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

LAIM ĖTA 3 VIETA! 
MUMS SUTEIKTAS APLINK Ą 

PUOSELĖJANČIOS MOKYKLOS 
STATUSAS 

Respublikiniame projekte ,,Kurkime ateitį atsakingai" 
mūsų mokykla dalyvauja nuo 2010 m. balandžio mėn. Iš 
pradžių dalyvauta tik šio projekto akcijoje (tikslas - įtraukti 
vaikus į veiklą, kurios metu būtų skatinamas dėmesys ir 
rūpestis aplinka, siekiant išmokti žemės darbų, pagražinti 
aplinką). Rezultatas - apželdinti serenčiais mokyklos 
teritorijoje esantys ąžuolai. Apie vėliau vykdytą veiklą pasakoja 
projekto koordinatorė, technologijų mokytoja Jolanta 
Kundrotienė. 

 
          2011 m. toliau vėl dalyvavome šio projekto akcijoje, net 
įsitraukėme į kitas veiklas: eko zonos įkūrimas mokykloje (eko 
medis), konkursas ,,Žalia žalia kur dairais". Taigi dalyvaudami  

konkurse ,,Žalia žalia kur dairais“ išsikėlėme tikslą - kartu kurti 
jaukią, akiai ir širdžiai malonią aplinką. Kad pasiektume šį 
tikslą, mes rinkome, analizavome informaciją apie landšafto 
tvarkymą, augalų rūšis, priežiūrą. Mokykloje buvo paskelbtas 
konkursas ,,Žalia mokykla“, atlikta visos mokyklos 
bendruomenės apklausa. Konkurso metu mokiniai rašė rašinius, 
piešė piešinius, gamino maketus ir kūrybiškai pateikė viziją, 
kokią norėtų matyti mokyklos aplinką. Apklausos metu 
išsiaiškinome, kur ir kokiais augalais reikėtų apsodinti mokyklos 
teritoriją, kas juos prižiūrėtų. Daug informacijos ir patarimų 
gavome iš mus aplankiusios landšafto architektės 
G.Anusevičienės. Nuosekliai planavome savo veiklą. Išsiaiškinę, 
kokius augalus ir kur sodinsime, kokių įrankių ir priemonių 
reikės, susiplanavome darbus, pasiskirstėme komandomis. 
Kiekviena komanda žinojo, kur, kada, ką sodins ir prižiūrės. 

                               (nukelta į 4 psl.) 

          
         M.Račaitė, G.Izokaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 
 

PARODA VINCUI KR ĖVEI ATMINTI 
Ne vieno, apsilankiusio mokyklos skaitykloje, dėmesį 

patraukė bibliotekininkės R.Poškuvienės ir skaityklos vedėjos 
R.Kulikauskienės surengta paroda ,,Vėjas gimdo girių šlamesį, o 
daina didvyrių garsius darbus“, skirta Vinco Krėvės 130 metų 
gimimo sukakčiai paminėti. 
1882 spalio 19 dieną 
Varėnos rajone, Subartonių 
kaime gimė Lietuvos 
prozininkas, dramaturgas, 
lietuvių literatūros klasikas, 
profesorius, politinis 
veikėjas. Vieniems V.Krėvė 
pažįstamas kaip ,,Antanuko 
ryto“ ar ,,Bobulės vargų“ 
kūrėjas, kiti prisimena jo 
,,Skirgailą“ ar ,,Dainavos 
šalies senų žmonių 
padavimus“, bet visi tikrai 
žino pasakojimą apie 
skerdžių Lapiną. Ilgai 
gyvenęs emigracijoje 
V.Krėvė tuo metu buvo paskelbtas „tėvynės išdaviku“, o kūryba 
net uždrausta: knygos išimtos iš bibliotekų bei iš mokyklų 
programų. Žinoma, vėliau šis draudimas buvo panaikintas, ir 
dabar rašytojas neužmirštas, didžiuodamiesi jį prisimename ir 
minime gražią gimimo sukaktį. 
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         Justė Bastytė, 10a klasės mokinė 
 

INTERVIU SU TEO NEBEL, 
 

vokiečių 
kalbos 
mokytoju, 
kuris 
mūsų 
mokykloje 
pradėjo 
dirbti š į 
rudenį 

Smagu žinoti, kad į Lietuvą atvyksta ir užsieniečiai, 
norintys padėti Lietuvos mokiniams mokytis vokiečių 
kalbos. Taigi,  papasakokite,  iš kur Jūs atvykote?  

Labai smagu, kad mane taip šiltai priėmėte. Atvykau iš 
Vokietijos, Bavarijos žemės, 40 km nuo Frankfurto netoli 
Maino. 

Kiek laiko gyvenate Lietuvoje? 
Pirmą kartą atvykau į Lietuvą 2002 metais. Pagyvenęs čia 

po dvejų metų susituokiau ir 2008 metais pradėjau dirbti 
Kaune Dariaus ir Girėno bei Jėzuitų gimnazijose. Po kiek laiko 
išvykau į Vokietiją, tačiau atgal į Lietuvą galėjau sugrįžti tik 
po trejų metų. Šiuo metu dirbu jūsų mokykloje ir A.Giedraičio-
Giedriaus gimnazijoje. Taigi, jau dešimt metų nuolat lankausi 
Lietuvoje. 

Palyginkite Lietuvos ir Vokietijos mokinius.  
Gimnazijose Vokietijos mokiniai uniformų nenešioja. 

Lietuvos mokiniai beveik visi draugiški, mandagūs. 
Ką veikiate laisvalaikiu? 
Anksčiau žaisdavau futbolą, o dabar bėgioju, esu 

maratonininkas. Antras mėgstamas užsiėmimas yra šachmatai. 
Labiausiai patinka žaisti virtualioj erdvėj, nes yra galimybė 
pabendrauti su visu pasauliu. 

Kas yra DSD? Kiek metų dirbate DSD programoje? 
Su vokiečių kalbos diplomo programa dirbu antri metai. 

Nuo 2008 iki 2009 Kaune ir dabar Jurbarke. DSD - tai vokiečių 
kalbos diplomas, dokumentas, kuris leidžia mokytis ar 
studijuoti Vokietijos mokyklose. Su pirmo laipsnio DSD 
galima mokytis profesinėse kolegijose, o su antro laipsnio – 
studijuoti universitetuose. Mokantis vokiečių kalbos galima 
susikalbėti kai kuriose Europos šalyse, tokiose kaip Austrija, 
Šveicarija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, ir tai yra didelis 
privalumas.  

Kok į įspūdį susidarėte gyvendamas Lietuvoje? 
Per tiek metų patyriau įvairių įspūdžių. Man labiausiai 

nepatinka tai, kad Lietuvoje dar daug šiukšlių. Pirmiausia labai 
užteršti miškai, pievos, upės. Ten mėtosi daug plastikinių 
butelių, padangų. Antras neigiamas įspūdis yra tai, kad žmonės 
emigruoja. Galima juos suprasti, nes gyvenimo sąlygos tikrai 
nelengvos. Žinoma, yra ir gerų poslinkių - žmonės pradėjo 
rūšiuoti šiukšles į specialius konteinerius. 

Ar Vokietijoje yra mokykl ų, kuriose moko lietuvių 
kalbos? 

Lietuvių kalbos galima mokintis dažniausiai privačiai, o 
kursai vyksta didžiuosiuose miestuose, pavyzdžiui, Frankfurte, 
Miunchene. Įdomu pažymėti tai, kad Frankfurte prie Maino 
gyvena apie 170 tautybių žmonių. Deja, visų jų kalbų nėra 
galimybių mokintis.  

 Ačiū Jums, linkime sėkmės. 

 
Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

MOKYTOJO DIENA 
Nuo ankstyvo penktadienio ryto mokytojus prie paradinių 

durų pasitiko ir sveikino mokiniai. Skambėjo muzika, gitaromis 
grojo Mantas Bendžius (10b kl.) ir Justas Laurinaitis (9a kl.). Po  
keturių pamokų 
gražiai išpuoštame 
mokytojų 
kambaryje vyko 
koncertas. 
Sveikinimo žodį 
tarė Moksleivių 
tarybos nariai ir 
klasių seniūnai. 
Mokytojams 
dainavo vokalinis 
ansamblis ir solistė 
Jonė Adomavičiūtė (6c kl.). Be galo linksmas buvo mokytojų 
improvizuotas vaidinimas – pasaka ,,Vilkas ir septyni ožiukai“. 
Vėliau mokytojai vaišinosi ir vyko į Kauno muzikinį teatrą 
žiūrėti spektaklį. 

 
    G.Radvilavičiūtė, I.Stankevičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 

 

PIRMOKAI APIE MOKYKL Ą 
Kaip akimirka prabėgo du mokslo metų mėnesiai. 

Pasidomėjome, kuo jie nudžiugino mūsų mokyklos pirmokus, 
kas jiems labiausiai patinka. 

Gabija Mačiukaitė sako, kad jai labiausiai mokykloje 
patinka rašyti, mėgstamiausia pamoka yra lietuvių kalba. O štai 
Valentinui Kasparavičiui labiausiai patinka žaisti koridoriuje ir 
jam taip pat mieliausia yra lietuvių kalbos pamoka. Titas 
Plečkaitis sako, 
kad jam irgi 
smagu rašyti, bet 
mėgstamiausia 
pamoka - 
matematika. 
Kornelijai 
Mockutei 
džiaugsmą teikia 
piešimas, todėl ir 
mėgstamiausia 
pamoka yra dailė. 
Andželika 
Jonikaitė 
mokykloje tenori 
sportuoti ir 
džiaugtis kūno 
kultūros 
pamokomis. O 
štai Ramintai 
Rakštelytei 
labiausiai patinka  
piešti ir mokytis lietuvių kalbos. Austėja Beržinskaitė mokykloje 
mielai žaidžia ir džiaugiasi muzikos pamokomis. Kamilė 
Matukaitytė taip pat mėgsta piešti, jai įdomiausia matematika. 
Ievai Benitai Kubiliūtei smagiausia žaisti su draugais ir mokytis 
matematikos. 

Visi pakalbinti pirmokai buvo linksmi, smagiai nusiteikę, 
matyti, kad mokykloje jiems įdomu, jauku ir gera. 
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        M.Matukevičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

INFORMUOJA MOKSLEIVI Ų TARYBA 
Šiemet mūsų mokykloje daug naujovių: ne tik pasikeitė 

mokyklos pavadinimas, bet ir kitaip negu įprasta vyko rinkimai į 
Moksleivių tarybą. Šįkart taryba buvo renkama klasėse ir iš 
kiekvienos klasės buvo išrinkta po vieną mokinį. Taigi 
rinkimuose dalyvavo visi 5-10 kl. mokiniai. Jų interesams 
taryboje atstovauja 19 mokinių, pirmininke išrinkta Milda 
Matukevičiūtė, pirmininkės pavaduotoju - Mantas Bendžius. 

2012-2013 mokslo metais su kultūra susijusioje srityje 
Moksleivių taryba stengsis organizuoti kultūrinę, pažintinę bei 
sportinę veiklą, taip pat padės mokytojams ruošti ir vesti 
renginius, be to, stengsis padėti švietimo ir kultūros 
darbuotojams organizuoti renginius ir laisvalaikį jaunimui. 
Moksleivių taryba kartu su mokyklos specialistais vykdys 
moksleivių patyčių, blogų įpročių, netinkamo bendravimo 
prevenciją. Taip pat padės klasių budėtojams tvarkyti budėjimo 
apskaitą. Taryba teiks pasiūlymus pedagogams ir mokyklos 
tarybai dėl iškilusių problemų bei bandys ne tik pastebėti 
mokinių problemas, bet ir jas spręsti, rasti kompromisus. Be kita 
ko, Moksleivių taryba bendradarbiaus su kitų miesto mokyklų 
jaunimo organizacijomis, dalyvaus miesto Kultūros centro 
renginiuose, skirtuose mokykliniam jaunimui. Moksleivių taryba 
žiniasklaidos priemonėmis (internetinis mokyklos puslapis, 
intranetas, mokyklos, miesto ir rajono laikraščiai) skleis 
prasmingos moksleivių veiklos patirtį. 

Tikimasi, kad 2012-2013 mokslo metais bus įgyvendinti 
šie svarbiausi Moksleivių tarybos tikslai: moksleivių savivaldos 
vykdymas, organizacinių ir vadybinių įgūdžių bei patirties 
įgijimas; moksleivių saviraiškos, gebėjimų ugdymasis, 
prasmingos veiklos atradimas, moksleiviškų tradicijų kūrimas, 
tolerantiškas jaunimo bendravimas; pagalba ugdymo procese; 
bendradarbiavimas, kultūrinės ir socialinės  patirties įgijimas; 
tvarkos, reglamentuojamos mokyklos Vidaus tvarkos taisyklių ir 
Mokinio taisyklių, palaikymas; padėjimas įgyvendinant 
Mokytojų tarybos, Vaiko gerovės komisijos nutarimus, 
pasiūlymus; moksleivių požiūrių, veiklos derinimas, padėjimas 
sprendžiant problemas; atstovavimas moksleiviams priimant 
svarbius sprendimus, diskutuojant, dalinantis patirtimi; mokyklos 
bendruomenės supažindinimas su Moksleivių tarybos veikla 
objektyviai informuojant per žiniasklaidos priemones, mokyklos 
stenduose ar žodžiu. 

Moksleivių taryba tikisi, kad veikla bus sėkminga ir 
naudinga visai mokyklos bendruomenei. 

 
      Viktorija Pėkautaitė, Ditė Vaitekūnaitė, 5a kl.mokinės 
 

NEPAMIRŠTAMOJI IŠVYKA 
Štai 9 valanda ryto. Nors dar ne visi vaikai susirinkę, bet 

jau nekantriai laukiame, kada išklausysime saugaus elgesio 
instruktažą ir galėsime suskubti autobusuose užsiimti vietas – 
visi nerimaujame prieš kelionę. 

Pagaliau pradėjome važiuoti. Mokytojai autobuse išdalino 
lapus su medžiaga apie Sudargą ir prašė, kad juos perskaitytume. 

Net nepastebėjome, kaip greitai mes atvažiavome. Mokytojai 
paprašė, kad išliptume iš autobuso. Kai visi išlipome, mus 
pasitiko Sudargo bibliotekininkė Valerija Endriukaitienė. Ji 
papasakojo apie Sudargo gyvenvietę. Mums knietėjo sužinoti, 
kiek 
miestelyje 
yra 
gyventojų, 
pasirodo, 
net 900. 
Vėliau 
ėjome į 
kapines 
pažiūrėti, 
kur 
palaidotas 
bajoras 
Serefimas Kušeliauskas bei kunigas knygnešys Martynas 
Sederevičius. Ką vadovė pasakojo, mes viską kruopščiai 
pasižymėjome į anketos „Ką mes žinome apie Sudargą?“ lapus, 
kuriuos išdalijo mokytojai autobuse. Aplankę kapines galėjome 
grožėtis nuostabiais vaizdais, nes ėjome ilgą, ilgą kelią, kol 
priėjome Sudargo piliakalnius (jų buvo netgi penki). Tiesa, jų 
visų nepamatėme. Kai mokiniai susirinko vienon vieton, 
pasiskirstėme grupėmis: vieni ėjo tiesiai, o kiti į kairę ar į dešinę 
pusę. Priėjome piliakalnius. Labai lėtai lipome laiptais, nes buvo 
statu. Užkopę aukštyn gėrėjomės gražiais vaizdais. Po to 
mokytojos mums parodė poilsiavietę - bėgome lyg akis išdegę 
užsiimti sau vietų ir netrukus išsiėmę iš kuprinių ar maišelių 
sumuštinius pradėjome valgyti. Pavalgę skubėjome žaisti.  

Greitai prabėgo laikas ir jau reikėjo atsisveikinti su 
Sudargu. Įlipome į autobusą, atsisėdome ir važiuodami 
mojavome pro langą vadovei. Visiems be galo patiko koncentro 
diena, skirta krašto istorijos pažinimui. 

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

KVADRATO VARŽYBOS   
Spalio 12 d. 

vyko rajoninės 
BLM pradinių 
klasių mokinių 
kvadrato varžybos. 
Jose dalyvavo 
Naujamiesčio 
pagrindinės 
mokyklos, 
Veliuonos A. ir 
J.Juškų gimnazijos 
ir mūsų mokyklos 
pradinukai. Jaunieji žaidėjai varžėsi pirmame pogrupyje. Jame 
dalyvavo Naujamiesčio pagrindinė mokykla, Vytauto Didžiojo 
pagrindinė mokykla ir Girdžių pagrindinė mokykla. Mūsų 
pradinukai laimėjo pirmąją vietą, antra vieta atiteko Girdžių 
žaidėjams. Visi jie pateko į finalą ir kovojo su antrojo pogrupio 
nugalėtojais. Finalinėse varžybose, kurios spalio 25 d. vyko 
mūsų mokykloje, žaidė Girdžių, Vytauto Didžiojo, Gausantiškių 
M.Valančiaus pagrindinių mokyklų, Veliuonos A. ir J.Juškų 
gimnazijos sportininkai. Varžybos buvo įtemptos, sirgaliai 
nuoširdžiai palaikė savo mėgiamas komandas, tačiau ne visus 
lydėjo sėkmė - antrame ture mūsų mokiniai užėmė 3 vietą. Jie 
labai džiaugėsi savo laimėjimu, o mes didžiuojamės, kad turime 
šaunius sportininkus! 
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        A.Zabliauskaitė, L.Jakaitytė ,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

(tęsinys iš 1 psl.) 
Taką į mokyklą paruošė, apželdino krokais, 

serenčiais ir prižiūrėjo 5a klasės mokiniai. 8c klasės 
mokiniai apsodino serenčiais mokyklos teritorijoje 
esančius ąžuolus. 3c ir 4b klasių mokiniai mokyklos 
teritoriją papuošė serenčių salelėmis. Mokyklos 
bendruomenė (direktorius, pavaduotoja ūkio reikalams, 
mokytojai, bibliotekininkės, aptarnaujantis personalas) 
kalnapušėmis apželdino įėjimą į mokyklą. Nuoširdžiai 
dėkojame UAB sgrofirmai ,,Sėklos“ už galimybę su 
nuolaida įsigyti augalų, jų sėklų, durpių, įrankių ir 
priemonių, už pagalbą ir konsultacijas taip pat 
dėkojame Jurbarko parduotuvės ,,Žalia stotelė“ 
darbuotojoms. Pasinaudoję galimybe dalyvauti šiame 
konkurse, ne tik apželdinome mokyklos teritoriją 
krokais, serenčiais, kalnapušėmis, bet ir sutvarkėme 
mokyklos vidinį kiemelį - įrengėme ekologinį daržą. 

 
Kiemelyje yra 3 lysvių dėžės, vienoje auga 

prieskoniai (sėjo, sodino, prižiūrėjo 8c klasės mokiniai), 
kitoje vaistažolės (5a) , trečioje – daržovės (1c, 3c, 4b). 
Visus augalus, augančius mokyklos teritorijoje, tręšėme 
natūraliomis trąšomis: dilgelėmis, mulčiavome žole, 
įrengėme komposto dėžę. Visa veikla buvo 
integruojama į pamokas (gamtos pažinimas, gamta ir 
žmogus, biologija, dailė, technologijos), taip pat ir į 
socialinę veiklą, kuri vykdoma ne pamokų 
metu. Vasarą augalus prižiūrėjo mokyklos 
aptarnaujantis personalas. Jurbarko miesto 
bendruomenė pastebėjo ir džiaugėsi pasikeitusia, 
išgražėjusia mūsų mokyklos aplinka. Mokinių 
tėveliams malonu, kad jų vaikai ne tik ugdomi gražioje 
aplinkoje, bet ir turi galimybių patys ją kurti, puoselėti. 

Spalio 12 d. buvo surengta mokyklos darže 
užaugintų daržovių, prieskonių, vaistažolių paroda. 
Spalio 19 d. mokykloje lankėsi projekto vadovė Giedrė 
Kisielė, savanorės Lina Bakšytė, Agnė Galkienė. 
Mokykla konkurse ,,Žalia žalia kur dairais“ laimėjo III 
vietą, suteiktas aplinką puoselėjančios mokyklos 
statusas. Renginio metu buvo įteiktas diplomas, o 
aktyviausios klasės, mokiniai ir mokytojai, 
administracijos darbuotojai apdovanoti padėkomis, 
dovanėlėmis, be to, UAB agrofimos ,,Sėklos“ 
svogūninėmis gėlėmis, kurios jau pasodintos į 
mokyklos gėlynus, prieskonių sėklomis, kurios 
sudaigintos dedamos į salotas. Vyresniųjų klasių 
mokiniams buvo vedamos netradicinės pamokos, kurių 
metu atvykusios specialistės mokė pasigaminti 
kalėdines eglutes ir jas papuošti bei padaryti vaistažolių 
rinkinius, atpažinti arbatas. Pradinukai žaidė 
ugdomuosius žaidimus, piešė. Jų sukurtos pasakos 
eksponuojamos ant eko medžio. Aktyviausių klasių 
mokiniai taip pat turi galimybę pasinaudoti 

technologijų (mitybos) kabinetu ir čia po pamokų gali pasigaminti 
įvairių patiekalų iš daržovių, naudodami prieskonius, vaišindamiesi 
mėtų arbata: viskas juk buvo užauginta mokyklos darže.  

Vykdydami šį 
projektą daugelis 
mokinių atrado save, 
geriau pažino 
draugus – visa tai 
paskatino smalsumą, 
kūrybiškumą ir darną 
su aplinka. Smagu, 
kad patys mokiniai 
siūlosi pagalbon ir 
labai laukia 
pavasario kartu su 
nauju mokykliniu 
projektu ,,Žalia laboratorija". 

 
       M.Račaitė, G.Izokaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 
 

ĮDOMŪS SUSITIKIMAI 
Mūsų mokykla 2011-2012 mokslo metais tapo Lietuvos meno 

kūrėjų asociacijos parengto projekto „Aukštosios kultūros impulsai 
mokykloms (AKIM)“ dalyviais. Projektas siūlo su aukštąja kultūra 
sistemingai ir nuosekliai supažindinti 8-12 klasių mokinius. Projekto 
tikslas - sudominti mokinius viena ar kita meno sritimi, išplėsti jų 
suvokimą, kas tai yra menas, sugriauti kai kuriuos stereotipus apie 
menininkus. 

Spalio mėnesį 
mokykloje apsilankė 
ir dailės užsiėmimą 
devintokams vedė 
žymus lietuvių 
dailininkas Bronius 
Grušas. Svečias 
mokiniams pasakojo 
apie meno sampratą, 
jo pažinimo, 
suvokimo sąlygas, 
klasikinių ir 
šiandieninių dailės, muzikos, literatūros kūrinių vertinimo kriterijus.  

 O štai 10 klasės mokiniams tautodailininkas Valentinas 
Jazerskas kalbėjo apie lietuviškus suvenyrus. Pasak V. Jazersko, 
labai svarbu suprasti, kokie tautodailės dirbiniai yra vertingi. 
Tautodailininkas patarė mokiniams, kokius dirbinius kaip suvenyrus 
reikėtų vežti lauktuvių į kitas šalis.  

Be to, mokykloje lankėsi vertėja, žurnalistė, knygų 
apžvalgininkė, literatūros kritikė Rasa Drazdauskienė. Mokiniams 
vertėja pasakojo apie „Metų knygos“ rinkimus. Labai išsamiai 
pristatė knygas, kurios tapo „Metų knygomis“ įvairiose kategorijose. 
Pasidžiaugė, kad mūsų mokykla jau kelinti metai labai aktyviai 
dalyvauja šiuose rinkimuose. 

Vykdant projektą „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms 
(AKIM)“ mokini ų dar laukia ir kiti įdomūs susitikimai. 
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