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,,Žvilgsnio“ inf. 
 

KNYGNEŠIO DIENA  
MINIMA KOVO 16 D.  

 
 
Kovo 16-ąją mokykloje pamin÷ta Knygnešio diena.  
Lietuvių kalbos mokytojos B. Adomavičien÷, I. 

Kupcikevičien÷, L. Songailien÷ pareng÷ stendą, kuriame 
puikavosi daugiausiai knygų mokyklos bibliotekoje 
perskaičiusių mokinių pavard÷s, buvo galima paskaityti mokinių 
minčių apie įdomiausias perskaitytas knygas bei skaitymo ir 
apskritai knygos naudą žmogui.  

Daugiausiai knygų mūsų mokyklos bibliotekoje 
perskaičiusieji minint Knygnešio dieną buvo apdovanoti garb÷s 
raštais. Taigi, galime pasidžiaugti šiais mokiniais: Bazevičiūte 
Aurelija 5c, Mandrijauskaite Dominyka 5c, Foktaite Inga 6d, 
Krankauskaite Ugne 6d, Uksaite Viktorija 6b, Puišiu Ryčiu 6d, 
Dabulskyte Agne 7c, Kazlauskaite Vytaute 7c, Baliukynaite 
Egle 8a, Arlauskaite Ieva 8b, Karanausku Tadu 8b 

Skaitykloje šeštokai steb÷jo neseniai režisieriaus Jono 
Trukano sukurtą filmą ,,Knygnešys“, kuris šiemet festivalyje 
,,Kino pavasaris“ laim÷jo žiūrovų simpatijų prizą.  

 

         M.Džiaugyt÷, E.Dobilait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷s 
 

I PUSMEČIO REZULTAT Ų APŽVALGA 
Apie 5-6 klasių I pusmečio rezultatus „Žvilgsnio“ 

žurnalistes informavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Ramut÷ Beinerien÷. Sužinojome, jog I pusmetį 5-6 kl. mok÷si 
157 mokiniai, tačiau nebuvo nei vieno, kuris I pusmetį baigtų 
vien dešimtukais. Kita vertus,  15 mokinių I pusmetį baig÷ labai 
gerais pažymiais (be aštuonetų). Tarp penktokų ir šeštokų 
nebuvo nei vieno mokinio, kuris I pusmetį būtų neatestuotas ar 
tur÷tų nepatenkinamų pažymių. Iš viso penktų ir šeštų klasių 
mokiniai per I pusmetį praleido 5303 pamokas, iš jų d÷l ligos - 
2633. Mažiausiai pamokų praleido 5c klas÷, o 5a - daugiausiai.  

Pavaduotojos Ramut÷s Beinerien÷s link÷jimai mokiniams: 
,,Siekit kuo geresnių rezultatų, būkit optimistiškai nusiteikę, 
tik÷kit kitais, pasitik÷kite savimi. Visada galvokit, kad tai, ką 
gali stipriausieji, galite ir jūs! Tik÷kit, jog esat stiprūs, ir įveikit 
visus mokymosi sunkumus.” Be to, direktoriaus pavaduotoja 
mokytojams, klasių vadovams palink÷jo būti nuoširdiems, 
pakantiems, tik÷ti savo s÷kme, paragino būti pačiais geriausiais 
patar÷jais, pagalbininkais savo mokiniams.                                                                                                                               

Apie 7-10 klasių I pusmečio rezultatus informaciją pateik÷ 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Ambrazaitis. Pasirodo, 
I pusmetį baig÷ 300 
mokinių. Jau 
trečius metus iš 
eil÷s itin sekasi tik 
dešimtukais 
besimokančiam 
mokiniui Žilvinui 
Pranaičiui iš 7b 
klas÷s. Taip pat 
labai gerais 
pažymiais, t.y. be 
aštuonetų, mokosi 
20 mokinių. Gaila, bet du mokiniai turi po vieną nepatenkinamą 
dalyko pusmečio įvertinimą. Neatestuotų 7-10 klas÷se n÷ra. 7-10 
klasių mokiniai per šį pusmetį praleido daugiau nei 14 tūkstančių 
pamokų. D÷l ligos praleista 8489 pamokos. Gana daug praleista 
d÷l kitų svarbių priežasčių (varžybų, konkursų). Šauniausios ir 
mažiausiai pamokų praleidusios klas÷s yra šios: 7a, 8d. 
Daugiausiai praleidusi pamokų yra 10a  klas÷. 

Pavaduotojo S.Ambrazaičio link÷jimai: „Svarbiausi dalykai 
žmogaus gyvenime kyla iš kasdieninių pareigų. Vykdyti mums 
skirtas pareigas – būti čia, mokytis, tobul÷ti, laikytis pagarbos 
vienas kitam, visada jausti atsakomybę – štai ko link÷čiau šiandien 
mūsų mokyklos mokiniams.“  

 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

   ŽVILGSNIS 
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         Aurelija Bazevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

TARPTAUTIN ö KONFERENCIJA 
Kovo 9 diena mūsų mokykloje buvo tikrai išskirtin÷, nes 

vyko tarptautin÷ konferencija „Kraštotyros ir edukacinio paveldo 
puosel÷jimas bei muziejų edukacinių programų įgyvendinimas“. 
Renginyje svečiavosi rajono meras Ričardas Juška, Kultūros 
skyriaus ved÷ja Daura Giedraitien÷, Jurbarko Švč. Trejyb÷s 
parapijos klebonas dekanas Kęstutis Grabauskas. Šios 
konferencijos d÷ka mūsų mokyklą gal÷jo aplankyti kitų mokyklų 
mokiniai bei jų mokytojai iš Punsko Dariaus ir Gir÷no 
gimnazijos (Lenkijos Respublika), Taurag÷s Versm÷s 
gimnazijos, Šventosios pagrindin÷s mokyklos, Šilal÷s rajono 
Obelyno pagrindin÷s mokyklos, Eržvilko gimnazijos, Jurbarko 
Antano Giedraičio - Giedriaus gimnazijos. 

Apie šį renginį pasikalb÷jome su mūsų mokyklos mokine 
Sigita Totoraityte iš 7c klas÷s, 
kuri skait÷ pranešimą tema 
,,Mokyklos vardas įpareigoja – 
Vytauto Didžiojo vidurin÷ 
mokykla Jurbarko kultūrinio 
gyvenimo kontekste“.  

Ką manai apie šią 
konferenciją?  

Smagu, kad susirinko daug 
mokinių iš kitų mokyklų. 

Kokie Tau pasirod÷ 
mokiniai? 

Nauji veidai pasirod÷ labai 
draugiški. Jiems turbūt labai 
patiko mūsų mokykla. 

Ką manai apie skaitytus 
pranešimus? 

Iš pradžių atrod÷, kad 
konferencija užtruks gana ilgai, 
bet renginys tikrai nebuvo ilgas. 
Nesl÷psiu, kad kai kuriuose 
pranešimuose buvo nelabai 

įdomių vietų, bet išties renginys pasirod÷ labai įdomus ir 
naudingas mums visiems. 

Koki ą nuomonę susidarei apie kitų mokyklų mokytojus? 
Jie man pasirod÷ paprasti, bet neprasti. 
Prie šio renginio labai daug prisid÷jo istorijos mokytoja 

Akvil ÷ Jociut÷, kiek gird÷jome Akvil ÷ Jociut÷ yra Tavo 
aukl÷toja. Ką manai apie šią mokytoją? 

Akvil ÷ Jociut÷ yra labai nuoširdus ir geras žmogus. Labai 
džiaugiuosi, kad per konferenciją pristatyti skaidres pasirinko 
mane. Tai buvo išbandymas man pačiai. 

Ačiū už išsakytą nuomonę.  
Manau, kad visi, dalyvavusieji konferencijoje buvo labai 

patenkinti šiuo renginiu ir, ko gero, būtų labai šaunu surengti dar 
ne vieną turiningą, įdomią konferenciją.  

Be to, norime nuoširdžiai pad÷koti mokytojoms, kurios labai 
daug dirbo ruošdamos konferenciją – tai I.Andreikevičien÷, 
N.Laurinaitien÷, N.Kapačinskien÷, Ž.Matukaitien÷, 
J.Kovalenkien÷ ir A.Jociut÷. Žinoma, taip pat labai d÷kojame 
Jurbarko rajono savivaldyb÷s švietimo skyriaus ved÷jo 
pavaduotojai G.Pocevičienei, mūsų mokyklos tarybos 
pirmininkui A.Griškui, narei G.Vilkelienei bei mokyklos 
administracijai. 

 

 

 
Migl÷ Matukevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
ŠAUNI ,,ŽVAIGŽDŽI Ų DIENA“ 

Kovo 13 d. Vytauto Didžiojo vidurin÷s mokyklos sporto 
sal÷je vyko „Žvaigždžių diena“, kurią organizavo dešimtokai R. 
Prūsaitis, R.Petrevičius, J.Mačieža bei M.Norkaitis. Renginio 
metu mokiniai varž÷si, kas yra geriausi krepšinio aikštel÷je.  
Baudų metimo rungtyje 
nugal÷jo Laura Žitkut÷ ir 
Adomas Akutaitis. 
Geriausias tritaškių 
metikas - Armandas 
Kondrotas. Judrumo 
rungtyje nugal÷tojais tapo 
Adomas Kulikauskas ir 
Agn÷ Baltrušaityt÷. 
Renginį vainikavo jaunųjų 
krepšininkų jungtinių 
komandų varžybos – 
aikštel÷je j÷gas išband÷ 
„Rytai“ ir „Vakarai“. Pergale džiaug÷si „Vakarai“ - 44:71.  

Šauni buvo „Žvaigždžių diena“. Tikim÷s, kad mūsų 
mokyklos mokiniai bus iniciatyvūs ir toliau aktyviai dalyvaus 
įvairioje mokyklos veikloje organizuodami renginius. 

 
Ieva Andriukaityt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
2011 METŲ KNYGŲ RINKIMAI  

Kaip ir kasmet mokyklos skaityklos ved÷ja Rasa 
Kulikauskien÷ mūsų mokinius supažindino su 2011-ųjų metų 
knygų rinkimuose dalyvaujančių autorių knygomis, išsamiai 
papasakojo tiek apie knygas, tiek apie rašytojus.  

Kalb÷dama apie paauglių knygas ji pristat÷ Gendručio 
Morkūno knygą „Iš nuomšiko gyvenimo“,Akvilinos Cic÷nait÷s 
„Mano t÷tis ir kiti nesusipratimai“, Gintar÷s Adomaityt÷s 
„Paklydusi pasaka“. Ypač įdomu buvo steb÷ti parodytą interviu 
su rašytoja 
Gintare 
Adomaityte – 
juk ir knygą 
smagiau 
skaityti, kai esi 
matęs, kaip 
atrodo autor÷, 
kai žinai, ką ji 
m÷gsta, kas jai 
patinka. Po 
edukacinių 
pamok÷lių 
skaitykloje, Rasos Kulikauskien÷s paraginti, mokiniai aktyviai 
balsavo interneto svetain÷je rinkdami 2011 metų knygas. Taigi, 
pasibaigus rinkimams paaišk÷jo, kad 2011 metų vaikų knyga 
tapo Vytauto V. Landsbergio ,,Stebuklingas Dominyko 
brangakmenis“, paauglių 2011 metų knyga pripažinta Gendručio 
Morkūno ,,Iš nuomšiko gyvenimo“, o suaugusiųjų 2011 metų 
knyga yra Kristinos Sabaliauskait÷s ,,Silva Rerum II“.  

Skub÷kite skaityti autoritetingų specialistų išrinktas naujas 
vertingas knygas! 
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        Pareng÷ Migl÷ Venckut÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

PASAKOS BE GALO  
Mažoje girios trobel÷je gyveno Girinis, Girin÷ ir 
Girinukas. Iš÷jo Girinukas grybauti. Iš÷jo ir paklydo. öjo 
÷jo ir pamat÷ mažą girios trobelę. O toje mažoje girios 
trobel÷je...                       1b kl. mok. Eimantas Endziulis 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
Jūros dugne gul÷jo 
kriaukl÷. O toje 
kriaukl÷je gyveno 
Sm÷lis, Sm÷liuk÷. Jie 
tur÷jo dukrelę 
Smiltytę. Ta Smiltyt÷ 
iš÷jo pasivaikščioti ir 
pasiklydo. öjo ÷jo, 
pamat÷ kriauklę. O 
toje...  
1b kl. mok. Eimant÷ 
Beržanskyt÷ 
☼ ☼ ☼ ☼  ☼ ☼ ☼ 
Buvo katin÷lis 
laikraštinis. Ir jis visas buvo laikraštinis: akyt÷s 
laikraštin÷s, kaktyt÷ laikraštin÷, nosyt÷ laikraštin÷, 
ausyt÷s laikraštin÷s, plaukučiai laikraštiniai ir visas 
katin÷lis buvo laikraštinis... 
1b kl. mok. Akvil÷ Andriukaityt÷ 

 
           Jon÷ Adomavičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

,,GIMTOSIOS KALBOS DIENA“ 
Vasario 29 dieną vyko pradinių klasių  ,,Gimtosios kalbos 

diena“. Mokiniai varž÷si dailyraščio, diktanto ir meninio 
skaitymo konkursuose. Pirmokai ir antrokai steng÷si labai 
kruopščiai, gražiai rašyti – dailyraštis yra ne juokas! 

 Taip pat vyko ir raiškiojo skaitymo konkursas, kuriam 
pasibaigus paaišk÷jo, kad į rajoninį meninio skaitymo konkurso 
etapą pateko šios 
mokin÷s: Ugn÷ 
Birgiolait÷, 2a kl., 
skaičiusi Vinco 
Vitkausko kūrinį 
,,Jau šypsos 
saulel÷“(mokytoja 
Irena Dumašien÷), 
Deimant÷ Šimkut÷, 
2c kl., deklamavusi 
Martyno Vainilaičio eiles ,,V÷jas ir siuv÷jas“(mokytoja Lolita 
Žukauskien÷), Viktorija Urniežiūt÷, 3a kl., skaičiusi Vyt÷s 
Nemun÷lio ,,Pavyzdingą tinginį“(mokytoja Ingrida 
Naujokaitien÷) ir Kamil÷ Ambrutaityt÷, 4b kl., taip pat 
deklamavusi Martyno Vainilaičio eiles - ,,O aš tau pasaką 
seku“(mokytoja Kristina Petkuvien÷).   

 Geriausiai diktanto rašymo konkurse sek÷si dviems 4b 
klas÷s mokin÷ms Kamilei Ambrutaitytei ir Augustei 
Praščevičiūtei. Mergaites ruoš÷ mokytoja Kristina Petkuvien÷. 
Šios ketvirtok÷s mūsų mokyklai atstovaus rajoniniame diktanto 
rašymo konkurse. 

 Linkime s÷km÷s kitame etape! 

 
        Paulina Krasauskait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 

INTERVIU SU NAUJAI IŠRINKTA 
MOKINI Ų TARYBOS 

PIRMININKE  
MILDA MATUKEVI ČIŪTE 

Milda, papasakok apie save, savo pom÷gius.  
Esu linksma ir užsispyrusi, dažniausiai pasiekiu tai, ko 

noriu. Lankau chorą bei A.Sodeikos meno mokyklą, kur groju 
fortepijonu. Baigsiu ją šiais metais. Mano vienas iš pom÷gių yra 
grojimas gitara. 

Kaip jautiesi, kai esi išrinkta mokinių tarybos 
pirmininke? 

Labai šauniai! 
Smagu, jog manimi 
patik÷jo ir suteik÷ tokias 
svarbias pareigas. 

Kokios yra 
mokinių tarybos 
pirminink ÷s pareigos? 

Mokinių tarybos 
pirminink÷ yra atsakinga 
už daugumą renginių, 
vykstančių mūsų 
mokykloje, mokinių 
informavimą, drausmę ir 
pan. 

Ką žadi nuveikti su 
mokinių taryba? 

Organizuoti kuo 
daugiau renginių, 
stengtis, kad mokiniai būtų patenkinti mokyklos atmosfera ☺ 

Ačiū už atsakymus ir linkime kuo didžiausios s÷km÷s! 

 

      ,,Žvilgsnio“ skaitytojos 
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     U.Borkertait÷, L.Lukošius, ,,Žvilgsnio“ korespondentai  
 

,,Žvilgsnio“ svečias 
Tomas Eigertas –  

buvęs mūsų mokyklos mokinys,  
grup÷s ,,Pikaso“ narys 

Mūsų mokykloje Tave visi dar prisimena kaip 
linksmą, kūrybingą ir aktyv ų jaunuolį. Sakyk, kaip 
susiklost÷, kad esi sparčiai populiar ÷jančios grup÷s 
narys? Kokie Tavo ateities planai, svajon÷s? 
Manau, kad kiekvieną dieną žmogus eina link 
užsibr÷žto tikslo – taip nutiko ir man. Jau mokykloje 
dažnai organizuodavau renginius, koncertus. Taip yra ir 
dabar. O svajonių, planų turiu labai daug: viena jų dalis 
susijusi su grup÷s veikla, kita – su asmeniniu gyvenimu, 
tod÷l nenor÷čiau šių svajonių išduoti, tik galiu pasakyti, 
jog tikiuosi po dvejų metų pabaigti magistro studijas 
M.Riomerio universitete, kur studijuoju neakivaizdiniu 
būdu edukologijos teisę. Kalb÷damas apie planus, 
susijusius su grupe ,,Pikaso“, galiu pasakyti, kad labai 
nor÷tųsi dar labiau tobul÷ti, kilti aukštyn, nes tai, kas 
dabar yra pasiekta, n÷ra galutinis tikslas. 

Kadangi esi kylanti žvaigžd÷, tampi žinomu 
žmogumi Lietuvoje, ar n÷ra nesmagu pasakyti, kad 
esi  iš tokio mažo miestelio Jurbarko? 
Man labai nepatinka tas žodis „žvaigžd÷“. Nei aš, nei 
Deividas neslepiame, kad esame iš Jurbarko. Haroldas 
taip pat yra iš mažo miestelio - Lazdijų. Manome, kad 
tai kaip tik yra privalumas. Tikrai n÷ra jokių problemų 
ištarti garbingą Jurbarko vardą. Be to, ne miestas apie 
žmogų pasako, o darbai. 

Kokie Tavo prisiminimai, susiję su mūsų 
mokykla? 
Aš viską atsimenu. Netgi sakyčiau, kad neatsimenu, ko 
aš neveikiau, nes daug kur dalyvavau. Puikiausiai 
pamenu, kad pirmieji žingsniai ant scenos susiję su 
mano pradinių klasių mokytoja M.Savickiene. Tačiau 
d÷kingas esu ne tik jai, bet ir ,,Riešutukų“ vadovei 
Ingai Andreikevičienei, nes ketveri metai šiame 
kolektyve neprab÷go veltui, be to, ir direktoriaus 
pavaduotojas Saulius Ambrazaitis mane pastūm÷jo 
scenos link – puikiai prisimenu tą pirmąjį kartą, kai  iš 
jo gavęs baltą lapą drebančiom rankom ÷jau vesti 
renginį. 

 
 

 
Ar vis dar nueina šiurpuliukai per kūną prieš lipant ant 

scenos? 
Ne tik prieš lipant, bet ir užlipus. Jeigu norite pažiūr÷ti, kaip man 
vis dar dreba kojos, kviečiu visus apsilankyti kovo 23 d. ,,Pikaso” 
koncerte Jurbarke. 

Papasakok apie savo pom÷gius.  
Žinoma, didžiausias pom÷gis – dainavimas. Jau nuo 1 klas÷s 
dainuoju, prisimenu net, kai senelis grodavo akordeonu, o aš jam 
pritardavau. Taip pat labai patinka sportuoti: tiek sporto sal÷j, tiek 
lauke b÷gioti (beje, gyvendamas Jurbarke lankiau orientavimosi 
sporto treniruotes kartu su jūsų laikraščio korespondente Jone). 
Labai patinka būti gamtoje, tiesiog eiti pasivaikščioti ar b÷gioti su 
šunimi. N÷ra paslaptis ir tai, kad patinka ir prie kompiuterio 
pas÷d÷ti, žinoma, saikingai. Vasarą m÷gstu maudytis, važin÷ti 
dviračiu, kartingais. Dar m÷gstu skaityti knygas. Skaitau klasikinę 
grožinę literatūrą. Daug kas stebisi, kad esu perskaitęs visas 
knygas apie Harį Poterį. Įsimin÷ E.Malūko romanas ,,Šiukšlyno 
žmon÷s“. Paskutin÷ perskaityta knyga - ,,Vaiko socializacija“. 
Skaitau ir mokslines knygas, nes baigęs magistrantūrą tikiuosi 
dirbti pagal savo specialybę, gal net socialinio darbo ministru būsiu 
(reikšmingai šypsosi). Beje, mokykloje kaip ir visi vaikai svajojau 
būti policininku, gaisrininku, lakūnu, ypač kareiviu. 

Ar turi žaling ų įpročių? 
Nerūkau – esu prieš alkoholį, rūkymą nuo mokyklos laikų. Tiesa, 
esu ragavęs, bet manau, kad rūkyti n÷ra sveika, be to, gaila tiek 
daug pinigų už cigaretes paleisti v÷jais. 

Kok į linksmą nutikim ą prisimeni iš savo mokyklinių 
metų? 
Mano išdaigos nebuvo labai baisios, bet aš atsimenu, kaip mano 
klas÷s draugas susprogdino klozetą. Aš prie išdaigos neprisid÷jau, 
bet buvo smagu žiūr÷ti, kaip trykšta, veržiasi vanduo. Iš tiesų 
nekr÷čiau jokių pokštų, nes man būdavo g÷da vien pagalvojus, jei 
apie mane sakys, kad nusiaubiau mokyklą. Užtat dabar smagiausia 
prisiminti tuos mokyklinius laikus, kai vyko šimtadieniai, buvo 
paskutinio skambučio ar karnavalo švent÷s. 

Kurie mokytojai Tau labiausiai patiko? Ko nor ÷tum 
jiems palink÷ti? Ko nor÷tum palink ÷ti mūsų mokyklos 
administracijai, darbuotojams, mokiniams?  
Visi mokytojai buvo puikūs! Ir sutardavau su jais gerai, ir visus 
labai myl÷jau, tik buvo viena mokytoja, kurios nem÷gdavau ir su ja 
nesutardavau, bet nenoriu pasakyti, kas ji. Nuoširdūs link÷jimai 
administracijai, d÷koju visoms aukl÷tojoms ir visiems mokytojams, 
kurie mane mokino. Mokiniams linkiu, žinoma, gerų pažymių, 
nepasiduoti - kovoti už savo svajones, n e t i n g i n i a u t i ! Juk 
reikia atsiminti, kad viskas, kas gyvenime nutiks, priklausys tik 
nuo jūsų ir nuo laim÷s. Linkiu, kad būtum÷te geri mokytojams, nes 
jie nori tik gero. O visiems mokytojams, administracijai, 
darbuotojams linkiu kantryb÷s ir kompetencijos. 

D÷kojame už malonų pašnekesį, linkime kūrybin ÷s 
s÷km÷s, taip pat ištverm÷s ir stipryb÷s tiek mokantis, tiek 
dirbant. 

 
 

 

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

 

 


