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ŠIAME NUMERYJE: 
 Šventiniai renginiai 
 Trumpai apie renginius, konkursus 

 Medos Sinkutės darbelių paroda 

 Mokyklos suolas – tiltas į būsimą profesiją 

 Netradicinis interviu, arba kelios minutės su J.Griškumi 

 
           

Mielieji,  
sveikinu visus su 

artėjančiomis 

gražiausiomis metų 

šventėmis. Noriu 

palinkėti Jums to, kas 

įprasmina tikrąsias 

vertybes: jaukaus 

šeimos židinio, meilės 

artimui, nuoširdumo, 

santarvės, tarpusavio 

supratimo, dvasios 

ramybės. Gražių ir jaukių Jums artėjančių šv. Kalėdų 

ir Naujųjų metų!  

                                        Mokyklos direktorius 

 
        Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

ADVENTO RYTMETYS 
Gruodžio 16 d. mūsų mokyklos 

aktų salėje vyko Advento rytmetys.  

8b klasės merginos papasakojo 

apie kiekvienos advento žvakės 

reikšmę. Ketvirtokai parodė 

vaidinimą apie Jėzaus gimimą. 7b 

klasės mergaitės atliko dainą ,,Last 

Christmas“, o ansamblis ,,Svaja“ 

padainavo ,,Aleliuja“. 

Renginys buvo labai jaukus ir 

ramus. Jo sumanytojos – tikybos 

mokytoja S.Norkienė,  muzikos mokytoja S.Januškevičienė bei 

dalyviai tikisi, kad Advento rytmetys taip pat patiko ir žiūrovams.   

 

 

 
        Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

,,JAU ARTĖJA KALĖDOS“ 
Gruodžio mėnesį mokykloje buvo juntamas 

prieššventinis šurmulys, sklandė kalėdinės 

nuotaikos.   

Mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbos, 

tradiciškai parengė programėlę ,,Jau artėja 

Kalėdos“. Renginį pradėjo mažieji antrokai, kurie vokiečių kalbos 

mokosi dar tik 4 mėnesius. Apie džiugų švenčių laukimą gražiai 

papasakojo penktokai, parodydami išmoktą taisyklingą tarimą. 

Pasaką apie gerąją mergaitę, kuri atidavė vargšams paskutinį 

duonos kąsnį ir visus rūbus, įtaigiai suvaidino ketvirtokai. 

Pagrindinį vaidmenį atliko S.Lopetaitytė, jai puikiai talkino 

E.Bajorinas, R.Grigaitis, K.Kavaliauskas, E.Pranskaitis ir 

N.Žilaitis. Šeštokai vaidino pasaką ,,Ežys ir kiškis“: susiginčijo 

abu ir lenktyniavo, nes norėjo sužinoti, kuris greitesnis. Be abejo, 

kiškis buvo greitesnis, tačiau savo gudrumu ginčą laimėjo 

ežiukas. Šiuos herojus puikiai vaidino G.Gotautas (ežys) ir 

S.Griškus (žiūrovus sužavėjęs kiškis). Vėliau mokiniai žiūrėjo 

animacinį filmą ,,Kalėdos pas vištas“. 

Programėlė ,,Jau artėja Kalėdos“ kasmet būna linksma, 

nuotaikinga. Jos sumanytoja – vokiečių kalbos mokytoja Raminta 

Damušienė, kuriai idėjų, kūrybiškumo niekada netrūksta. 

 

 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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         ,,Žvilgsnio“ korespondentų fotoreportažas 

 

ŠVENTINIAI RENGINIAI 
 

 

 

¤Gruodžio 11 d. 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje 

vyko geriausių Bendrojo ugdymo 

mokyklų sportininkų 

apdovanojimai. Tarp gausybės 

sportininkų pateko ir mūsų 

mokyklos 8b klasės mokinė Renata 

Jasevičiūtė, kuri buvo iškilmingai 

pagerbta ir apdovanota. 

Sveikiname!  

¤ Gruodžio 17 d. vyko 7 klasių 

kalėdiniai kvadrato ir 8-10 klasių krepšinio 3x3 turnyrai. Po 

varžybų vyko tolimojo metimo konkursas. Tą dieną pirmiausiai 

pergalės džiaugsmą patyrė kvadrato varžybų nugalėtojai – tai 7c 

klasės komanda. Vėliau paaiškėjo ir geriausi krepšininkai: 3x3 

varžybose I vieta džiaugėsi 8b klasės komanda ,,Kūčiukai“, o 

tolimojo metimo konkurso nugalėtoju tapo dešimtokas Gytis 

Abryla. 

¤ Jau kelinti metai mūsų 

mokyklos bendruomenė 

organizuoja kalėdinę akciją 

Viešvilės vaikų globos 

namų auklėtiniams. Anksčiau 

buvo mezgami ir dovanojami 

šalikai, riešinės, buvo vežami 

žaislai, saldumynai. Šiais 

metais technologijų mokytojos 

pasiūlė dovanoti puodelius, 

,,aprengtus'' megztukais. 

Neįtikėtina – paruošta 

dovanojimui net 111 puodelių! 

Gruodžio 17 d. būrys mokinių 

ir mokytojos J.Kundrotienė, 

I.Valošinienė, A.Muleikienė, socialinė pedagogė N.Paulikienė 

paruošę programą, nupirkę gardžių vaišių, o į puodelius įdėję 

skanių saldainių (jie mokyklos labdaros ir paramos fondo 

dovana) važiavo lankyti Viešvilės vaikų globos namų auklėtinių. 

Tą jaukią popietę visi linksminosi kartu su Kalėdų seneliu – 

šoko, dainavo, dalino dovanėles, vaišinosi. Didžiausias šventinis 

džiaugsmas – dalintis šiluma, draugiškumu, bičiulyste ir gerumu. 

¤ Gruodžio 18 d. vyko 3-4 

klasių ir 5-6 klasių 

kalėdiniai kvadrato 

turnyrai. Turnyro 

pradžioje su nuotaikinga 

kalėdine programa 

pasirodė ritminių šokių ir 

,,Domino" kolektyvai. 

Pradinukų kvadrato 

varžybas laimėjo 4a klasė, 

II vieta atiteko 4c klasei. 

5-6 kl. kvadrato varžybų nugalėtojai - 5a klasė, II vieta atiteko 

6c klasei.   

¤ Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo inicijuojamas 

„Coca-Cola“ Kalėdų karavanas keliauja per Lietuvos miestus 

bei miestelius jau 14 kartą. Šiemet, užsukęs ir į mūsų miestą, 

karavanas stabtelėjo prie šventiškai papuoštos eglės miesto 

aikštėje. Į Kalėdų 

karavano sutikimą skubėjo 

mūsų mokyklos penktų 

klasių moksleiviai. 

Kadangi tai vienas 

ilgiausią istoriją turinčių 

labdaros projektų 

Lietuvoje, kurio 

pagrindinis tikslas padėti 

kaimo mokykloms kuriant 

geresnes sąlygas ugdymui ir sportui, mūsų mokiniai įteikė 

dovaną – krepšinio kamuolį.  

¤ Akcija ,,EKO kalėdinis 

žaisliukas“ šiemet itin 

sėkmingai pavyko: žaisliukais 

pasipuošė stilizuotos kalėdinės 

eglutės koridoriuose ir mokyklos 

fojė. Geriau apžiūrėjus 

puošmenas galima pastebėti, kad 

eglutės žaisliukai pagaminti 

naudojant antrinę žaliavą 

(plastiką, metalą, stiklą) ir įvairią techniką (rišimą, siuvimą, 

mezgimą, pynimą, dažymą, klijavimą, karpymą ir kt.). Projekto 

,,Žalioji laboratorija“ akcijos metu ,,Padovanok nereikalingiems 

daiktams antrą gyvenimą“ sukurta beveik 80 įdomių kalėdinių 

dekoracijų! 

¤ Gruodžio 19 

diena pradinių 

klasių mokiniams 

buvo šventiška: 1, 

2 klasių mokiniai 

rinkosi į kalėdinį 

rytmetį, o 

vyresnieji, 3, 4 

klasių mokiniai, 

skubėjo į kalėdinę 

popietę. Klasėse 

buvo žaidžiama, 

linksminamasi, vaišinamasi. Vėliau aktų salėje vyko ,,Varlytės 

teatro“ vaidinimai, vaikučius aplankė Kalėdų senelis. Stebuklų, 

linksmybių ir puikių įspūdžių akimirkos dar ilgai bus 

nepamirštamos! 

¤ Gruodžio 20 diena – 

šventinių renginių 

vyresnėse klasėse diena. Ji 

ypatinga 5-7 klasių 

mokiniams, kurie rengė 

pasirodymus tema 

,,Pasaulio šalys 2013“. Ir 

ko tik scenoje nebuvo! Čia 

galėjai išvysti atvykėlius 

iš Indijos, Japonijos, 

Graikijos, Prancūzijos, 

Rusijos, net Afrikos ir kitų kraštų. Linksmybių netrūko – buvo 

galima ir patiems  pasirodyti, ir į kitus pažiūrėti. O štai 8-10 

klasių mokiniai rengė pasirodymus, kuriuose buvo galima 

atpažinti filmų herojus, dainas. Ypač šaunus buvo žinomo šokėjo 

S.Skambino ir grupės mūsų mokinių parengtas pasirodymas bei 

bendras visų šventės dalyvių šokis. Be to, klasėse vyko 

šventiniai vakarėliai, kurių metu skambėjo sveikinimai, buvo 

keičiamasi dovanėlėmis. Pasibaigus renginiams visi smagūs 

skubėjo namo – juk prasidėjo ATOSTOGOS! 
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TRUMPAI... 

¤Lapkričio 22 d. mūsų mokyklos 

mokinių komanda dalyvavo respublikinėse 

dainų varžytuvėse ,,Visa širdim pajuski 

džiaugsmo šviesią viltį“. Renginys buvo 

skirtas paminėti Pasaulinę smurto prieš vaikus dieną, skatinant 

vaikų kūrybiškumą. Komandą sudarė 7c klasės dainuojančios 

merginos ir 8c klasės vaikinai. Mokiniai turėjo ne tik padainuoti, 

bet ir pristatyti komandą, sukurti vieningą aprangos stilių, 

atspindintį renginio idėją. Mūsų mokiniai dainų varžytuvėse 

programą pateikė linksmai, išradingai, todėl pelnė 

spalvingiausios komandos vardą.  

¤Lapkričio 27 d. Naujamiesčio pagr. m-kloje vyko rajoninis 

vaikų, mokinių, 

pedagogų ir 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistų 

konkursas ,,Sveikuolių 

sveikuoliai“. Nors jo 

nugalėtojais tapo 

Girdžių pagr. m-klos 

mokiniai, džiugu, kad 

mūsų mokyklos 5b 

klasės komanda 

,,Kraujo lašas“ gerai pasirodė ir užėmė III vietą.  

¤Lapkričio 29 d. mūsų mokyklos 

ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo 

katalikiškosios viktorinos ,,Irkis į 

gilumą“ pirmajame etape. Į kitą etapą 

pateko geriausiai į klausimus atsakiusios 

penkios ketvirtokės: A.Knapkytė, 

L.Pažereckaitė, A.Einingytė, 

G.Simanavičiūtė ir D.Šimkutė. Mergaitės 

dalyvaus antrajame viktorinos etape, 

kuris bus organizuojamas Jurbarko 

Švenčiausios Trejybės parapijoje.  

¤Gruodžio 7 d. mūsų mokykloje 

vyko 2013-2014 m.m. IX Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 

mergaičių (gim. 2001 m. ir jaun.) zoninės kvadrato varžybos. 

Mūsų mokyklos 

mergaitės iškovojo 

III vietą. I vieta 

džiaugėsi Raseinių 

Šaltinio pagr. m-

klos sportininkės, II 

vieta - Šakių 

,,Varpo“ pagr. m-

klos žaidėjos, o IV 

vieta atiteko 

Kelmės ,,Aukuro“ 

pagr. m-klos sportininkėms. Mūsų komanda buvo pati 

jauniausia: 1 - ketvirtokė, 6 - penktokės ir 3 - šeštokės. Todėl 

trenerė tikisi, kad  kitais metais didžiuosimės pirmąja vieta! 

¤Gruodžio 10 d. mokykloje vyko praktinis muzikos 

mokytojų seminaras ,,Susitikime dainoj“, kurį organizavo 

mokytojos metodininkės S.Januškevičienė (Vytauto Didžiojo 

pagr. m-kla) ir D.Lapienė (A.Sodeikos meno m-kla). Seminare 

aptarta, kaip muzikos mokytojams sekasi dirbti su mokinių 

vokaliniais kolektyvais, kaip pastaruoju metu kinta muzikos 

mokytojų darbas, dalintasi mintimis, kokie būdai ir metodai 

galėtų padėti sėkmingiau mokyti vaikus muzikos, pabrėžta, kad 

seminaro metu mokytojai suteiks vieni kitiems stiprybės, 

tikėjimo savo veikla bei naujų idėjų. Renginyje dalyvavo mūsų 

mokyklos, Naujamiesčio pagr. m-klos, A.Giedraičio-Giedriaus ir 

Eržvilko gimnazijų kolektyvai, jų vadovai. ,,Susitikime dainoj“ – 

ilgametes tradicijas puoselėjantis, šiemet jau dešimtasis renginys, 

kuriame anksčiau yra dalyvavę ne tik mūsų krašto kolektyvai, bet 

ir svečiai iš Panevėžio, Alytaus, Jonavos, Raseinių, Kauno. 

 

 
      Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

DARBELIŲ PARODA  
  Medos Sinkutės darbelių paroda 

,,Katiniukų žaidimai”, pasak bibliotekininkės 

R.Kulikauskienės, pati lankomiausia paroda, 

vykusi mokyklos skaitykloje. 

,,Katiniukų žaidimų” autorė Meda Sinkutė sako, kad 

mozaikas kurti pradėjo prieš ketverius metus (beje, Meda dabar 

antrokė), kai gulėjo ligoninėje ir nuobodžiaudama nutarė imtis 

kokios nors mielos veiklos. Taigi mozaikų dėliojimas 

praskaidrindavo laiką, nes detalės, kurias reikia dailiai sudėlioti, 

yra labai spalvingos ir linksmos. ,,Aš dėlioju paveikslėlius 

kiekvieną dieną iš savo svajonių“,- dabar prisipažįsta jaunoji 

kūrėja. Pasirodo, tai nėra vienintelis Medos pomėgis – jai taip pat 

patinka verti karolius, apyrankes, be to,  mėgsta skirstyti įvairius 

nedidelius daiktus pagal spalvas. Matyt, todėl neišdildomą įspūdį 

paliko ir rudenį su tėveliais aplankytas Latvijoje esantis Rundalės 

parkas – čia dailiai komponuojamos gėlės, įvairūs augalai, 

medžiai, tvarkingai driekiasi takeliai. 

Tikimės, kad mokykloje įvyks dar ne viena jaunosios 

kūrėjos Medos Sinkutės darbų paroda. 
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        Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė     

 

MOKYKLOS SUOLAS – 

TILTAS Į BŪSIMĄ 

PROFESIJĄ 
,,Ugdymo karjerai“ koordinatorė 

Rasa Kulikauskienė mielai sutiko pasidalinti mintimis 

apie tai, kas kiekvienam mokiniui turėtų būti 

svarbiausia, jei jau lankant mokyklą galvojama: KUO 

AŠ BŪSIU?   

Kodėl jau 

mokykloje reikia 

galvoti apie 

būsimą darbą? 

Juk 

žmogaus karjera 

prasideda ne tada, 

kai jis baigia 

mokyklą. Karjera 

prasideda tada, 

kai vaikas ateina į 

pirmąją klasę - jis 

įgyja žinių ir patirties, po to mokosi antroje klasėje, 

trečioje ir t.t.  – visą šitą bagažą kiekvienas kraunasi pats 

ir jį atsineša į studijas, kurias pasirenka. 

Kaip susigaudyti savo pomėgiuose? Kokią įtaką 

jie gali turėti būsimai profesijai? 

Kiekvienas yra talentingas ir gabus. O kokioje 

srityje atsiskleidžia šie gabumai, reikia pačiam atrasti, 

išbandant įvairias veiklas, būrelius, užsiėmimus. Ir, be 

abejo, tai gali turėti įtakos renkantis ateityje profesiją. Juk 

jei atrandi, kad tau patinka ir gerai sekasi, pavyzdžiui, 

fotografuoti, tai galbūt tu būsimas fotografas, žurnalistas, 

menininkas?  

Kaip, Jūsų nuomone, reikėtų rinktis profesiją? 

Apie ką pirmiausia reikia pagalvoti? 

Manau, jog pirmasis žingsnis renkantis profesiją – 

būtinybė pažinti save. Išsiaiškinti, koks esi, kokie tavo 

talentai ir gabumai, pomėgiai,  koks yra tavo charakteris, 

kokie tavo trūkumai ir silpnybės, kokia veikla džiugina, o 

kokia ne.  

Ar būsimai profesijai turi įtakos vaiko norai? 

Žinoma, jog turi. Juk kiekvienas vaikas vieną dieną 

tampa suaugusiu žmogumi. Tai kaipgi paties žmogaus 

norai gali neturėti reikšmės jo gyvenimo pasirinkimams? 

Žinoma, reikia įsiklausyti ir į tai,  ką mums pataria mus 

supantys žmonės: tėvai, mokytojai, draugai, – jie juk mus 

mato iš šalies ir gali duoti gerų patarimų. Tačiau 

pagrindinis ir lemiamas žodis priklauso tik pačiam 

žmogui. 

Iš kur žinoti, kokią profesiją geriausia 

pasirinkti? 

Niekas tiksliai nepasakys, kokia konkrečiai 

profesija kam tiksliai tinka. Kaip ir minėjau, pirmiausia 

reikia gerai pažinti save, vėliau domėtis kuo įvairesnėmis 

profesijomis (ką kokios profesijos žmonės veikia, kokių 

asmeninių savybių konkrečiai profesijai reikia). Tada 

belieka išsiaiškinti, kaip įsigyti patikusią profesiją: kokios 

mokyklos, kolegijos ar universitetai rengia tokius 

specialistus, kokius egzaminus reikia išlaikyti, kad tenai 

būtum priimtas. 

Aš labai mėgstu piešti. Ar mano tėvai turėtų 

lavinti šį mano pomėgį? Kaip manote, ar man tai gali 

padėti renkantis profesiją? 

Be abejo, turi lavinti pomėgį, kuris tau patinka. Jei tau patinka 

piešti, kurti, vadinasi, turi meninių gabumų. Juos gali lavinti įvairiai: 

lankyti dailės būrelį ar studiją, meno mokyklą. Gal vieną dieną tavo 

meniniai gabumai ir nulems sprendimą renkantis profesiją? Gal aš 

kalbuosi su būsima dailininke, architekte, dizainere, dekoratore, knygų 

iliustratore? 

Ką patartumėte mokiniams, kad jie jau dabar tinkamai 

ruoštųsi būsimai profesijai? 

Ieškokite savęs, pažinkite save, pieškite, šokite, dainuokite, 

sportuokite, vaidinkite, kurkite, mokykitės, tyrinėkite, domėkitės ir 

suprasite, kas jums įdomu, kokia veikla norėtumėte ir galėtumėte 

užsiimti ateityje. Visos profesijos yra puikios: nėra blogų darbų,  tik 

kartais būna blogai dirbantys žmonės. 

Dėkoju už įdomias mintis, puikius patarimus. 

 M.Barboravičius, B.Bartkutė, D.Blažauskaitė, M.Juškaitė, 

A.Vasiliauskaitė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 

  NETRADICINIS INTERVIU, 

       ARBA KELIOS MINUTĖS 

       SU JOVYDU GRIŠKUMI 

 
8b klasės mokinys Jovydas Griškus spalio mėnesį dalyvavo 

integruoto ugdymo konkurse „Skaudi Lietuvos istorijos dalis“, 

skirtame Vilniaus geto metams ir pelnė 4-tąją vietą Lietuvoje! 

Sveikiname! Skaitytojų dėmesiui pateikiame išskirtinį interviu su 

Jovydu. 

Kokia Tavo mėgstamiausia muzika? 

Rokas. 

Ką dažniausiai sapnuoji, ar sapnai spalvoti? 

Sapnuoju mokyklą. Taip, 

sapnai tikrai spalvoti. 

Kokia Tavo mėgstamiausia 

šventė? 

Kalėdos. 

Kurią televiziją patinka 

žiūrėti? 

TV3, ypač šaunus filmas 

,,Vienas namuose“. 

Kokia spalva Tau labiausiai 

patinka? 

Vienos negalėčiau pasakyti, nes patinka mėlyna ir juoda. 

Koks patiekalas Tau skaniausias? 

Cepelinai, tik be padažo. 

Kokius įspūdžius paliko praėjęs gimtadienis? 

O, labai gerus, ypatingus. 

Pasakyk skaniausių ledų rūšį. 

Vaisiniai. 

Kokia mėgiamiausia sporto šaka ir koks sportininkas Tau 

labiausiai patinka? 

Karatė, o sportininkas – krepšininkas Linas Kleiza. 

Ačiū!  
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