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ŠIAME NUMERYJE: 
 Interviu su Mokinių tarybos pirmininke Ugne Krankauskaite 

 Moksleivių švietimo veikla 

 Projektas ,,Saugus mokykloje – saugus gatvėje“ 

 Mokytojų diena 

 Interviu su ,,Žvilgsnio“ išrinktu geriausiu mokytoju R.Višinsku 

 ,,Mano atostogos“ (Liepa Pažereckaitė) 

 Koncentro diena Sudarge 

 ,,Muzikos fiesta“ mokinius sukvietė į Veliuoną 

 
         D.Blažauskaitė, K.Mažintaitė, B.Bartkutė, M.Barboravičius, 

M.Juškaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentai     

 

INTERVIU SU PAGALBOS MOKINIUI 

SKYRIAUS VEDĖJA VIDA DOBILIENE  
Kaip susiklostė, kad tapote Pagalbos mokiniui skyriaus 

vedėja? 

Nuo rugsėjo mėn. buvo įsteigtas Pagalbos mokiniui skyrius. 

Gavau pasiūlymą tapti šio skyriaus vedėja ir sutikau. 

Kokia bus Jūsų veikla? 

Organizuosiu skyriaus 

specialistų darbą su specialiųjų 

poreikių ir ypač gabiais 

mokiniais, analizuosiu pamokų 

lankomumo duomenis. Labai 

atsakinga mano veikla bus 

susijusi su vadovavimu Vaiko 

gerovės komisijos darbui. 

Kokia pagalba bus teikiama 

mokiniams? 

Skyriuje dirba specialioji 

pedagogė-logopedė, socialinė pedagogė, informacinio centro 

vedėja, visuomenės sveikatos specialistė, mokytojo pagalbininkė. 

Visų specialistų veikla nukreipta padėti mokiniui. Tikimės, kad 

greitu laiku prie mūsų komandos prisijungs ir psichologė. 

Kada mokiniai, mokytojai gali kreiptis į Jus? 

Esant reikalui, pirmiausia mokinys kreipiasi į savo klasės 

vadovę, o vadovė – į mane. Tada sprendžiama, kokio specialisto 

pagalba reikalinga. Mokytojai gali kreiptis, kai iškyla problema 

dėl mokinių elgesio, pamokų nelankymo. 

Ar Jums patinka ši veikla? Kodėl? 

Į šį klausimą galėsiu atsakyti, kai ilgiau padirbsiu. Mokykloje 

visi darbuotojai suinteresuoti, kad mokinys jaustųsi saugus, augtų 

ir tobulėtų, patirtų mokymosi sėkmę. Todėl skyriaus darbuotojai 

darys viską, kad mokyklos bendruomenė dirbtų susitelkusi, 

siekdama bendrų tikslų. 

Dėkojame, linkime sėkmės. 

 
        Mokytoja Jolanta Kundrotienė 

 

RENGINYS ,,KĄ PASĖSI – TĄ IR PJAUSI“ 
Rudens šventė ,,Ką pasėsi - tą ir pjausi“ buvo skirta 

pasidžiaugti nuveiktais darbais. „Rudens derliaus mugės - tai 

kvietimas vietos bendruomenėms ne tik kartu pasidžiaugti su 

vaikais jų užaugintu derliumi, tačiau ir raginimas drąsiau jungtis 

prie projektų ,,Žalioji laboratorija“ ir ,,Žalia stotelė“, tampant 

svarbiais jaunųjų daržininkų pagalbininkais“,– apie 

bendradarbiavimą sako iniciatyvinės grupės „Ekokarta“ atstovė 

Lina Bakšytė. 

Šventė prasidėjo sveikinimais ir apdovanojimais. Projekto 

dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir mūsų projekto rėmėjo 

,,Kretingos maistas“ tortais. Vėliau ,,Rudens gėrybių mainų 

turguje“ projekto dalyviai, mokiniai, jų tėveliai, mokytojai 

nuotaikingai keitėsi ir mokyklos darže užaugintomis, ir iš namų 

atsineštomis daržovėmis, vaisiais, sėklomis, prieskoniais, 

vaistažolėmis.  

Vėliau vyko ,,Idėjų mugės“ - visi turėjo galimybę sužinoti 

apie gamtinę žemdirbystę, vaisių ir daržovių naudą žmogaus 

sveikatai, nustatyti 

nitratų kiekį 

daržovėse ir 

vaisiuose, paragauti 

įvairiausių arbatų ar 

netgi išmokti 

augalais marginti 

audinį. Savo mintis 

ir patyrimus šventės 

dalyviai galėjo už 

rašyti ant ,,Minčių 

medžio“. 

Šventės metu mokyklos koridorius puošė ,,Rudens gėrybių 

paroda“, kuriai daugiausiai linksmų, originalių, daug kruopštumo 

ir ištvermės reikalaujančių eksponatų paruošė pradinių klasių 

mokiniai bei jų tėveliai. Rudeninės kompozicijos buvo sukurtos iš 

daržovių, vaisių, gėlių ar kitos gamtinės medžiagos. Parodos metu 

atsakinga komisija išrinko spalvingiausią, linksmiausią, 

originaliausią, mažiausią, didžiausią ir kitas nominacijas 

pelniusias kompozicijas. Be to, šventės metu vyko tulpių 

sodinimo akcija. Mokiniai pasodino mokyklos teritorijoje apie 

200 tulpių svogūnėlių, kuriuos padovanojo mūsų mokyklos 

mokinių tėveliai. 

Projektas ,,Žalioji laboratorija“ mūsų mokykloje bus tęsiamas 

2013-2014 mokslo metais, prie jo prisijungė 1c, 2b, 6a kl. 

mokiniai. 

Tapkime žalesni ne tik mintimis, žodžiais, bet ir darbais! 

 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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          Rugilė Daunytė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

INTERVIU SU MOKINIŲ TARYBOS 

PIRMININKE UGNE KRANKAUSKAITE 
Šiemet esi išrinkta Mokinių tarybos pirmininke, kokia 

veikla Tavęs laukia, ką ketini keisti? 

Veiklos laukia tikrai labai daug. Dabartinis mano tikslas yra 

suvienyti Tarybą, seniūnus ir savanorius bendram puikiam 

darbui. 

Skaitytojams rūpi geriau pažinti savo mokyklos Mokinių 

tarybos pirmininkę. Atskleisk, ką labiausiai mėgsti, kas Tau 

ypač patinka. 

Esu iš tų žmonių, kuriems kitų draugija yra labai svarbi, 

todėl buvimas su draugais yra pats geriausias užsiėmimas. 

Žinoma, vienišų vakarų su arbatėle ir gera muzika irgi 

neatsisakau. Be to, man labai patinka žiūrėti filmus, esu jų 

mačiusi ištisą daugybę, todėl ir susidariau tvirtą nuomonę, koks 

turėtų būti geras filmas. Matyt, dėl to labai sunkiai randu filmą, 

kuris man patiktų kaip itin geras filmas. Galiu pridurti, kad, be 

abejo, kaip ir visiems, man patinka muzika, vasara, šilti vakarai 

prie laužo ir vanduo. Nors, tiesą sakant, kad ir ką pasakočiau 

apie save, vis tiek už nugaros pakalbama įdomiau... 

Koks įvykis ryškiausiai įsiminė vaikystėje? 

Tokių įvykių yra daugybė, išskirti kurį nors būtų labai 

sunku. 

Posakis, įvykis ar žmogus, kurį prisimeni, kai sunku ar 

šiaip liūdna? 

Tokių posakių yra labai daug, bet vienintelis, man ypač 

padedantis yra šis: ,,Niekas netrunka amžinai“. Kai sunku ar 

šiaip liūdna peržiūriu savo senas nuotraukas, darytas su 

draugėmis. Jos man visada pakelia nuotaiką. 

Koks Tavo laimingas skaičius, mėgiamiausia pamoka, 

daina, kino filmas?  
Aš netikiu numerologija, todėl negalėčiau pasakyti. 

Mėgstamiausia pamoka.. Hm... Ko gero, tai būtų etika ir 

chemija. Mėgstamų dainų turiu labai labai daug ir išsirinkti 

vieną yra beveik neįmanoma. Mėgstamiausius filmus turiu kelis 

- tai ,,Kovos klubas“, ,,Aš esu Semas“, ,,Žalioji mylia“, 

,,Septynios sielos“ ir t.t. 

Kokią save įsivaizduoji po 10 metų? 

Tai labai komplikuotas klausimas. Aš gyvenu, galima 

sakyti, čia ir dabar. Žinoma, galvoju, ką veiksiu, kuo užsiimsiu 

ateityje, paplanuoju, bet 10 metų į priekį - tikrai ne... 

Dėkojame už atsakymus, linkime sėkmės 

pirmininkaujant Mokinių tarybai. 

 

 

   
         Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

MOKSLEIVIŲ ŠVIETIMO VEIKLA 
Spalio 18 dieną 5 ir 7 klasių mokiniams aktų salėje buvo 

surengta švietimo akcija ,,Aplinkosauginė kelionė per metų 

laikus“. Tai Tauragės ir Telšių regionų moksleivių švietimas, 

siekiant paskatinti atliekų rūšiavimą ir supažindinti su 

atsinaujinančia energetika (vykdo Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo 

centras). 

Renginio metu 

mokiniai stebėjo 

teatralizuotą 

muzikinę 

Skardinės ir 

Popierinio 

lėktuvėlio 

kelionę į atliekų 

perdirbimo 

įmonę, kur turėjo 

išsipildyti jų 

svajonės: vienas norėjo tapti didele gražia knyga, o kita - raketos 

sraigteliu. Žaisdami, klausydamiesi pasakojimų, atlikdami 

įvairias užduotis mokiniai sužinojo daug įdomių, naujų dalykų. 

Ypač visus nustebino tai, kad niekur negalima išmesti senų, 

nereikalingų vaistų – juos reikia nunešti į... vaistinę ar medicinos 

punktą! Taip pat mokiniai suprato pakuočių ženklinimo svarbą ir 

atliekų rūšiavimo reikšmę. Baigiantis renginiui visiems buvo 

išdalinti informaciniai mokomieji leidiniai – jei dar kas nors liko 

neaišku, bus galima paskaityti namuose. 

Tuo tarpu 6 klasių mokiniai kartu su savo klasių vadovėmis 

ir renginio organizatoriumi mokytoju A.Jurevičiumi keliavo 

autobusu į vairavimo mokymo centrą. Čia  susipažino su kelių 

eismo taisyklėmis, sužinojo apie įvairius pažeidimus, pažiūrėjo 

keletą trumpų filmų. Išklausę instruktažą gavo po dovanėlę - 

atšvaitą. Vėliau mokiniai buvo pakviesti nuvykti į autodromą, 

kur lankėsi šaudykloje, važiavo mokomuoju automobiliu, 

sunkvežimiu. 

 

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

 

DALYVAUJAME PATYČIŲ IR 

SMURTO PREVENCIJOS 

PROGRAMOJE 
Spalio 29-30 d. į mokyklą atvyksta programos instruktorė 

R.Marčerauskienė. Apie veiklą plačiau parašysime kitame 

numeryje. 

Primename, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centras, įgyvendindamas Nacionalinės smurto prieš vaikus 

prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programos 7.3 

priemonę, vykdė Olweus patyčių ir smurto prevencijos 

programos  pilotinį diegimo Lietuvos mokyklose projektą. 

Olweus programa vykdoma bendrojo lavinimo mokyklose, 

siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio 

apraiškas. Šios programos tikslas - mokyti visą mokyklos 

personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.  

 

 
 

 

http://www.sppc.lt/get_file.php?file=bEdWc3pISFRhSjZkbkd0bWw2dVgwNXJVeVp2SXozR3JhMmVaeHAlMkZWbGROcmw1N05hdEpscE1obW1LckpxR2pUbk1lV1pwblBuNnRwWjVYU3lkdkh5SmVpY00xc3g1S1F4cDlxcTh1bGxNOXZrOHFyeE5OeHA1U2J4SkhNMDVxVmxxTnF3NXJLazVxVm81cWNucXRwa203Ym01NlR6SEtqWTUzSDFjaVZ5TXlXbjVyUW5jbVRac3BzYTIlMkJXWm1mVGFOU2VySk9lYW9aa2lNT0NuOWJLMkplZmI5ZWYyR1dTeUt1YVpaWm1sWkZ2emN1cW04aHdvcGlzeE5HYTJNalBtSmVmMFolMkZYbDFHWWFXVm55V21XbEoyU25haWEwMnVybG5QRm5aOCUzRA==
http://www.sppc.lt/get_file.php?file=bEdWc3pISFRhSjZkbkd0bWw2dVgwNXJVeVp2SXozR3JhMmVaeHAlMkZWbGROcmw1N05hdEpscE1obW1LckpxR2pUbk1lV1pwblBuNnRwWjVYU3lkdkh5SmVpY00xc3g1S1F4cDlxcTh1bGxNOXZrOHFyeE5OeHA1U2J4SkhNMDVxVmxxTnF3NXJLazVxVm81cWNucXRwa203Ym01NlR6SEtqWTUzSDFjaVZ5TXlXbjVyUW5jbVRac3BzYTIlMkJXWm1mVGFOU2VySk9lYW9aa2lNT0NuOWJLMkplZmI5ZWYyR1dTeUt1YVpaWm1sWkZ2emN1cW04aHdvcGlzeE5HYTJNalBtSmVmMFolMkZYbDFHWWFXVm55V21XbEoyU25haWEwMnVybG5QRm5aOCUzRA==
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       D.Blažauskaitė, K.Mažintaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės     

 

PROJEKTAS ,,SAUGUS MOKYKLOJE – 

SAUGUS GATVĖJE“ 
Šiais mokslo metais socialinės pedagogės Nijolės 

Paulikienės iniciatyva mokykloje bus vykdomas projektas 

,,Saugus mokykloje – saugus gatvėje“, kuriame dalyvaus 5, 6, 7 

klasių mokiniai, jų auklėtojos. Numatyta, kad kartą per mėnesį 

klasės valandėlės metu bus užsiimama įdomia, kūrybiška veikla, 

skatinančia gražiai bendrauti, mokant tarpusavio sutarimo ir 

taikaus konfliktų sprendimo būdų. Be to, mokiniai pasikartos 

dviratininkų ir pėsčiųjų taisykles, o projekto baigiamasis 

akcentas bus Jurbarko miesto 755 metų jubiliejui skirta laivelių 

plukdymo akcija. 

Rugsėjo, spalio mėnesiais vyko pirmieji projekto dalyvių 

susitikimai. Tikriausiai ne vienam mokiniui įsiminė gražaus, 

saugaus elgesio pamokėlės, kurios vyko kūrybiškai, linksmai 

žaidžiant, pavyzdžiui, mokiniams vienam į kitą įsiklausyti, 

suprasti ir pajausti reikėjo užmerktomis akimis perduodant 

plastikinį indelį su vandeniu neapliejant draugo. Stebėtina, bet 

niekas nieko neapliejo, neaptaškė ir net paslapčia nežvilgčiojo! 

Mandagaus elgesio buvo mokomasi žaidžiant tylos žaidimą – 

reikėjo tyliai, 

nesistumdant 

sustoti į eilutę taip, 

kad visų dalyvių 

vardai būtų 

abėcėlės tvarka. 

Įdomu, kad 

žaisdami mokiniai 

net ir abėcėlę  

pasikartojo! 

Pasijusti draugiško 

kolektyvo dalele 

padėjo dar vienas žaidimas, kurį mokiniai gali žaisti net per 

pertraukas ar laisvas pamokas. Tereikia vienam ant popieriaus 

lapo nupiešti kokį nors fragmentą, o draugai vienas po kito 

piešinį papildo savo įsivaizduojamomis detalėmis, apie kurias 

piešdami pasakoja, komentuoja. Patikėkite – galima sukurti net 

tiltą, ant kurio auga ledinukai!   

Tikimės, kad projekto ,,Saugus mokykloje – saugus gatvėje“ 

dalyviai sužinos daug naujų, įdomių dalykų, apie kuriuos ir 

parašysime mokyklos laikraštyje. 

 
       Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

MOKYTOJŲ DIENA  

   Spalio 4 d. mokykloje minėjome Tarptautinę mokytojų 

dieną. Iš ryto prie mokyklos durų mokytojus su muzika ir 

plojimais pasitiko dešimtokai, kurie kiekvienam įteikė po mielą 

suvenyrą.  

Po penkių pamokų aktų salėje vyko koncertas. Renginį vedė 

dešimtokai. Šventiškai skambėjo vokalinio ansamblio ,,Svaja“ 

atliekama daina-mįslė ,,Vėjas man pasakė“ - mokytojams reikėjo 

atspėti šios dainos pavadinimą. Linksmai šoko grupė ,,Domino2“ 

- šokis ,,Išdykėlės“ 

daug kam pakėlė 

nuotaiką. Taip pat 

scenoje pasirodė 

naujas šokių 

kolektyvas ,,D-EM“. 

Per renginį buvo 

apdovanotas 

geriausias mokytojas 

Rimas Višinskas, kurį 

išrinko mokiniai – 

visą savaitę laikraščio ,,Žvilgsnis“ iniciatyva vyko rinkimai.  

Tikimės, kad mokytojams patiko mokinių surengta šventė.  

 
       Miglė Venckutė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

RIMAS VIŠINSKAS – GERIAUSIAS 

MOKYTOJAS 
Mūsų, Jaunųjų žurnalistų būrelis, artėjant Mokytojo 

dienai visą savaitę rengė MOKYTOJO rinkimus - į mobilią 

balsadėžę, kurią po mokyklą nešiojo būrelio nariai, visi 

mokiniai galėjo įmesti lapelį su, jų manymu, geriausio, 

šauniausio, nuostabiausio ir t.t. Mokytojo vardu. Rinkimams 

pasibaigus, daugiausiai balsų surinkęs Mokytojas buvo 

apdovanotas ,,Žvilgsnio“ diplomu, o laikraštyje skelbiamas 

išskirtinis interviu su šiuo Mokytoju. 

Kaip Jūs manote, kodėl būtent Jus mokiniai išrinko 

geriausiu mokytoju? 
Manau, kad aš esu su vaikais draugiškas, tikras jų draugas, 

moku pajuokauti. 

Kur Jūs pasikabinot gautą geriausiojo mokytojo 

diplomą? 

Namuose, pačioje garbingiausioje vietoje. 

Ar Jūs džiaugiatės dėl šio apdovanojimo? Kodėl? 
Taip!!! Todėl, kad mokiniai yra 

patys širdingiausi mano 

vertintojai. 

Priminkite, nuo kada 

dirbate mūsų mokykloje? 
Nuo pačios pirmos dienos, kai tik 

pastatė mūsų mokyklą. Beje, 

kūno kultūros mokytoju dirbu 31 

metus. 

Ar dar kur nors esate dirbęs?  
Pradėjau dirbti 1983 m. 

Jurbarko rajono Viešvilės 

pagrindinėje mokykloje, po to 

dirbau Naujamiesčio vidurinėje 

mokykloje, o dabar, kai pastatė 

šią mokyklą, visada dirbu čia. 

Dėkojame už interviu, 

linkime sėkmės dirbant smagų, 

nors nelengvą mokytojo darbą. 

Nuotraukoje – interviu autorė 

M.Venckutė su išrinktu geriausiuoju mokytoju R.Višinsku 
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        Liepa Pažereckaitė, 4b klasė 
 

 MANO ATOSTOGOS 
Mano atostogų linksmybės prasidėjo nuo birželio 

3-osios. Su broliu Viliumi važiavome į Lietuvos sostinę 

Vilnių. Aš keliavau pas savo geriausią draugę Onutę, o jis 

- darbo reikalais. 

Vilniuje mes ne tik valgėme „makdonalduose“ ir 

ėjome į kiną, bet su drauge aplankėme ir Taikomosios 

dailės muziejų, kuriame 

buvo eksponuojami 

Secesijos stiliaus mados 

rūbai. Secesija - tai 

mada, apsukusi galvą 

moterims XIX a. 

pabaigoje – XX a. 

pradžioje. Man labiausiai 

patiko nėriniais, perlais 

ir deimantais puoštos 

vakarinės, vestuvinės ir 

kitos suknelės.   

 Vėliau mano vasaros 

smagumai tęsėsi prie 

jūros, Preiloje. Čia aš buvau su savo šeima 6 dienas. 

Preiloje buvo mano draugų, taigi, ne tik maudžiausi 

jūroje, bet ir važinėjausi dviračiu - linksmai leidau laiką 

su draugais. Apie „Dadą“ dieną, kurią praleidau 

Panemunės pilyje, jau rašiau laikraštyje „Mūsų laikas“. 

Tai buvo tikrai ypatinga diena. 

 Be visų išvardintų vasaros linksmybių dar 

norėčiau paminėti ir tai, kad pas mane po savaitę 

svečiavosi draugės iš Vilniaus – Onutė ir Elena. Su jomis 

sugalvodavom įvairiausių linksmybių ir smagiai leidom 

laiką – maudėmės, uogavom, važiavom į miestą ir dar 

visokių pramogų prisigalvojom. Taip pat ir mano vietinės 

jurbarkietės draugės Aistė ir Vasarė ne kartą buvo pas 

mane. Ir aš pas jas. Juk per vasarą taip pasiilgstu 

draugių... 

 
        Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė     
 

KONCENTRO DIENA SUDARGE 
Kaip ir kasmet tradiciškai rudenį 5 klasių 

mokiniams rengiama socialinių mokslų ir dorinio ugdymo 

koncentro diena ,,Išvyka į Sudargo istorines vietas“. 

Skaitytojams pateikiame jaunosios korespondentės 

įspūdžius. 

Išaušo žvarbokas spalio dienos rytas, tačiau 

nuotaikos nesugadino. O ar žinote kodėl? Ogi todėl, kad 

išvykstame į nuostabų gamtos kampelį – Sudargą. Su 

nekantrumu laukiame autobuso. Štai ir jis! 

Šurmuliuodami sulipame ir iškeliaujame.   

Po neilgos kelionės autobusas sustojo aikštelėje. 

Čia trumpai pažaidėme ir važiavome toliau. Pagaliau mes 

jau prie piliakalnių. Vaizdas, gamta – kaip iš paveikslo! Ėjome prie 

piliakalnių. Mes vaikščiojome, o mokytojos pasakojo tų vietų istoriją. 

Įdėmiai klausėmės ir gėrėjomės gamta: senais medžiais, srauniu 

Nemunu... Pasigrožėję gamta ir sužinoję daug naujų istorijos faktų, 

aplankėme žymių žmonių kapus. 

Metas namo – įspūdžių daug, žinių taip pat. 

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

,,MUZIKOS FIESTA“  

MOKINIUS SUKVIETĖ Į VELIUONĄ 
 

Rugsėjo 13 dieną Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje 

vyko renginys ,,Muzikos fiesta“.  

Tai šventė, skirta Jurbarko 

rajono muzikuojančiam jaunimui. 

Renginyje dalyvavo mokiniai iš 

Veliuonos, Eržvilko, 

Skirsnemunės, Vadžgirio ir 

Jurbarko mokyklų. Pirmiausia 

pasirodė mūsų mokyklos 

vokalinis ansamblis ,,Svaja“, 

vadovaujamas mokytojos 

Stanislavos Januškevičienės. Tai 

buvo toks pirmasis dainininkių 

pasirodymas projekte. Rajoninio 

projekto ,,Muzikos fiesta“ 

dalyviai sakė, kad tai labai 

smagus renginys: ne tik skambėjo 

muzika, bet buvo ir įdomių 

žaidimų - visi galėjo puikiai 

praleisti laiką. O po renginio, vakarėjant prasidėjo diskoteka. Visiems 

buvo smagu susitikti su seniai matytais draugais.  

Visi renginio dalyviai ir žiūrovai džiaugėsi apsilankę ,,Muzikos 

fiestoje“. Tikimės, kad šis projektas dar ne kartą sukvies muzikuojantį 

mūsų krašto jaunimą. 

 

Linkime 
smagių,  
įdomių 
rudens 

atostogų! 
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