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ŠIAME NUMERYJE: 
� Skyrelis ,,Ką daryčiau, jei gal÷čiau elgtis taip, kaip patinka?“  
� Valstyb÷s atkūrimo diena 
� Valentino diena 
� Ugn÷ – filologų konkurso laureat÷ (pateikiama kūrinio ištrauka) 
� Mūsų kelion÷s (Vakar÷ ils÷josi Ispanijoje) 
� ,,Žvilgsnio“ svečias (mokytoja A.Budrien÷) 

 

          
Migl÷ Matukevičiūt÷  , ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

,,1OO DIENŲ IKI KARO“  
Vasario 24 d. 10 val. ryto mokyklon rinkosi dvyliktokai, 

kurie buvo pasitikti 
dešimtokų kareivių, 
patikrinti, ar neturi 
draudžiamų daiktų, 
suvesti ir užrakinti 
vienoje patalpoje. 

Pasigirdus 
skambučiui, buvo 
surikiuoti ir išvesti į 
lauką karin÷ms 
pratyboms. Ten jie 

tur÷jo atlikti įvairias užduotis, pavyzdžiui, b÷gti padangomis, 
šokin÷ti per kliūtis, daryti atsispaudimus. Po nedidel÷s mankštos 
atsig÷rę karštos arbatos keliavo į pamoką, kur buvo mokinama, 
kaip suteikti pirmąją pagalbą. Taigi, dvyliktokai buvo rengiami 
ekstremalioms situacijoms karo lauke ir ne tik...  

Dienai baigiantis abiturientams buvo išdalinti „Šaukimai“ į 
vakarines „Karo tarnybos pratybas“. Įspūdžių netrūko: šoko 
grup÷ „Demingo“ bei dainavo mūsų mokyklos ekskarys Vytenis. 
Be to, buvo sudaromi būriai, atsižvelgiant į  dvyliktokų 
geriausius sugeb÷jimus. Vakaro ved÷jai dešimtokai Paulius ir 
Migl÷ pasirūpino, jog visi atskleistų savo geb÷jimus vykdydami 
užduotis: 
dvyliktokams 
teko dresuoti 
šunį, išlaikyti 
pusiausvyrą 
tamsoje, 
pademonstruoti 
vikrumą 
šokin÷jant 
virvute, teko 
panaudoti „šaltą 
protą“ atsakin÷jant į žaibiškai užduotus klausimus, atskleisti 
žinias apie karo technikos naudojimą skraidant. Renginio 

pabaigoje įveikę užduotis dvyliktokai tar÷ žodį, įteik÷ 
„Testamentą“, palikdami mokyklą dešimtokams. Taigi, jiems 
beliko tik šauniai išnaudoti laiką iki Didžiųjų karo pratybų, 
kurios prasid÷s netrukus – dvyliktokų laukia Egzaminai! 
 

                   Jon÷ Adomavičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 
 

JIE GARSINA M ŪSŲ MOKYKL Ą  
Savo mokyklos laikraštyje kasmet skelbiame apie 

moksleivių laim÷jimus, pasiekimus. Džiaugiam÷s, kad 
kiekvienais metais įvairiose olimpiadose, konkursuose dalyvauja 
didelis būrys mokinių. Tačiau dar džiugiau, kad ne tik 
dalyvauja, bet ir pelno prizines vietas. Taigi sveikiname šiuos 
šaunuolius ir jų mokytojus: piešinių konkursas ,,Vaikų 
draugyst÷ „e Twinning vandenyne“ - Erika Dumčiūt÷, 2 vieta 
(mokyt. J.Unguraitien÷); Kamil÷ Ambrutaityt÷, 2 vieta (mokyt. 
K.Petkuvien÷); rajonin÷ biologijos olimpiada: Erika Juškaityt÷, 
3 vieta (mokyt. R.Lazdauskien÷); rajoninis V-VI kl. mokinių 
lietuvių k. diktanto rašymo konkursas: Dominyka 
Mandrijauskait÷, paskatinamoji vieta (mokyt. V.Greičiūnien÷); 
Meda Šventoraityt÷, paskatinamoji vieta (mokyt. 
B.Adomavičien÷); Inga Foktait÷, paskatinamoji vieta (mokyt. 
B.Adomavičien÷); Urt÷ Smiltniekait÷, paskatinamoji vieta 
(mokyt. I.Kupcikevičien÷); rajonin÷ chemijos olimpiada: 
Žymantas Maumevičius, 3 vieta (mokyt. A.Muleikien÷); 

rajoninis meninio skaitymo konkursas: Eligijus Jukna, 1 vieta 
(mokyt. I.Kupcikevičien÷); Martyna Ambrazaityt÷, 
paskatinamoji vieta (mokyt. I.Kupcikevičien÷); Paulius Eigertas, 
paskatinamoji vieta (mokyt. V.Greičiūnien÷). 

Nukelta į 2 psl. 
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1 puslapio tęsinys 

JIE GARSINA M ŪSŲ MOKYKL Ą  
 

Jaunųjų filologų konkursas: Ugn÷ Krankauskait÷, 1 vieta 
(mokyt. B.Adomavičien÷); rajoninis epistolinio rašinio 
konkursas: Julita Bikulčiūt÷, 3 vieta (mokyt. N.Laurinaitien÷); 
Egl÷ Marija Baliukynait÷, 1 vieta (mokyt. I.Kupcikevičien÷); 
rajonin÷ 9-12 kl. lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada: Agn÷ 
Adomavičiūt÷, 1 vieta (mokyt. L.Songailien÷); Deimant÷ 
Stoškut÷, 2 vieta (mokyt. V.Greičiūnien÷); Paulina 
Krasauskait÷, 3 vieta (mokyt. V.Greičiūnien÷); Migl÷ 
Matukevičiūt÷, paskatinamoji vieta (mokyt. V.Greičiūnien÷); 
Gabriel÷ Masionyt÷, paskatinamoji vieta (mokyt. 
L.Songailien÷); Klaudija Stirbyt÷, paskatinamoji vieta (mokyt. 
A.Norkaitien÷). 

Sveikiname šaunius moksleivius, garsinančius mūsų 
mokyklą, o būsimų konkursų dalyviams linkime kuo didžiausios 
s÷km÷s! 
 

 
         „Ką daryčiau, jei gal÷čiau elgtis taip, 
kaip patinka?“   
 Skyrelį rengia ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ Migl÷ Matukevičiūt÷   
 

Indr ÷ Štuikyt÷, 14 m. (9b kl.) 
Apie save: „Kuklioji 

gražuol÷“ Jeigu gal÷čiau daryti 
tai, ką noriu, tai negaiščiau tiek 
laiko mokslams ir nedaryčiau 
namų darbų - išsakyčiau visą 
savo nuomonę apie tuos 
žmones, kurie man nepatinka, 
nes kartais to padaryti tikrai 
negaliu. Be to, pasidaryčiau sau 
atostogas tada, kada tik noriu, 
ir daryčiau tik tuos darbus, 
užsiimčiau tik ta veikla, kuri 

man tikrai labai patinka, o ne ta, kurią privalau atlikti, ar darau, 
nes „reikia“.  

Deividas Bendžius, buvęs 
mokinys (19 m.) 
Apie save: „Užsispyręs, bet 
teisingas“. 

Aš jau dabar elgiuosi taip, 
kaip man patinka. Stengiuosi viską 
daryti taip, kaip noriu pats. Žinoma, 
kartais būna                    išimčių, 
kur negalima elgtis taip, kaip nori. 
Aš manau, kad žmon÷s tur÷tų 
prad÷ti gyventi šia diena ir nebijotų 

elgtis taip, kaip jiems patinka. Tarkim, man patinka apsikabinti 
žmones: vieną dieną, pasi÷miau porą draugų, vaizdo kamerą ir 
iš÷jau į Vilniaus senamiestį. Nešiausi užrašą su savimi 
APSIKABINKIM, tiesiau rankas žmon÷ms, ÷jau prie jų. Didžioji 
dalis dar÷ lygiai tą patį ir jie buvo laimingi kaip ir aš. Aš dariau 
tai, kas man patinka ir visiškai nesigailiu d÷l to! Žinoma, reakcijų 
buvo įvairiausių, tačiau man nerūpi, nes darau, ką aš noriu daryti. 
Niekur n÷ra parašyta: negalima daryti tai, kas tau patinka. Taip,  
tai mano jaunatviškas maksimalizmas, tačiau žmon÷s tur÷tų 
pasiimti dalį jo. Man keista matyti jaunus žmones, bijančius 
atsiskleisti. Tarkim, Jurbarke: kod÷l bijai eiti gatve raudonomis 
keln÷mis arba kod÷l nenori apsivilkti rožinį švarkelį? Žinoma, 
gana aštrūs šie pavyzdžiai, bet žmon÷s taip nesielgia, nes bijo. O 

man, priešingai, patinka išsiskirti, patinka parodyti, kad n÷ra ko 
bijoti, man patinka raudonos keln÷s ir aš jas nešioju! Reikia 
negird÷ti komentarų, pasipiktinimų, kurie verčia sustoti. Nekalbu 
apie blogus dalykus - viskam yra ribos. Nustokite bijoti tų, kurie 
yra aplink jus ir jus gali kritikuoti, kiekvienas gyvenate savo 
gyvenimą ir elkit÷s taip, kaip jums patinka, gyvenkit šia diena ir 
neleiskit miniai pakeisti jūsų norų, svajonių bei mąstymo. 

 
POETO ATMINIMUI... 

Žvarbus šiaurinis v÷jas. Žiedai sustoja skleistis. 
Žol÷ sustingsta vos teprasikalus. 
Vienintel÷ drąsa dabar – užmiršti ir atleisti, 
palydint akimis nutolstantį į kalnus. 

Just. Marcinkevičius 

 
A.Jociut÷, istorijos mokytoja 

 
VALSTYB öS ATKŪRIMO DIENA  

Vasario 16-oji - Lietuvos valstyb÷s atkūrimo diena - mūsų 
mokykloje buvo minima vasario 15-tąją. Vyko viktorina ,,Ką aš 
žinau apie Lietuvą?“, į kurią susirinko 6-7 klasių mokiniai. 
Puikiai pasirod÷ visi dalyviai, o pirmąją vietą laim÷jo 6b klas÷s 
mokin÷ Viktorija Uksait÷.  

 
 

 
Aurelija Bazevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 
SMAGI VALENTINO DIENA  

Šv.Valentino dieną švent÷ visi - maži ir dideli. Daug 
laimingų veidų ir akučių 
buvo galima išvysti per 
pertraukas ir pamokas. 
Žinoma, mokykloje 
Šv.Valentino simbolis 
buvo širdut÷s. Berniukai 
ir mergait÷s vieni 
kitiems klijavo širdutes, 
sveikino su Valentino 
diena ir džiaug÷si šia 
meil÷s diena. Be to, 
norime priminti, kad ši Valentino diena buvo pati geriausia iš 
visų buvusių ir net pačius liūdniausius privert÷ šypsotis.  
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         B.Adomavičien÷, lietuvių k. mokytoja  
 

UGNö – FILOLOGŲ KONKURSO 
LAUREAT ö 

Rajoniniame 
Jaunųjų filologų konkurse 
6d klas÷s mokin÷ Ugn÷ 
Krankauskait÷ laim÷jo 1-
ąją vietą. Jaunoji rašytoja 
savo kūrin į pavadino 
„Gyvenimas yra ,,gražus“. 
30 psl. apimties kūrin į 
gal÷tume laikyti apysaka 
apie šiuolaikinio paauglio 
gyvenimą, jo santykius su 
t÷vais, broliu, seserimi, apie 
draugystę ir pirmąją meilę. 
Pagrindinio veik÷jo Luko 
kasdienyb÷ n÷ra rož÷mis 
klota - jam tenka patirti 
daug skaudžių išgyvenimų. 

   Siūlome paskaityti ištrauką iš apysakos ,,Gyvenimas 
yra ,,gražus“. Jeigu sudomino kūrinio pradžia, kreipkit÷s į 
Ugnę! 

Atsibudęs ryte nesuprantu, kas darosi. Tik po kelių 
sekundžių suvokiu, kad guliu nedideliame savo namo 
koridoriuje. Nežmoniškai skauda galvą ir iš nosies dar laša 
kraujas. 

Vakar teko ginti savo mažąją sesutę Urtę nuo t÷vo. Aš 
nugal÷jau, t÷vas buvo baisiai girtas. Man nedaug kliuvo, bet 
žinau, kad kai jis grįš, savo atsiimsiu, net su kaupu. Jei mažoji 
nebūtų sucypusi, nebūčiau sp÷jęs jos apginti. Urtei vos penkeri, 
bet ji puikiai skiria, kada žmogus yra girtas, o kada blaivus. 

Šalia manęs apvirtęs tuščias butelis. T÷vas turbūt jau 
seniausiai išsinešdino. Mama guli savo kambaryje, prie lovos 
matau nugertą butelį. Ji per naktį dirba bare, ryte grįžusi pamiega 
ir v÷l eina į darbą, tod÷l užkrauna ant mano pečių sesę su broliu. 
Aš mamą suprantu ir atleidžiu jai už tai, kad mes gim÷me. Vis 
d÷lto tai juk nutiko netyčia... 

Pažiūriu į vos betiksintį mūsų laikrodį. Dar dvi dienas 
pratemps, bet geriau būtų dar šiandien nupirkti elementų. 
Senukas rodo po septynių dešimt. Jau būtų gerai keltis iš savo 
kraujo balos. Turiu nuvesti vaikus į mokyklą ir darželį. 

Vos atsistojus susvaigsta galva. Nueinu į tualetą ir 
nusiprausiu veidą šaltu vandeniu. Šiek tiek padeda. Reikia 
pažadinti brolį su seserimi. Persirengiu, nusiprausiu ir nueinu 
padaryti sumuštinių iš sužied÷jusios duonos.  

Netrukus atb÷ga mano brolis Pijus. Jam septyneri, bet jis 
taip pat puikiai supranta gyvenimo prasmę. Pasirodo Urt÷, ji 
tokia miela, grakšti ir graži, ją visi myli, išskyrus mano t÷vą. 
Kartais pagalvoju, kad vien d÷l jos aš turiu prasmę gyventi. Jeigu 
ji mirtų, aš mielai keliaučiau į dangų ten jos ginti. Manau, mirus 
nereik÷tų badauti ir kiekvieną vakarą su siaubu laukti grįžtant 
t÷vo. Mane užplūsta prisiminimai, kaip sykį pasi÷miau duonos 
riekę nuo stalo. T÷vas įsiuto, nes ši priklaus÷ jam. Jis prad÷jo 
mane talžyti tarsi skardinę. Tada buvau septynerių, kaip Pijus 
dabar. Dar nesugeb÷davau jam pasipriešinti. Kitą dieną buvo 
rugs÷jo pirmoji. Teko eiti į mokyklą. Mane pamatę, vaikai ÷m÷ 
b÷gti nuo manęs. Esą, mano veidas ir kūnas buvo nus÷ti 
m÷lyn÷mis ir vaikai galvojo, kad aš „marietis“. O mokytojos 
puol÷ klausin÷ti, kas atsitiko, žad÷jo skambinti į policiją. Bet net 
tada nesijaučiau silpnas, nes tur÷jau pareigą – prižiūr÷ti dar 

kūdikį brolį. Tada aš apie jį galvojau beveik taip pat, kaip ir apie 
Urtę. Dabar Pijus yra protingas ir jau savarankiškesnis, tod÷l visą 
savo d÷mesį skiriu Urtei. Žinoma, Pijaus irgi neužmirštu. 

Taigi įtikinau mokytojas neskambinti į policiją ir pasakiau, 
kad pargriuvau, tod÷l daug m÷lynių ant kūno, o veidą ir rankas 
netyčia apsitaškiau rašalu. Žinoma, jos nepatik÷jo, bet bent jau 
nesuk÷l÷ man rūpesčių.  

Mano mintis nutraukia žavi Urt÷s šypsena ir grąžina į 
tikrovę savo apkabinimu. Jos šviesūs plaukai prisiliečia prie 
mano veido odos. Urt÷ tokia miela, turbūt d÷l to aš ją taip myliu. 
Ant šito angel÷lio geltonais banguotais plaukais, žydromis it 
giedras dangus akimis ir šviesiu veideliu neįmanoma pykti. Tik 
t÷vas tai sugeba. Tos žalios šaltos akys ir gergždžiantis balsas, 
kurį išgirdus kūnas nueina pagaugais, verčiantis apsivemti 
dvokas, sklindantis nuo jo, tamsūs plaukai ir kampuotas išbalęs 
veidas. Tik toks žmogus gali jausti jai neapykantą. Mušti savo 
raumenimis išpampusiomis rankomis, kurios tokios tapo turbūt 
nuo savo vaikų mušimo, trankymo. Šios mintys priverčia dar 
atkakliau saugoti savo sesutę ir siekti jos bei broliuko laim÷s. 

- Jau be dvidešimt aštuonios, eime, – sakau. 
Sesut÷ atsitraukia nuo manęs ir nueina prie Pijaus. Jis paima 

jos rankutę ir plačiai nusišypso. Pijus taip pat šviesiaplaukis, jo 
akys žydrai žalios, veidas šviesus ir šiek tiek kampuotas, bet ne 
toks griežtas kaip mano. Jis aukštokas, tvirto sud÷jimo – matyt, 
bus drūtas vyras. 

Pasiimu daiktus ir einu lauk. Pasižiūriu į savo atvaizdą 
suskilusiame veidrodyje. Ten stovi lieknas, neaukštas vaikinas, 
kokių trylikos metų, ant jo rankų nemažai randų. Juodi plaukai, 
ilgoki, beveik  iki pus÷s kaklo. Žydros akys paveld÷tos iš mamos 
ir tik jomis esu panašus į savo mažuosius šeimos gyventojus. 
Šiek tiek įdegęs veidas ne taip išryškina griežtus bruožus, 
kuriuos paveld÷jau iš savo t÷vo Dainiaus. Putlios lūpos – iš 
mamos. Ketn÷ – mergait÷, gyvenanti netoliese, - sako, kad mano 
šypsena labai graži, tada, kai šypsausi, aš būnu panašus į savo 
brolį ir sesę. 

                             (ištraukos pabaiga) 

 
        Ineta Stankevičiūt÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  

 
   MŪSŲ KELION öS  

Spaudžiant žiemos 
šaltukui norisi pab÷gti ten, 
kur šilta. Neretai išgirstame, 
kad mūsų klas÷s draugai 
aplanko tolimas šalis. Šįkart 
apie savo kelionę per žiemos 
atostogas pasakoja 5a kl. 
mokin÷ Vakar÷ Radomskyt÷. 

Kokioje kelion÷je 
buvai?  

Aš buvau šiltuose 
kraštuose - Ispanijoje. Ten 
praleidau vieną savaitę.  

Kod÷l pasirinkote būtent šią vietą?  
Nor÷jome, kai pas mus žiema, pabūti šiltuose kraštuose.  
Kokius įspūdžius paliko ši kelion÷?  
Daug nuostabių įspūdžių, manau, kad visa kelion÷ buvo 

puiki, bet įdomiausia, kad gal÷jau aplankyti Raudonąją jūrą, o ji 
visai n÷ra raudona.  

Ar dar nor ÷tum ten sugrįžti? Iš tikrųjų tai ne, nes nor÷čiau 
aplankyti ir kitus miestus, šalis. 

Labai ačiū už interviu, linkiu, kad šis noras išsipildytų. 

 



Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurin÷ mokykla, laikraštis „Žvilgsnis“,  2012 m. VASARIO m÷n., Nr. 6  (054), psl. 4 
 

 
          Migl÷ Venckut÷, ,,Žvilgsnio“ korespondent÷  
 

,,Žvilgsnio“ svečias 
Buvusi etikos 
mokytoja 
Antanina 
Budrien÷, 
dabar 
dirbanti  
Vilniaus 
Vytauto 
Didžiojo 
gimnazijoje 
 

Papasakokite apie save, kaip susiklost÷ aplinkyb÷s, 
kad ÷m÷te dirbti Vytauto Didžiojo vidurin ÷je 
mokykloje ir išleidote I abiturient ų laidą?  

Prieš atsidarant 3-ajai vidurinei mokyklai, (v÷liau ji 
tapo Vytauto Didžiojo vidurine) aš dirbau II vidurin÷je 
mokykloje (dabar – Naujamiesčio vid. m-kla), d÷sčiau 
matematiką, o v÷liau – etiką. Kadangi nem÷gstu rutinos, 
nutariau pakeisti mokyklą ir padaviau direktoriui 
V.Bakšiui prašymą priimti mane į šią mokyklą. Kai aš 
pak÷liau sparnus išeiti, tai mano aukl÷tiniai taip pat 
pareišk÷, kad visa klas÷ irgi pereina mokytis į šią 
mokyklą. Sunkumas buvo tas, kad mokykla buvo nebaigta 
statyti ir nebuvo numatyta daugiau klasių. Tačiau mokinių 
atkaklumas nugal÷jo ir mano aukl÷tiniai tapo šios 
mokyklos moksleiviais, taip pat I laidos  abiturientais. 
Kokie Jūsų prisiminimai apie I laidos abiturientus?  

Tai buvo nuostabūs, nuoširdūs vaikai. Klas÷je 
vaikinų buvo daugiau nei merginų. Kol jie buvo studentai, 
kiekvieną rugs÷jo paskutinį penktadienį beveik visi 
susirinkdavo pas mane į namus, pasakodavo apie savo 
s÷kmes ir nes÷kmes. V÷liau, kai prad÷jo dirbti, o dar 
v÷liau, kai aš išsikrausčiau gyventi į Vilnių, mūsų ryšiai 
beveik nutrūko. Tačiau retkarčiais tai su vienu, tai su kitu 
susitinkame ar pasikalbame telefonu. Gal ir  ne visų 
šeimyninis gyvenimas  pasisek÷, bet visi tapo puikiais 
žmon÷mis. 
Kur dirbate dabar? Papasakokite plačiau, kaip Jums 
sekasi.  

Kai mes išsik÷l÷me gyventi į Vilnių, aš prad÷jau 
dirbti Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Ir dabar čia 
dar dirbu. D÷stau etiką, filosofiją ir psichologiją. Iš tikrųjų 
– nuostabus sutapimas - mokykla tuo pačiu vardu. Mūsų 
mokykla su Jūsų mokykla bendradarbiauja, pra÷jusiais 
mokslo metais mūsų gimnazijos komanda buvo atvykusi 
pas Jus, direktorius V.Bakšys lank÷si pas mus, kai mes 
švent÷me Gimnazijos protokolų išleidimo knygos šventę. 
Mūsų mokykla po 4 metų švęs 100 metų jubiliejų. Tai 
nuostabi mokykla, su savo įdomiomis tradicijomis, 
neįprastais renginiais. Šioje mokykloje dirbo 
J.Basanavičius, A.Smetona, M.Biržiška ir kiti iškilūs 
žmon÷s. Šią mokyklą yra baigę daugyb÷ žymių žmonių. 
Ką manote dabar apie mūsų mokyklą, kai joje 
nebedirbate?  
 

 
Man ji paliko nuostabius prisiminimus, nes čia dirba nuostabus 

mokytojų kolektyvas, nuostabi administracija, smagu užeiti į biblioteką. 
Labai gaila, kad ji liks tik progimnazija, bet tai irgi savotiškai įdomu. 
Mano anūkai mokosi  Užupio P.Vileišio progimnazijoje. Ji yra puiki 
mokykla, rašo įvairius projektus, bendrauja su Prancūzija, vyksta į 
visokias ekskursijas, mokiniai nešioja uniformas, yra griežta tvarka, 
žodžiu,  ir progimnazijoje įdomu, jei esi kūrybingas. 

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

Aš baigiau Rusn÷s vidurinę mokyklą Šilut÷s rajone. Tai ypatinga 
vieta: nuostabi gamta, potvyniai, daug daug vandens. Kai aš baigiau 
vidurinę mokyklą, mes laik÷me lietuvių k., rusų k., anglų k., algebros, 
geometrijos, fizikos, chemijos, istorijos, politologijos egzaminus. Visus, 
išskyrus lietuvių kalbą, laik÷me žodžiu, prieš kelių žmonių komisiją. 
Mano mokytojai buvo labai reiklūs ir griežti. Tačiau aš jiems visiems esu 
d÷kinga, nes angliškai, rusiškai ir dabar susišneku, visus dalykus mok÷jau 
gana gerai ir savo vaikams, kai buvo mokiniai, visada gal÷davau pad÷ti, 
jei jiems iškildavo kokia problema. 

Sakykite, koks dabar Jūsų laisvalaikis, pom÷giai, kai gyvenate 
nebe Jurbarke, o sostin÷je Vilniuje?  

Iš tikrųjų gyventi Vilniuje yra Dievo dovana. Vien tai, kad mano 
mokykla yra senamiestyje ir aš galiu beveik kasdien čia eiti, pasigrož÷ti, 
labai daug ką man reiškia. Galiu kada panor÷jusi nueiti į teatrą, kino 
filmą, muziejų, aplankyti įvairias parodas. Kaip ir anksčiau mes su vyru 
daug keliaujame, tiek po Lietuvą, tiek važiuojame į kitas šalis. Žinoma, 
skaitau knygas, žaidžiu su anūkais stalo žaidimus (šachmatais, Alias, Risk 
ir kt.).  

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

Linkiu nenusiminti, kad 
mokykla bus progimnazija. Juk tai 
didel÷ atsakomyb÷ paruošti 
mokinius mokytis gimnazijoje. 
Linkiu kuo įdomesnių, visiems 
įsimintinų, neįprastų renginių, 
linkiu aplankyti mūsų mokyklą, 
myl÷ti savo gimtąjį Jurbarką su 
savo nuostabia istorija, myl÷ti savo 
šalį, nes ji nuostabi, graži, įdomi. 
Na, žinoma, žurnalistų būreliui 
linkiu kuo didžiausios kūrybin÷s 
s÷km÷s, kad būrelis gyvuotų visada, 
o mokytojai Violetai ir 
korespondentei Miglei pritraukti į 
būrelio veiklą ir tuos, kurie, atrodo, 
lyg ir tam būreliui netinka, žodžiu, 
surasti užsisl÷pusius talentus. Ir 
visiems kuo geriausi link÷jimai! 

Visų skaitytojų vardu d÷kojame, kad sutikote su mumis 
bendradarbiauti.  
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