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ŠIAME NUMERYJE: 
 Įvykių kaleidoskopas 

 Susitikimas su poete Z.Gaiţauskaite 

 Sveikatos savaitė 

 Mūsų mokinių laimėjimai 

 Parodos skaitykloje 

 ,,Ţvilgsnio“ svečias – Kristina Pokvytytė-Vilutienė 

 Teatralų kelionė į Prancūziją 

          
         ,,Ţvilgsnio“ leidėjų kolektyvas 

 

GERŲ ARTĖJANČIŲ ATOSTOGŲ, 

PUIKAUS POILSIO, ŠILTOS VASAROS! 

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

 

UŢSIENIO KALBŲ ŠVENTĖ 

,,PAVASARIS JAU ČIA!“ 

Į aktų salę rinkosi šventės „Pavasaris jau čia!“ dalyviai. 

2-7 kl. mokiniai vaidino, šoko ir dainavo visomis uţsienio 

kalbomis, kurių mokomasi mūsų mokykloje. 2 kl. mokiniai, 

vadovaujami mokyt. K.Sinkienės, vaidino angliškai apie peliukus, 

kurių drąsa dingo vos tik pamačius katę. 7d kl. mergaitės 

(mokyt.V.Kulikauskienė) angliškai dainavo populiarią dainą ir 

neįprastai pagal ritmą stumdė puodelius. Ypač gausiai renginyje 

dalyvavo mokiniai, besimokantys rusų k. (mokyt. D.Vaznienė, 

V.Pakinkytė). Jie atliko populiarias rusų dainas ir nuotaikingai 

judėjo scenoje. Ketvirtų klasių mokiniai vokiškai vaidino mokyt. 

R.Damušienės reţisuotą miniatiūrą „Pavargusi mama“. 

Dalyvaudami šventėje mokiniai rodė savo kalbines ţinias, 

gebėjimą vaidinti ir suteikė daug gerų emocijų ţiūrovams.  

 
          Jonė Adomavičiūtė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė 
 

INTERVIU SU TAMO ADMINISTRATORE  

EDITA LOPETAITIENE 
Įdomu, kokius darbus atlieka TAMO administratorius? 

TAMO administratorius suveda, sutikrina e-dienyno 

veikimui reikalingus 

duomenis apie klases, 

mokinius, mokytojus, 

klasių auklėtojus, 

mokymo dalykus. 

Mokytojams, 

mokiniams ir jų tėvams 

skiria prisijungimo 

vardus ir slaptaţodţius, 

išduoda naujus juos 

praradus. Stebi klasėms skiriamų kontrolinių darbų skaičių per 

dieną, nustato mokytojų pavadavimus. Iškilus neaiškumams dėl e-

dienyno pildymo, aiškinasi, sprendţia susidariusias problemas. 

Jūs dėstote informatiką, kartais vaduojate matematiką, 

taigi, kuri veikla arčiau širdies – administratorės ar 

mokytojos? 

Administratoriaus darbą galiu palyginti su ramaus eţero 

vandeniu, o tuo tarpu mokytojo darbas – lyg jūra: kartais jis 

ramus, kartais šėlstantis, kartais net audringas. Ţodţiu, 

nepastovus, bet įdomus.   

Ar sunku būti TAMO administratore? 

Administratoriaus darbas nėra sunkus, tačiau reikalaujantis 

atidumo, nuoseklumo ir susikaupimo. 

Kokį įsivaizduojate ateities TAMO? 

Na, ateities TAMO sunku įsivaizduoti, bet drįstu teigti, kad 

jis vis tobulės. Ateities TAMO kuria visi vartotojai – jie teikia 

pasiūlymus, o programuotojai bando juos įgyvendinti. 

Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 

Laisvalaikiu mėgstu įvairius rankdarbius (mezgimą, nėrimą, 

siuvinėjimą), o vakarais prieš miegą mielai paskaitau knygą.  

Dėkojame uţ atsakymus. 

 

Geguţės 24 d. mokykloje vyko renginiai, skirti 

Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“ 

("Europe for Citizens") projektui „Susitikime visi, kad 

prisimintume: Baltijos šalys - pavergtos seserys“. 

 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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         I.Andriukaitytė, E.Masaitytė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentės 

 

ĮVYKIŲ KALEIDOSKOPAS 
☼ Mokykloje aktyviai ir linksmai pavasario laukė projekto 

,,Ţalioji laboratorija“ dalyviai: 1a, 2c, 3b, 4c, 6a, 7c klasių 

mokiniai, šių klasių vadovės, socialinių įgūdţių grupės, 

rankdarbių būrelio nariai. Jie ne tik patys domėjosi ir daug 

suţinojo apie augalus, bet ir puošė mokyklą, nešėsi pirmuosius 

ţalumynus į namus. Parengta pavasarinė kompozicija dalyvavo 

respublikiniame ekologiniame konkurse ,,Mano ţalioji palangė“. 

☼ Mokinių tarybos nariai Paulius Smetonis (10c kl.), Ugnė 

Krankauskaitė (7d kl.) ir Tadas Kisielius (8b kl.) vieną balandţio 

mėn. popietę pakvietė 5-7 klasių mokinius į nuotaikingą renginį 

„Pavasarėja“. Į kvietimą atsiliepė per 80 mokinių ir mokytojas 

Audrius Jurevičius. Po smagaus renginio namo visi išėjo lydimi 

pakilios pavasariškos nuotaikos. 

☼ Balandţio 25 d. mūsų mokykloje vyko respublikinė 

konferencija tema „Etninės kultūros integracija dorinio 

ugdymo pamokose“, kurioje Jurbarko, Jonavos, Kauno, 

Vilniaus gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų, 

neformaliojo švietimo pedagogai bei kultūros darbuotojai skaitė 

pranešimus, aptarė etninės kultūros ugdymo galimybių įvairovę, 

rezultatus, problemas ugdymo procese, etnokultūros reikšmę 

ugdant šiandienos jaunimą. 

☼ Balandţio 29 d. pradinių klasių mokiniams vyko 

nepamokinės veiklos diena ,,Saugau save ir kitus“: vaikai 

ţiūrėjo mokomuosius filmukus apie tai, kaip vengti pavojų prie 

vandens, saugiai elgtis gatvėje ir namuose, kaip ištikus nelaimei 

padėti sau ar kitiems ţmonėms. Be to, iš VŠĮ Jurbarko ligoninė 

atvykusi kineziterapeutė papasakojo apie judėjimo svarbą, 

linksmai apibūdino įvairius pratimus ir vaikai juos mielai 

išbandė. Mokyklos stadione Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos darbuotojai vaikams pademonstravo, kaip gelbėjami 

ţmonės įvykus avarijoms, kilus gaisrams. 

☼ Mokykloje toliau buvo sėkmingai vykdomas projektas 

„Kūrybinės partnerystės“: tyrinėjanti klasė - 10b. Balandţio 

mėnesį vyko ši įdomi veikla: integruotos įvairių dalykų 

pamokos, kūrybinės dirbtuvės. Geguţės 17 d. vyko baigiamasis 

projekto renginys ,,Spalvos ir ţodţio ţaismas“. Išsamiau apie 

projektą galima suţinoti www.jvdm.lt 

☼ Balandţio 25 d. mokykloje paskelbta nepamokinės 

veiklos diena, kurios metu 5-

10 klasių mokiniai prisidėjo 

prie visoje Lietuvoje 

vykdomos tradicinės 

pavasarinės švarinimosi 

akcijos „Darom“. Šį kartą 

mūsų mokiniai daugiausiai 

dėmesio skyrė Imsrės 

pakrantės bei Panemunių 

regioninio parko tvarkymui.   

☼ Geguţės 7 d. pradinių klasių mokiniams vyko ,,Sporto 

diena“. Visiems patiko ,,Draugiškos sporto rungtys“: 

,,Kengūros“ (šuoliai su maišais), ,,Gracija“ (lanko sukimas), 

,,Kiškių šuoliai“ (šokdynės), ,,Galiūnų varţybos“ (virvės 

traukimas), ,,Taiklioji ranka“ (baudų metimai), ,,Draugystė“ 

(porinė rungtis su kamuoliu), ,,Ţiogas“ (šuoliai į tolį). 

☼ Geguţės 8 d. anglų kalbos mokytojos K. Sinkienė ir N. 

Labinskienė kartu su 6 ir 7 klasių mokiniais dalyvavo 

edukaciniame renginyje „Draugaukime“, vykusiame 

Veliuonoje. Mokiniai naudodamiesi interaktyviomis lentomis 

atliko įvairias uţduotis: kūrė kryţiaţodţius, plakatus, dainavo. 

Darbas vyko grupėse, sudarytose iš skirtingų mokyklų mokinių, 

o joms vadovavo veliuoniškiai aštuntokai. Mokiniams ši veikla 

paliko daug gerų įspūdţių. 

☼ Geguţės mėnesį vyko 2013 m. Jurbarko r. bendrojo 

ugdymo mokyklų lengvosios atletikos varţybos, skirtos 

sveikatingumo metams paminėti. Puikiai sekėsi mūsų 

sportininkams. Mergaičių komanda, kurią sudarė R.Jasevičiūtė, 

G.Jurevičiūtė, M.Mačiulaitytė, U.Balčiūnaitė, R.Karpavičiūtė ir 

R.Maţeikaitė, rajoninėse keturkovės varţybose laimėjo I vietą, o 

tarpzoninėse  uţėmė V vietą, be to, atskirų rungčių varţybose 

pelnė IV vietą (trenerė L.Stanienė). Berniukų komanda, kurią 

sudarė J.Griškus, A.Kulikauskas, V.Knašys, R.Puišys, 

A.Aštrauskas ir P.Videika, rajoninėse keturkovės varţybose 

laimėjo I vietą, o tarpzoninėse  uţėmė VII vietą, be to, atskirų 

rungčių varţybose pelnė IV vietą (treneriai A.Galvelė, 

R.Višinskas). 

☼ Geguţės 15 d. trys mūsų mokyklos pradinių klasių 

mokinių teatrų kolektyvai 

(vadovės M.Buitkuvienė, 

E.Bakšienė, V.Levgardienė, 

I.Naujokaitienė) vyko į 

Jurbarko rajono pradinių 

klasių mokinių teatrų šventę, 

vykusią Veliuonoje. Jaunieji 

aktoriai parodė muzikinę 

kompoziciją ,,Avinėlis Beragėlis“, spektaklius ,,Greitoji 

pagalba“ ir ,,Skudurinukai“.  
☼ Geguţės 28 d. 9-10 kl. mokiniams  - Karjeros 

planavimo diena. Svečiai iš Klaipėdos laivų statybos ir remonto 

mokyklos, Tauragės profesinio rengimo centro, Kauno maisto 

pramonės ir prekybos mokymo centro ir Raseinių profesinio 

rengimo centro supaţindino moksleivius su įvairiomis 

profesijomis, karjeros perspektyvomis. Vėliau mokiniai lankėsi 

Jurbarko rajono savivaldybėje, verslo informacijos centre, 

policijos komisariate, viešojoje bibliotekoje  bei darbo birţoje. 

☼ Geguţės mėnesį mokiniams vyko Koncentro dienos: 10 

kl. mokiniams - ,,Statistinių duomenų rinkimas ir 

apibendrinimas“, 9 kl. mokiniams  - edukacinė išvyka į 

Smalininkų ţymias vietas, 8 kl. mokiniams  - ,,Mano miestas: 

angliškai, vokiškai, rusiškai“, 7 kl. mokiniams  - edukacinė 

išvyka ,,V.Kudirkos pėdomis“ į Kudirkos Naumiestį.  

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

 

SUSITIKIMAS SU POETE  
Pradinių klasių mokiniai keliavo į naująją biblioteką susitikti 

su rašytoja Zita Gaiţauskaite. Susitikti su šia autore vaikai 

sugalvojo todėl, kad jau daug metų mūsų mokykloje vyksta 

projektas ,,Knyga kalba tau“, o ši kūrėja nuo seno yra jaunųjų 

skaitytojų bičiulė. 

Pirmiausiai į salę įėjo ragana, nustebinusi visus susirinkusius 

vaikus. Ragana kartu su 

jais vaidino vaikišką 

pasakaitę ,,Varliukas 

keliauninkas“, po to ji 

išgirdo ţingsnius ir 

išsigandusi pabėgo - ir 

tik tada į salę atėjo 

rašytoja Zita 

Gaiţauskaitė. Autorė 

pasakojo apie tai, kad reikia skaityti knygas, nes neskaitomos 

knygelės yra pilnos ašarų. Vaikai skaitė kelis autorės kūrinius, 

kurie labai vaizdingi, kalbantys apie gamtą.  

Mokiniams labai patiko susitikimas su autore, jiems buvo 

labai linksma ir įdomu.

 

 

http://www.jvdm.lt/
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       Socialinė pedagogė Nijolė Paulikienė 

 

SVEIKATOS SAVAITĖ 
Balandţio mėn. 15-19 d. mūsų mokykloje jau 5 kartą vyko 

Sveikatos savaitė. Kiekvienais metais ši savaitė būna vis kitokia 

– nauji sumanymai, nauja veikla. Mokiniai ir mokytojai jau per 

anksčiau vykusius renginius daug suţinojo apie vaistaţoles, 

vaisių ir darţovių svarbą, apie judėjimo naudą, rinko informaciją 

apie augalus, ragavo vaistaţolių arbatas, keitė cigaretę į morkas, 

keliavo į parodas, šoko, klausė įdomių lektorių. Visa tai jau 

penkti metai iš eilės organizuoja  mokyklos socialinė pedagogė 

Nijolė Paulikienė ir biologijos mokytoja Rita Lazdauskienė.   

Šiemet  Sveikatos savaitės tema - ,,Emocinės sveikatos 

svarba ugdymo procese“. 

Emocinė sveikata svarbi 

visose gyvenimo srityse: 

šeimoje, darbe, moksle. 

Jei darbe juntama didelė 

įtampa, supa nedraugiška 

aplinka, nėra dalijimosi 

kultūros, didelė 

konkurencija, pabrėţiama 

kontrolė - perdegimo 

rizika yra labai didelė. Tačiau tam, kad sumaţėtų įtampa, stresas, 

pagerėtų tarpusavio bendravimas, yra daug būdų: ir poilsis, ir 

uţsiėmimas sau patinkančia veikla, ir dailės terapija, ir sportas, 

ir t.t. Todėl šios savaitės metu ir mokiniai, ir mokytojai išbandė 

labai paprastą, bet veiksmingą terapiją - šypsenas ir 

komplimentus. 9a ir 10b klasių mokiniai rinko informaciją apie 

juoko reikšmę sveikatai, ieškojo linksmų filmukų, parengtas 

skaidres demonstravo mokykloje pertraukų metu. Visą savaitę 

buvo fotografuojamos šypsenos, o klasėse vyko linksmiausio 

mokinio rinkimai. Antradienis buvo paskelbtas Šypsenų diena. 

Visi vieni kitiems dovanojo šypsenas - dovanojo piešinius, 

lipdukus su šypsena, siuntė telefonu šypsenėles, net buvo 

nusivėlę šypsenėles iš vilnos. Vyresnieji labai nedrąsiai įsitraukė 

į šią pramogą, o pradinių klasių mokiniai šypsojosi labai rimtai.   

Trečiadienį vyko seminaras mokytojams ,,Klasių vadovo 

vaidmuo stiprinant mokinių psichinę sveikatą“, kurio lektorė 

buvo  Švietimo centro PPT psichologė N.Janonytė. Ketvirtadienį 

mokiniai ir mokytojai laukė Komplimentų dienos. Prasidėjus 

pamokai, visi vieni kitiems pasakydavo pagyrimus. Čia jau 

aktyvesni buvo vyresnieji mokiniai. Bet ir maţieji suţinojo naują 

tarptautinį ţodį. Tarptautinių ţodţių ţodynas šį ţodį aiškina taip: 

komplimentas (pranc. compliment) - įsiteikiamas pagyrimas, 

maloni pastaba. Japonų atlikti tyrimai teigia: komplimentas yra 

lygiai toks pats socialinis atlygis kaip ir piniginis atlyginimas. 

Idėja ,,Padėk tobulėti pagirdamas“ yra moksliškai pagrįsta. 

Būtų gerai, kad ši idėja paplistų ir Lietuvoje. Penktadienis 

buvo paskelbtas Linksmadieniu. 9a kl. mokiniai pristatė šypsenų 

medį, ant kurio lapų buvo prirašyta linksmų sentencijų. Prizų 

sulaukė ir linksmiausi klasės mokiniai. 

Sveikatos savaitės metu ir mokiniai, ir mokytojai pasisėmė 

teigiamų emocijų, išdrįso pagirti vienas kitą, nusišypsoti, o viena 

šeštokė pasiūlė kitų metų Sveikatos savaitės temą – po šypsenų, 

komplimentų turėtų būti Meilės savaitė. Gal taip ir įvyks? Beje, 

praėjus kiekvienai Sveikatos savaitei, mūsų sumanymai 

pasklinda ir po kitas mokyklas - su šypsena mes linkime visiems 

sėkmės. 

 
Spręskite apie savo sveikatą iš to, kaip jus 
džiugina rytas ir pavasaris.  (H. D. Toras) 
 

 
       Miglė Venckutė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė  

 

MŪSŲ MOKINIŲ LAIMĖJIMAI 
Baigiantis mokslo metams norime pasveikinti šaunius mūsų 

mokyklos mokinius – įvairių neseniai vykusių konkursų 

dalyvius!   

Rajoninėje 5-8 kl. matematikos olimpiadoje sėkmė lydėjo  

A.Kulikauską (7b kl.) - I vieta (mokyt. D.Aksamitauskienė), 

Ţ.Pranaitį (8b kl.) - II vieta (mokyt. V.Dobilienė), J.Jokšaitę (8d 

kl.) - III vieta (mokyt. V.Kalinauskienė). Rajoniniame piešinių 

konkurse ,,Svečiuose lietuvių 

pasaka“ B.Jociutė (4c kl.) 

(nuotraukoje)  uţėmė I vietą, o 

Gamtos Kengūroje T.Martišius (4c 

kl.) gavo Oranţinės Kengūros 

diplomą (mokyt. J.Unguraitienė). 

Taip pat Oranţinės Kengūros 

diplomą pelnė R.Bajorinaitė (4a 

kl., mokyt. I.Naujokaitienė), o 

Kalbų Kengūroje Auksinės 

Kengūros diplomu apdovanota 

B.Jociutė uţ lietuvių k. ţinias (4c 

kl., mokyt. J.Unguraitienė) ir 

T.Martišius uţ anglų k. ţinias (4c kl., mokyt. N.Vizbaraitė. 

Rajoninėje 4 kl. matematikos olimpiadoje sekėsi P.Vilkenytei 

(4a kl.) - III vieta (mokyt. I.Naujokaitienė). Rajoniniame 4 kl. 

diktanto konkurse S.Spaustynaitytė (4a kl.) uţėmė II vietą, o 

K.Rimkutė (4a kl., mokyt. I.Naujokaitienė) ir R.Bendţiūtė (4c 

kl., mokyt. J.Unguraitienė) – III vietą. Informacinių technologijų 

rajoninėje olimpiadoje geriausiai sekėsi S.Lopetaitytei – I vieta 

(8d kl., mokyt. V.Ambriulaitytė) ir D.Navickaitei – II vieta (8a 

kl., mokyt. L.Knašienė). Rajoninėje 7-8 kl. lietuvių k. 

olimpiadoje sėkmė lydėjo šias mokines: I.Foktaitė (7d kl.) - I 

vieta, R.Semenauskaitė (8d kl.) - II vieta, A.Virbauskaitė (7d kl.) 

- III vieta (mergaičių mokytoja B.Adomavičienė). Mokykloje 

vykusio Raštingiausio penktoko konkurso prizininkai: 

V.Brazhenko (5c kl., mokyt. L. Songailienė), K.Ambrutaitytė (5b 

kl., mokyt. A. Norkaitienė), M.Baltrušaitytė (5b kl., mokyt. A. 

Norkaitienė). 

Tikimės, kad ir kitais mokslo metais netrūks prizininkų! 

 
     I.Andriukaitytė, E.Masaitytė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentės 
 

PARODOS SKAITYKLOJE  
Pastaruoju metu 

mokyklos skaitykloje 

vyko kelios įdomios 

parodos. Pirmiausia 

knygų bičiuliai galėjo 

pamatyti nuo 2006 m. 

Metų knygos rinkimuose 

dalyvavusias knygas – 

paroda vadinosi 

,,Kuriantis ţmogus yra 

amţinas, skaitantis 

gyvas“. Taip pat buvo surengta literatūrinė paroda ,,Pasaulio 

keleivis“, skirta kraštiečio poeto J.Baltrušaičio 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti. Besidomintys studijomis, tolesniu 

mokymusi, profesijomis  galėjo pavartyti leidinius, skirtus 

karjeros planavimui – ši ekspozicija skirta apie savo ateitį 

galvojantiems mokiniams. O dabar tebevyksta paroda 

,,Ekonomika.Verslas. Idėjos“, kurioje galima pamatyti net įvairių 

šalių valiutą. Apsilankykite! 
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         Miglė Venckutė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė 

 

,,Žvilgsnio“ svečias 

Kristina Pokvytytė –Vilutienė 

buvusi mūsų 

mokyklos mokinė, pirmosios laidos 

pažangiausia abiturientė 

Jūs esate mūsų mokyklos istorijoje pirmoji mokinė, 

baigusi vidurinę mokyklą su pagyrimu, sakykite, ar 

sunku buvo mokytis, kokie dalykai geriausiai sekėsi, 

ar vėliau buvo reikalingas atestatas su pagyrimu? 

Negalėčiau vienareikšmiškai pasakyti, kad mokytis buvo 

sunku ar lengva. Vieni dalykai atrodė paprastesni ir gerai 

sekėsi, kitiems reikėjo skirti daugiau laiko bei įdėti 

nemaţai pastangų. Geriausiai sekėsi lietuvių, anglų k. Pats 

atestatas su pagyrimu neturėjo didelės reikšmės, tačiau 

ţinios, įgytos besimokant, labai pravertė. 

Papasakokite, ką veikėte baigusi mūsų mokyklą, kokia 

veikla uţsiimate dabar, kaip sekasi? 

Pabaigusi mokyklą vienerius metus Marijampolės 

kolegijoje studijavau anglų kalbos filologiją, tada perėjau 

į Vytauto Didţiojo universitetą, kur pabaigiau anglų 

kalbos filologijos bakalauro studijas. Vėliau tame 

pačiame universitete gavau taikomosios anglų kalbotyros 

magistro laipsnį (vertimo programa). Gyvenu Kaune. Porą 

metų esu dirbusi anglų kalbos mokytoja, taip pat vedţiau 

anglų kalbos kursus suaugusiems ţmonėms kalbų 

mokykloje. Šiuo metu dirbu pagal specialybę – vertimų 

administratore-vertėja vertimų biure. Būtent tokį darbą, 

tiesiogiai susijusį su vertimais, ir norėjau dirbti. 

Papasakokite apie savo pomėgius. 

Mano pomėgiai yra groţinė literatūra, buriavimas 

burlente ir slidinėjimas. 

Kokie prisiminimai, susiję su mūsų mokykla? 

Į šią mokyklą pradėjau eiti, kai tik ji atsidarė. Ją 

prisimenu kaip naują, graţią mokyklą su puikiais 

mokytojais. 

Kokį linksmą nuotykį prisimenate iš savo mokyklinių 

metų? Papasakokite. 

Mokykloje nutiko daug linksmų įvykių, negalėčiau 

išskirti kurio nors vieno. 

Ar norėtumėte sugrįţti į mūsų mokyklą ir vėl iš naujo 

viską pradėti, ką darytumėte kitaip? 

Kiekvienas gyvenimo tarpsnis savaip graţus bei 

nepakartojamas, ir labiausiai man patinka gyvenimo 

atkarpa, kurią gyvenu čia ir dabar. Jei atsirastų galimybė, 

norėčiau dar pastudijuoti, praplėsti akiratį, suţinoti ką 

nors naujo. Manau, prasminga mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. 

Ar turėjote mokytoją, su kuriuo galėjote išsikalbėti, papasakoti 

savo rūpesčius? 

Nebuvo poreikio išsikalbėti mokytojui, kadangi visus rūpimus 

klausimus visada galėjau aptarti su mama. 

Ko norėtumėte palinkėti mūsų mokyklai, administracijai, 

darbuotojams, mokiniams? 

Mokyklai linkiu klestėjimo, mokytojams bei administracijai – kūrybinio 

polėkio, o mokiniams – pasiimti viską, ką gali geriausio iš mokyklos: 

ţinias, įdomius įspūdţius, šiltus prisiminimus visam gyvenimui. 

Labai dėkojame.  

 
        Guoda Radvilavičiūtė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė 

 

TEATRALŲ KELIONĖ Į PRANCŪZIJĄ 
Mes, mūsų mokyklos mokiniai Ignas Kelpšas, Deividas 

Kasparaitis, Raminta Vasilevičiūtė, Guoda Radvilavičiūtė  ir mokytojos 

Monika Buitkuvienė bei Violeta Greičiūnienė, balandţio 12-21 d. su 

Jurbarko K.Glinskio teatro suaugusiųjų ir jaunimo studijomis 

keliavome į Prancūzijos Pamiers miestą, kur dalyvavome licėjų kultūros 

savaitės menų renginiuose.  

Pakeliui aplankėme Čekiją (Brno miestą), Austriją (sostinę Vieną), 

aikčiojome matydami įspūdingas Alpių kalnų grandines. Ilgesniam 

laikui, visai dienai, uţsukome į svarbų Italijos uostą – Genują. Čia 

groţėjomės K.Kolumbo laivu, išvydome namelį, kur vaikystėje gyveno 

garsusis keliautojas, taip pat pamatėme pagrindinę uostamiesčio Ferari 

aikštę bei šv.Lauryno katedrą. Vaţiuodami Ligūrijos pakrante matėme 

naktinę Nicą, Kanus. Bet kelionės tikslas buvo Prancūzija, Pamiers 

miestas, kur mus sutiko vietos bendruomenės nariai (jiems vadovauja 

Dominique Lafont) ir priėmė gyventi savo šeimose. Dalyvavome 

Pamiers miesto licėjaus 

organizuotoje ,,Meno 

savaitėje“: vaidinome, 

stebėjome prancūzų 

spektaklius, 

improvizacijas, ėjome į 

uţsiėmimus. Taigi 

praplėtėme savo akiratį, 

įsigijome daug naujų 

šaunių draugų. Ţinoma, 

taip pat mums buvo 

surengtos ekskursijos į 

Pirėnų kalnus, į senovinį 

viduramţių miestą Karkasoną bei jo pilį, matėme ir unikalią Valso 

baţnyčią.   

Grįţdami namo uţsukome į mūsų miestą bičiulį – Kralsheimą. 

Buvome maloniai sutikti šio miesto muzikos mokykloje. Vėliau 

keliavome į Vokietijos sostinę Berlyną, aplankėme net šiame mieste 

esančią Lietuvos ambasadą, dalyvavome specialiai mums surengtoje 

ekskursijoje po Bundestagą, kai kurie net sėdėjome A.Merkel kėdėje...  

Suprantama, visų kelionės įspūdţių neįmanoma išpasakoti – reikia 

tiesiog keliauti. Šito jums ir linkime, nes netrukus prasidės vasaros 

atostogos! 
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