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         ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

VIENU SAKINIU... 
☺ Šiemet vykdomo Jurbarko rajono savivaldybės 

socializacijos projekto „Visi kartu“  dalyviai lapkričio 16 d. 
lankėsi Klaipėdoje siekdami susipažinti su Mažosios Lietuvos 
istorija, laivų, namų statybos ypatumais, puoselėti kultūrinį 
paveldą. 

☺ Lapkričio 16 d. vyko mūsų mokyklos kandidato į 
Lietuvos mokinių parlamentą rinkimai ir į antrąjį rinkimų turą 
išrinkta A. Vabalaitė, gavusi 105 balsus.  

☺ Šiemet mokykla dalyvauja programoje ,,Kūrybin ės 
partnerystės“ - lapkričio mėn. buvo vykdoma įdomi veikla, 
kurioje dalyvavo 10b klasės mokiniai, mūsų mokyklos 
mokytojai bei kūrybos agentė Jurgita Nagrockytė. 

☺ Lapkričio 23 d. Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje 
vykusiose respublikini ų komandų varžytuvėse, skirtose 
Tarptautinei vaiko teisių konvencijos dienai paminėti, mūsų 
mokyklos komanda laimėjo pirmąją vietą ir pelnė 
kūrybingiausios komandos nominaciją. 

☺ Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
kviečia prisijungti prie akcijos „Knyg ų Kalėdos“ ir papildyti 
mokyklų bibliotekas naujomis knygomis. 

☺ Etikos mokytoja I.Valošinienė ir jos mokiniai ragina 
dalyvauti akcijoje, skirtoje tarptautinei draugo dienai 
paminėti . 

☺ Mokykloje organizuojama tradicinė kalėdinė akcija, 
skirta Viešvilės vaikų namų auklėtiniams:  visi, norintys 
dalyvauti akcijoje, turėtų numegzti, nunerti, nuausti arba nuvelti 
galvos juostą (minkščiausi, spalvingiausi, originaliausi 
rankdarbiai bus padovanoti vaikų namų auklėtiniams).  

Plačiau – žr. mokyklos interneto svetainėje jvdm.lt 

 
 

                
Agnė Vabalaitė, renginio vedėja 
 
KARIUOMEN ĖS DIENĄ PRISIMENANT 

Tradiciškai kasmet mūsų mokykloje minima Lietuvos 
kariuomenės diena.  

Mokiniai iš 9-10 klasių iš anksto ruošiasi atlikti rikiuotės 
pratimus, filmuoja ir montuoja ,,vaizdelius“ iš tariamo karių 
gyvenimo,- žodžiu, bruzda visą savaitę, kad tik kuo šauniau 
pasirodytų. Tuo labiau, kad kasmet renginyje dalyvauja svečių iš 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuoto 
pėstininkų bataliono. Šį kartą jaunuosius karius ,,egzaminavo“ 
seržantas A. Adomaitis, papasakojęs apie tarnybą kariuomenėje 
bei parodęs filmą. Be jo dešimtokų komandas ,,Garbės kuopa“, 
,,Skydas“ ir ,,Lietuvos patriotai“ vertino mūsų istorijos 
mokytojos A. Jociutė bei J. Kovalenkienė. Konkursas buvo 
nelengvas, nes dalyviams reikėjo pademonstruoti ne tik šaunų 
žygiavimą, rikiuotės komandų išmanymą, vikrumą, gerą fizinį 
pasirengimą atliekant užduotis, bet ir kariuomenės istorijos 
žinias. Taip pat buvo 
vertinamas ir sirgalių 
sumanumas bei 
atsidavimas savo 
komandai.  

Galiausiai po 
įtemptos ir 
permainingos kovos 
laimėtojais pripažinti 
,,Lietuvos patriotai“ 
iš 10c klasės. Ne 
veltui jie pasirinko 
tokį skambų komandos pavadinimą!  Sveikiname nugalėtojus! 

 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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         Milda Matukevičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

INTERVIU SU 
AGNE, 

 mūsų mokykloje 
vykusių rinkim ų į 
Lietuvos mokinių 
parlamentą, 
nugalėtoja  

 
Kaip jautiesi laimėjusi 

mokyklin į rinkim ų turą ir 
patekusi į rajonin į 
Lietuvos moksleivių 
parlamento rinkim ų 
etapą? 

Jaučiuosi laiminga, jog 
mūsų mokyklos mokiniai manimi pasitiki ir išrinko, kad jiems 
atstovaučiau rajone vykstančiuose rinkimuose. Tikiuosi už 
mane balsavusių nenuvilti. 

Kaip ruošiesi rajoniniam etapui? Ar labai jaudiniesi? 
Dabar reikia susikurti savo veiklos planą, tai ir bandau 

padaryti. Iš tikrųjų jaudinuosi, nes bus sunku laimėti – juk 
dabar bus susirinkę geriausi atstovai iš visų Jurbarko rajono 
mokyklų.  

Kodėl nori į LMP?  
Noriu išbandyti save, pasitikrinti, kiek galiu, ar pajėgsiu. 

Man patinka organizuoti, kurti, todėl tai gera galimybė 
išbandyti save ir sužinoti, ar verta sieti ateitį su šia veikla. 

Ką norėtum veikti Lietuvos mokinių parlamente? 
Kokie būtų Tavo užsibrėžti tikslai? 

Norėčiau siekti, kad šiuolaikinis jaunimas būtų aktyvesnis, 
ketinu jį skatinti kuriamajai veiklai, žadu ginti Lietuvos 
mokinių nuomonę, teises ir interesus. Reikia įrodyti, jog 
jaunimas taip pat daug ką gali, yra sumanus ir aktyvus. Be to, 
planuoju siekti, kad mokyklose būtų mažiau patyčių, 
įžeidinėjimo, smurto, vaikai, kurie tai patiria, privalo 
netylėti. Taip pat, manau, reikia skatinti platesnį kultūros 
projektų jaunimui vykdymą, juk jaunimas - mūsų šalies ateitis: 
reikia palaikyti naujas iniciatyvas, plėtoti naujas idėjas, kaip 
jaunimas kultūringai, įdomiai ir kūrybingai galėtų gyventi 
Lietuvoje, padėti tas veiklas įgyvendinti, tuomet ir patys sau 
tapsime mielesni. 

Kokie Tavo pomėgiai, laisvalaikis, požiūris į 
gyvenimą? 

Stengiuosi visur dalyvauti ir būti aktyvi. Prieš 2 metus 
baigiau A.Sodeikos meno mokyklą, dainuoju ,,Saulės“ chore, 7 
metus esu skautė, lankau K.Glinskio mėgėjų teatro vaikų ir 
jaunimo trupę. Be to, priklausau Jurbarko jaunimo 
organizacijos sąjungai - mes organizuojame kultūrinę veiklą, 
bandome kuo daugiau jaunimo įtraukti į kultūrinius renginius. Į 
gyvenimą žiūriu tik teigiamai: nėra nieko neįmanomo, tik 
reikia labai norėti. 

Dėkui už atsakymus, sėkmės rinkimuose. 
,,Žvilgsnio“ inf.: lapkričio 28 d. vykusiuose rinkimuose 

nugalėjo Gytis Stankevičius iš Eržvilko gimnazijos. 

 
Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško naudos, naudos, naudos, naudos, 

negali būti laimingas. Nori gyventi sau negali būti laimingas. Nori gyventi sau negali būti laimingas. Nori gyventi sau negali būti laimingas. Nori gyventi sau ----    gyvenk kitiems. gyvenk kitiems. gyvenk kitiems. gyvenk kitiems.     
Seneka Seneka Seneka Seneka     

 

 
         A.Zabliauskaitė, L.Jakaitytė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 

 

SPORTAS 
Lapkričio mėnesį vyko zoninės bendrojo ugdymo mokyklų 

5-6 klasių berniukų kvadrato varžybos, kurias organizuoja ir 
vykdo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo 
skyrius ir Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras.  

Lapkričio 13 d. varžybos vyko Naujamiesčio pagrindinėje 
mokykloje ir mūsų mokykloje. I vieta atiteko Gausantiškių 
A.Valaičio pagrindinės mokyklos sportininkams, II vieta - 
Viešvilės pagrindinės mokyklos mokiniams, mūsų mokykla liko 
III vietoje.  

Lapkričio 21 d. vyko jau finalinės varžybos. Berniukai žaidė 
Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje. Mergaičių finale 

dalyvavo 
Vytauto 

Didžiojo 
pagrindinė 
mokykla, 

Naujamiesčio 
pagrindinė 

mokykla ir 
Gausantiškių 

A.Valaičio 
pagrindinė 

mokykla. Mes 
laimėjom antrąją 

vietą, o pirmąja vieta džiaugėsi stipriausiais tapę Naujamiesčio 
pagrindinės mokyklos mokiniai. 

Didžiuojamės savo mokyklos sportininkais ir linkime dar 
daug gražių pergalių! 

 
         E.Masaitytė, I.Andriukaitytė ,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

PARODOS SKAITYKLOJE  
Lapkričio mėnesį mūsų mokyklos skaitykloje surengtos net 

trys labai įdomios parodos. 
Minint poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-ąsias gimimo 

metines buvo surengta spaudos leidinių ir fotografijų paroda 
,,Mūsų Maironis“. Ekspozicija supažindino su svarbiausiais 
rašytojo gyvenimo, kūrybos 
momentais. 

Itin spalvinga, kūrybiška 
ir linksma buvo 3 klasių 
moksleivių darbelių paroda 
,,Rudens sezono mados“. 
Skaityklos lankytojai galėjo 
pasigėrėti lėlėmis, kurios 
vilki šiuolaikiškais madingais 
rūbeliais. Akivaizdu, kad 
kiekvienas parodos dalyvis 
ruošdamas savo eksponatą 
turėjo būti labai išradingas, 
kruopštus. 

Fotografijų paroda 
„Kariuomenės diena 
mokykloje“ priminė, kaip 
buvo švenčiama Lietuvos kariuomenės diena mokykloje. Čia 
buvo galima išvysti buvusių mūsų mokinių veidus. 
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      Emilija Girdauskaitė, 3b kl. mokinė 
 

APSILANKYMAS TEATRE 
Vieną gražų spalio rytą, kai visi skubėjo į rinkimus, 3b ir 

4a klasės važiavo į Vilnių žiūrėti baletą ,,Čipolinas”. 
Kelionė buvo smagi, visi buvome draugiški ir linksmi: net 

nepajutome, kaip pasiekėme Vilnių. Buvo labai įdomu per langus 
matyti didžiulius, gražius Vilniaus pastatus. Nors aš Vilniuje jau 
esu buvusi, bet Operos ir baleto teatre lankiausi pirmą kartą. Kai 

įėjome į Operos 
ir baleto rūmus, 
pasijutau lyg 
pasakoje. Man 
labiausiai patiko 
sietynai, nes jie 
priminė ledo 

pasaką. 
Sėdėjome ložėje 

didžiuliuose 
krėsluose lyg 
karalienės, nors 
mums tie krėslai 
buvo per dideli. 

Spektaklį 
reikėjo suprasti 
,,per šokį“. Šiek 
tiek buvo sunku 

susikaupus 
galvoti ir ištylėti 
neplepėjus visą 

spektaklį. 
Tačiau visi taip 

elgėsi, tai kito pasirinkimo ir neturėjome. Spektaklis man labai 
patiko dėl spalvingų dekoracijų ir gražiai šokančių, lyg drugeliai 
plevenančių aktorių. 
          Važiuodami namo linksmai traukėme dainas ir šventėme 
bendraklasio gimtadienį. Ekskursijos įspūdingumui nusakyti 
žodžių nerandu ir namuose vis pagalvoju, kad ši ekskursija buvo 
pati puikiausia! Ačiū mokytojoms ir tėveliams, kad galėjome 
aplankyti sostinę, pasigėrėti baletu. 

 
         Guoda Radvilavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

ĮDOMI KONFERENCIJA 
Spalio 30 dieną ketvirtų klasių mokiniai Viktorija 

Urniežiūtė, Martynas Buitkus, Matas Barboravičius, Beata 
Bartkutė, Barbora Jočiutė ir Vitas Štreimikis vyko į Kelmės 
,,Kražantės“ pagrindinę mokyklą, kur vyko pradinių klasių 
mokinių ir mokytojų 
konferencija ,,Noriu 
žinoti“.  

Jau šeštus 
metus vykstančios 
konferencijos dalyviai 
šįkart atvyko iš 
Kauno, Šiaulių, 
Jurbarko, Žiežmarių, 
Raseinių, Nemakščių, 
Kelmės, Kėdainių rajono mokyklų. Visus dainomis ir šokiais 
pasveikino mažieji saviveiklininkai, mokyklos direktorius Stasys 

Jokubauskas. Paskaitoje „Tai paprasta“ vaikų žurnalo 
„Nykštukas“ vyr. redaktorė Ilona Bumblauskienė atskleidė 
paslaptį, kad norint kuo daugiau sužinoti labai svarbu mokėti 
klausytis, priimti žinias, pamatyti grožį mažuose dalykuose. 

Konferencijoje dalyvavo leidyklos „Nieko rimto“ atstovas 
Saulius Valužis, kuris supažindino mokytojas su vaikų žurnalu 
„Laimiukas“. Jis paaiškino, kad šį žurnalą, kaip papildomą 
mokymo priemonę, galima naudoti gimtosios kalbos, pasaulio 
pažinimo, užklasinio skaitymo pamokose. 

Mokiniai pasiskirstę į grupes pasakojo apie rudenį 
nuveiktus darbus, pasidalijo patirtimi, kaip galima paruošti 
rudens gėrybes žiemai, ir visus pavaišino savo sudžiovintais 
vaisiais bei daržovėmis. Mažieji dalyviai skaitė pranešimus apie 
Lietuvą, jos dabartį bei senovę, Kelmės krašto grožį bei įžymius 
žmones. Pradinukai aiškino vieni kitiems, kad sportuodami, 
valydami dantis, sveikai besimaitindami jie augs sveiki ir stiprūs. 
Minint Maironio 150-ąsias gimimo metines mokiniai pasakojo 
apie savo kelionę į Kauną, kurios metu aplankė rašytojo 
literatūros muziejų. Be to, pasakojo apie piemenėlių vargus, 
dainavo jų daineles pritardami dūdelių muzika. O mūsų 
mokyklos mokiniai pristatė pernai vykdytą skaitymo skatinimo 

projektą ,,Knyga kalba tau“ .  
Kelmės ,,Kražantės“ pagrindinė mokykla sutiko, priėmė ir 

išlydėjo nuoširdžiai, linksmai. Ši diena pakylėjo, paskatino 
svajoti, planuoti, norėti, ko dažnai darbų rutinoje nebepajėgiama 
daryti. 

 
          Ineta Stankevičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

KRIKŠTYNOS 
Prabėgus dviems mokslo metų mėnesiams mažiausius 

mokyklos mokinukus – pirmokus - ,,krikštijo“ visos trys 
ketvirtokų klasės, o 
sveikinimus jiems darė 
visos trečiokų klasės. 
Pirmokai atliko užduotis, 
mokėsi nuoširdžiai 
nusilenkti Mokslui, 
kruopščiai dirbti: jiems 
teko užrištomis akimis 
surinkti obuolius, nupiešti 
savo vadovės Mokslo šalyje - mokytojos - portretą, linksmai 
ploti ir dainuoti. Pagaliau Raštininkas Pieštukas paskelbė, kad 
pirmokai šauniai išlaikė visus bandymus ir yra verti tapti tikrais 
mokiniais. Visi iškilmingai kartojo Pieštuko skaitomą priesaiką, 
buvo pažymėti darbščiosios bitutės Majos antspaudu. Ir tik tada 
karalius Mokslas jiems įteikė sveikinimus tapus tikraisiais 
Mokslo šalies piliečiais.  
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        E.Masaitytė, I.Andriukaitytė ,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

,,Žvilgsnio“ svečias 
Radeta 

Savickienė – 

buvusi 

mūsų 

mokyklos 

direktoriaus 

pavaduotoja 
 
Sakykite, kaip 

susiklostė aplinkybės, kad ėmėte dirbti Vytauto Didžiojo 
vidurin ėje mokykloje, kuo dirbote? 

1995 m. pradėjo veikti Jurbarko trečioji vidurinė 
mokykla. Mokyklos direktorius V. Bakšys formuodamas 
pedagogų kolektyvą pakvietė prisijungti prie naujai 
buriamos komandos ir pasiūlė eiti direktoriaus 
pavaduotojos ugdymui pareigas. Anksčiau dirbau Vytėnų 
pagrindinės mokyklos direktore. 

Kokie Jūsų prisiminimai apie mūsų mokyklą?  
Prisiminimai patys šilčiausi, nes buvome jauni, 

veržlūs, ambicingi... Stengėmės „atlaikyti“ konkurenciją 
ir pateisinti moksleivių bei jų tėvelių lūkesčius. Ši 
mokykla buvo visų joje dirbančiųjų ir besimokančiųjų 
gražiausia svajonė apie naujausią ir geriausią mokyklą 
mūsų krašte. Puikiai prisimenu buvusius mokyklos 
mokinius, nepamirštama pirmoji laida per kančias 
prasibrovusi ir parašiusi vieną nuoširdžiausių puslapių 
mokyklos istorijos knygoje. Didžiuojuosi kiekvienu 
Jurbarko trečiosios vidurinės mokyklos auklėtiniu... 

Kodėl Jūs išvažiavote iš Jurbarko? Ką dirbate ir 
kaip Jums sekasi dabartinis darbas? 

Jurbarkas mano gimtasis miestas, į kurį grįžau 
baigusi studijas Vilniaus universitete. Esu ieškantis 
žmogus, todėl gyvenime dažnai atsitinka taip, kad pradedi 
netilpti savo paties kailyje – vis norisi naujos veiklos. Kai 
pajuntu, kad rutina pradeda skverbtis į mano gyvenimą, 
atsiranda poreikis ieškoti naujos veiklos. Taip jau 
susiklostė, kad mano domėjimasis viena sritimi natūraliai 
įsirėmino į dešimtmetį: dešimtis – švietimui, dešimtmetis 
– kultūrai, gal bus ir dešimtmetis aplinkos apsaugai...  

Jau trečius metus dirbu Kauno miesto savivaldybės 
administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja. 
Sekasi puikiai, nes aplinkos apsauga nepaprastai svarbi ir 
įdomi sritis. 

Kur Jums labiau patinka gyventi – Jurbarke ar 
Kaune? 

Negaliu vienareikšmiškai atsakyti, kur labiau patinka 
gyventi - Jurbarke ar Kaune. Žinau, kad man pasisekė, nes 
turiu dvejus namus. Jurbarke gyvena mano tėvai, todėl 
lankydama juos džiaugiuosi gražėjančiu miestu, 
tvarkomomis Imsrės pakrantėmis, biblioteka, dvaro parko 
statiniais ir juose vykstančia veikla. Kaune yra mano 
naujieji namai, į kuriuos malonu grįžti. 

Koks Jūsų laisvalaikis? 
Laisvalaikis pats įvairiausias: labai daug skaitau, 

nemažai keliauju, rūpinuosi namais ir namų aplinka.  
Ko palinkėtumėte mūsų mokyklos mokytojams, 

mokiniams, administracijai? 
Palinkėjimas bendras visiems – tegul Vytauto 

Didžiojo mokyklos vardą garsina Jūsų darbai... 
Dėkojame ir linkime sėkmės. 

 

 
         Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

MAIRONIO DIENA 
Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2012 

metais sukanka 150 metų, kai gimė poetas Jonas Mačiulis-Maironis, 
nutarė 2012-uosius metus paskelbti Maironio metais.  

Todėl lapkričio 22-oji 
mūsų mokykloje buvo 
minima kaip Maironio 
diena. Iš pat ryto visus, 
peržengusius mokyklos 
slenkstį, pasitiko ta proga 
papuoštas vestibiulis ir 
pranešimų ekrane 
demonstruojamos skaidrės 
apie didįjį Poetą. O pirmos 
arba antros pamokos 

pradžioje skaitovai iš 6-9 klasių kiekviename kabinete mokiniams bei 
mokytojams perskaitė keletą Maironio eilėraščių. Be to, mokyklos 
skaitykloje buvo surengta spaudos leidinių ir fotografijų paroda 
,,Mūsų Maironis“ ir per 7 pamoką pademonstruotas filmas ,,Mūsų 
Maironis“.  

Šiuo kukliu renginiu stengtasi parodyti vieną kitą fragmentą iš 
Maironio gyvenimo, kūrybos metų bei prisiminti didįjį Kūrėją. 

 
       ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
KAL ĖDINĖ AKCIJA! 

BŪTINAI DALYVAUK!  
Vartotojiškas pasaulis skęsta ir 

dusina pats save daiktų jūroje. 
Dauguma tų daiktų nespėja 
susidėvėti, bet vis tiek ,,nurašomi“ 
kaip nereikalingi, bet žinome, kad 
dauguma atliekų yra ne šiukšlės, bet 
naudingos žaliavos, tinkamos 
antriniam panaudojimui.  
Mūsų mokyklos projektas ,,Žalioji laboratorija“ kviečia jungtis prie 
aplinką tausojančios kalėdinės akcijos ,,Padovanok nereikalingiems 
daiktams antrą gyvenimą“ ir susikurti nuostabias Kalėdas! 

Akcijos tikslas – įtraukti vaikus ir jaunimą į veiklą, kurios metu 
būtų skatinamas dėmesys ir rūpestis aplinka, ketinama išmokyti 
moksleivius iš nereikalingų daiktų sukurti interjero detales, pasikeisti 
asmeniniais nebrangiais, nebereikalingais, naudotais daiktais, rinkti ir 
pateikti informaciją apie aplinkai palankų gyvenimo būdą. 

Akcijos vykdymas: lapkričio 27 d.–gruodžio 17 d. 1-4 kl. 
mokiniai kuria, konstruoja, dekoruoja ,,Veidrodžio rėmelį“. Gruodžio 
14 d., 17 d. 5-6 kl. mokiniams organizuojamas ,,Kalėdinis blusų 
turgus“. Lapkričio 27 d.–gruodžio 17 d. 7-10 kl. mokiniai ant ,,Eko 
medžio“ pateikia informaciją apie aplinkai palankų gyvenimo būdą. 

Informaciją teikia projekto vadovė mokytoja J.Kundrotienė. 
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