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          Emilija Masaityt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 
MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 

Sausio 26 d. vyko mokyklinis meninio skaitymo 
konkursas, kuris buvo skirtas Maironio 150-osioms gimimo 
ir 80-osioms mirimo metin÷ms. 

Šventę literatūros myl÷tojams sureng÷ mokytoja 
L.Songailien÷. Renginys prasid÷jo J.S.Bacho ,,Švilpiku“, 
kurį kankl÷mis skambino septintok÷ I.Urniežiūt÷. Po to visi 
steb÷jo dokumentinio filmo apie Maironio gyvenimą 
ištraukas. V÷liau A.Karopčikait÷ ir G.Grinait÷ pagrojo 
kompozitoriaus J.Gaižausko pjesę ,,Ramun÷l÷“ - lyriška 
kanklių melodija prasid÷jo meninio skaitymo konkursas. 
Jame dalyvavo 19 skaitovų. Geriausiais pripažinti šie 
mokiniai: Martyna Ambrazaityt÷ (8a kl.) – I vieta, Migl÷ 
Matukevičiūt÷ (10b kl.) – I vieta, Eligijus Jukna (6c kl.) – II 
vieta, Paulius Eigertas (10b kl.) – II vieta, Jon÷ 
Adomavičiūt÷ (5c kl.) – III vieta.  

Sveikiname šauniausius skaitovus ir linkime s÷km÷s 
rajoniniame meninio skaitymo konkurse! 

 
 

 

          Ieva Andriukaityt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

DIENA BE MOBILIOJO TELEFONO  
Mūsų mokykloje 

sausio 26 d. buvo 
skelbiama akcija 
,,Diena be mobiliojo 
telefono“, kurią 
organizavo socialin÷ 
pedagog÷ N. 
Paulikien÷, mokytoja 
I.Valošinien÷ ir  

slaugytoja V.Veverskien÷. 
Mokiniai, kaip manote, ar galime bent vieną dieną 

išsiversti be mobilaus telefono? Manau, kad ne visai. 
Telefonu mes galime sužinoti daug naujienų - juk mobilusis 
telefonas n÷ra skirtas vien žaisti žaidimams. Jis skirtas tik 
svarbiems dalykams. Štai socialin÷ pedagog÷ N. Paulikien÷ 
sako: ,,Apie mobiliojo telefono žalą sveikatai šiuo metu 
daug diskutuoja medikai, politikai, moksleiviai, jų t÷vai, 
verslininkai ir kiti. Moksliniai tyrimai d÷l mobiliųjų telefonų 
žalos sveikatai yra prieštaringi, tačiau jau yra parengtos 
rekomendacijos, kaip naudotis telefonu, kad kuo mažiau 
žalos padarytume savo sveikatai. Beje, yra šalių, kuriose 
draudžiama moksleiviams pamokų metu naudotis telefonu. 
Lietuvoje irgi yra mokyklų, į kurias mokiniai negali 
atsinešti mobiliųjų. Mūsų mokyklos taisykl÷s draudžia 
telefonais naudotis tik pamokų metu.“ Tod÷l įvykusi akcija 
„Diena be mobilaus telefono“ skatino visus praleisti dieną 
be šio technikos stebuklo. Jau ryte prie paradinio į÷jimo 
etikos mokytoja I.Valošinien÷ su keliais mokiniais lauk÷, 
kada prad÷s rinktis mokiniai ir sutiks dalyvauti akcijoje. 
Mokytoja ir keli mokiniai atsineš÷ vieną suolą, ant kurio 
pad÷jo kartoninę d÷žę - į ją reik÷s d÷ti telefonus. Štai ir 
prad÷jo rinktis mokiniai. Vieni tiesiog 
pasižiūr÷jo ir nu÷jo, gal bijojo 
mobiliuosius palikti, kad niekas 
nepaimtų, bet atsirado 37 drąsuoliai, 
kurie sutiko dalyvauti akcijoje. Kad 
mokinių telefonai nesusimaišytų, 
buvo užklijuotos etiket÷s. Pasi÷mę 
telefonus po pamokų jie rado 5 
praleistus skambučius ir 28 žinutes.  

Tad sveikiname tuos mokinius, kurie gali bent vieną 
dieną išsiversti be mobilaus telefono. Džiugu, kad tokių 
akcijų vyksta mūsų mokykloje. 
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         „Ką darytum÷te, jei gal÷tum÷te bet 
kur nukeliauti,  į kokią šalį ir kod÷l 
nor÷tum÷te nukeliauti?“   
 Skyrelį rengia ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ Migl÷ Matukevičiūt÷   
 

      Ugn÷ Boveinyt÷, 11 m. (5a kl.) 
Apie save: „Visuomet 

padedanti“. 
Nor÷čiau nukeliauti į Indiją. Kai 

gavau lauktuvių iš Indijos parvežtą 
apyrankę, prad÷jau skaityti internete, 
dom÷tis Indijos kultūra, žmon÷mis. 
Gird÷jau, jog ten žmon÷s garbina 
karves. Indijoje labiausiai nor÷čiau 
pamatyti tą šventą Gango upę, prie 
kurios susirenka žmon÷s - jie 
meldžiasi ir tiki, kad gyvenimas taps 

geresnis, dar meldžiasi tam, kad būtų sveiki ir ilgai gyventų. 
Patys indai galvoja, jog toje up÷je gyvena dvasios. 
     Urt÷ Borkertait ÷, 12 m. (5a kl.)  
Apie save: „Linksma pleput÷“. 
Seniai svajoju apie Ispaniją, kadangi ten 
buvo t÷vai, tai ir aš nor÷čiau nukeliauti. 
Svajoju pamatyti tikras palmes, 
pasikaitinti saul÷je, pasipliuškenti ir 
panardyti jūroje. Būtų labai smagu 
pačiai nusiskinti bananą ar prinokusį 
apelsiną. Nor÷čiau aplankyti Barseloną 
ir išgirsti, kaip ten fontanai dainuoja 
visiems žinomą dainą „Barselona“ – tai 
tur÷tų būti įspūdinga. Taip pat nor÷čiau 
pažiūr÷ti, kaip šoka šokį, kurio gimtin÷ 
yra Ispanija – tai  flamenkas. Be to, man patinka ispanų kalba. 

Akvil ÷ Jociut÷, istorijos mokytoja. 
Apie save: „Geranoriška 

asmenyb÷“. 
Svajoju nukeliauti į Borą Borą 

salą Ramiajame vandenyne. Tod÷l, kad 
ji vadinama ,,Ramiojo vandenyno 
perlu“. Pab÷gčiau ir pails÷čiau nuo 
viso pasaulio, nes ten ramyb÷, balto 
sm÷lio paplūdimiai,  krištolo 
skaidrumo lagūnos, palmių girait÷s ir 
mažai turistų. Taip pat nor÷čiau 

išbandyti vietinį maistą ir įsigyti juodųjų perlų. 
           Mantas Bendžius, 15 m. (9b kl.) 
           Apie save: „Mergaičių numyl÷tinis“. 

Labiausiai nor÷čiau nukeliauti į 
Ameriką. Tada gal÷čiau aplankyti visus 
miestus: Niujorką, Los Andželą, Dalasą, 
Čikagą, Las Vegasą, Majamį. Nor÷čiau 
pral÷kti pro Kalifornijos pakrantes iki pat 
Meksikos. Juk ten tokie miestai! Tokie 
vaizdai! Tie visi dangoraižiai, įspūdingi 
pastatai ir įžymios gatv÷s. Taip pat  
aplankyčiau Laisv÷s statulą, nul÷kčiau į 
Disneilendą ir būtinai aplankyčiau 
įžymųjų Holivudą! Steb÷čiau NBA 
rungtynes,  „Madison squire garden“  
arenoje žiūr÷čiau „One direction“ grup÷s koncertą. 
 

 

 
Gintar÷ Balčiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 
NESPRĘSK APIE KNYG Ą PAGAL 

VIRŠEL Į   
Sofija Katsika iš 1b klas÷s sako, kad jos d÷mesį labai patrauk÷ 
Jaunimo klasikos knygos „Baltoji iltis“ viršelis. Knygą pirmą 
kartą pamat÷ klas÷s draug÷s 
rankose, tada ja ir 
susidom÷jo. Ją labai 
sudomino knygoje nupiešti 
šunys. Ji ir pati nor÷tų tur÷ti 
šunį, bet mama neleidžia.  
Komentaras. Mokyklos 
bibliotekinink ÷ R. 
Poškuvien÷ sako, kad knyga 
ne apie šunis, o apie vilką. Ši 
knyga labai pirmokų 
skaitoma - tiek mergaičių, 
tiek berniukų. „Baltoji iltis“ 
yra iš tos pačios knygų serijos 
kaip „Guliverio kelion÷s“, 
„Robinzonas Kruzas“. Šios 
knygos yra parašytos 
mažiesiems skaitytojams pasir÷mus paauglių ir suaugusiųjų 
versijomis. Jaunimo klasikos knygos gars÷ja įdomiomis  
iliustracijomis. 

 
Aurelija Bazevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
IŠRINKTI ŠAUNIAUSI PRADINUKAI 

Sausio 26 d. mūsų mokykloje vyko šauniausio pradinuko 
rinkimai. Konkurse varž÷si daug dalyvių, kurie vienas už kitą 
buvo šaunesni. Vertinimo komisija, kurią sudar÷ mokytojos 
I.Kupcikevičien÷, I.Andreikevičien÷, socialin÷ pedagog÷ 
N.Paulikien÷ ir dešimtok÷ E.Dobilait÷, Šauniausiais pradinukais 
pripažino šias mokines: 1c kl. Korneliją Bucholcaitę, 2a kl. 
Kamilę Izokaitytę, 3c kl. Radvilę Bendžiūtę, 4b kl. Kamilę 
Ambrutaitytę. Mokytoja I.Kupcikevičien÷ sako: ,,Visi konkurso 
dalyviai atrod÷ esantys kūrybingi, išradingi, drąsūs, nejaučiantys 
scenos baim÷s vaikai. Nustebino tuo, kad dalyvavo daug vaikų, 
apdovanotų įvairiais talentais: ir piešia, ir groja, ir dainuoja, ir 
eil÷raščius rašo, 
ir deklamuoja. 
Buvo ir tokių, 
kurie išsiskyr÷ 
vienu originaliu 
talentu, 
pavyzdžiui, 
viena mergait÷ 
žavisi kovos 
menais, 
berniukas, 
nupiešęs tiesiog 
per renginį 
komisijos narius, sužav÷jo savo išradingumu ir šmaikštumu. 
Šaunūs, įdomus, linksmi ir kūrybingi man pasirod÷ visi renginyje 
dalyvavę pradinukai.” Taigi linkime jiems s÷km÷s rajoniniame 
,,Šviesos” laikraščio organizuojamame konkurse, kuris vyks 
pavasarį. 
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         Lukas Lukošius, ,,Žvilgsnio“ korespondentas  
 

KONCERTAS, SKIRTAS LAISV öS 
GYNöJŲ DIENAI PAMIN öTI 

Laisv÷ – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos 
laim÷s, gerov÷s šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų 
kildavo ir tebekyla būtent d÷l noro apriboti ar visiškai panaikinti 
laisvę. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisv÷s at÷mimas. 
Netekti laisv÷s – netekti galimyb÷s augti ir tobul÷ti. Vergija ne 
tik žemina tautos vardą, bet ir ją menkina. Lietuvių tautos laisv÷ 
1991 m. išpirkta 14 žmonių gyvyb÷mis. Mes šiandien lenkiame 
galvas prieš šiuos laisv÷s gyn÷jus - tai Loreta Asanavičiūt÷, 
Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, 
Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras 
Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas 
Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, 
Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius. 

Apie žmonių drąsą 1991 m. Sausio 13-ąją galima 
sužinoti iš pačių dalyvių, spaudos, kitų informacijos šaltinių. 
Tačiau laikas b÷ga, nugrimzta į užmarštį kraupūs vaizdai, apgyja 
žaizdos, iš gyvenimo pasitraukia kai kurie įvykių dalyviai, o kiti 
prisiminimus atgaivina nenoriai. Šiandien prirašyta daug 
straipsnių, išleista nemažai knygų, kuriose nagrin÷jama 
kruvinųjų sausio įvykių medžiaga, bet dabar svarbiausia siekti 
išsaugoti nors dalelę ano meto prisiminimų.  

Tod÷l tokiu tikslu mūsų mokykloje buvo surengtas 
atminimo koncertas, skirtas Laisv÷s gyn÷jų pasiaukojimui 
įprasminti. 

 
    Antano Sodeikos meno mokyklos pedagogų bei mokinių 
surengtame koncerte skamb÷jo D.Lapien÷s vadovaujamo choro 

atliekamos dainos, lyriškomis melodijomis žiūrovus džiugino 
kanklinink÷ Ieva Urniežiūt÷ bei smuikinink÷ Ugn÷ Boveinyt÷. 
Puikiai skambino Kotryna ir Martyna Ambrazaityt÷s bei šauniai 
klarnetu grojo Benas Petraitis. Susirinkusius aktų sal÷n mokinius 
bei mokytojus maloniai nustebino mažamečių dvynių, grojusių 
dūdel÷mis, duetas. Žinoma, gausiais aplodismentais buvo sutikti 
jaunasis trimitininkas Mykolas Gylys bei akordeonistas Žilvinas 
Pranaitis. Taip pat žiūrovams patiko ir kiti atlik÷jai, tačiau 
koncerto kulminacija tapo airiškas šokis, visų simpatijas pelnęs 
ne tik puikia garso, ritmikos, judesio, šokio darna, bet ir estetiška 
atlik÷jų išvaizda. 

 
Taigi koncertas, skirtas pamin÷ti Laisv÷s gyn÷jų dienai, 

ir pilietin÷ akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija”, kurios metu 
mokyklos languose sužibo žvakut÷s, tampa gražia mūsų 
mokyklos tradicija, kai prisimename žmones, kovojusius d÷l 
T÷vyn÷s laisv÷s. 

 
         PIEŠIAME TöVYNĘ 
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          Jon÷ Adomavičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

,,Žvilgsnio“ svečias 
Rusų kalbos mokytoja Alla 

Greičiuvien÷, mūsų mokykloje yra 
dirbusi 15 metų 

Papasakokite apie save, kaip susiklost÷ likimas, kad 
Jūs ÷m÷te dirbti mūsų mokykloje? 

Prieš darbą šioje mokykloje teko dar daugelyje 
mokyklų dirbti. Iš pradžių, tik atvykus į Lietuvą, dirbau 
kariniame komisariate, v÷liau, kai švietimo skyriaus 
ved÷jas Birgiolas  man pasiūl÷ dirbti mokykloje, nes 
trūko rusų kalbą d÷stančių mokytojų, teko mokyti 
vaikus Vertimuose, Vyt÷nuose, Naujamiesčio ir jūsų 
vidurin÷je mokykloje. Kadangi mokyklose dirbta 46 
m., taigi esu mokiusi daug vaikų, net jų t÷vų. Žinau, 
kad dirbant mokytojo darbą reikia myl÷ti vaikus. Jei 
nemyl÷si vaikų, gali į mokyklą net kojos nekelti. 

Ką dabar manote apie mūsų mokyklą, kai 
joje nebedirbate? 

Manau, kad mokytojai turi būti draugiškesni, 
tada ir į klasę jie ateitų linksmesni. Mokytojas turi 
visada būti pavyzdys. Be to, tiek metų išdirbusi 
mokykloje supratau, kad darbe gali būti tik kolegos – 
negalima tur÷ti jokių tikrų draugų, nes paprasčiausiai 
susipyksi. Kolektyve daug žmonių, nebūtina visiems 
bendrauti: jeigu man kuris nors žmogus nepatinka, aš 
su juo tik pasisveikinu ir daugiau nieko bendra. Kai aš 
buvau jauna, nepajutau, kad mane kas nors skriaustų 
jūsų mokykloje. 

Papasakokite, kokia buvo mokykla, kai Jūs 
pati mok÷t÷s, kai buvote maža? 

Aš buvau karininkų dukra, mūsų šeimoj buvo 
daug lakūnų, tik vienas mano sūnus juo netapo. 
Karininkai vienoj vietoj ilgai negyvendavo, dažnai 
keisdavo gyvenamąją vietą. Mums, vaikams, tai labai 
patikdavo, būdavo smagu keltis vis į naują vietą, sutikti 
vis ką nors nauja. Esu gyvenusi Ukrainoje, Vokietijoje, 
Baltarusijoje, Austrijoje, Kazachstane. Ukrainiečių 
kalbos pamokų netur÷davome, taigi būdavo laisva 
pamoka kaip ir būna dabar. Ir per laisvas pamokas 
išdykaudavome, tik mūsų išdaigos skyr÷si nuo 
dabartinių. Mūsų pokštai buvo paprasti - pad÷ti 
mokytojai ant k÷d÷s šlapią lapelį, kad ji atsis÷dusi 
sušlaptų, ant lentos pripiešdavome įvairių piešin÷lių ir 
po jais ką nors parašydavome. Mokytoja į÷jusi į klasę 
labai pykdavo ir ilgai aiškindavosi, kas nupieš÷, kas 

nuvalys, o mums būdavo svarbu, kad kuo ilgiau šie ginčai vyktų, nes 
tada bus trumpesn÷ pamoka. Matematika, chemija, fizika man 
prasčiausiai sek÷si, bet m÷gau literatūrą, geografiją, istoriją, anglų 
kalbą. Beje, anglų kalbos mokino linksmas mokytojas. Jis į pamoką 
atsinešdavo magnetofoną, užd÷davo anglų kalbos kasetę ir tur÷jome 
klausydamiesi viską išmokti. Niekur nedingsi - išmokom. Mokyklą 
baigiau tur÷dama tik 3 ketvertus - tuo metu mūsų pažymiai buvo 5 
balų sistemos. Nebuvau angel÷lis. M÷gdavau nusirašin÷ti ir 
,,špargalkes“ daryti.  

Sakykite, koks dabar jūsų laisvalaikis, ką veikiate, kai nuo 
pra÷jusio rudens nebedirbate mūsų mokykloje?  

Tikrai nenuobodžiauju, nesu tingin÷, bet, tiesą sakant, nieko 
nemoku daryti. Laiko švaistyti nem÷gstu. Esu labai didel÷ 
detektyvinių knygų m÷g÷ja, taigi skaitau iki 3 valandos nakties. 
Labai patinka knygos apie šnipus. Atrodo, kad aš esu knygos veik÷ja 
ir juos gaudau. Jei knyga labai įdomi, net galiu būti nevalgiusi, jei 
nebus padaryta ir paduota. Anksčiau neiškentusi pažiūr÷davau, kaip 
baigiasi knyga, be to, visada praleisdavau gamtos aprašymus. O 
dabar – atvirkščiai - stengiuosi jų nepraleisti ir taip įsigilinu, kad 
pajuntu net v÷jelio dvelksmą. Detektyvai, tik detektyvai ir kriminalai. 
Neskaitau paprastų laikraščių, tik kriminalinius. Filmų nežiūriu, o 
serialų n÷ iš tolo. ,,Verg÷ Izaura“ - esu mačiusi šį vienintelį serialą, 
kuris buvo pirmasis parodytas Lietuvoje.  

Ko palink÷tum÷te Vytauto Didžiojo vidurin ÷s mokyklos 
mokiniams, mokytojams, administracijai? 

Vaikams - klausyti t÷velių, kad gerai sektųsi mokslai, nebijoti 
klausti, jei kas neaišku, nemeluoti mokytojams, o jei ko nors 
neišmokai, pasakyti prieš pamoką, kas nutiko - būkite sąžiningi sau ir 
kitiems.  

Mokytojams - svarbiausia sveikatos, ištverm÷s, tarpusavio 
supratimo, meil÷s vaikams. 

Administracijai - ji visada buvo ir yra gera, visada padeda, yra 
supratinga. Jums ištverm÷s ir sveikatos.  

D÷kojame už malonų pašnekesį, Jums taip pat linkime 
sveikatos ir stipryb÷s. 

 
          Guoda Radvilavičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

MOKYKLA VIS GRAŽ öJA 
Pasakoja istorijos mokytoja A.Jociut÷: ,,Kiekvienais metais 

stengiam÷s pagražinti, papuošti mokyklą. Tod÷l šiemet nusprend÷me 
surengti antrame 
aukšte parodą, skirtą 
Jurbarko istorijai. Tai 
mūsų miesto praeities 
akimirkos, fotografų 
užfiksuotos XVIII – 
XX a. Parodą 
reng÷me trise: lietuvių 
kalbos mokytoja 
N.Laurinaitien÷, 
dail÷s mokytoja 
N.Kapačinskien÷ ir aš, 
istorijos mokytoja 
A.Jociut÷. Id÷jos autor÷ - mokytoja N.Laurinaitien÷. Tikim÷s, kad 
paroda patiks ir mokiniams, ir mokytojams.“ 

 

 

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

 


