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Migl÷ Venskut÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS  
,,Žvilgsnyje“ jau skelb÷me apie moksleivių laim÷jimus, 

pasiekimus. Džiaugiam÷s, kad įvairiose olimpiadose, 
konkursuose ir toliau dalyvauja daug mokinių, kurie garsina 
mokyklą savo pasiekimais. Taigi sveikiname šiuos šaunuolius ir 
jų mokytojus: rajonin÷ biologijos olimpiada - III vietą už÷m÷ 
Erika Juškaityt÷ (mokytoja R.Lazdauskien÷); rajonin÷ dail÷s 
olimpiada - I vietą laim÷jo Paulina Gobyt÷ (mokytoja 
N.Kapačinskien÷); rajoninis meninio skaitymo konkursas – III 
vietą peln÷ Eligijus Jukna (mokytoja I.Kupcikevičien÷); rajonin÷ 
technologijų olimpiada – I vietą už÷m÷ Erikas Lyneburgeris 
(mokytoja J.Kundrotien÷), II vietą - Laura Drungilait÷ (mokytoja 
J.Kundrotien÷), III 
vietą - Lukas 
Pečiulis (mokytojas 
A.Žemaitaitis); 
rajonin÷ 
matematikos 
olimpiada - I vietą 
laim÷jo Tadas 
Karanauskas 
(mokytoja 
A.Zikien÷), II vietą 
- Aistis Mozūraitis 
(mokytoja D.Aksamitauskien÷) ir Žilvinas Pranaitis (mokytoja 
V.Dobilien÷), III vietą - Vytaut÷ Pažereckait÷ (mokytoja 
D.Aksamitauskien÷) ir Julija Jokšait÷ (mokytoja 
V.Kalinauskien÷); rajonin÷ lietuvių k. olimpiada - I vietą laim÷jo 
Tadas Karanauskas (mokytoja N.Laurinaitien÷) ir Rasa 
Semenauskait÷ (mokytoja B.Adomavičien÷), II vietą – Milda 
Matukevičiūt÷ (mokytoja L.Songailien÷) ir Inga Laurinaityt÷ 
(mokytoja I.Kupcikevičien÷), o Ugn÷ Krankauskait÷ 44-ajame 
Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse peln÷ paskatinamąją 
vietą (mokytoja B.Adomavičien÷). Sveikiname prizininkus! 

 

         N.Paulikien÷, socialin÷ pedagog÷ 
 

SVEIKATOS SAVAIT öS RENGINIAI 
Jau treti metai mokykloje balandžio m÷nesį vyksta 

sveikatos savait÷s renginiai. Šiais metais sveikatos savait÷ ,,Aš 
judu žvaliai“ buvo skirta tam, kad mokiniai daugiau sužinotų 
apie jud÷jimo naudą, apie triukšmo žalą. Buvo siekiama, kad 
vaikai ne tik patys daugiau pajud÷tų, bet ir kitus paragintų tai 
daryti. Norint įtraukti kuo daugiau mokinių, visą savaitę 
kiekvieną dieną vyko net po kelis renginius, kuriuos organizavo 
socialin÷ pedagog÷ N.Paulikien÷ ir mokytoja R.Lazdauskien÷. 

Mokiniai labai daug laiko praleidžia s÷d÷dami pamokose ar 
namie prie kompiuterių. Tod÷l sveikatos savait÷s metu buvo 
stengiamasi sugalvoti tokių užsi÷mimų, kurie ne tik atitrauktų 
nuo k÷d÷s, bet ir būtų linksmi, nuotaikingi. Pirmadienį ilgoji 
pertrauka prasid÷jo ritmingais muzikos garsais - 7 ir 10 kl. 
merginos visus kviet÷ pašokti mokyklos koridoriuje, nes lauke 
lijo. Aktyvi ų, norinčių šokti daug neatsirado, bet jau kitas 
savait÷s dienas visi be paraginimo ÷jo į lauką - paklausyti 
muzikos, pašokti. 
Antradienį vakare į 
mokyklą rinkosi 
patys drąsiausi 
mokinių t÷vai su 
savo vaikais - vyko 
sportin÷s varžybos. 
Kūno kultūros 
mokytojai 
L.Stanien÷ ir R.Višinskas buvo prigalvoję įvairiausių sportinių 
rungčių: kvadratas, futbolas, virv÷s traukimas, krepšinio baudų 
metimas. Aktyviausiai dalyvavo 6b ir 5a klas÷s. Netrūko azarto, 
juoko - niekas nenor÷jo pralaim÷ti. Ir nepralaim÷jo – juk 
sportavo, jud÷jo, smagiai praleido laiką. Po pamokų mokiniai, 
padedami mokytojos R.Lazdauskien÷s, rinko informaciją apie 
jud÷jimą, žmogaus kūno mas÷s indeksą ir kt. Jie paruoš÷ 
skrajutes, kurias trečiadienį pakabino klasių rūbin÷se, dalino 
mokyklos bendruomen÷s nariams. Ketvirtadienį didelis būrys 
mokinių, lydimų socialin÷s pedagog÷s N.Paulikien÷s ir 
mokytojos R.Lazdauskien÷s, vyko į Vilnių, į visame pasaulyje 
milijonus lankytojų sutraukiančią žmogaus kūno parodą, kuri ne 
tik plačiau atskleidžia žmogaus kūno anatomiją, bet skatina 
susimąstyti ir rinktis tinkamą gyvenimo būdą. Penktadienį grup÷ 
8a ir 8b kl. mokinių pristat÷ labai rimtą darbą - tyrimą apie 
triukšmą mokykloje. Tyrimui vadovavo mokytoja Rita 
Lazdauskien÷. Surinkta daug įdomios informacijos apie 
triukšmingiausias vietas mokykloje.  

Manome, kad sveikatos savait÷s renginiai ne tik suteik÷ 
žinių apie žmogaus kūną, bet ir paskatino mokinius daugiau 
jud÷ti, sportuoti, sveikiau gyventi.  

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO VIDURINöS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

   ŽVILGSNIS 
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         Karolina Amachinait÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

GUODA SIEKIA TAPTI MODELIU 
Guoda Juknevyčiūt÷, mūsų mokyklos 8c klas÷s mokin÷, 

sutiko atskleisti savo ateities planus. 
Kaip ir kada prad ÷jai savo 

veiklą, modelio karjerą? 
Modelio karjera prad÷jau 

dom÷tis jau seniai, bet į modelių 
atranką nu÷jau būdama 13 metų. Jau 
nuo mažens man prad÷jo patikti ši 
veikla, žinojau, kokie yra žymiausi 
modeliai, ir žiūr÷davau fashion TV 
kanalus. 

Kokiai agentūrai dirbai ar 
dirbi? 

Kol kas dar esu pradedančioji, 
priklausau ,,D-Max 
Models“ modelių agentūrai, 

kontrakto dar nesu pasirašiusi, bet greitai tai padarysiu. 
Kokie šios veiklos privalumai ir trūkumai? 
Man tai be galo patinka. Privalumų daug - kelion÷s, naujos 

pažintys, geras uždarbis (jei viskas sekasi) ir taip toliau. O 
trūkumų vis d÷lto yra, nes visada reikia iškęsti pirmojo karto 
baimę, kuri apima, kai žengi savo s÷km÷s link. Na, ir, be abejo, 
reikia didžiulių pastangų, jei tikrai nori siekti modelio karjeros. 

Kokius miestus aplankei? 
Kaip ir sakiau, esu pradedančioji, dar nesu pasirašiusi 

sutarties, tad niekur nekeliavau, bet, manau, yra šiokių tokių 
ateities planų vasarai.  

Koks įsimintiniausias įvykis nutiko siekiant modelio 
karjeros? 

Įsimintiniausias įvykis - tai mano pirmoji atranka „NEXT“ 
modelių agentūroje - be galo didel÷ baim÷, bet kartu ir didelis 
noras. Tai tikrai keistas jausmas, kurį jaučia dauguma merginų, 
einančių į atranką Vilniuje vienoje iš garsiausių užsienio 
agentūrų „NEXT“.  

Ar sieji savo ateitį su modelio karjera? 
Žinoma, kad taip - mano visi ateities planai su tuo tik ir 

siejasi, stengiuosi viską gerai apgalvoti, nes norint siekti modelio 
karjeros labai svarbu pasirinkti protingą ir apgalvotą sprendimą, 
juk būna daug apgavikų ir sukčių, blogų žmonių, tod÷l reikia 
daug drąsos... Stengiuosi iš visų j÷gų kuo geriau mokintis, tai 
vienas iš svarbiausių dalykų.  

Ar artimieji palaiko tave? 
Žinoma, jie mano pad÷j÷jai, patar÷jai, kurie man padeda 

viską apgalvoti ir nutarti, kas man geriausia. Mama mane veža į 
Vilni ų, į visas atrankas, brolis visada pataria, ką daryti sunkiais 
momentais, o močiut÷ ir draugai mane palaiko, rūpinasi, 
teiraujasi, kaip sekasi. 

Linkime Guodai didel÷s s÷km÷s. 

 
Guoda Radvilavičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
LIETUVI Ų KALBOS OLIMPIADA  

Rajonin÷ VII-VIII klasi ų mokinių lietuvių k. olimpiada, 
skirta lietuvių poeto kunigo Jono Mačiulio (slapyvardis 
Maironis) 150-osioms gimimo metin÷ms pamin÷ti, vyko mūsų 
mokykloje. Jau 7 metai iš eil÷s tradiciškai mūsų mokykloje 
lituanistų mokytojų iniciatyva vyksta ši olimpiada. Į ją vaikai 
atvažiuoja iš viso Jurbarko rajono – šįkart dalyvavo 28 mokiniai:  
 

 
15 aštuntokų ir 13 septintokų iš vidurinių ir pagrindinių 
mokyklų. 

Olimpiados dalyviai susirinko mokyklos aktų sal÷je, kur 
juos pasveikino direktorius V.Bakšys, savo kalboje pabr÷žęs, kad 
ir pats yra kilęs iš Bernotų, esančių Raseinių rajone, visai netoli 
Maironio gimtin÷s – 
Pasandravio kaimo. 
Meninio skaitymo 
konkurso  prizininkas  
Eligijus Jukna 
susirinkusiesiems 
padeklamavo poeto 
eil÷raštį ,,Miškas 
ūžia“, o moksleiv÷ 
Ugn÷ Samulevičiūt÷ 
paruoš÷ skaidres, 
kurias steb÷dami visi 
įgijo daugiau žinių apie rašytoją, jo gyvenimą. Merginų 
ansamblis ,,Mozaika“, vadovaujamas mokytojos 
I.Andreikevičien÷s, atliko kelias lyriškas dainas. V÷liau mokiniai 
buvo palyd÷ti į kabinetus, kur atliko olimpiados užduotis.  

Pasibaigus 
olimpiadai ir 
susumavus rezultatus, 
paaišk÷jo, kad ir mūsų 
mokyklos mokiniams 
nusišypsojo s÷km÷ – 
apie jų užimtas vietas 
skaitykite 1 laikraščio 
puslapyje arba 
mokyklos interneto 
svetain÷je 
www.jvdm.lt. 

 
          Valerija Kalinauskien÷, matematikos mokytoja 

 
KONKURSUI ,,KENG ŪRA 2012“ 

PASIBAIGUS 
Jau paskelbti tarptautinio matematikos konkurso 

,,KENGŪRA 2012“ rezultatai.  
Galime 

pasidžiaugti, kad 
gausus būrys 
mūsų mokyklos 
mokinių pateko į 
Jurbarko rajono 

geriausių 
mokinių 

dešimtuką. Tarp 
patekusiųjų – 
antrok÷ Samanta 

Lopetaityt÷, 
trečiokai Tomas Martišius, Enrika Dumčiūt÷, Barbora Jociut÷, 
Gabriel÷ Grabauskait÷, Sandra Spaustinaityt÷, ketvirtok÷s 
Viktoriya Brazhenko ir Karolina Staneikait÷, penktokas 
Laurynas Mozūraitis, šeštokai Viktorija Uksait÷, Vytaut÷ 
Pažereckait÷, Mykolas Kailiūnas ir Laertas Mankus, septintokai 
Žilvinas Pranaitis, Rūta Gav÷naityt÷, Marius Šimkūnas, Viktorija 
Vilkelyt÷, aštuntokai Tadas Karanauskas, Inga Laurinaityt÷, 
Rovena Pocevičiūt÷. 

Sveikiname mokinius ir jų mokytojus!  
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Gintar÷ Balčiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 
NESPRĘSK APIE KNYG Ą PAGAL 

VIRŠEL Į   
Ieva Antanaityt÷, 1c kl. mokin÷, dažnai apsilanko bibliotekoje. 
Šį kartą jos d÷mesį patrauk÷ vokiečių autoriaus Knister knyga 
,,Ragana Lil÷ beria burtus“, 
nes viršelis buvo gražus ir 
šios knygos ji dar nebuvo 
skaičiusi. Perskaičiusi knygą 
Ieva liko patenkinta, nes 
knygoje ne tik gausu 
linksmų paveiksl÷lių, bet ir 
pasakojama, kaip ragan÷l÷ 
su savo broliuku meluodavo 
t÷vams ir kitiems 
suaugusiems.  
Komentaras. 
Mokyklos bibliotekinink ÷ 
R.Poškuvien÷ sako, kad 
vaikai labai m÷gsta skaityti 
šios serijos knygas: tiek 
pradinių klasių mokiniai, 
tiek penktokai. Bibliotekoje yra net dvidešimt serijos ,,Ragana 
Lil ÷“ knygų. Kiekvienoje knygut÷je daug paveiksl÷lių, didel÷s 
raid÷s - patogu skaityti. 

 

 
        Emilija Masaityt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

,,MŪSŲ VARDAS – LIETUVA“   

       
Kovo 16 d. mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniams 

buvo organizuojama nepamokin÷s veiklos diena ,,Mūsų vardas – 
Lietuva“. 

Šią dieną didelis d÷mesys teko mūsų tautos tradicijų 
puosel÷jimui, lietuviško žodžio pagerbimui, Knygnešio dienai. 
Ta proga aktų sal÷je surengta Jurbarko rajono mokyklų jaunučių 
chorų dainų diena vadinosi „Mūsų vardas – Lietuva“. Beje, tai 
jau 7-oji mūsų mokyklos organizuojama rajono chorų švent÷, 
kurią s÷kmingai kasmet rengia choro ,,Linksmas“ vadov÷ 
Monika Buitkuvien÷. Šventinę dieną jungtinis choras atliko 2012 
metų moksleivių dainų švent÷s dainas, pradinių klasių mokiniai 
sukūr÷ ir skaitykloje eksponavo savo klasių dainų knygas, 
žiūr÷jo ištrauką iš filmo „Knygnešys“, o paskui visų kartu 
atliekama linksmai skamb÷jo karaok÷. Švent÷s organizator÷ 
mokytoja Monika Buitkuvien÷ sako, kad kiekvienais metais 
labiausiai džiugina du dalykai. Pirmiausia, tai chorų noras 
dalyvauti - visuomet atvyksta apie 10 chorų iš viso rajono. Antra, 

mūsų mokyklos mokytojų nuoširdus bendradarbiavimas: nereikia 
prašyti pagalbos, jos sulaukiama nuolat, tinkamos, laiku ir su 
šypsena. Mokytoja neslepia, kad tokias šventes rengti yra sunku, 
tod÷l kasmet galvoja, kad paskutinįkart to imasi, bet... sunkumai 
pasimiršta greitai, o įspūdžiai ir malonumas gird÷ti apie 200 
dainuojančių vaikų būna nepamirštami.  

Mokytoja Monika Buitkuvien÷ neslepia, kad švent÷ 
kasmet būna vis kitokia. Keičiasi jos tema - pavasaris, t÷vų ir 
vaikų santykiai, t÷vyn÷s meil÷, knyga... Keičiasi ir renginio 
forma: vyko ir paprastas koncertas, ir spektaklis, net 
teatralizuotas koncertas. ,,Jei vaizduot÷ neišsikv÷ps, ir kitą 
pavasarį švent÷ sukvies Jurbarko krašto mažuosius dainininkus į 
mūsų mokyklos salę“,- šypsosi mokytoja Monika Buitkuvien÷. 
 

           Jon÷ Adomavičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

ŠOKIŲ ŠVENTö 
Kovo 27 d. vyko jau septintoji respublikin÷ ikimokyklinukų 

ir pradinių klasių mokinių šokių švent÷, kurios sumanytoja - 
pradinių klasių mokytoja Lolita Žukauskien÷.  

Renginys prasid÷jo sporto 
sal÷je bendru šokiu. Vaikus 
šokti kviet÷, mok÷ buvusi 
,,Žmogeliukų“ šok÷ja Eiva 
Dobilait÷. Įspūdingai, linksmai 
šventę mokyklos aktų sal÷je 
ved÷ Migl÷ Matukevičiūt÷ ir 
Paulius Eigertas. Beje, jie taip 
pat dalyvavo šioje švent÷je, kai 
dar patys buvo pradinukai.  

Iš viso švent÷je dalyvavo 
12 kolektyvų: Gelgaudiškio 
vid. m-klos jaunučių tautinių 
šokių kolektyvas ,,Liocukas“, 
Pag÷gių sav. Vilkyškių vid. m-
klos jaunučių šokių kolektyvas 
,,Patrak÷liai“, Veliuonos A. ir 
J. Juškų vid. m-klos pradinių klasių mokinių etnografinis 
ansamblis ,,Veliuon÷l÷“, Juodaičių pagrd. m-klos 4 klas÷s 
šok÷jai, Seredžiaus S. Šimkaus pagrd. m-klos etnografinis šokių 
būrelis ,,Dubys÷l÷“, Skirsnemun÷s J.Baltrušaičio pagd. m-klos 1-
4 klasių šok÷jai, Naujamiesčio vid. m-klos 3a klas÷s šokių grup÷ 
,,Kregždut÷s“ ir šokių kolektyvas ,,Justa“, darželio-mokyklos 
,,Ąžuoliukas“ ,,Boružiukų“ ir ,,Musmiriukų“ grup÷s, mūsų 
mokyklos šiuolaikinio šokio grup÷ ,,Žmogeliukai“ ir pradinių 
klasių mokinių ritminių šokių grup÷. Daugiausiai aplodismentų 
sulauk÷ darželio-mokyklos ,,Ąžuoliukas“ šok÷j÷liai, 
Naujamiesčio 
vidurin÷s mokyklos 
pramoginių šokių 
kolektyvas ,,Justa“ 
ir, žinoma, švent÷s 
šeimininkai - mūsų 
mokyklos šok÷jai.  

Švent÷ baig÷si 
piešinių konkurso 
,,Mūsų vardas - 
Lietuva“ prizininkų 
apdovanojimu. Diplomus ir prizus įteik÷ mokyklos direktorius 
Viljamas Bakšys ir mokytoja Vilija Levgardien÷. Visi šok÷jai 
išvyko linksmi, su prizais ir dovan÷l÷mis. 
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     U.Borkertait÷, L.Lukošius, ,,Žvilgsnio“ korespondentai  
 

,,Žvilgsnio“ 
svečias 

Laura 
Mikalauskait ÷ –  

buvusi mūsų 
mokyklos mokin÷, 

dabar vestuvių 
planuotoja  

Laura Vagon÷ 
 

Žinome, kad buvai viena aktyviausių, 
kūrybiškiausių mokinių, nes daug kur dalyvaudavai, 
visur Tavęs buvo pilna. Papasakok, ką veikei baigusi 
mokyklą, kas esi dabar. 
Natūralu, kad baigus vidurinę mokyklą prasideda kita 
mokykla -  gyvenimo mokykla. Labai džiaugiuosi už tuos 
abiturientus ar vyresnių klasių mokinius, kurie jau 
išeidami iš mokyklos tvirtai žino, kuo jie bus. Iš esm÷s aš 
visada ir liksiu vis kažko beieškanti, bet šiuo metu jau 
kuris laikas darau tai, ką noriu ir moku daryti, o tai ir yra 
svarbiausia. Tiesą pasakius, mokykloje įgyti įgūdžiai ir 
pom÷giai per tiek metų nepasikeit÷: aš vis dar organizuoju 
renginius bei vestuves, vis dar dievinu literatūrą, vis dar 
aktyviai sportuoju. Iš karto po mokyklos baigimo 
kolegijoje mokiausi anglų kalbos, po to padariau nedidelę 
pertrauką ir grįžau prie savo svajon÷s studijuoti literatūrą. 
Kadangi literatūros krypties bakalauro studijų Lietuvoje 
n÷ra, iki tos svajon÷s įgyvendinimo teko Edukologijos 
universitete krimsti šiek tiek bendresnes lietuvių 
filologijos studijas, kurias baigiau neakivaizdžiai. Mano 
motyvacijos pakako šias studijas baigti gana gerais 
pažymiais, tad literatūrologijos magistrantūroje jau buvau 
tikra student÷, gavau stipendiją ir mokiausi dieniniame 
skyriuje. Šiuo metu studijas sustabdžiau, nes bijau, kad 
d÷l darbų gausos neparašysiu magistrinio darbo taip gerai, 
kaip nor÷čiau.  
Kokie Tavo prisiminimai, susiję su mūsų mokykla? 
Mokyklos metus atsimenu tik gerai. Turiu pasakyti, kad 
tai nebuvo tik pamokos, įgijau ne tik dalykinių žinių, 
bet ir lyderyst÷s pagrindų, buvo kuo puikiausios sąlygos 
vystyti visas veiklas, kurios mane domino, entuziazmas 
visada buvo skatinamas, id÷jos, kad ir visai beprotiškos, 
nevaržomos. Mokytojai pasitik÷jo mumis, mūsų klase ir 
tikrai dav÷ daug laisv÷s. 
Kok į linksmą nutikim ą prisimeni iš savo mokyklinių 
metų? 
Nebuvom patys ramiausi vaikai. Klas÷je buvo daug 
įdomių asmenybių, esam prikr÷tę daug šunybių, 
kvailysčių, d÷l kurių gal ir būtų dabar g÷da, jei tai 
nebūtų įvykę tikrai seniai... Kai dabar susitinkam, tikrai 
turim ką prisiminti ir iš ko pasijuokti, bet tas istorijas 
pasiliksim jaukiam baigusių mokyklą susitikimui. 
Ką manai apie šiuolaikinę mokyklą, mokytojus, 
vaikus? Ar pastebi skirtumą tarp dabartin ÷s 
mokyklos ir tų laikų, kai pati mokeisi? 
Kadangi pati turiu pedagoginį išsilavinimą, be abejo, 
turiu ką pasakyti šiuo klausimu. Akivaizdus vaikų 
motyvacijos trūkumas, neveiklumas arba savo 
intelektinių galių naudojimas gero neduodantiems  

 
tikslams. Vaikai nebeskaito knygų. Kita vertus, dabartinis jaunimas 
kuo puikiausiai valdo technologijas, kas mūsų laikais nebuvo 
įmanoma. Gal aš šiek tiek perdedu, bet būtent toks vaizdas susidaro 
pakalb÷jus su mokyklose dirbančiais kolegomis iš universiteto.  
Kurie mokytojai Tau labiausiai patiko? Ko nor ÷tum jiems 
palink÷ti? 
Negaliu nieko blogo pasakyti n÷ apie vieną mokytoją. Visada kuo 
šilčiausiai atsimenam paskutinį mūsų klas÷s aukl÷toją V.Lazdauską. 
Man asmeniškai daug dav÷ N.Laurinaitien÷s pamokos, nors gal÷jo 
labiau mus paspausti su sintaks÷s reikaliukais☺ L.Stanien÷ buvo 
nuostabi mokytoja, A.Greičiuvien÷ ir visi kiti. D.Aksamitauskienei 
nor÷čiau perduoti, kad procentus kuo puikiausiai pasiskaičiuoju, kai 
reikia, o viskam kitam naudojuosi exel programos formul÷mis, taigi, 
be matematikos išsiverčiu☺ 
Ko nor÷tum palink ÷ti mūsų mokyklos administracijai, 
darbuotojams, mokiniams?  
Aš nor÷čiau palink÷ti mokyklai, kad ji išlaikytų tą pirmųjų metų po 
atidarymo dvasią ir laisvę, modernų požiūrį į jauną žmogų. 
Darbuotojams linkiu stipryb÷s su naująja karta ir neužsis÷d÷ti, 
dom÷tis naujais mokymo metodais, nebijoti eksperimentuoti. 
Mokiniams supratimo, kad ką šiuo metu susid÷s į savo bagažą, tą 
nešios visą gyvenimą, o jei nori ko nors rimto pasiekti, tai siekti turi 
prad÷ti šiandien, dabar, o ne baigę mokyklą. Tie metai, kuriuos dabar 
mokiniai skaičiuoja nuo vasaros atostogų iki kitų vasaros atostogų, 
ilgainiui pradeda b÷gti taip greitai, kad apsidairęs supranti, jog 
kažkam tikram, vertingam nuveikti laiko kaip ir nebeliko. Mokiniai, 
būkit drąsūs, veiklūs dabar ir studijų metais, nevaržykit savo svajonių 
ir jas įgyvendinkit! Geriau pabandyti ir nusivilti, bet iš to pasimokyti, 
negu s÷d÷ti rankas sud÷jus. 

 
        Guoda Radvilavičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 

TECHNOLOGIJ Ų MOKYTOJAI 
PASAKOJA APIE NAUJOVES 

Žinome, kad gavote naują įrangą, naujų įrankių, skirtų 
technologijų pamokoms, gal gal÷tum÷te papasakoti apie juos. 
Pagal  Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programą bei Švietimo 
ir mokslo ministerijos  mokyklų 
tobul÷jimo programos plius (MTP 
plius) projektą ,,Technologijų, 
menų ir gamtos mokslų 
infrastruktūra“ mūsų mokykla, kaip 
ir kitos šalies mokyklos, kurios 
dalyvauja šiame projekte, sulauk÷ 
naujos ir modernios įrangos bei 
mokymo priemonių. Tai nauji kompiuteriai, kuriais patogu ir 
lengva naudotis dirbant grup÷mis, fotoaparatai, dokumentų 
kamera,  kompiuterizuota siuvin÷jimo mašina, 2 mezgimo malūnai, 
v÷limo mašina, indaplov÷, 7 darbastaliai.  
Ar džiaugiat÷s, kad gavote naują įrangą?  
Taip, labai džiaugiam÷s, nes mokiniai susipažins ne tik su 
tradicin÷mis, bet ir su moderniomis technologijomis, išmoks dirbti 
su naujais įrankiais, bus lengviau atlikti projektinius darbus. 
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