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M.Matukevičiūt÷, J.Žičkut÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷s 
 
TRADICINIS INTERVIU SU MOKYKLOS 

DIREKTORIUMI V.BAKŠIU  
Prisiminkime pra ÷jusius 

mokslo metus: kokių svarbių, 
ypatingų įvykių buvo mokykloje? 

Žinoma, svarbiausias įvykis, 
kuris l÷m÷ tolimesnę mokyklos raidą, 
buvo sprendimas pertvarkyti 
mokyklą iš vidurin÷s į pagrindinę. 
Nors tai nebuvo netik÷ta, tačiau d÷l 
to įvyko pokyčių ir jie bus svarbūs 
ateityje. 

Kokie šių mokslo metų prioritetai? 
Manau, kad visiems labai svarbūs yra du prioritetai: efektyvi 

pamoka ir pagarbus vaikų tarpusavio elgesys. Iš tikrųjų tai yra 
mokyklos esm÷ – pamoka, kurioje išmokstama, ir aplinka, 
kurioje malonu būti. Ir tai sukuriama ne vien mokytojų arba 
mokyklos administracijos pastangomis. Šito turi siekti visi, 
kuriuos aš pagarbiai vadinu mokyklos bendruomene. 

Pasteb÷jome, kad mokykloje atsirado nauji 
kompiuteriai, akt ų sal÷je keičiamos grindys. Sakykite, ar dar 
numatyta kokių nors pasikeitimų? 

Malonu, kad pastebite ir nedidelius pokyčius. Nauji 
kompiuteriai yra gauti mokyklai dalyvaujant Švietimo ir mokslo 
ministerijos vykdomame projekte, o grindys keičiamos 
naudojant rajono savivaldyb÷s skirtas l÷šas. Didesnių pastato 
gerinimo darbų šiuo metu daugiau nenumatyta. Ir toliau lieka 
neišspręstos didžiausios problemos: energijos nuostoliai d÷l 
blogų pastato savybių ir bloga akustika. 

Iš vidurin ÷s mokyklos tapome pagrindine mokykla, 
matyt, keit÷si ne tik pavadinimas, bet ir struktūra. 
Papasakokite plačiau apie tai. 

Mokyklos struktūros pokyčių pradžia sutapo su mokyklos 
tapimu pagrindine, tačiau iš tikrųjų mes dalyvaujame Švietimo ir 
mokslo ministerijos vykdomame mokyklos struktūros 

tobulinimo projekte, kuris prasid÷jo 2011 m. ir baigiasi 2013 m. 
Jo esm÷ yra mokyklos valdymo pokyčiai sudarant geresnes 
sąlygas mokytojui ir klas÷s vadovui atlikti savo pareigas, 
aiškesnis darbo pasidalijimas tarp mokyklos valdymo grandžių. 
Kol kas žengti tik pirmieji žingsniai ir sukurti 2 nauji skyriai. Tai 
Pagrindinio ugdymo skyrius, kuriam vadovauja skyriaus ved÷ja 
Valerija Kalinauskien÷ ir Nepamokin÷s veiklos ir neformalaus 
švietimo skyriaus, kuriam vadovauja Saulius Ambrazaitis. 
Direktoriaus pavaduotoja Ramut÷ Beinerien÷ vadovaus visam 
ugdymo procesui. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Aida 
Šimkuvien÷ tapo ugdymo aprūpinimo skyriaus ved÷ja. 
Ko palink÷tum÷te mokiniams, mokytojams 2012-2013 m.m.? 

Linkiu mokiniams, mokytojams kiekvieną dieną prisiminti, 
kad tik bendras darbas gali suteikti tikrą džiaugsmą ir 
pasitenkinimą. Tik mes patys, gerbdami ir myl÷dami kiekvieną, 
su kuo esame kartu, užtikrinsime sau gerą aplinką kurti ir augti. 

         
,,Žvilgsnio“ inf. 
 

MOKSLO MET Ų PRADŽIA  
Po v÷sios, lietingos vasaros  į mokyklos kiemą rugs÷jo 3-

iąją susirinko beveik šeši šimtai mokinių. Tiesa, pirmok÷lius 
šiemet į aikštę prie 
mokyklos lyd÷jo ne 
dvyliktokai, o 
t÷veliai. Nuskamb÷jus 
himnui ir pak÷lus 
mokyklos v÷liavą 
sveikinimo žodžius 
tar÷ mokyklos 
direktorius V.Bakšys 
bei svečiai: Jurbarko 
rajono savivaldyb÷s 
administracijos direktorius P.Vainauskas, savivaldyb÷s tarybos 
narys, miškininkas R.Išganaitis bei parapijos klebonas, 
monsinjoras K.Grabauskas. Tradiciškai pirmąją mokslo metų 
dieną buvo apdovanojami geriausieji mokiniai, pirmok÷liams 
įteikiami pasai. Švent÷je skamb÷jo U.Samulevičiūt÷s atliekama 
daina ,,Colors of the Wind“, o mokyklos dainą kartu su savo 
mokiniais nuoširdžiai padainavo muzikos mokytojos 
I.Andreikevičien÷ ir S.Januškevičien÷. Neįmanoma buvo 
nesišypsoti, kai savo sveikinimo žodį nedrąsiai tar÷ pirmok÷liai, 
tačiau solidžiai skamb÷jo dešimtokų žodžiai bei daina ,,Tu v÷jo 
paklausk“. Baigiantis šventei dešimtokai įteik÷ žaismingas 
dovan÷les pirmok÷liams ir palyd÷jo į klases. Paskui juos 
mokyklon suguž÷jo ir kitų klasių mokiniai kartu su savo 
aukl÷tojomis – Mokslo metai prasid÷jo...  
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         L.Jakaityt÷, A.Zabliauskait÷ ,,Žvilgsnio“ korespondent÷s  
 
PIRMŪNAI – MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS  

2011-2012 mokslo metais puikiai mok÷si 8b klas÷s mokinys 
Pranaitis Žilvinas ir 8d klas÷s mokin÷ Jokšait÷ Julija, kuriems 

teko garb÷ mokslo 
metų pradžios 
švent÷je iškelti 
naująją mokyklos 
v÷liavą. Taip pat 
puikiai pra÷jusius 
mokslo metus baig÷ 
ir gavo 
apdovanojimus šie 
mokiniai: Bartkut÷ 
Gabriel÷, 2a, 

Vencevičiūt÷ 
Gabija, 2a, Stankevičiūt÷  Gabija, 2a, Užemeckas Alanas, 2a, 
Gotautait÷ Simona, 2b, Jakštys Gytis, 2b, Jokimaitis Matas, 2b, 
Karčiauskas Aistis, 2b, Povilaityt÷ Daina, 2c, Birgiolait÷ Ugn÷, 
3a, Lopetaityt÷ Samanta, 3a, Einingyt÷ Aust÷ja,  3b, Jokubaitis 
Emilis, 3b, Zaksait÷ Meda, 3b, Kasparaitis Matas, 3c, 
Klevinskait÷  Viktorija, 4a, Spaustinaityt÷ Sandra, 4a, Bartkut÷ 
 Beata, 4b, Dumčiūt÷ Enrika, 4c, Jociūt÷ Barbora, 4c, Jurkšas 
Augustinas, 4c, Martišius Tomas, 4c, Kuzminskas Matas, 5a, 
Ambrutaityt÷ Kamil÷, 5b, Baltrušaityt÷ Malvina, 5b, Brazhenko 
Viktoriya, 5c, Gabšyt÷ Gintar÷ Gabriel÷, 5c. 

Taip pat labai gerai mok÷si ir gavo pagyrimus šie mokiniai: 
Noreika Alfredas,  6a, Garšvait÷ Dominyka,  6a, Borkertait÷ 
Urt÷,  6a, Daukintyt÷ Kristina, 6a, Aukštakalnyt÷ Vaiva, 6b, 
Juškyt÷ Klaudija, 6b, Mažeikait÷ Rugil÷, 6b, Sakalauskait÷ 
Martyna, 6b, Sakalauskait÷ Meda, 6b, Skilinskait÷ Greta, 6b, 
Adomavičiūt÷ Jon÷, 6c, Mandrijauskait÷ Dominyka, 6c, 
Pileckyt÷ Just÷, 6c, Valaityt÷ Milda, 6c, Izokaityt÷ Ugn÷, 7a, 
Bosait÷ Ugn÷, 7b, Grybait÷ Laura, 7b, Jurevičiūt÷ Gabija, 7b, 
Kulikauskas Adomas, 7b, Onusaitis Gytis, 7b, Pažereckait÷ 
Vytaut÷, 7b, Samulevičiūt÷ Ugn÷, 7b, Uksait÷ Viktorija, 7b, 
Mankus Laertas, 7c, Baltrušaityt÷ Greta, 7d, Bastikaityt÷ 
Gintar÷, 7d, Foktait÷ Inga, 7d, Jurevičiūt÷ Paulina, 7d, 
Kriščiūnait÷ Milda, 7d, Laurinaityt÷ Greta, 7d, Virbauskait÷ 
Auks÷, 7d, Grinait÷ Gabriel÷, 8a, Matukevičiūt÷ Milda, 8a, 
Mickut÷ Deimant÷, 8a, Naujokaitis Kajus, 8a, Birgiolait÷ 
Migl÷, 8b, Lopetaityt÷ Sandra, 8d, Semenauskait÷ Rasa, 8d, 
Baliukynait÷ Egl÷ Marija, 9a, Laurinaityt÷ Inga, 9a, Sutkut÷ 
Egl÷, 10b. 

Ir šiais mokslo metais pirmūnams linkime taip pat s÷kmingai 
mokytis. 
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MIN öJOME VYTAUTO DIDŽIOJO 
KARŪNAVIMO DIEN Ą 

Rugs÷jo 8-oji – 
Vytauto Didžiojo 
karūnavimo diena. 
Ruošdamiesi jos 
min÷jimui pradinių 
klasių mokiniai lank÷ 
priešmokyklinių 
grupių vaikučius, jų 
aukl÷tojas kviesdami 
atvykti į šventę. Tuo 
tarpu 8d klas÷s 

mokiniai ir jų lietuvių kalbos mokytoja V.Greičiūnien÷ 
dalyvavo Jurbarko krašto muziejuje surengtoje pilietin÷je 
akcijoje „Laiško rašymas laisv÷s gyn÷jams“. Moksleivių 
parašytą laišką švent÷s prie Vytauto Didžiojo paminklo metu 
perskait÷ M.Videikait÷. Čia taip pat skamb÷jo dainos, atliekamos  
A.Masteikait÷s-Mičul÷s ansamblio ir buvusio  mūsų mokyklos 
mokinio V.Partiko. Prie paminklo susirinkusius moksleivius, 
mokytojus ir miestiečius pasveikino meras R.Juška bei Vidaus 
reikalų ministro patar÷jas S.Lap÷nas. Moksleiv÷ S.Totoraityt÷ 
primin÷ to meto šalies istoriją. Mūsų mokyklos direktorius 
V.Bakšys apdovanojo raštingiausius 10 kl. mokinius, nes rugs÷jo 
8-ąją minima ir Tarptautin÷ raštingumo diena. Mokiniai 
dalyvavo diktanto rašymo konkurse ir laim÷jo šias prizines 
vietas: A.Vabalait÷ – I vieta, I.Brazauskait÷ – II vieta, E.Sutkut÷ 
ir D.Stoškut÷ – III vieta, I.Štuikyt÷, I.Andriukaityt÷ ir 
D.Rutkauskait÷ peln÷ paskatinamąsias vietas. 

 
        Jon÷ Adomavičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 

PARODOS SKAITYKLOJE 
Rugs÷jo m÷nesį mokyklos skaitykloje surengtos net dvi 

parodos. Pirmoji, pavadinta ,,Garsiausias visų laikų politikas“, 
buvo skirta  Vytauto Didžiojo 
karūnavimo dienai, kurią 
švent÷me rugs÷jo 8 dieną. 
Pristatoma Vytauto Didžiojo 
biografija, politin÷ veikla, 
nuopelnai Lietuvai. 

Kita paroda vadinosi 
,,Širdim reg÷ti“ ir buvo skirta 

V. Bubnio 80-osioms 
metin÷ms. Pristatoma rašytojo biografija, knygų įvertinimai, 
bibliografija. Norintys susipažinti su rašytojo V.Bubnio kūryba 
bibliotekoje gali rasti net 12 jo knygų. 

 
        ,,Žvilgsnio“ inf. 

 

SVEČIAI IŠ DANIJOS 
Rugs÷jo 22 - 23 d. su mūsų mokyklos mokytojais bendravo 

svečiai iš Danijos. Šiemet tai jau ne pirmas susitikimas – 
pavasarį Danijoje 
lank÷si būrelis mūsų 
pedagogų.  

Šįkart Bogense 
mokyklos 
direktorius Jan 
Hinrichsen ir trys jo 
kolegos lank÷si 
mūsų mokyklos 
muziejuje, 
kabinetuose, sporto 
sal÷je. Vykdant 
pasirašytą mokyklų bendradarbiavimo sutartį tikimasi su 
Bogense mokykla ir toliau s÷kmingai bendradarbiauti įtraukiant 
kuo daugiau mūsų mokyklos mokytojų ir mokinių, kad šie geriau 
pažintų Danijos švietimo sistemą, šalies kultūrą, lavintų užsienio 
kalbų įgūdžius.  

Apžiūr÷ję mūsų mokyklą kitą dieną svečiai vyko į Kauną. 
Aplankę jo senamiestį užsuko į 
M.K.Čiurlionio dail÷s muziejų bei unikalų, analogų neturintį 
Velnių muziejų. Viešnag÷s pabaigoje svečiai apsilank÷ mūsų 
kūno kultūros mokytojo A.Galvel÷s kaimo turizmo sodyboje. 
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        Ieva Andriukaityt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

,,VASAROK“ 
,,VasarOK“ - tai pradinių klasių mokinių fotografijų 

konkursas. Jis prasid÷jo vasaros pradžioje, kai  mokiniai gal÷jo 
siųsti savo nuotraukas su užfiksuotais vasaros įspūdžiais. 
Mokyklos internetin÷je svetain÷je visi gal÷jo balsuoti už 
labiausiai patikusias nuotraukas. 

 Daugiausiai 
balsų peln÷ 2c klas÷s 
mokinio  Eimanto 
Bajorino fotografija 
,,Jurbarko pilys“, už 
kurią  balsavo 
daugiausiai svetain÷s 
lankytojų - 46 balsai. 
Eimantas buvo išrinktas 
aktyviausiu dalyviu. Be 
to, išrinktos 

linksmiausios, romantiškiausios, jaukiausios, skaniausios, 
sportiškiausios, moksliškiausios, gr÷smingiausios, 
draugiškiausios ir net keisčiausios nuotraukos. Jeigu norite 
sužinoti, kas jų autoriai ir kas vaizduojama fotografijose, būtinai 
apsilankykite mokyklos svetain÷je esančiame pradinukų 
skyrelyje. 

Dalyvavę konkurse mokiniai gavo prizus - n÷ vienas 
neliko nuskriaustas. Tad visi buvo patenkinti. Pasak mokytojos 
M.Buitkuvien÷s, dar bus kuo įvairiausių konkursų, tod÷l tik 
reikia juose kuo aktyviau dalyvauti. 

 
      Dal÷ Eidokaitien÷, socialin÷ pedagog÷ 
 

,,RUDENS IDöJOS BE RöMŲ“ 
Rugs÷jo 17-21 dienomis mūsų mokykloje vyko pradinių 

klasių mokinių darbelių paroda „Rudens id÷jos be r÷mų“. Šią 
parodą aplank÷ daug žiūrovų: mokinių t÷velių, mokytojų ir 
vyresniųjų klasių mokinių. 

Rugs÷jo 21 dieną vyko darbelių įvertinimas - konkursas, 
kurį laim÷jo šie mokiniai ir jų kūrin÷liai: 1b kl. mok. Emilijus 
Gaubšas („Dvynukai obuoliai“) ir Kristupas Zaksas 
(„Šimtakojis“), 2b kl. mok. Eimantas Pavalkis („Piratas“), 3c kl. 
mok. Dainius Kavaliauskas („V÷žlys žaliukas“) ir Rokas 

Grigaitis („Visas 
mano ruduo“), 4a kl. 
mok. Nojus 

Aleksandravičius 
(„Nojaus laivas“), 4c 
kl. mok. Radvil÷ 

Bendžiūt÷ 
(„Ruden÷lio 

šeiminink÷“). Visi 
laim÷jusieji buvo 
apdovanoti prizais.  

Šventę reng÷ 
VŠĮ „Kretingos maistas“, o ši įstaiga ypač akcentuoja sveiką 
mitybą, tod÷l buvo organizuota ir edukacin÷ programa, kurios 
metu mokyklos darbuotoja J. Jasaitien÷ supažindino mokinius su 
medaus atsiradimu ir sodo vaisių rūšimis, papasakojo apie 
duonos gamybą, kuri prasideda nuo lauko darbų ir tęsiasi, kol 
duona atkeliauja ant stalo. Socialin÷ pedagog÷ D. Eidokaitien÷ 
plačiai papasakojo mokiniams apie vaistinių žolelių naudą.  

Po šios programos visi parodos dalyviai buvo pakviesti 
prie stalų, kur vaišinosi šviežiu medumi su duona, bičių duonele, 
juodojo ridiko sultimis su medumi, duona su česnaku, šviežia 
m÷tų arbata, sodo ir daržo g÷ryb÷mis. 

Pra÷jus švent÷s šurmuliui, vyko atsisveikinimas su 
nepakartojamais darbeliais, kurie po to buvo dovanojami 
Jurbarko miškų ur÷dijai – bus nugabenti miško žv÷reliams.  
 

 
      Samanta Šulcait÷, 10 kl. mokin÷  
 

IŠVYKA Į SMALININKUS   
Rugs÷jo 20 d. mes, 9, 10 klasių mokiniai, kartu su 

mokytojomis L.Songailiene, V.Greičiūniene ir socialine 
pedagoge N.Paulikiene, kurios iniciatyva vykdomas projektas 
,,Mažosios Lietuvos kultūros išsaugojimas”, atvykome į 
Smalininkus.   

 Atvažiavome tiesiai prie buvusio uosto, esančio prie 
seniausios Lietuvoje vandens matavimo stoties. Ketinome tęsti 
jau vasarą Smalininkų krašto žmonių prad÷tą krantin÷s 
atidengimo darbą. Kartu su Smalininkų technologijų  ir verslo 
mokyklos aukl÷tiniais kas÷me, rov÷me, gr÷bliavome viską, kas 
nereikalinga aplink senojo uosto akmenis. Akmenys, daug laiko 
išgul÷ję po stora vel÷na, v÷l tapo labiau pastebimi.  

Po ilgo ir sunkaus 
darbo ragavome 
gardžią grybų sriubą, 
kurią mums 
besidarbuojant išvir÷ 

Smalininkų 
technologijų  ir verslo 
mokyklos d÷stytojas 
A.Čečkauskas. Pavalgę 
aplank÷me J.Stonio 
senovin÷s technikos 

muziejų, išvydome senąjį geležinkelio stoties pastatą, pasirodo, 
buvęs nutiestas beveik 56 km ilgio Tilž÷s-Pag÷gių-Smalininkų 
siaurukas. Nors geležinkelio b÷giai buvo išardyti pirmaisiais 
pokario metais, bet stoties pastatas, nors ir paverstas 
gyvenamuoju namu, palyginus neblogai išsilaik÷. Taigi 
pamat÷me raudono mūro, „vokiško" stiliaus statinį, ant jo fasado 
išlikusį vokišką Smalininkų pavadinimą – Schmalleningken.  

Smagiai praleidome laiką, pamat÷me gražią gamtą, ramų 
Nemuną, pasig÷r÷jome senaisiais pastatais. D÷kojame už įdomią 
kelionę ir džiaugiam÷s, kad gal÷jome prisid÷ti prie Mažosios 
Lietuvos kultūros išsaugojimo.  

 
ARTöJANT MOKYTOJO DIENAI... 
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        G.Izokait÷, M.Račait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷s  
 

,,Žvilgsnio“ svečias 
Saida Saldukait÷ –  
buvusi mūsų 
mokyklos mokin÷, 
dabar choreograf÷ 
Žinome, kad lank÷te 
mūsų mokyklą. Mes 
susidom÷jome, kaip 
susiklost÷ Jūsų 
gyvenimas baigus 
mokyklą, ką veikiate 
dabar. 

   Ak, tie žurnalistai, 
žino viską ☺ Mano 
gyvenimas baigus mokyklą 
susiklost÷ įvairiaspalviškai, 
aišku, su Dievulio pagalba, 

šeimos palaikymu, užsispyrimu, tik÷jimu ir pasitik÷jimu 
aplinkiniais žmon÷mis. Ir jis dar nesustojo... Laikas tiksi, 
tiksi, nesustoja. 

   Dvyliktoje klas÷je žinojau tik tai, kad noriu šokti, 
nors neseniai perskaičiau savo vaikyst÷s dienoraštį, kur 
teigiau, kad noriu būti garsi daininink÷ ☺ Tai sukelia tik 
šypseną ir garsų juoką. Jurbarke mano antroji šeima buvo 
šokio kolektyvas „Šypsena“, vadovaujamas 
J.Telišauskien÷s. Vadov÷ man suteik÷ daug, taip pat ir 
meilę šokiui. Labai esu jai už tai d÷kinga. 

   Baigusi 12 klasę įstojau į Klaip÷dos universiteto 
Menų fakulteto Choreografijos katedrą. Per 4 studijų 
metus įgijau praktikos, daug prakaito išliejau  maestro 
Povilo Fokino teatro trup÷je. Dirbau Klaip÷dos 
valstybiniame muzikiniame teatre, ten įgijau labai daug 
scenin÷s patirties. Teko pusę metų studijuoti ir Švedijoje 
University of Dance and Circus. V÷liau grįžau į Klaip÷dą 
ir netrukus laikiau diplomą savo rankose. Nusprendusi, 
kad noriu gilinti specialyb÷s žinias, tęsiu magistro 
studijas. Taip pat įstojau į Pietų Baltijos nepriklausomo 
teatro akademiją (Lenkija-Lietuva), kurioje mokausi 
režisūros, vaidybos, choreografijos bei vokalo. Likimo 
išdaiga su vokalu, prisiminkite apie mano frazę 
dienoraštyje ☺ 

  Taip pat esu savanor÷ „Jaunimo sodyboje“, tai 
darbas su socialiai remtinais vaikučiais. Tai man labai 
patinka, nes daug ką sužinau iš šių mažų žmogučių. Taip 
pat turiu galimybę supažindinti juos su šokio 
pradmenimis. Visai neseniai gavau darbą Lapių 
pagrindin÷je mokykloje, kurioje šokio bei vaidybos 
mokinsiu 1-10 klasių mokinius. Taip pat žingsnis po 
žingsnio Klaip÷doje kuriu savo modernaus šokio studiją. 

  Taigi, ir dabar esu ta pati Saida, tik turinti didesnių 
tikslų, ateities planų, įgavusi daugiau pasitik÷jimo savimi 
bei universitetinį išssilavinimą, kuris suteikia galimybę 
pasirašyti „choreograf÷ Saida Saldukait÷“. 

Kokie atmintyje iškyla prisiminimai, susiję su mūsų 
mokykla? 

  Prisiminimų išties turiu daug. Labiausiai prisimenu 
rugs÷jo 1-ąją, kai ryte eidavau pirkti g÷lių mokytojai, 
aukl÷tojai, po to greitai b÷gdavau prie mokyklos ieškoti 
savo klas÷s draugų. Taip pat pamenu rengiamas talkas, 
klas÷s  ,,žibur÷lius“. 

Kokį linksmą nutikimą prisimenate iš savo mokyklinių metų? 
   Hm... Galbūt linksmiausias nutikimas, kai būdama dar 

pradin÷se klas÷se dalyvavau „Beždžioniukų konkurse“, dainavau 
N.Nekrašiūt÷s atliekamą dainą „L÷l÷ Onyt÷“. Linksmiausia buvo tai, 
kad per visą atliekamą kūrinį aš tik sukausi, sukausi, kol galva 
apsvaigo. Taip pat niekada nepamiršiu savo vieno bendraklasio, kuris 
riaug÷damas mok÷jo kalb÷ti. Gal neetiška tai min÷ti, bet tikrai ne 
kiekvienas sugeba taip daryti. Vardo ir pavard÷s nemin÷siu, 
išlaikysiu paslaptyje, tačiau kai kurie mokytojai jį tikrai tur÷tų 
atsiminti. 

 Ką manote apie šiuolaikinę mokyklą, mokytojus, vaikus? Ar 
pastebite skirtumą tarp dabartin÷s mokyklos ir tų laikų, kai pati 
mok÷t÷s?  

   Na, „tais laikais“ santykis tarp mokytojo ir mokinių buvo 
šiltesnis, ne toks atšiaurus kaip dabar. Aišku, negaliu sakyti, kad taip 
yra visose klas÷se. Manau, vaikų elgesį lemia dabartinis t÷vų 
aukl÷jimas: daugiau laisv÷s, nuolaidžiavimas, informacinių 
technologijų suteikimas. Ši problema yra ne tik tarp mokytojų ir 
vaikų, bet ir šeimoje. Po dešimt metų mums ir kalb÷ti nereik÷s, nes 
bus dar „išmintingesni“ kompiuteriai, kurie už mus tai padarys. 
Paradoksalu, kad tokios naudingos priemon÷s, skirtos žmonijai 
vystytis, griauna žmogiškąjį ryšį. Taip pat didelį mano d÷mesį 
patraukia tai, kad mažinamos menų srities pamokos, pavyzdžiui, 
choreografijos. Manau, tai tur÷tų būti privaloma, atsižvelgiant į tai, 
kiek laiko vaikai praleidžia prie kompiuterio netaisyklingai 
s÷d÷dami. Pamenu, „mano laikais“ ☺ choreografijos pamokos buvo 
privalomos.  

Kurie mokytojai Jums labiausiai patiko? Ko nor÷tum÷te jiems 
palink÷ti?  

   Pati geriausia, kaip aš būdama pradinuk÷ vadindavau „antroji 
mamyt÷“, mano pradinių klasių mokytoja  Kristina Petkuvien÷. 
Visada išliks šilti prisiminimai apie tuos 4 metus. Išmokino skaityti, 
rašyti. Pamenu pažymių knygel÷je parašytą pastabą, jog nemoku 
daugybos lentel÷s - kaipmat tur÷jau išmokti☺  Labai daug išmokau 
per V.Pakinkyt÷s pamokas, visada prisiminsiu pranašiškus mokytojos 
žodžius: „Pamatysite, kad rusų kalba bus jums reikalinga ateityje.“ 
Taip ir yra - nemažai tenka kalb÷ti rusiškai. Labai atmintyje įstrigo 
A.Budrien÷s išmintingos etikos pamokos, per kurias informaciją ne 
tik gird÷davau, bet ir išgirsdavau. Tą patį gal÷čiau pasakyti ir apie 
I.Valošinienę, kuri suteikdavo galimybę diskusijoms, „žodžio 
laisvei“. Manau, kiekvienas jaunas žmogus nori būti išgirstas. Taip 
pat N.Laurinaitien÷ privert÷ mane laikytis taisyklių, nors ir kaip aš jų 
nem÷gau. Dar ir dabar kartais pasiskaitau savo rašin÷lius, gulinčius 
rūsyje.  Aš gal÷čiau vardinti ir vardinti mokytojus, nes kiekvienas iš 
jų  man suteik÷ žinių, kurių d÷ka dabar einu savo pasirinktu keliu. 

Visiems mokytojams nor÷čiau palink÷ti sveikatos, juk to 
labiausiai reikia žmogui, o ypač mokytojui. Taip pat kantryb÷s 
auginant intelektualius, protingus žmones, suteikiant jiems tai, ką Jūs 
jau žinote. Šie žmon÷s Jums tikrai d÷kos,  jei ne garsiai, tai tyliai.  

Ko nor÷tum÷te palink÷ti mūsų mokyklos administracijai, 
mokytojams, mokiniams? 

   Administracija, mokytojai ir mokiniai sudaro vieną didelę 
šeimą, kuri turi būti vienas kūnas, vienas protas. Linkiu šiai šeimai 
neprarasti pasitik÷jimo vienas kitu bei nepasiduoti šių laikų 

nuoširdumo bei žmogiškumo byr÷jimui. 
D÷kojame ir linkime s÷km÷s. 
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