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          V.Greičiūnait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

TADO KARANAUSKO K ŪRYBA  
Jau senokai mūsų mokyklos 7b klas÷s mokinys 

Tadas Karanauskas gars÷ja kaip gamtos myl÷tojas bei 
talentingas žodžio 
meistras. Šiemet 
kūrybingas 
moksleivis dalyvavo 
rajoniniame Jaunųjų 
filologų konkurse ir 
tapo laureatu 
(berniuką lietuvių 
kalbos moko mokyt. 
N. Laurinaitien÷). 
Taigi skaitytojus 
supažindiname su 
Tado darbais ir 
linkime jam  kūrybin÷s s÷km÷s. 

Mirusios kopos 
 V÷jas pusto nugairintas kopų viršūnes. Marių bangos 

plakasi į mišku apaugusias kopų pašlaites. Saul÷ žeria savo 
spindulius į bekraštes sm÷lio platybes, čia išryškindama 
plikas bei daug kur apaugusias kopas. Vaidenasi paslaptingi 
miražai. Tai Mirusios kopos. Kiek kaimų palaidota po 
šiomis sm÷lio galyb÷mis. Niekas jau nebemena tų laikų, kai 
ši kopa pasiglemž÷ Naglių kaimą. 

  Tai vyko daugiau nei prieš tris šimtus metų... Tą 
saul÷tą vasaros dieną marios buvo itin ramios. Su laiveliais 
išplaukę Naglių gyventojai paskutinįkart pažvelg÷ į šį akį 
kerintį kopų vaizdą. Tačiau širdyse šis vaizdas daug kam 
įsir÷ž÷ kaip keršto gr÷sm÷: jie žinojo, jog ateinančią naktį 
kopa nieko nesigail÷dama grius tiesiai Naglių kaimo link... 

   Tai buvo tiesa. Per naktį viskas pavirto į bekraštes 
sm÷lio lygumas.Kur prieš kelias dienas dar vir÷ gyvenimas, 
dabar teliko tik tuščias akiratis. Nedaug kas išsigelb÷jo 
tąsyk. Dauguma liko palaidoti savo gimtosiose sodybose. 

   Ir dabar ši kopa mena praeitį: kažkur giliai po 
sm÷liu ilsisi prot÷vių v÷l÷s... 

Kur susilieja du upeliai 
            Kai keliauji vieškeliu, iš abiejų pusių, supamų 
apsnigtų, baltaskarių eglių, retai tepastebi šalia keliuko 
užšalusią versmę. 

    (nukelta į 2 psl.) 
 

 
,,Žvilgsnio“ inf.  

 

JIE GARSINA M ŪSŲ MOKYKL Ą 
Savo mokyklos laikraštyje mes jau raš÷me apie kai kurių 

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

Dabar sveikiname visus, kurių mūsų laikraštyje dar 
nesp÷jome pamin÷ti: Sandra Vasilevičiūt÷ – Respublikinio 
vertimų ir iliustracijų konkurso ,,Žvilgsnis” laureat÷ (mokyt. 
R.Oberhaus); Rokas Jagminas – rajonin÷ chemijos olimpiada, 
III vieta (mokyt. A.Muleikien÷); Migl ÷ Matukevičiūt÷ – 
rajonin÷ IX-XII kl. mokini ų lietuvių k. ir literatūros olimpiada, 
III vieta (mokyt.V.Greičiūnien÷); Danut÷ Matelyt÷ - rajonin÷ 
IX-XII kl. mokini ų lietuvių k. ir literatūros olimpiada, III vieta 
(mokyt.V.Greičiūnien÷); Viktorija Grei čiūnait÷ - rajonin÷ IX-
XII kl. mokinių lietuvių k. ir literatūros olimpiada, paskatinamoji  
vieta (mokyt. L.Songailien÷); Auks÷ Vabalait÷ - rajonin÷ IX-
XII kl. mokinių 
lietuvių k. ir 
literatūros olimpiada, 
paskatinamoji  vieta 
(mokyt. B. 
Adomavičien÷); 
Erika Juškaityt ÷ (II 
vieta) ir Juozas 
Bundza (III vieta) – 
rajonin÷ biologijos 
olimpiada (mokyt. 
R.Lazdauskien÷); Mykolas Norkaitis – rajoninis meninio 
vertimo konkursas, II vieta (mokyt. R.Oberhaus); Egl÷ Marija 
Baliukynait ÷ (II vieta) ir Dovil÷ Sniečkut÷ (III vieta) – rajoninis 
epistolinio rašinio konkursas (mokyt. I.Kupcikevičien÷); Egl÷ 
Radvilait÷ ir Viktorija Grei čiūnait÷ – rajoninis meninio 
skaitymo konkursas, paskatinamosios vietos (mokyt. 
L.Songailien÷); Martyna Ambrazaityt ÷ – rajoninis meninio 
skaitymo konkursas, III vieta (mokyt. I.Kupcikevičien÷). 

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

 

     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

   ŽVILGSNIS 
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T.Karanausko kūryba, tęsinys iš 1 psl. 
 
Tai - Liepaloto upelio versm÷, pirmieji gimstantys 

vandenys, kurie vasarą visiškai išdžiūsta. Tylią žiemą tai tik 
griovys, užsitraukęs ledu, kuris nusitęsęs per tankų jaunuolyną. 
Bet tik už puskilometrio jis panašus į upelį. Apsnigti pelk÷s 
kloniai, statūs Liepaloto krantai ir šaltiniai, šaldantys upelio 
vandenis, kaip kokia praraja ar smegduob÷, tykanti kiekvieno 
keliautojo. V÷jas pusto nuo pušų sniegą, kuris neturi sau vietos - 
jį pusto nuo pelk÷s iki juodalksnyno, nuo egl÷s viršūn÷s iki 
stirnos, besiganančios briedgauryne*. Pasigirsta šniokštimas ir 
prieini vietą, kur Liepalotą pamaitina požeminiai vandenys. 
Upelis srovena čia ir žiemą, ir vasarą, nenuilstąs neša vandenis 
Juodšakin. Krištolinis Liepaloto vanduo, sm÷l÷tas dugnas ir 
šlaitai primena rojų, o dar šaltiniai kas kelis metrus, kurie gerokai 
išplatina upelį. Štai ir pati gražiausia miško vieta - upelis kaip 
krištolin÷ styga, sraunus vanduo ir juodalksniai šlaito viršuje.  
Lyg po vasaros darbų nulinkusios aukštos žol÷s, prispaustos 
sniego, tankūs eglynai, šlaitai ir pakrant÷s. Kair÷je nutilęs 
kirtimas, kur necypteli joks paukštis. Dar truput÷lis ir tiltas, kur 
nežinia, ar gyvena juodasis vingilis. Paskutiniai vingiai, o upelis 
užgriautas sutrešusiais medžiais, pelk÷ti šlaitai, iš kurių smygso 
smilgos ir šniokščiantys vandenys. 

 Juodšakis, upelių santakas, gilios pusnys, po kuriomis 
srovena klampūs šaltiniai. Juodšakis vandenis neša per pelkę, per 
pušynus, pataisų klonius,  tankius ir sausus eglynus, pilnus 
senvagių, kurios pakraštyje ganosi šernų būrys, lyg ,,tepalu 
tepti‘‘ gyvūnai. Priešingai nei Liepalotas, kurio vanduo skaidrus, 
Juodšakis yra durpių spalvos. Šis vandenis plukdo Šventojon, ši -  
Nemunan, Baltijos jūron ir į plačiuosius vandenynus... Tai tik 
dalel÷ to, ką ne visi yra matę.  
 

* BRIEDGAUDYNAS - šalto nederlingo dirvožemio pieva, 
kupstais augančios žol÷s.   
 

 
Dešimtokai diskutuoja apie mūsų mokyklą 

 
MOKYKLA YRA TIK M ŪSŲ...  

Manau, mokykla – tai mūsų antrieji namai. Čia mes 
praleidžiame labai daug laiko - kaip ir namuose tur÷tume 
nešiukšlinti 
mokykloje, 
gerbti vieni 
kitus. Juk būtų 
visiems 
smagiau eiti į 
mokyklą, kai 
žinotume, kad 
ten gali jaustis 
saugus, iš tavęs 
niekas 
nesityčios, o 
mokykla bus 
tvarkinga. Kiekvienam siūlau pagalvoti, ar nebūtų smagiau, jei 
visi pasistengtume ir nešiukšlintume, ir, žinoma, gerbtume vienas 
kitą. Mes patys susikuriame tokią aplinką, kokioje norime būti.  

☺☼☺ 
Mūsų mokykloje kultūra n÷ra ypatingai aukšto lygio. Tai 

parodo ne tik išvartytos ir išspardytos šiukšlin÷s, bet ir tai, kad iš 
valgyklos gautas maistas dažnai būna m÷tomas, trypiamas ant 

grindų, o šiukšl÷s kišamos į įvairiausius tarpus. Toks elgesys 
tikrai n÷ra kultūringas - patys teršiame aplinką, kurioje 
praleidžiame daug laiko. 

☺☼☺ 
Mano mintys apie mokyklą yra tokios, kaip apie 

sąvartyną. Manau, kad mūsų mokyklos mokiniai turi mažai 
kultūros. Mūsų mokykloje yra smagu per pamokas, o per 
pertraukas būna daug nesąmonių, pavyzdžiui, spardomos 
šiukšl÷s, daužomos sienos.  

☺☼☺ 
Mokyklos vaikų kultūra yra tikrai nekokia: visur m÷tosi 

šiukšl÷s, prispjaudyta, didžiulis chaosas čia. Kai būna pertraukų 
metas, visi spraudžiasi, nežiūri, kur eina, net mažesnių 
nepraleidžia. Eidamas prie rūbinių pirmajame aukšte turi bijoti, 
kad neapspjautų kas nors. Visi gal÷tų kažkiek susiimti, nem÷tyti 
šiukšlių, nespjaudyti, kur papuola, ir nesimušti kaip kokie 
„durneliai“. Mūsų klas÷je to n÷ra, visi vaikai geri, bet, pažiūr÷jus 
į kitas klases, akivaizdu, kad vaikai gal÷tų mandagesni būti. 
Beje, mokykloje gal÷tų būti daugiau drausm÷s, manau, viskas 
pasikeistų.  

☺☼☺ 
Mūsų mokykloje yra daug įvairių žmonių, nesakau, kad 

visi yra blogi. Vieni užsidarę savyje s÷di koridoriuose arba 
kabinetuose, kiti m÷gsta paspjaudyti, pasimušti, tai nedera, bet 
juos reik÷tų labiau bausti už tokius darbus. Pavyzdžiui, liepti 
nuvalyti tą apspjautą vietą ar paimti ne vietoje numestą šiukšlę, 
manau, kad tai sudrausmintų tą žmogų.  

Visiems patarčiau: NEDARYK MOKYKLOJE TO, KO 
NEDARAI NAMUOSE. 

P.S.  Be to, mūsų mokykla tampa labai graži, kai ją 
papuošiame savo piešiniais ir nuotraukomis, kuriose šypsosi 
mūsų mokyklos mokiniai.  

 

☺☼☺ 
Mokiniai yra pripratę prie apdergtų sienų, sulaužytų 

rankenų, išverstų šiukšlinių, apibraižytų tualetų durų ir suolų. Tai 
n÷ra vien dabar besimokančių mokinių darbas, tai lyg palikimas, 
perduodamas iš karto į kartą, lyg pamoka tiems, kurie pradeda 
lankyti šitą mokyklą ir tęsia tai, ką kiti seniai prad÷jo. Jei 
mokykloje atsiranda kas nors naujo ar gražaus, tai būna 
suniokota per tam tikrą laiką. Mano nuomone, mokiniai neturi 
galimyb÷s atsiskleisti, parodyti, ugdyti save, tod÷l jie savo 
entuziazmą bando ,,išreikšti“ visokiais kitais būdais. 

☺☼☺ 
Mums svarbi kiekvieno Jūsų nuomon÷. Jei nori 

dalyvauti diskusijoje apie mūsų mokinių elgesį, 
kultūrą, gali rašyti šiuo el.p. adresu -
greiciuniene@jvdm.lt 
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         IŠ ARČIAU...  
Skyrelį rengia ,,Žvilgsnio“ korespondentas Žilvinas Pranaitis 
 

KAS PATINKA MOKYTOJAI INGRIDAI 
PETRAUSKIENEI? 

M÷gstamiausia knyga: Vienos išskirti net negal÷čiau. Labai 
patinka skaityti įvairią literatūrą. Tik b÷da – prad÷jusi knygą, ją 
noriu „suvalgyti“ per 2-3 dienas.  
M÷gstamiausias rašytojas: J.Irvingas, D.Brown.  
M÷gstamiausia aktor÷: K.Kazlauskait÷. Jei kas dar nemat÷te, 
būtinai apsilankykit Jaunimo teatre, tikrai nenusivilsite. 
M÷gstamiausias aktorius:  J.Kisielius.  
M÷gstamiausias valgis:  Mamos virti cepelinai.  
Talismanas: Talismano net neturiu, tačiau visuomet, išvykdama 
kur nors toliau, su savimi vežuosi abiejų vaikų nuotraukas.  
M÷gstamiausias filmas: Labai patinka senos geros komedijos.   
Labiausiai patinkanti g÷l÷: Orchid÷ja. Auginu ir džiaugiuosi, kai 
jos leidžia ūglius, krauna pumpurus ir džiugina žiedais.   

Linksmiausias įvykis: Tada 
neatrod÷ juokinga, tačiau dar ir 
dabar artimiausi žmon÷s 
prisimena, kaip aš pirmoje 
klas÷je ,,mečiau“ mokyklą. 
Taigi... man buvo penkeri 
metai, aš labai nor÷jau eiti į 
mokyklą. Jau darželyje buvau 
didžioji aukl÷tojos talkinink÷, 
nes kasdien ,,grupiokams“ 
skaitydavau prieš pietų miegą 
pasakas. Tais laikais į pirmą 
klasę priimdavo irgi nuo 6 
metų. Ir atsitik tu man taip, jog 
kaip tik tais metais trūko 1 
mokinio, kad gal÷tų atidaryti 

mokykloje 1-ą klasę. Tod÷l mokytoja, žinodama, kad esu 
,,subrendusi mokyklai“, ir papraš÷ mamos, kad leistų mane 
MOKYKLON. Laim÷ begalin÷: nauja kuprin÷, sąsiuviniai, 
parkeris bei visos kitos smulkmenos. Ir pasididžiavimas - aš 
pirmok÷. Tuomet, kaip ir šiais laikais, pirmokai per lietuvių 
kalbos pamokas mokosi rašyti raidelių elementus. Mes mok÷m÷s 
raidel÷s ,,n“ lenktąjį elementą. Man atrod÷, kad parašiau 
nedailiai. Patryniau trintuku - neišsitryn÷. Patryniau pirštuku 
kartą, kitą – ir ... skyl÷. Štai tada išliejau daug ašarų, bet 
negal÷jau pasirodyti mokykloje klas÷s draugams -  tos baisiosios 
skyl÷s buvo g÷da. Griežtai atsisakiau eiti į mokyklą. Teko mamai 
surinkti vadov÷lius ir nu÷jus mokytojai viską papasakoti. 
 

 
          M,Matukevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

ŠIMTADIENIS  
Vasario  21-oji – ypatinga diena dvyliktokams, nes iki 

pirmųjų egzaminų teliko vos 100 dienų. Tod÷l mokykloje 
abiturientams jau nuo pat ryto vienuoliktokai sureng÷ smagią 
šventę. Tą dieną buvo iškelta Šimtadienio v÷liava, švent÷s 
kaltininkai rūpestingai suregistruoti, net išprausti sniege, žinoma, 
išradingai ,,mankštinami“, o jų klas÷s skoningai papuoštos.  

 Į Šimtadienio vakarą, kurio tema -  „Šimturas“, 
susirinko visi mūsų mokyklos dvyliktokai bei jų aukl÷tojos. 
Šnekučiavosi, nekantriai laukdami, ką jiems paruoš÷ 
vienuoliktokai. O laukti tikrai buvo ko. Kiekvienas tur÷jo 

rankose bilietą-kelialapį į egzotišką kraštą. Apsilankyti „ 
svečiose šalyse“ buvo kviečiama po keletą dvyliktokų: nuvykę 
svetur jie tur÷jo atlikti įvairias užduotis, pavyzdžiui, Australijoje 
šokin÷jo maišuose kaip kengūros, Kinijoje su÷mę kinų 
lazdel÷mis tur÷jo 
pernešti kiaušinį 
virš draugų galvų, 
Suomijoje teko 
padainuoti, o 
Prancūzijoje 
atskleisti savo 
piešimo geb÷jimus 
tam, kad būtų 
nusipelnę gauti 
svarbų dokumentą - 
Pusatestatį. Taip pat 
buvo parodytas išradingai sumontuotas filmukas apie tai, ką 
vieni apie kitus galvoja patys dvyliktokai, kaip suvokia juos 
supantį pasaulį. Ir galiausiai, kaip jau ir tapo tradicija, 
vienuoliktokams buvo įteiktas abiturientų testamentas - 
„Mokyklinis suolas“, ant kurio jie užraš÷ tai, ką palieka ir ko 
linki būsimiems mokyklos šeimininkams.  

Šimtadienio renginiui pasibaigus, Šimtadienis tikrai 
nesibaig÷! Visi dvyliktokai tradiciškai linksminosi savam 
ratelyje. 

 
Dvyliktokų aukl÷tojos L.Knašien÷, B.Adomavičien÷ ir R.Lazdauskien÷ 
 

 
Vienuoliktokai prausia sniege abiturientus 
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        ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

MOKYKLOJE VED ö PASKAITAS 
BURNOS HIGIENOS 

SPECIALISTö 

 
Vasario 3, 4 ir 10 dienomis Vytauto Didžiojo 

vidurin÷je mokykloje lank÷si burnos higienos 
specialist÷ R.Kučikait÷ iš L.Šulinskien÷s IĮ 
odontologijos kabineto. Mergina ved÷ paskaitas apie 
dantų ir burnos higieną bei ugd÷ praktinius geb÷jimus 
1-4 klasių mokiniams. Buvo parodyta, kaip reik÷tų 
taisyklingai valyti dantis bei juos prižiūr÷ti, kad jie būtų 
balti ir sveiki visą žmogaus gyvenimą. Vaikai 
susidom÷ję klaus÷si visuomen÷s sveikatos specialist÷s 
V.Veverskien÷s ir socialin÷s pedagog÷s 
D.Eidokaitien÷s organizuotų paskaitų.  

 

 
      Ž.Mockut÷, V.Šeškut÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷s  
 
 

MENIN öS RAIŠKOS PROJEKTAS 
„DOVANA T öVYNEI“ 

Mūsų mokykloje  vasario 11 d. vyko tradicin÷ 
vaikų dainų švent÷.  Kartu ši graži švent÷ į mokyklą 
atlyd÷jo menin÷s raiškos projektą „Dovana t÷vynei“. 
Projektą sudaro trys dalys:  pirmoji - piešinių 
konkursas, antroji - dainų švent÷, o trečioji - šokių 
švent÷. Pirmosios dalies rezultatas  - mokinių piešiniai, 
kurie jau nuo vasario 11 d. yra eksponuojami Vytauto 
Didžiojo vidurin÷s mokyklos aktų sal÷je bei 
koridoriuose.  

Į dainų šventę „Muzikin÷ d÷žut÷“  atvyko chorai iš 
Seredžiaus, Skirsnemun÷s, Raudon÷s, Šimkaičių, Veliuonos, Rotulių, 
Girdžių, taip pat dalyvavo net trys chorai iš Vytauto Didžiojo 
vidurin÷s mokyklos. Renginys buvo vedamas šiek tiek neįprastu 
būdu, nes 3a ir 3c klasių mokiniai pareng÷ vaidinimą. Jiems 
talkininkavo mokytojos Lijana Kriaučiūnien÷, Ingrida Petrauskien÷ 
bei mokyklos direktorius Viljamas Bakšys, kuris pirmąkart mokyklos 
istorijoje vaidino spektaklyje. Muzikinis spektaklis „Muzikin÷ 
d÷žut÷“ buvo parengtas  pagal Nijol÷s Indriūnien÷s scenarijų, 
kuriame skamb÷jo Z.Sadauskait÷s ir J.Siurbio, S.Gedos ir  
A.Mamontovo, N.Indriūnien÷s ir M.Buitkuvien÷s dainos. 

Smagiai dainų šventei praūžus, visi sugrįžę į namus dalinosi 
neišdildomais įspūdžiais. Na, o balandžio 1-ąją dieną, šokių švent÷s 
metu, piešinių paroda baigsis, bus apdovanoti jaunieji dailininkai.  

 
 
 
      Ž.Mockut÷, V.Šeškut÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷s  
 

MOKINIAI DOMISI ISTORIJA 
 

Jau dvylika metų iš eil÷s Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras organizuoja konkursą ,,Lietuvos kovų už 
laisvę bei netekčių istorija“.  

Ir mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo šiame konkurse: 
Tadas Karanauskas bei Laura Žičkut÷ iš 7b klas÷s (jie raš÷ rašinius), 
taip pat Viktorija Šeškut÷ bei Živil÷ Mockut÷, 10a klas÷s mokin÷s, 
kurios raš÷ rašinį ,,Baisioji praeitis gyva prisiminimuose“.  Rašinys 
buvo paremtas tikru A. Bunikien÷s, jurbarkiet÷s, buvusios tremtin÷s, 
pasakojimu, su kuriuo gal÷site susipažinti v÷liau, kitame ,,Žvilgsnio“ 
numeryje. Mokin÷ms talkininkavo lietuvių kalbos mokytoja 
L.Songaili÷n÷ ir istorijos mokytoja J.Kovalenkien÷.  

Ir septintokai, ir dešimtok÷s džiaugiasi, jog dalyvavimas 
konkurse prapl÷t÷ jų akiratį, suteik÷ progą pasinerti į pasakojimus 
apie tremtį, leido prisiminti skaudžią mūsų tautos istoriją. 

 

 
A. Bunikien÷, jurbarkiet÷, buvusi tremtin÷ 

 
 
 

 

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

 


