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ŠIAME NUMERYJE: 
 Sueiga prie Vytauto Didţiojo paminklo 

 Mūsų pasididţiavimas 

 Interviu su spec.pedagoge-logopede S.Raudyte 

 Viešnagė ,,Kauno dienos“ redakcijoje 

 Paţintis su naująja tikybos mokytoja S.Norkiene 

 Apie mokyklą linksmai  

 

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

 

TRADICINIS INTERVIU SU MOKYKLOS 

DIREKTORIUMI 
Neseniai baigėsi atostogos. Kaip pailsėjote, gal keliavote?  

Atostogos baigėsi greičiau nei tikėjausi. Ilsėtis nebuvo 

lengva: mintimis vis sugrįţdavau į mokyklą. Keliavau motociklu 

po Baltijos šalis - Latviją ir Estiją. Likau suţavėtas Estijos 

pasiekimais, ypač 

turizmo ir 

paslaugų srityje.  

Prisiminkime 

praėjusius 

mokslo metus: 

kokių svarbių 

įvykių buvo 

mokykloje, kuo 

ypač norėtumėte 

pasidţiaugti?  

Praėjusieji 

mokslo metai buvo pirmieji, kai mokykla tapo pagrindine. 

Dešimtokai tapo vyriausiais mokiniais. Man atrodo, kad labai 

svarbus ir įsimintinas buvo dalyvavimas projekte ,,Kūrybinės 

partnerystės''. Mokytojos Nijolė Kapačinskienė, Nijolė 

Laurinaitienė, socialinė pedagogė Nijolė Paulikienė kartu su 

kūrybos agente Jurgita Nagrockyte, kuriančiuoju praktiku Ryčiu 

Saladţiumi ir 10b klase ne tik papuošė mokyklos erdves, bet ir 

visiems parodė, kiek gėrio ir kūrybinių galių slypi kiekviename 

ţmoguje.  

Kokie šių mokslo metų prioritetai? 

Pasirinkome 3 prioritetus: stiprinti mokėjimo mokytis 

kompetenciją; pagerinti pagalbą mokiniui ir mokytojui; stiprinti 

bendruomenės narių bendradarbiavimą. Taigi norime, kad 

mokytis būtų lengviau, o rezultatai taptų geresni, kad sunkumus 

patiriantis mokinys sulauktų pagalbos, kad gerėtų tarpusavio 

bendradarbiavimas ir supratimas.  

 

 

 

 

Ko norėtumėte palinkėti mokiniams, mokytojams 2013-

2014 mokslo metais? 

Visiems noriu palinkėti būti išgirstiems ir pastebėtiems, 

suprastiems ir įvertintiems. 

 
           Vytenis Greičiūnas, ,,Ţvilgsnio“ korespondentas 
 

MOKSLO METŲ PRADŢIA 
Nors vasara lepino karščiu ir negailėjo saulės spindulių, 

rugsėjo 2-osios rytą kaip tyčia lijo lietus, dangumi slinko niūrūs 

debesys. Tačiau šventinės nuotaikos niekas nesudrumstė – juk 

prasidėjo naujieji mokslo metai!  

Visi moksleiviai suguţėjo į sporto salę, ţinoma, čia 600 

moksleivių ir 

dideliam juos 

atlydėjusių 

tėvelių bei 

artimųjų būriui 

buvo gerokai 

ankšta. Tačiau 

vis tiek smagu 

buvo dideliam 

būryje klausytis 

mokyklos 

direktoriaus 

V.Bakšio 

sveikinimo kalbos, pasidţiaugti apdovanojimus gavusiais 

paţangiausiais bei geriausiai mokyklą lankiusiais praėjusiais 

mokslo metais mokiniais, pasigėrėti pirmokėlių deklamuojamais 

eilėraščiais, kartu su dainininkėmis pašokti bei padainuoti. 

Vėliau iškilmės tęsėsi klasėse, kur mokiniai įteikdami gėlių 

sveikino savo auklėtojas, dalijosi vasarą patirtais įspūdţiais – 

MOKSLO METAI PRASIDĖJO! 

 

 
Kitame numeryje skaitykite: 
☺ interviu su Pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Vida 

Dobiliene; 

☺ interviu su Mokinių tarybos pirmininke Ugne 

Krankauskaite; 

☺ apie Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos 

įgyvendinimą mūsų mokykloje; 

☺ apie mokykloje vykdomus projektus; 

☺ apie įvairius renginius, šventes. 

 

 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŢIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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SUEIGA PRIE VYTAUTO DIDŢIOJO   

PAMINKLO 

Nuostabiai saulėtą rugsėjo 8-osios rytą pulkelis mūsų 

mokyklos mokytojų, mokinių susirinko prie Vytauto Didţiojo 

paminklo, kur vyko sueiga – šventinis Vytauto Didţiojo 

karūnavimo bei Padėkos uţ Lietuvos nepriklausomybės ir 

laisvės apgynimą dienos minėjimas prisimenant ir tai, kad ši 

diena laikoma Tarptautine raštingumo diena. 

Iškilmingą renginį, kurį organizavo Kultūros centras, 

pradėjo ,,Vėjūko“ kolektyvas – skambėjo pagal poeto Maironio 

ţodţius sukurta daina ,,Trakų pilis“. Vėliau ,,Vėjūko“ nariai 

iškėlė Lietuvos vėliavą, o nuskambėjus himnui visus sueigos 

dalyvius su švente pasveikino rajono meras R.Juška. Taip pat 

sveikinimo kalbą pasakė mūsų mokyklos direktorius V.Bakšys, 

o mokslo pirmūnė Eglė Marija Baliukynaitė trumpai priminė 

istorinius faktus, susijusius su šiomis iškilmėmis. Ypač 

šventiškai skambėjo poeto Jono Girdzijausko skaitomos eilės, o 

mūsų mokyklos ansamblio ,,Svaja“ (vadovė S.Januškevičienė) 

atliekamos dainos sulaukė daugybės aplodismentų. Tradiciškai 

šventės metu buvo apdovanotos raštingiausios Vytauto Didţiojo 

pagrindinės mokyklos mokinės: Erika Batarūnaitė (9b kl.), Rūta 

Gavėnaitytė (9a kl.), Guoda Juknevičiūtė (10a kl.) ir Inga 

Laurinaitytė (10a kl.). Joms padėkas įteikė mūsų mokyklos 

direktorius V.Bakšys.   

Pirmąkart minint Vytauto Didţiojo karūnavimo bei Padėkos 

uţ Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą dieną buvo 

surengta istorinė viktorina ,,10 ţingsnelių Vytauto Didţiojo 

link“, kurioje dalyvavo visų trijų miesto mokyklų atstovai. Labai 

smagu, kad nugalėjo mūsų mokyklos komanda – Inga 

Laurinaitytė ir 

Adomas Kulikauskas. 

I vietos laimėtojams 

apdovanojimus įteikė 

Kultūros centro 

direktorė 

J.Mosunovienė, o 

Švietimo skyriaus 

vedėjas A.Gvildys  - 

kitiems viktorinos 

dalyviams. 

Simboliška, kad baigiantis sueigai susirinkusiųjų ţvilgsniai 

kilo aukštyn į dangų – juo driekėsi į šiltuosius kraštus 

išskrendančių paukščių virtinės... 

   
          Guoda Radvilavičiūtė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė     

 

MŪSŲ PASIDIDŢIAVIMAS 
2012-2013 m.m. labai gerai mokėsi ir mokslo metų 

pradţios šventėje padėkomis buvo apdovanoti šie mokiniai: 

G.Dulaitytė, N.Gervylius, U.Gudţiūnaitė, V.Martišiūtė (2a); 

K.Bakaitytė, U.Čiauškaitė, P.Greičius, I.B.Kubiliūtė,  S.Paulaitis 

(2b); G.Bartkutė, G.Jancevičiūtė, A.Uţemeckas (3a); 

S.Gotautaitė, M.Jokimaitis, G.Jakštys, A.Andriukaitytė, 

A.Globys (3b); D.Povilaitytė, Š.Ţibutis (3c); U.Birgiolaitė, 

S.Lopetaitytė (4a); 

L.Paţereckaitė, 

M.Zaksaitė (4b); 

V.Klevinskaitė, 

S.Spaustynaitytė 

(5a); 

M.Barboravičius, 

B.Bartkutė, 

D.Blaţauskaitė, 

K.Maţintaitė (5b); 

B.Jociutė, 

A.Jurkšas, 

E.Dumčiūtė, T.Martišius (5c); D.Jokšaitė, K.Staneikaitė, 

V.Šlickytė, V.Rainytė (6a); K.Ambrutaitytė, M.Baltrušaitytė, 

G.Butkutė, S.Griškus (6b); G.G.Gabšytė, V.Braţenko, 

A.Lazdauskaitė, E.Škudzinskas (6c); U.Boveinytė, A.Noreika, 

K.Daukintytė (7a); V.Aukštakalnytė, U.Balčiūnaitė, Martyna 

Sakalauskaitė, Meda Sakalauskaitė, G.Skilinskaitė (7b); 

J.Adomavičiūtė (7c); V.Uksaitė, U.Bosaitė, J.Griškus, 

L.Grybaitė, I.Jomantaitė, G.Jurevičiūtė, A.Kulikauskas, 

G.Onusaitis, V.Paţereckaitė, U.Samulevičiūtė (8b); 

R.Karpavičiūtė, Š.Lazdauskas, L.Mankus (8c); I.Foktaitė, 

G.Laurinaitytė, A.Virbauskaitė, G.Bastikaitytė (8d); 

E.M.Baliukynaitė, I.Laurinaitytė (10a).   

2012-2013 m.m. nepraleido nė vienos pamokos ir mokslo 

metų pradţios šventėje padėkomis buvo apdovanoti šie 

mokiniai: N.Gervylius, U.Gudţiūnaitė, A.Šiaulys (2a); 

E.Pavalkis, S.Petrauskaitė, E.Buitkutė, H.Steponaitis (3b); 

I.Andriukaitytė, A.Dirvaitė (4b); E.Bajorinas, K.Gobytė, 

N.Ţilaitis (4c); M.Barboravičius, K.Maţintaitė (5b). 

Tikimės, kad šiemet mokslo pirmūnų bei puikiai mokyklą 

lankančių mokinių dus dar daugiau. Sėkmingų jums visiems 

mokslo metų! 

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

 

DALYVAUJAME PATYČIŲ IR 

SMURTO PREVENCIJOS 

PROGRAMOJE 
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 maţinti patyčių 

ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Šios programos tikslas - 

mokyti visą mokyklos personalą atpaţinti, pastebėti patyčias ir 

tinkamai į jas reaguoti.  

Plačiau – kitame numeryje. 

 

 

http://www.sppc.lt/get_file.php?file=bEdWc3pISFRhSjZkbkd0bWw2dVgwNXJVeVp2SXozR3JhMmVaeHAlMkZWbGROcmw1N05hdEpscE1obW1LckpxR2pUbk1lV1pwblBuNnRwWjVYU3lkdkh5SmVpY00xc3g1S1F4cDlxcTh1bGxNOXZrOHFyeE5OeHA1U2J4SkhNMDVxVmxxTnF3NXJLazVxVm81cWNucXRwa203Ym01NlR6SEtqWTUzSDFjaVZ5TXlXbjVyUW5jbVRac3BzYTIlMkJXWm1mVGFOU2VySk9lYW9aa2lNT0NuOWJLMkplZmI5ZWYyR1dTeUt1YVpaWm1sWkZ2emN1cW04aHdvcGlzeE5HYTJNalBtSmVmMFolMkZYbDFHWWFXVm55V21XbEoyU25haWEwMnVybG5QRm5aOCUzRA==
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      K.Lukoševičiūtė, D.Garšvaitė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentės     

 

MOKYKLOJE DIRBA NAUJA 

SPECIALISTĖ  
 

Mūsų mokykloje šiemet pradėjo dirbti specialioji 

pedagogė – logopedė Simona Raudytė. Pakalbinome ją ir 

suţinojome daug įdomių dalykų. 
Kodėl pradėjote 

dirbti mūsų 

mokykloje? 

Mokykla ieškojo 

specialisto, o aš – 

darbo, taigi 

pamėginau čia 

įsidarbinti ir man 

pavyko. Labai 

dţiaugiuosi dėl 

to, nes visada 

norėjau dirbti 

didelėje ir 

graţioje mokykloje, o ši mokykla pateisino visus mano 

lūkesčius. 

Ar dirbote anksčiau? Jeigu taip, tai kur? 

Taip, jau man yra tekę dirbti ir anksčiau. Dirbau vienoje 

Ţemaitijos vidurinėje mokykloje, kur įgavau reikiamos patirties, 

nes visai neseniai esu baigusi studijas.  

Ką veikiate laisvalaikiu?  

Mano laisvalaikis gana įvairus. Daţniausiai stengiuosi jį 

praleisti su šeima, artimais draugais. Radus laisvesnę valandėlę 

visada atsiverčiu paskaityti įdomią knygą (labiausiai patinka 

tikrais gyvenimo faktais paremtos istorijos). Daugumai patarčiau 

perskaityti D.Terakowsk'os ,,Lėliukę“ arba M.Rothenberg 

,,Vaikai smaragdo akimis“, nes tokios knygos atskleidţia ir 

parodo tai, ko mes kartais nepastebime ir nesuprantame. Taip pat 

mėgstu skaityti poezijos knygas, ţiūrėti dokumentines laidas, 

susijusias su pasaulio istorija, gyvūnija ar gamta. Be to, 

laisvalaikiu stengiuosi kuo daugiau laiko praleisti gamtoje - 

gėriuosi mūsų gamtos nenusakomu groţiu. Tik dabar nedaug 

turiu laisvo laiko, nes vis dar studijuoju magistrantūroje - gilinu 

savo ţinias, tad nemaţai savo laisvo laiko tenka skirti mokslui 

bei baigiamųjų darbų rašymui. 

Jūs jurbarkietė ar atvykote iš kitur? 

Aš esu grynakraujė ţemaitė. Atvykau iš nedidelio Plungės 

miesto, kuris garsus savo istorine praeitimi (Plungės parke 

didingai stovi kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai, kuriuos 

būtinai turėtumėte aplankyti).  

Kada ir kodėl nusprendėte tapti logopede? 

Jau nuo maţų dienų svajojau tapti mokytoja, nes meilę šiai 

profesijai įskiepijo mano mama, kuri taip pat yra mokytoja. Iš 

pradţių net norėjau tapti istorijos mokytoja, kaip ir ji, bet 

vidurinėje mokykloje nusprendţiau, kad noriu būti kitokia 

mokytoja. Domėdamasi įvairiomis pedagoginėmis 

specialybėmis, ypač susidomėjau specialiąja pedagogika – 

logopedija. Studijų metu supratau, kad  būtent ši profesija ir yra 

mano tikrasis pašaukimas. 

Kokie įspūdţiai pradėjus dirbti mūsų mokykloje? 

Įspūdţiai kuo geriausi, nes visa mokyklos bendruomenė - tai 

labai šilti, paprasti ir nuostabūs ţmonės.  

Jūsų darbas Jums malonumas ar pareiga? 

Man mano darbas – didelis malonumas. Kaip teigė 

Konfucijus: ,,Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos 

dienos nereikės dirbti.“ 

Papasakokite apie savo darbą. 

Kadangi aš esu ne vien logopedė, bet ir specialioji pedagogė, 

tai mano darbas apima gana daug sričių. Aš ne tik padedu 

mokiniams išmokti gerai tarti įvairius garsus, bet ir stengiuosi 

padėti išmokti rašyti be klaidų, gerinti skaitymo ar matematinio 

skaičiavimo įgūdţius. Taip pat teikiu reikiamą informaciją 

mokytojams, mokinių tėveliams, kad mokiniai greitai patirtų 

sėkmę mokymosi procese. Tik man keisčiausia tai, jog daugumai 

mokinių atrodo, jog yra gėda eiti pas logopedą ar specialųjį 

pedagogą. Kai aš studijavau, net pusė mano kurso draugų 

mokykloje lankėsi pas šiuos specialistus, bet juk tai nesutrukdė 

jiems baigti studijų ir tapti kvalifikuotais specialistais. Taigi,  

jeigu yra siūloma pagalba, tai kodėl jos reikia atsisakyti? Ar 

vėliau neteks gailėtis? Mano kabineto durys Jums visada atviros: 

visiems galiu paaiškinti, kaip reikia atlikti namų darbus, patarti 

arba išklausyti.  

Dėkojame uţ pokalbį, linkime sėkmės darbuojantis mūsų 

mokykloje. 

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

 

VIEŠNAGĖ ,,KAUNO DIENOS“ 

REDAKCIJOJE  
Geguţės 27 d. rytą mes, Jaunųjų ţurnalistų būrelio nariai, 

kartu su vadove Violeta Greičiūniene vykome į seminarą Kaune, 

kur ketinome pasisemti patirties laikraščio ,,Kauno diena“ 

redakcijoje.  

Pirmiausiai aplankėme Laisvės alėjoje esančią Šv. Mykolo 

Arkangelo (Įgulos) baţnyčią ir joje įsikūrusį muziejų neregiams. 

Pasirodo, jį 2005 m. sukūrė Lietuvos ir uţsienio šalių studentai, 

vadovaujami skulptoriaus, Nacionalinės premijos laureato 

Roberto Antinio. Muziejaus idėja – jutiminė patirtis ir šios 

patirties raiškos būdai (klausa, uoslė, lytėjimas). Erdvines 

instaliacijas primenančią muziejaus ekspoziciją „XXI amţiaus 

katakombos“ sudaro aštuonios skirtingos dalys: brasta, landa, 

sodas, pirmas slenkstis, riba, antras slenkstis, fragmentai, 

atmintis. Ekspozicija yra visiškai nematoma, lankytojai turi 

orientuotis aklinoje tamsoje. Iš tiesų tokia nauja patirtis mus 

gerokai pribloškė, šiek tiek išgąsdino, bet paliko puikų, 

neišdildomą įspūdį.  

Vėliau Laisvės alėja keliavome iki ,,Kauno dienos“ 

redakcijos. Mus pasitiko vyriausioji redaktorė Jūratė 

Kuzmickaitė. Ji parodė 

redakcijos patalpas, 

supaţindino su 

darbuotojais bei jų 

pareigomis, taip pat 

papasakojo apie laikraštį 

,,Kauno diena“ ir 

ţurnalisto profesiją. 

Įdomu buvo stebėti, kaip 

bendroje salėje dirba 

leidinio korespondentai. 

Suţinojome, kaip renkama informacija, rašomi bei redaguojami 

straipsniai, mums buvo paaiškinta, kaip maketuojamas, kur 

spausdinamas ir kaip platinamas laikraštis ,,Kauno diena“. 

Vyriausioji redaktorė atskleidė keletą ţurnalistinių gudrybių, 

kurias ketiname pritaikyti leisdami savo mokyklos laikraštį 

,,Ţvilgsnis“. Viešnagė buvo ne tik turininga, bet ir naudinga. 

 Savo kelionę pratęsėme ,,Akropolio“ pramogų centre. Vieni 

ţiūrėjome filmus, kiti linksmai leidome laiką ant ledo. Grįţome 

pilni įspūdţių ir gerai nusiteikę, o uţ suteiktą galimybę tobulėti, 

plėsti akiratį esame dėkingi savo mokyklos Labdaros ir paramos 

fondui bei administracijai. 

 
      

http://lt.wikiquote.org/wiki/Darbas
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 SUSIPAŢINKITE - NAUJOJI 

TIKYBOS MOKYTOJA  

SIGITA NORKIENĖ 
 Kodėl 

pasirinkote šį 

darbą?  

Nuo vaikystės 

svajojau būti 

mokytoja. 

Ar turite savo 

mokymo 

sistemą? Jeigu 

taip, tai 

papasakokite 

apie ją. 

Specialios mokymo sistemos neturiu. Vadovaujuosi 

bendru tikybos principu: ,,Gyvenimas – Tikėjimas – 

Gyvenimas“. 

Ar daug reikia tolerancijos dirbant su mokiniais? 

Tolerancija. Lietuviškas šio ţodţio atitikmuo - pakanta. 

Aš manau, kad ţmogų reikia mylėti, tą ir stengiuosi 

daryti. 

Kokios savybės reikalingos, kad būtum geras 

mokytojas?  

Tai meilė ir sąţiningumas. Geras mokytojas yra mylintis, 

kantrus, linksmas, patrauklus, malonus, supratingas, 

atsidavęs savo darbui ir mokiniams... Galima vardinti ir 

vardinti gero mokytojo savybes. Man gero mokytojo 

pavyzdys yra Jėzus. 

Koks Jūsų santykis su Dievu ir religija? 

Savo santykį su Dievu galiu apibūdinti vieno šventojo 

ţodţiais: ,,Be Dievo aš niekas esu, be Dievo nieko neturiu 

ir be Dievo nieko negaliu.“ 

Ar nesigailite pasirinkusi mokytojos profesiją? 

Nesigailėjau, tikiuosi, kad neteks pasigailėti. 

Kas paskatino atvykti į mūsų mokyklą? 

Noriu išbandyti save naujoje mokykloje, o svarbiausia tai, 

kad čia skautai liko be vadovės. Tai ir atvykau, kad 

atkurčiau skautų draugovę. 

Kiek laiko dirbate tikybos mokytoja? Gal dėstysite 

kitus dalykus?  

Šis rugsėjis jau yra 16-as man dirbant tikybos mokytoja. 

Kitų dalykų nedėstysiu. 

Kokiuose miestuose ar miesteliuose esate gyvenusi? 

Gimiau Pagėgiuose, o gyventi teko Šilutės rajone 

Kintuose, Tauragėje ir Sudarge. 

Kokią nuomonę susidarėte apie Jurbarką? 

Jurbarkas man savas ir mielas miestas, nes jo pašonėje, 

Sudarge, jau gyvenu 27 metus. 

Ką manote apie mūsų mokyklą? Kokie pirmieji 

įspūdţiai? 

Kiek kartų vaţiuodavau pro šalį, vis galvodavau, kokia 

didelė ir graţi mokykla, norėčiau joje dirbti. Matote, kad 

jei ko nors nori, tai gyvenime išsipildo. Šioje mokykloje 

jaučiuosi labai gerai, nes čia mokosi ir dirba labai geri 

ţmonės. Nė vienas neatsisakė padėti, kai paprašiau 

pagalbos. 

Dėkojame uţ pokalbį, linkime sėkmės 

darbuojantis mūsų mokykloje. 

 

 

          APIE MOKYKLĄ LINKSMAI 
 

 

Mokytoja klausia Petriuko: 

-Petriuk, kuo būsi uţaugęs? 

Petriukas: 

- Televizijos laidų ţiūrovu! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 

Mokytojas klausia: 

- Petriuk, koks veiksmaţodţio laikas: aš 

prausiuosi, tu prausiesi? 

-Sekmadienio vakaras, pone mokytojau... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
Pareina Petriukas namo. Mama klausia: 

- Ar rodei tėvui paţymių knygelę?       - 

Taip, rodţiau, - atsako Petriukas.       -Ir ką 

sakė?                                            - Sakyti su 

keiksmaţodţiais?                -Aišku, kad be!                                                                        

- Tada - nieko. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
Tėvas klausia Petriuko: 

- Kaip sekasi mokykloje, kokie pasiekimai? 

- Puikiai. Kontraktas su penkta klase pratęstas 

dar metams. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
- Mokytoja, ar galima bausti ţmogų uţ tai, ko 

jis nepadarė? - klausia Petriukas. 

- Ţinoma ne, - uţtikrina mokytoja. 

- Tai gerai, nes aš nepadariau namų darbų... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
Grįţta Petriukas namo ir sako mamai: 

- Mama, nori išvardinsiu skaičius nuo vieno 

iki dešimt? 

- Išvardink, - sako mama. 

- 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, - išvardina 

Petriukas. 

- O kur dvejetas? - nesupranta mama. 

- Paţymių knygelėje, - atsako Petriukas. 

 
 

 

Vytauto Didţiojo pagr. m-klos laikraštis 

Leidţia: Jaunųjų ţurnalistų būrelis  

(vadovė V.Greičiūnienė) 

Adresas: Vytauto Didţiojo g. 53a, Jurbarkas 

Tiraţas 90 egz. 

El. versija: www.jvdm.lt 

El. paštas:  greiciuniene@jvdm.lt 
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