

Greta Jakaityt÷, 18 m. (12b) 
 Apie save: „Visada 

viskuo nepatenkinta savimyla“.        
 Investuočiau pinigus į 

kažką labai pelningo. Pati 
keliaučiau po pasaulį. Manau, 
labai daug paaukočiau 
badaujantiems ir skurstantiems 
Afrikos vaikams, taip pat 
stichijų ištiktoms šalims. Jei tik 
aš gal÷čiau, nusipirkčiau 
zoologijos sodą ir paleisčiau 
visus gyvūnus į laisvę! 

 
Migl ÷ Smirnovait÷, 14 m. (8c) 
Apie save: „Bendraujanti ir 

originali“. 
Apkeliaučiau visą pasaulį, 

nusipirkčiau didelį namą ir gerą 
mašiną. Taip pat įsteigčiau kokį nors 
savo verslą. Ir būtinai dalį pelno 
paaukočiau vaikų namams! Visus 
likusius pad÷čiau  į banką. 

 
 
 
Milda Matukevi čiūt÷,  13 m. (7a)                              
Apie save: „Paš÷lus 

panik÷“.                             
Žinoma, paaukočiau tiems, 
kam to labai                                                     
reikia, tai Indijos, Afrikos 
vaikams. Taip pat nusipirkčiau 
„laiko“ mašiną, nor÷čiau 
nukeliauti į praeitį, ją palyginti 
su dabartimi arba į ateitį ir tada 
sužinočiau, kas bus, kai būsiu 
senučiuk÷. Būtinai 
nukeliaučiau į m÷nulį -  
pasižiūr÷čiau į Žemę iš toli. 
 

 

 
 

 
Milda Džiaugyt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 
NESPRĘSK APIE KNYG Ą PAGAL 

VIRŠEL Į   
 

 
 
 

 
 

Lukas Didžbalis iš 3a klas÷s skait÷ knygą  „Piratai po 
vidurdienio“, knygos autor÷ Mary Pope Osborne. Lukas pasi÷m÷ 
knygą iš bibliotekos, nes jam patiko viršelis ir jis nusprend÷, kad 
knyga bus įdomi. Knygoje rašoma  apie mergaitę ir berniuką, 
kurie iš÷jo šeštą valandą ryto į mišką lietui lyjant. Beeidami jie 
surado namelį, kuriame buvo labai daug knygų, į vieną iš jų įlipo 
ir pamat÷, kad ta knyga - tai „Piratai po vidurdienio“. Mergait÷ ir 
berniukas dalyvavo pačioj pasakoj, patyr÷ daug nuotykių. Beje, 
Lukas rekomendavo knygą savo klas÷s draugui Mantui. 

Komentaras. Mokyklos bibliotekinink÷ R.Poškuvien÷ 
sako, kad mūsų mokykloje yra ir daugiau Mary Pope Osborne 
knygų, pavyzdžiui, „Dinozaurai iki sutemų“. Autor÷ apdovanota 
už daugiau kaip keturiasdešimt jaunimui skirtų knygų. Šias 
knygas labiau m÷gsta skaityti berniukai, nors jos skirtos ir 
mergait÷ms, matyt, viršelis patrauklesnis berniukams, nes 
pavaizduoti dinozaurai ir piratai. 

 

 
,,Žvilgsnio“ inf. 

 
PLAKATO 

KONKURSAS 
,,BŪK 

MANDAGUS” 
 
 
 
 
 
Daugiausiai plakatų nupieš÷ 7b klas÷ – net 5 plakatus, o po 3 
konkursui pateik÷ 6d ir 5b klas÷s. Geriausiai nuostatus atitiko ir 
labai meniškas buvo 9b klas÷s plakatas ,,Aš galiu pad÷ti“. 
Konkursui pasibaigus apdovanoti visi dalyvavę mokiniai, o 
prizus ir pad÷kos raštus gavo visos dalyvavusios klas÷s. 
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         Dal÷ Eidokaitien÷, socialin÷ pedagog÷ 
 

PASIENIEČIŲ VIEŠNAGö 
Spalio 4 dieną mūsų mokykloje vieš÷jo VSAT Pag÷gių 

rinktin÷s Viešvil÷s užkardos pasieniečiai. Bendradarbiaujant su 
2c klas÷s mokinio Ugniaus Mockaus mamyte Egidija Mockiene 
ir užkardos vadu  Giedriumi Ranoniu buvo susitarta d÷l 
profesinio orientavimo ir nusikalstamumo prevencijos renginio 
mokykloje. 

Užkardos vadas  G. Ranonis mokyklos aktų sal÷je 8-10 
klasių mokinius supažindino su pasieniečio profesija, 
papasakojo, kuo ji išsiskiria iš kitų bei kur, kaip ją galima įgyti. 
Pranešimo metu buvo akcentuojamos vaikų įtraukimo į 
kontrabandos verslą problemos. Praneš÷jas pabr÷ž÷, kad 
kontrabandininkų siūlomi pinigai vaikams yra tik labai menka 
gabenamo krovinio kainos dalis, už kurią vaikas, kitaip dar 
vadinamas „šucheris“, yra atsakingas. Jei krovinys prarandamas, 
vaikas turi atidirbti už prarastą krovinį. Kadangi gabenamų 
krovinių vert÷ gali būti labai didel÷, tuomet vaikas tur÷s ilgai ir 
negaudamas atlygio dirbti kontrabandos versle, kol atitaisys 
padarytą žalą. Praneš÷jas pabr÷ž÷, kad kontrabandininkai,  

įtraukdami vaikus į 
savo verslą, nesilaiko 
jokių moralinių 
normų, tod÷l 
nor÷dami apsisaugoti 
nuo galimų didelių 
nemalonumų ir 
galimų teistumų, 
kurie nebeleis dirbti 
atsakingo darbo, 
mokiniai turi 

nepasiduoti kitų įtakai ir įkalbin÷jimams „lengvai užsidirbti“, nes 
ir vienintelis kartas gali būti lemtingas, kuris gali sugadinti visus 
tolimesnius gyvenimo planus.  

Tuo tarpu mokyklos stadione pasienio kinologai 
pradinių klasių mokiniams 
rod÷ programą, kurios 
metu tarnybiniai šunys 
ieškojo pamestų daiktų, 
vykd÷ paklusnumo 
komandas, gaud÷ bei 
sulaik÷ b÷glį ir atliko daug 
kitų, tarnybiniams šunims 
įprastų darbų.  

Po renginio 
vaikai mielai bendravo su kinologais, džiaug÷si jų gyvūnais bei 
fotografavosi tam, kad gal÷tų įsiamžinti ir prisiminti šį renginį, 
kuris sutapo su pasauline gyvūnijos diena. 

 

 
          Lukas Lukošius, ,,Žvilgsnio“ korespondentas  
 

,,MOKOM öS ŽAISDAMI IR 
VAIDINDAMI“ 

Mokykloje įvairią veiklą siūlo net 37 neformaliojo 
ugdymo būreliai. 

 Šįkart papasakosime apie anglų kalbos būrelį 
,,Mokom÷s žaisdami ir vaidindami”, kuris yra skirtas 2-4 klasių 
mokinukams. Svarbiausias būrelio tikslas - išmokti bendrauti. 
Tod÷l dalyvaudami būrelyje vaikai dar daugiau žaidžia, vaidina 

negu per pamokas. Vadov÷ K.Sinkien÷ sako, kad taip daugiau 
išmokstama, be to, gabesni padeda tiems, kuriems truputį 
silpniau sekasi. Visi 36 būrelio nariai labai patenkinti 
vykstančiais užsi÷mimais, nes čia galima dainuoti, gaminti 
žaismingas vaizdines priemones, piešti, rengti linksmus 
pasirodymus. Tod÷l kai kurie ketvirtokai lanko būrelį jau ne 
vienerius metus. 
Ištikimiausi anglų 
kalbos būrelio nariai 
yra šie ketvirtokai: 
K.Ambrutaityt÷, 
K.Bakanait÷, 
M.Baltrušaityt÷, 
G.Butkut÷, 
A.Kovalenkait÷, 
D.Jokšait÷, 
V.Lingaitis, 
D.Levickyt÷, 
A.Pocevičiūt÷, E.Sabaliauskait÷.  

 

 
         Guoda Radvilavičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 
 

PAMIN öTA EUROPOS KALBŲ DIENA  
 

Europos kalbų diena mūsų mokykloje pamin÷ta rugs÷jo 
26 d. Tuomet nemažai mokinių kartu su rusų ir anglų kalbų 
mokytojomis pieš÷ įvairias Europos šalis. Moksleiviai sužinojo, 
kad Europoje kalbama lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, 
bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, lenkų, olandų, 
portugalų, prancūzų ir kitomis kalbomis. Įdomiausia, kad 
kiekviena kalba turi ir savo istoriją. Europos kalbų dienos proga 
mokyklos vestibiulis buvo papuoštas įvairių Europos šalių 
v÷liavomis. Min÷damos Europos kalbų dieną, užsienio kalbų 
mokytojos vyko į seminarą Lukšiuose. Edukacin÷s kelion÷s 
tikslas buvo pasiruošti užsienio kalbomis pristatyti lietuvių 
etninę kultūrą. Pedagog÷s lank÷si atstatomame Zyplių dvare, 
kuris yra tapęs lietuviškų tradicinių amatų ir tautodail÷s 
puosel÷jimo erdve. Čia mokytojos susipažino su puodininkyst÷s, 
kalvyst÷s, tapybos, drožybos ir kitais dirbiniais, jų kūrimo 
procesu. 
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       Jon÷ Adomavičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

INTERVIU SU TAMO 
ADMINISTRATORIUMI AURIMU  

Kokios yra TAMO administratoriaus 
pareigos? 

TAMO administratorius yra atsakingas už tai, 
kad būtų teisingai suvesta visa informacija, reikalinga 
elektroninio dienyno funkcionavimui: pamokų laikas, 
pusmečių intervalai, pažymių tipai, mokytojų bei 
mokinių sąrašai. Taip pat administratorius yra žmogus, 
iš kurio mokiniai ir mokytojai gauna savo prisijungimo 
prie elektroninio dienyno duomenis. Taip pat 
analizuoja TAMO duomenis, tvarkaraščius, vykdo 
duomenų pakeitimus, slaptina ir atrakina grupių, klasių, 
mokinių, pusmečių ir metinių pažymių pildymo 
funkcijas, atlieka klaidų ir nusiskundimų analizę, stebi 
klas÷ms skirtų kontrolinių darbų skaičių per dieną ir 
atlieka daug kitų funkcijų. 

Kaip jaučiat÷s būdamas TAMO 
administratoriumi? Ar jums šis darbas patinka? 

Mano pareigos yra ne tik elektroninio dienyno 
administravimas. Taip pat aš esu mokyklos inžinierius-
programuotojas. Prižiūriu visą mokykloje esančią 
kompiuterinę įrangą tiek programine, tiek technine 
prasme. Mano darbas man patinka. 

Su kokiomis problemomis TAMO vartotojai 
susidūr÷ jau pirmąjį naudojimosi elektroniniu 
dienynu m÷nesį? 

Mokyklos mokytojai elektroniniu dienynu 
naudotis prad÷jo dar šį pavasarį. Vyko kursai, kurių 
metu mokytojai mokinosi pildyti elektroninį dienyną. 
Na, o nuo šių mokslo metų pradžios mokykla visiškai 
atsisak÷ popierinio dienyno ir per÷jo prie elektroninio. 
Taigi vartotojais tapo mokiniai bei jų t÷vai. Pirmąjį 
naudojimosi m÷nesį didžiausia problema buvo prarasti 
prisijungimo duomenys arba slaptažodžiai. 

Ką patartum÷te TAMO vartotojams? 
TAMO vartotojams patarčiau daugiau laiko 

skirti susipažinimui su elektroninio dienyno 
funkcijomis, kadangi ši sistema jungia visą mokyklos 
bendruomenę. 

Kiek mokyklų mūsų rajone naudoja 
elektroninį dienyną? Ar Jūs bendraujate su jomis? 

Šiuo metu mūsų rajone elektroniniu dienynu 
naudojasi 8 mokyklos. Taip, su kai kuriomis iš jų aš 
bendrauju, kai kyla klausimų, susijusių su elektroniniu 
dienynu. 

 
          P.Krasauskait÷, K.Amachinait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷s  
 
 

SUSIPAŽINKITE - ,,ŽVILGSNIO“ 
LEID öJAI, JŲ LAISVALAIKIS, POM öGIAI  
Jon÷ Adomavičiūt÷, 5c -  Man patinka groti kankl÷mis, šokti, 
skaityti knygas. 
Migl ÷ Venckut÷, 5c – Man patinka mokintis, skaityti, dainuoti. 
Gintar ÷ Balčiūt÷, 10b – Nor÷čiau neiti į mokyklą ir būti su draugais. 
Eiva Dobilait÷, 10b – Man patinka pildyti savo svajones ☺ Dabar 
turiu labia didelę svajopnę, kuri susijusi su šokiais. 
Milda Džiaugyt÷,10b – Patinka linksmai leisti laiką su draugais. 
Guoda Radvilavičiūt÷, 5a – M÷gstu dainuoti, šokti, žaisti krepšinį. 
Esu labia didel÷ Lietuvos rinktin÷s gerb÷ja, net kasdien nešiojuosi į 
mokyklą Amberį. 
Lukas Lukošius, 5a – Man patinka sportuoti, o laisvalaikiu mielai 
žiūriu įvairias komedijas. 
Aurelija Bazevičiūt÷, 5a – M÷gstu rašyti, skaityti, steb÷ti gyvūnus 
(zebrus, nes jie mieli ir paslaptingi), fotografuoti ir šokti. 
Ineta Stankevičiūt÷, 5a – M÷gstu fotografuoti, šokti, dainuoti, 
skaityti, paskutin÷ perskaityta knyga yra neįtik÷tinai įdomi – tai 
,,Vaiduoklių namai” . 
Migl ÷ Matukevičiūt÷, 10b – Patinka miegoti. 
Karolina Amachinait ÷, 10b – Labiausiai patinka sportuoti, žiūr÷ti 
gerus filmus. 
Paulina Krasauskait÷, 10b – Man patinka galvoti, jog esu tobula. 
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