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        Rugilė Mažeikaitė, 8b klasės mokinė 

 

POPIETĖ SU SVEČIAIS IŠ 
VIEŠVIL ĖS VAIKŲ 

GLOBOS NAMŲ 
 Jau ne pirmi metai mūsų mokiniai  draugauja su 

Viešvilės vaikų globos namų auklėtiniais. Senas bendravimo 
tradicijas ir šiemet pratęsė renginio organizatorės  socialinė 
pedagogė N. Paulikienė ir technologijų  mokytoja J. 
Kundrotienė.  

Buvo įprasta, kad prieš šventes mūsų mokyklos mokiniai 
su parengta programa ir dovanėlėmis vykdavo į Viešvilę. 
Šiemet  mokyklos rankdarbių būrelio nariams kilo idėja pulkelį 

Viešvilės vaikų 
globos namų 

auklėtinių 
pasikviesti į 

svečius. 
Mokiniai ruošė 

dovanėles, 
planavo, ką veiks 
sulaukę svečių. 
Buvo nutarta 
visus įtraukti į 
bendrą veiklą – 

kartu kepti kūčiukus, vieną iš svarbiausių Kūčių vakaro valgių. 

Gruodžio 10 d. popietę nekantriai laukėme pasirodant 
svečių. Į talką buvome pakviesti ir mes, 7a ir 8b klasių 
mokiniai su auklėtojomis D. Vazniene ir B. Adomavičiene. 
Atvykusių vaikų grupę lydėjo buvęs mūsų mokyklos 
auklėtinis, socialinio užimtumo specialistas Vytenis Partikas.  

    Po ekskursijos po mokyklą technologijų kabinete svečių 
jau laukė didieji 
išbandymai: ir berniukai, ir 
mergaitės, pasipuošę 
prijuostėmis, minkė tešlą, 
kočiojo, pjaustė ir šovė į 
orkaitę skardas, pilnas 
kūčiukų... Miltuoti buvo ne 
tik delnai, bet ir skruostai, 
kurie kaito iš džiaugsmo ir 
jaudulio, o akys spindėjo 
džiaugsmu. O kol laukėme, 
kada jau galėsime 

paragauti tų su meile iškeptų kūčiukų, kalbėjomės apie 
senuosius Advento papročius, Kūčių vakarienę ir burtus. Vieną 
burtą (žvakės vašką reikia lašinti į šalto vandens dubenėlį ir 
žiūrėti, kokia figūra išeis ir kokią ateitį išpranašaus) išbandėme 
praktiškai. Būrelis aštuntokų piešė, gamino atvirukus globos 
namuose likusiems vaikams, rašė kalėdinius linkėjimus, 
paruošė lauktuvių maišelius. 

Paragavę šviežių, pačių rankomis iškeptų kūčiukų dar 
žaidėme ramius, Advento vakarui tinkančius žaidimus, šiltai 
bendravome. Išlydėjus svečius draugystė nesibaigė – su kai 
kuriais bendraujame virtualiai. Tikimės, kad mūsų svečiams 
patiko kartu praleistas laikas ir su savimi jie išsivežė daug 
puikių įspūdžių. 
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         ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

NACIONALIN ĖS MOKYKL Ų 
VERTINIMO AGENT ŪROS 
MŪSŲ MOKYKLOS 
IŠORINIO VERTINIMO 
IŠVADOS 

Lapkričio 3–7 d. vyko mūsų mokyklos veiklos kokybės 
išorinis vertinimas. Vadovaujančioji vertintoja - Laima 
Gudaitė, kiti vertintojai: Edita Dilienė, Alma Ramoškaitė, 
Tomas Jankūnas, Asta Martinkienė, Kristina Pušnovienė. 

Išorės vertintojai 
stebėjo 123 
ugdomąsias veiklas: 
111  pamokų, 10 
neformalaus švietimo 
užsiėmimų, 2 klasės 
valandėles bei kitą 
mokyklos veiklą – 
mokyklos vadovų ir 
personalo darbą, 
mokinių elgesį, 

santykius pertraukų metu valgykloje, klasėse, bibliotekoje, 
koridoriuose; kalbėjosi su mokytojais, darbuotojais, mokiniais, 
su kai kuriais jų tėvais; analizavo mokyklos dokumentus, 
mokyklos bei Jurbarko r. savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus pateiktą pirminę informaciją, nacionalinius 
duomenis Švietimo valdymo informacinėje sistemoje, 
Nacionaliniame egzaminų centre, kitus vertinimo metu gautus 
dokumentus (ilgalaikius mokytojų planus, elektroninio dienyno 
įrašus, mokyklos intranete patalpintus dokumentus  ir kt.). 

Nustatyti tokie stiprieji veiklos aspektai, vertinant 1-4 
lygiais: tradicijos ir ritualai (3 lygis), klasių mikroklimatas (3 
lygis), darbo tvarka ir taisyklės (3 lygis), mokyklos vaidmuo 
vietos bendruomenėje (3 lygis), neformalusis švietimas (3 
lygis), mokymo ir gyvenimo ryšys (3 lygis), mokymosi 
motyvacija (3 lygis),pedagoginė, psichologinė ir socialinė  
pagalba (3 lygis), pagalba planuojant karjerą (3 lygis), 
personalo darbo organizavimas (3 lygis). Tobulintini veiklos 
aspektai: mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai (2 lygis), įvairių 
gebėjimų mokinių veiklos diferencijavimas (2 lygis), kiekvieno 
mokinio pažangos stebėjimas (2 lygis), sprendimų priėmimo 
būdai ir kultūra (2 lygis), patalpų ir materialinių išteklių 
tinkamumas, atnaujinimas ir turtinimas (2 lygis). 

Dokumente sakoma, kad mūsų mokyklos bendruomenė, 
pasiremdama savo patirtimi, stipriaisiais veiklos aspektais, yra 
pajėgi stiprinti tobulintinas veiklas siekdama kiekvienam 
mokiniui įmanomo pažangos ir pasiekimų lygio.  

 

 
         ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
DIPLOMAS UŽ GAMTOJAUTOS 

UGDYMĄ 
Lapkričio 26 d. mūsų mokykloje lankėsi 

respublikinio projekto ,,Žalioji stotelė“ atstovės Lina Bakšytė ir 
skulptorė Danielė Šležienė. Buvo organizuotos edukacinės 
dirbtuvės - mūsų mokyklos projekto ,,Žalioji 
laboratorija“ dalyviai turėjo galimybę iš gamtinės medžiagos 
pasigaminti Kalėdinius angelus. Mokyklai buvo įteiktas 

diplomas, nes mokykla pripažinta gamtojautą ugdančia įstaiga. 
Šis  Žaliųjų edukacinių erdvių projekto ,,Žalia stotelė“ diplomas 
įteiktas už kūrybiškumą, bendruomeniškumą, iniciatyvumą ir 
atsakingą požiūrį į supančią aplinką dalyvaujant vaikų žaliųjų 
projektų konkurse ,,Sodo dėlionė“.  

Projekto ,,Žalioji stotelė“ atstovės Lina ir Danielė sako: 
,,Esate vienas didelis žaliasis projektas. Stebinate kūryba bei 
išradingumu. Sugebate išjudinti ir įtraukti visos mokyklos 
moksleivius. Šiemet vėl mus nustebinote ir parodėte, kaip plačiai 
galima panaudoti augalų auginimo veiklas. Ypatingai  sužavėjo 
technologijų panaudojimas projektuojant vieno kvadratinio 
metro sodelius bei serenčių pristatymas miestelio šventėje, 
kuomet vaikai turėjo galimybes išbandyti savo verslumo 
gebėjimus. Na, o kur dar visi kiti užsiėmimai, kurie atveria ne tik 
gamtos pažinimą, tačiau ir vaikų galimybes, jų kūrybiškumą. Tad 
labai ačiū, kad dalyvaujate ir kad tokie esate.“ 

Didžiuojamės savo mokykla!  

 
      Lina Jakaitytė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 
KARIUOMEN ĖS DIENOS MINĖJIMAS 

Tradiciškai lapkričio mėnesio pabaigoje mūsų mokykloje 
9-10 klasių mokiniai dalyvauja kariškose varžytuvėse, skirtose 
paminėti Lietuvos kariuomenės dienai. Renginyje, skirtame 96-
osioms Lietuvos kariuomenės įkūrimo metinėms, viešėjo 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuoto 
pėstininkų bataliono viršila Darius Stanaitis ir vyresnioji 
seržantė Jolita Stanaitienė. 

Pirmiausiai į salę atžygiavo keturios vyresniųjų klasių 
mokinių komandos: ,,Garbės kuopa“, ,,Tėvynės skydas“, 
,,Snaiperės“ ir ,,Triuškintojai“. Viršila Darius Stanaitis priėmė 
vadų raportus, pasveikino dalyvius, papasakojo apie tarnybą 
Lietuvos kariuomenėje. Tada prasidėjo konkursas ,,Šauniausi 
kariai – 2014”. Dalyviai žygiavo, raportavo, atliko rikiuotės 
komandas, kūrė skanduotes, rodė iš anksto parengtus filmuotus 
siužetus ir net dalyvavo pratybose, kur artilerijos sviedinį 
skubiai perdavę komandos draugams šaudė į taikinį. Visa 
komandų veikla ir sirgalių palaikymas buvo komisijos 
įvertinta, o suskaičiavus balus paaiškėjo, kad I vietą laimėjo 
10b klasės komanda ,,Tėvynės skydas“ (Deimantė, Viktorija, 
Nikita, Martynas, Erika, Aurimas, Jonas), II vietą - 10a klasės 
komanda ,,Garbės kuopa“, III vietą - 9a klasės komanda 
,,Snaiperės“, o IV vieta atiteko 9b klasės komandai 
,,Triuškintojai“.  

Už drąsą mokantis palaikyti taiką visi kariai buvo 
apdovanoti padėkomis. Smagu, kad kasmet mokykloje rimtai ir 
kūrybingai minima Lietuvos kariuomenės diena. 
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        Erikas Jocius, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 
 

 PAMIN ĖTA 
TOLERANCIJOS DIENA 

 
Lapkričio  14 d. tolerancijai skirtus 

renginius ruošė Mokinių taryba.  8-10 klasėms vedė Justė 
Pileckytė (8c) ir Raminta Alijošiūtė (10a), 5-7 klasėms -  Ieva 
Girdžiūtė (5c) ir Liepa Pažereckaitė (5b), joms talkininkavo 
jau, galima sakyti, patyrę renginių vykdytojai-savanoriai –
garso operatorius Edvinas Skarbalius (8b) ir jo asistentas 
Mantas Klijūnas (9b).  

Gražioje erdvėje prie rūbinių, ,,Siluetų parke“, tolerancijos 
renginių - varžybų dalyviai kūrė šūkius, vardijo kultūringo, 
tolerantiško žmogaus savybes. 6a klasės mokinių Deivido ir 
Luko sukurtas šūkis ,,Būk tu geras ir šaunus – saugosim vieni 
kitus!“ ragino ne tik šią dieną būti tolerantiškiems, bet ir nuolat 
rūpintis vieniems kitais. Sėkmingiausiai besivaržiusius 
mokinius pirmininkas Benas Butkus ir pirmininko pavaduotoja 
Viktorija Pociūtė apdovanojo mokinių tarybos padėkos raštais. 

Tolerancijos 
dienos proga 
klasėse buvo 
surengti ir rinkimai. 
Mokiniai pačiais 
tolerantiškiausiais 
išrinko savo 
bendramokslius – 
tai Titas Bilevičius 
(1a), Skomantas 
Juškaitis (1b), Adrijana Kuojytė (1c), Donata Čyžaitė (2a), 
Orijana Noreikaitė (2b), Greta Šleževičiūtė (2c), Vakarė 
Martišiūtė (3a), Sidas Paulaitis (3b), Gabija Jankevičiūtė (4a), 
Eva Buitkutė (4b), Aistė Tamulaitytė (4c), Gabija 
Vasiliauskaitė (5b), Matas Kavaliauskas (6b), Valdas 
Valavičius (6c), Aušrinė Kovalenkaitė (7b), Paulina Račytė 
(7c), Greta Lukoševičiūtė (8c), Gabija Dobilaitė (9a), Lukas 
Pocius (9b) ir Agnė Dabulskytė (10a). 

 
         Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 
 

ANTIKORUPCIJOS DIENOS 
KONKURSAI 

Tarptautinę 
antikorupcijos 

dieną iniciavo ir 
paskelbė 

Jungtinės Tautos. 
Gruodžio 9-oji 
pasirinkta todėl, 
kad šią dieną 
2003 metais 

Meridoje 
(Meksikoje) įvyko 

aukščiausio 
politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms 
spręsti. Jos metu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija 
prieš korupciją.  

Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje 
minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti 
dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai 

kelią. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyje rengiamos 
demonstracijos, diskusijos apie verslo įmonių, privačių asmenų 
teises bei korupcijos atvejus. 

Ta proga mūsų mokykloje surengti du konkursai - plakatų 
ir sentencijų. Skelbiame nugalėtojus! Plakatų konkurse skirtos 
dvi pirmosios vietos: 8b kl. už plakatą ,,Žmogus = sąžinė, 
pasitikėjimas“, 10a kl. - ,,Stop korupcijai! Kyšį pasilik sau!“. II 
vietos paskirtos 7a kl. už plakatą ,,Stop kyšiams!“ ir 4c kl. 
,,Mes sakom: ,,Ne - korupcijai!“. III vietomis gali džiaugtis ir 
kitos ketvirtokų klasės: 4b kl. plakatas vadinasi ,,Korupcijai -
ne!“, o 4a kl. - ,,Korupcija man – ne draugas!“. Sentencijų 
konkurse dalyvavo tik septynios klasės (nors plakatus piešė net 
13), iš jų geriausiomis pripažintos ir I vietos laimėtojos yra 6a 
ir 3a kl. II vieta atiteko 5a ir 7c kl. III vietą laimėjo 3b klasė. 6a 
klasės sentencija: ,,Teisingumas turi būti ir mūsų veiksmų, ir 
norų pagrindas.“ (K.Rylejevas) 3a klasės sentencija: ,,Jei nori 
kietai miegoti – gulk į patalą su švaria sąžine.“ (B.Franklinas) 

Dėkojame dalyviams, komisijai, sveikiname nugalėtojus! 

    
         Skautė Deimantė  Šimkutė            
 
 

SKAUTŲ DAINŲ KONKURSAS 
 
 
 

Lapkričio 22 d. į mūsų mokyklą rinkosi Šilalės Simono 
Gaudėšiaus, Viešvilės Karšuvos, Smalininkų Nemuno, 
Raudonės kunigaikščio Gedimino, Naujamiesčio Romualdo 
Marcinkaus, Sudargo Martyno Sederevičiaus ir mūsų 
mokyklos Martyno Jankaus draugovių  skautai bei vyresniosios 
sesės – surengtas atrankinis dainų konkursas „Gražių dainų 
daug girdėjau“.  

Renginys prasidėjo skautų rikiuote, kuri vyko Bišpilio 
piliakalnio papėdėje. Sugrįžę į mokyklą turėjome truputį laiko 
pasiruošti pasirodymams. Mūsų sesės Goda ir Viktorija vedė 
renginį, pradžioje pristatė garbingą komisiją, kuri turėjo 
atrinkti geriausiai pasirodžiusius skautus. Vėliau paaiškėjo, kad 
geriausiais pripažinti Šilalės Simono Gaudėšiaus ir 
Jurbarko  Romualdo Marcinkaus draugovių dainininkai. 
Renginio metu mums labai padėjo organizuoti žaidimus 
Sudargo skautai.  Gaila, kad mūsų sesė Kristina susirgo ir 
negalėjo dalyvauti atrankoje. Bet mes nenusiminėme ir tikime, 
kad kitais metais tikrai galėsime dalyvauti. 

Buvo labai smagu, nes ne tik dainavome, žaidėme, bet ir 
kartu vaišinomės savo suneštomis vaišėmis. Po uždarymo 
rikiuotės, nors ir kaip buvo gera būti skautiškoje šeimoje, atėjo 
laikas išsiskirti. 
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        Karolina Mažintaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
 MOK ĖMĖS GAMINTI 
KAL ĖDINIUS ŽAISLIUKUS  

Lapkričio 21-22 d. Jurbarko kultūros 
centro folkloro grupės vadovė B. Bartkutė 

pakvietė į seminarą „Kalėdiniai žaisliukai iš šiaudų“. Nemažai 
buvo ir iš mūsų mokyklos mokinių, susidomėjusių šia 
netradicine žaisliukų gamybos technika. Tiesa, sukurti kalėdinius 
žaisliukus nebuvo lengva – tam reikėjo daug kantrybės ir 

kruopštumo. Bet čia 
atėjusieji kantriai gamino 
įvairiausius papuošalus 
eglutei, ypač populiarūs 
buvo pakabukai su 
paukšteliais. Seminaras 
puikus – kiekvienas 
sukūrė bent vieną 
originalų žaisliuką, 
pasisėmė idėjų, pajuto 

artėjančių švenčių dvasią.  

 
      ,,Žvilgsnio“ inf.  

 
MIESTE STOVI PUOŠNI M ŪSŲ 

PUOŠTA ŽALIASKAR Ė  
Miesto centre, prie Šiaulių banko, stovi puošni eglutė, kurią 
šventėms papuošė mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai. Idėją, 
kaip puošti žaliaskarę gražuolę eglutę, pasiūlė technologijų 
mokytojai. Teliko sumanymą įgyvendinti: angelus net kelias 
dienas karpė 3a, 3b, 4a, 4b, 4c klasių mokiniai. Eglutę visos 

mūsų mokyklos vardu 
kruopščiai puošė 4c 
klasės mokiniai ir jų 
mokytoja, rankdarbių 
būrelio nariai ir jų 
vadovė Jolanta 

Kundrotienė. 
Džiaugiamės, kad 
miestiečių ir miesto 
svečių akis per šventes 

džiugins ši nuostabi eglutė! 

 
      Dominyka Garšvaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
ADVENTO POPIETĖ 

Adventas – tai laikas, kai laukiama Viešpaties atėjimo, 
tiek buvusio, tiek būsimo. Adventas yra tinkamas metas iš 
naujo pažvelgti ir į savo gyvenimą, įvertinti, ar jis teka, bėga, 
eina Dievo nurodytais keliais, ar derinasi su Dievo valia. 

Popietę Advento daina ,,Sodai sodai leliumoj“ pradėjo 
žvakutėmis nešini 6b klasės vokalinio ansamblio dalyviai. 
Adventinio vainiko pynime Šv. Rašto ištraukas ir įpintų 
simbolių reikšmes skaitė skautės iš 8a klasės: Guoda 
Radvilavičiūtė, Lukrecija Lukauskaitė, Dominyka 
Keturauskaitė, Dominyka Garšvaitė ir Laurynas Jonikas (6a 
kl.). Taip pat pinti vainiką padėjo Rasvidas Jokūbaitis, Ignas 
Klimas (skautai iš 7c klasės), prie šių berniukų prisijungė ir 
skautai iš 4b klasės:  Akvilė Andriukaitytė, Eva Pčalinaitė, 
Deivydas Gerasimovas, Deimantė Šimkutė (5c kl.) ir  Mykolas 
Pauliukas (1b kl.). Popietėje dalyvavo 1a klasės mokinių 

choras - skambėjo ,,Kalėdų žvakutės“, ,,Švęskime visi“, o 4c 
klasės vokalinis ansamblis giedojo giesmę ,,Štai mirkčioja 
žvaigždės“. Ypač jautriai ir šventiškai nuskambėjo 5a klasės 

solisto Liutauro Skaros atliekama ,,Tyli naktis“.  
Kartu su tikybos mokytoja Sigita Norkiene ir muzikos 

mokytoja Stanislava Januškevičiene nupynėme adventinį 
vainiką, kuris simbolizuoja mūsų kiekvieno gyvenimą, kaip 
mes atsiliepiame į Dievo meilę. Mūsų darbo centras – buvo 
Dievo Žodis ir Jo pavyzdys. Atsigręžę į Dievą, mes 
atsigręžiame ir vienas į kitą. Dievas mus kviečia savo 
gyvenimu, džiaugsmu, tikėjimu ir dovanomis dalintis su 
artimu, vieniems su kitais. 

 
 Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
,,KAL ĖDOS JAU ČIA“ 

 
Vokiečių kalbos mokytoja Raminta Damušienė kasmet 

dovanoja šmaikštų ir rimtą, linksmą ir santūrų, mielą ir 
verčiantį susimąstyti, akimirkai nuliūsti adventinį renginį 
vokiečių ir lietuvių kalbomis. Šiemet popietė vadinosi 
,,Kalėdos jau čia“. Čia, aktų salėje, skambėjo 3 klasės mokinių 
mintys apie Adventą, o 5abc kl. vaikai padainavo ,,Oh, 
Tannenbaum“. Visiems žinomą dainą ,,Tyli naktis“ buvo 
galima išgirsti ir kitaip - 7abc kl. mokiniai deklamavo vokiškai 
gerai žinomas eiles ir, jų pasiklausę, žiūrovai neiškentė 
nepadainavę poros posmų gražiai lietuviškai. Smagiai pasirodė 
8c kl. mokiniai, kurie vaidino ir dainavo ,,In der 
Weihnachtbackerei“ – buvo žaismingai ,,kepami“ sausainiai, 
jais vaišinami žiūrovai. Kačių ir pelių gyvenimo peripetijas 
perteikė aktoriai iš 7abc kl.: kadangi katės išlaižė sviesto 
puodynę ir apkaltino peles, tai iki šiol šie gyvūnai nesutaria. 
Renginio pabaigoje parodytas filmukas apie tai, kaip Pepė 
Ilgakojinė švenčia Kalėdas, privertė susimąstyti, kad ne visi 
vaikai yra laimingi, ne visi gauna dovanėlių, ne visus supa 
mylintys artimieji, todėl labai svarbu kiekvieną prisiminti, 
nudžiuginti nors miela smulkmenėle. 
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     ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
KAL ĖDINĖ SPORTO ŠVENTĖ 

Gruodžio 17 d. mūsų mokykloje surengta 
kalėdinė Sporto šventė, kurioje dalyvavo 7-10 
klasių moksleiviai. Šventės metu vyko 

įvairiausios varžybos, jose rungtyniavo ir mergaitės, ir berniukai. 
Smagu, kad netrūko ir žiūrovų, kurie džiaugėsi bei palaikė 
saviškius. 

 
Mergaičių 3x3 krepšinis: 2 komandos (Ugnė Balčiūnaitė 8b, 

Gabija Januškaitė 8b, Ema Stankevičiūtė 8b, Onutė Petrikytė 
9b). Berniukų 7-8 kl. krepšinis 3x3 - dalyvavo 4 komandos: 7ac, 
8b2, 8b, 8c kl. I vietą užėmė 8c kl., II vietą – 8b kl., III vietą – 
7ac kl. Berniukų 9-10 kl. krepšinis  3x3 - dalyvavo 4 komandos: 
9a, 9b, 10a, 10b kl. I vieta džiaugėsi 9a kl. komanda, II vieta – 
10b kl., III vieta – 9b kl. Tritaškio metimo konkurse dalyvavo 12 
moksleivių iš 7-10 klasių. I vietos laimėtojas - Justas Rutka iš 8b 
kl., II vieta – Aurimas Butėnas (10b kl.), III vieta – Benas 
Petraitis (7b kl.). Baudų metimo konkurse dalyvavo 12 
moksleivių iš 7-10 klasių. I vietą iškovojo Edvinas Skarbalius iš 
8b kl., II vietą – Benas Petraitis (7b kl.), III vietą – Aurimas 
Meškauskas (10b kl.). Metimo iš vidurio salės konkurse 
dalyvavo 25 moksleiviai.  Konkursą laimėjo Vakaris Šuopys iš 
8c klasės. 

Sveikiname nugalėtojus! 

 
     ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
ŠVENTINIAI 
RENGINIAI 

Gruodžio 19 d. 1-5 
klasių mokiniai, 
klasių vadovės ir 
mokytojai nuo pat 
ryto buvo kviečiami į 
aktų salę. Čia vyko 
įdomi prieškalėdinė 
Advento popietė, 
kurią vedė 

etnokultūros aktorių trupė: Kristina Bareikienė, Daiva Guobytė ir 
Kalėdų Senelis. Kiekvienam klasių koncentrui buvo pritaikyta 
atitinkama pagal amžių programa. Vaikai ne tik daug sužinojo 
apie Adventą, senuosius šventų Kūčių ir Kalėdų papročius, bet ir 
žaidė, pramogavo kartu su Kalėdų Seneliu. Vėliau šventė tęsėsi 
klasėse, kur vaikai vaišinosi, keitėsi dovanėlėmis, linkėjo vieni 
kitiems gražių ateinančių švenčių. 

 

 
Gruodžio 19-osios 
dienos šventinių 
renginių maratoną 
užbaigė prieškalėdinis 
adventinis vakaras, 
kuriame dalyvavo 6-10 
klasių mokiniai, jų 
auklėtojos, mokytojai 
bei administracija. 
Renginį pradėjo 
etnokultūros aktorių 

trupė: Kristina Bareikienė, Daiva Guobytė ir Kalėdų Senelis. 
Vėliau koncertavo šokių kolektyvai ,,Domino“ ir ,,Dona“ 
(vadovės A.Rukšnienė ir K.Donauskienė). Vakaro akcentu tapo 
nominacijų teikimo ceremonija, kurią vedė dešimtokai Sigita 
Totoraitytė ir Ernestas Giedraitis. Nors Kalėdų Senelis dar norėjo 
ilgiau su mokiniais pabendrauti, bet visi suskubo grįžti į klases, 
kur vaišinosi, keitėsi dovanomis, žiūrėjo filmus.  

 
     ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
„NEŠA ŽINI Ą ANGELAI“   

 
Konkursą „Neša žinią angelai“, kuriame dalyvauja ir 

mūsų mokyklos mokinių ekodirbtuvėse sukurtas 
angelas, organizuoja Jurbarko rajono technologijų mokytojų 
metodinio būrelio 
metodinė 
grupė ir dailės 
mokytojų 
metodinė grupė, 
Jurbarko švietimo 
centras, V. Grybo  
memorialinis  
muziejus. „Šių 
metų tema tikrai 
labai graži. 
Angelas tokia 
religinė, 
mitologinė 
būtybė, kurios 
niekas nėra matęs, 
tačiau kiekvienas 
šiai būtybei 
suteikia pačius 
tauriausius 
bruožus. 
Prisimenu vieną 
dailės užsiėmimą, kurio metu vaikas paklausė mokytojos, kaip 
reikia vaizduoti angelą, o ši nesutriko ir atsakė: „Vaizduok kaip 
savo mamą, tik su sparnais“. Tai įrodo, kad kiekvienas iš mūsų jį 
įsivaizduojame skirtingai“, – parodos atidarymo metu sakė  
muziejaus vedėja menininkė Rasa Grybaitė.  

Ši paroda veiks nuo 2014 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. 
sausio 9 d. V. Grybo  memorialiniame  muziejuje. O parodos - 
konkurso finalas vyks 2015 metų sausio 9 dieną. Iki to laiko 
muziejaus lankytojai gali balsuoti už jiems labiausiai patikusį 
kūrinį. Daugiausiai balsų surinkusio darbo autoriui atiteks 
specialus prizas.  

Kviečiame apsilankyti ir apžiūrėti iš arti mūsų mokinių 
sukurtą angelą, nepamirškite ir balsuoti. 
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  Paulina Račytė, Viktoriya Brazhenko, 7c kl. mokinės 

 
      EKOLOGIŠKO 

KREPŠELIO K ŪRIMAS  
Mes lapkričio 7 d. dalyvavome LEU 

gamtos, matematikos ir technologijų 
fakulteto technologijų ir technologinio ugdymo 
katedros technologijų idėjų mugės organizuotoje 
parodoje „Ekokrepšelis“. 

Idėja pagaminti ekologišką krepšelį kilo todėl, kad mūsų 
mokykla dalyvauja įvairiausiuose ekoprojektuose, konkursuose, 
akcijose. Mūsų mokykloje jau 3 metai vykdomas projektas 
„Žalioji laboratorija“, kuriame mes mokomės pažinti sveiką, 
saugią aplinką. Projekto metu mes ir kiti mokyklos mokiniai 
susipažįstame su augalų savybėmis, jų sėjimu, sodinimu, 
panaudojimu. Sodinome gėles mokyklos teritorijoje, vidiniame 
mokyklos kiemelyje turime daržą, kuriame šiais metais sukūrėme 
,,Gėlių klombą“. Ekologiškai marginti augalais išmokome 
,,Rankdarbių“ būrelyje. Vėliau to mokėme ir kitus mokinius 
mokykloje organizuotoje ,,Idėjų mugėje“. Taigi kartą sumanėme 
sukurti ir pagaminti iš ekologiškų medžiagų krepšelį, skirtą 
daiktams nešti.  

Prieš pradedant gaminti krepšelį idėjų ieškojome gamtoje, 
knygose ir internete. Radome informacijos, kad šalia esantys 
daiktai turi būti darnūs su jį naudojančiu žmogumi. Nutarėme, 
kad šis krepšelis bus mūsų bendraamžiams, jis skirtas 
kanceliarinėms prekėms neštis. Mes norėjome, kad krepšelis 
būtų lengvas, patvarus, mažas, greitai sulankstomas. Ieškodamos 
informacijos apie greitai suyrančius audinius, sužinojome, kad 
tokie yra medvilnė, linas, viskozė, vilna. Pasirinkome medvilnę, 
nes iš jos jau gaminome skiautinius 6 klasėje. 

Pasirodo, ekologiškam krepšeliui pagaminti reikia parinkti 
ne tik ekologiškas medžiagas, bet  ir mažai laiko ir energijos 
sunaudojančius gamybos būdus. Mes jau žinome ir mokame 
audinių marginimo, nėrimo, vėlimo, siuvimo mašina  
technologijas, tad kad negaištume laiko mokytis naujus 
gaminimo būdus, pasirinkome šiuos jau mums žinomus būdus. 

Ruošdamosi dalyvauti konkurse pasiskirstėme pareigomis, 
susiplanavome laiką, biudžetą. Vikoriyja nupiešė gaminio eskizą, 
piešinį. Rankdarbių būrelio nariai mums padėjo surinkti augalus 
ir jais išmarginti  

audinį. Paulina įvėlė vilnos, nunėrė vąšeliu 
virveles, daigstė, lygino gaminio detales. 
Vikoriyja siuvimo mašina siuvo detales. 
Krepšeliui pagaminti sugaišome 8 val. Jo 
savikaina apie 3 Lt.  

Sukūrėme ir  pagaminome 
ekologišką krepšelį  daiktams. Mūsų idėja 
ir gaminys yra aktualūs ir šiuolaikiški, nes 
mes pačios sukūrėme, pagaminome ir 
mielai juo naudosimės. Na, o jus kartu su 
savo darbo vadove, mokytoja Jolanta 
Kundrotiene kviečiame tapti žalesniais ne 
tik mintimis, žodžiais, bet ir darbais.  

 
         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

POETĖS S. NĖRIES 110-ŲJŲ GIMIMO 
METINI Ų MINĖJIMAS 

       Anksti rytą baltos laumės 
Laimę lėmė man jaunai; 
Ir išbūrė, ir nulėmė 
Būti jauna amžinai. 

Tai pranašiški žodžiai iš S.Nėries eilėraščio ,,Anksti rytą“. 
Lyg nujausdama lyrikė rašo, kad jai lemta ,,būti jauna 
amžinai“. Iš tiesų ji liko jauna, garsi, neišdildomai gilų pėdsaką 
palikusi lietuvių poezijoje. 

Šiais metais poetei būtų sukakę 110 metų. Deja, ji mirė 
sulaukusi vos 40. Tačiau per savo trumpą gyvenimą rašytoja 
sukūrė daug nuostabių eilėraščių, poemų, eiliuotų pasakų. Visi, 
kurie susirinko mokyklos aktų salėje paminėti garsios kūrėjos 
jubiliejų, prisiminė svarbiausius S.Nėries gyvenimo ir kūrybos 
etapus, klausėsi ir mokinių, ir aktorių skaitomų eilėraščių.  

Gera, ramu, šviesu, nuoširdu – tokie jausmai aplankė visus, 
dalyvavusius renginyje. Tikriausiai to ir siekė poetė, rašydama 
lyriškus, skambius, jautrius eilėraščius. 

 
POETĖS EILĖRAŠČIŲ RINKINIAI: ,,Anksti 

rytą“, 1927 m.; „Pėdos smėly“, 1931 m.; „Per lūžtantį 
ledą“, 1935 m.; „Diemedžiu žydėsiu“, 1938 m.; „Eglė žalčių 
karalienė“, 1940 m.; „Dainuok, širdie, gyvenimą“, 1943 m.; 
„Lakštingala negali nečiulbėti“, 1945 m.; „Baltais takeliais 
bėga saulytė“, 1956 m.; „Širdis mana – audrų daina“, 1959 m.; 
„Kur baltas miestas“, 1964 m.; „Laumės dovanos“, 1966 m.; 
„Negesk, žiburėli“, 1973 m.; „Kaip žydėjimas 
vyšnios“, 1978 m.; „Prie didelio kelio“, 1995 m. 
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     ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
KATALIKIŠKA 
 VIKTORINA 

 
Jau antri metai, kai mūsų mokyklos ketvirtų klasių 

mokiniai dalyvauja katalikiškoje viktorinoje „Irkis į gilumą“, 
kuri šiemet vyko lapkričio 28 d. 

 Į kitą etapą pateko penkios geriausiai užduotis atlikusios 
ketvirtokės:  Ilma Legačinskaitė, Miglė Micevičiūtė, Eglė 
Žabarauskaitė (4a klasė), Akvilė Andriukaitytė ir Simona 
Gotautaitė (4b klasė). 

Džiaugiamės mergaičių pasiekimais ir linkime sėkmės! 

 

 
       Lina Jakaitytė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

EDUKACIN ĖS IŠVYKOS Į KAUNĄ 
Gruodžio 16 dieną 9-10 klasių mokiniai vyko į Kauno 

profesines mokyklas. 
Devintokai aplankė Kauno informacinių technologijų 

mokyklą, kurioje buvo papasakota, kokias specialybes galima 
studijuoti pabaigus 10 ar 12 klasių. Taip pat svečiams buvo 
suteikta išsami informacija apie stipendijas, apie pačią mokyklą, 
kokios joje mokymosi sąlygos. 

O 10 klasių mokiniai vyko į Kauno Karaliaus Mindaugo 
profesinę mokyklą. Joje 
šeimininkai ne tik pasakojo, kokias 
profesijas galima rinktis pabaigus 
10 ar 12 klasių, bet ir parodė 
darbui skirtas vietas, sporto salę, 
valgyklą bei atsipalaidavimui ir 
pasigražinimui skirtą vietą, kurioje 
atliekama daug malonių procedūrų 
(pradedant manikiūru, baigiant 

antakių koregavimu ir kt.).  
Pasibaigus edukacinei išvykos daliai, žinoma, visų akys 

krypo į šventiškai puošnų ir pramogomis viliojantį Kauno 
,,Akropolį“. Na, o ten visi pasuko į skirtingas puses: kas užkąsti, 
kas naują rūbą nusipirkti ar dovanėlę įsigyti. Po maždaug dviejų 
valandų visi su klasės vadovėm susitiko prie pagrindinio 
,,Akropolio" įėjimo ir patraukė autobuso link. Suskaičiavę, ar 
visi šalia turi savo ,,kaimynus“, mūsų mokiniai patraukė namų 
link. 

 

 
       ,,Žvilgsnio“ skaitiniai baigiantis metams 

 
IŠ JUST. MARCINKEVI ČIAUS 

,,DIENORAŠČIO BE DATŲ“ 
„Žmogus – kaip raidė knygoje, kurios pavadinimas – Žmonija. 
Tiktai pažindami raides pradedame skaityti.“ 
 
„Visų mūsų drabužiai vienodi: mes apsirengę laiku. Visi mes 
turim ir vieną didelį, bendrą tikslą: esam mirtingi.“ 
 
„Keista šviesa blyksteli veide, dvelkteli saldus alsavimas: turbūt 
tai laimė prabėgo pro šalį.“ 
 
„Jau kai kuriuos jausmus - sąžiningumą, dorumą, ištikimybę - 
reikėtų įrašyti į „Raudonąją knygą“. Kaip nykstančius.“ 
 
„Yra daugybė būdų pažvelgti į žmogaus sielą: ištartas žodis, 
kontekstas, intonacija, žvilgsnis, judesys, veido mimika... Tai 
tartum kalbos ženklai, kuriuos mes, deja, prastai mokam, 
paviršutiniškai ir blogai suprantam.“ 
 
„Gyvenimas – malonumų indas, pripildytas kartaus pareigos ir 
atsakomybės gėrimo.“ 
 
„Suprasti žmogų! Tai be galo daug, beveik nepasiekiama, nes 
kiekvienas supranta tik tiek, kiek randa savyje, kiek turi savyje. 
Taigi, suprasti save – suprasti kitą, suprasti kitą – suprasti save.“ 
 
„Kas ta mūsų taip dažnai linksniuojama žmogaus širdis? Ar ne 
praraja, į kurią bijome ar nemokame atvirai ir tiesiai pažvelgti, o 
tuo labiau parodyti ją kitam? Vieniša, vieniša savo dorybėm ir 
ydom.“ 
 
„Vienatvė – tai tam tikras savęs sutvarkymas, vidinių ir išorinių 
įspūdžių inventorizacija, išgyvento ir patirto įvertinimas. 
Pažiūrėjimas tiesai į akis. Galima pavadinti vienatvę ir sąžinės 
sąskaita, savęs teisimu. Iš ten kyla visos kūrybinės paskatos, 
gražiausi užmojai, kilniausi siekiai. Tačiau tenai ir juodžiausios 
mūsų mintys, ir tamsiausi sumanymai dygsta, nematomai mūsų 
nusikaltimai auga.“ 
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          Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 
 

 
KVADRATO 
NAUJIENOS 

 
Lapkričio - gruodžio mėn. vyko tarpklasinės 4-6 

kl. kvadrato varžybos. I vietą laimėjo 5a klasės 
komanda, II vietą – 5c klasės komanda, o III vietą – 6c 
klasės komanda.  Kalėdinės šventės pradžioje šios 
komandos buvo apdovanotos diplomais ir saldainiais. 
Už drąsą, ištvermę, kovingumą taip pat buvo 
apdovanota 4 klasių rinktinė.  

Šias tarpklasines varžybas organizavo ir joms 
vadovavo kūno kultūros mokytojai A. Galvelė ir L. 
Stanienė. 

 

 
         Laima Stanienė, kūno kultūros mokytoja 
 

 
OLIMPINIO FESTIVALIO 

ŽINGSNIAI M ŪSŲ 
MOKYKLOJE

 
Gruodžio 5 d. mūsų mokykloje vyko 2014-2015 

m. m. Lietuvos mergaičių (gimusių 2002 m. ir jaun.) 
olimpinio festivalio zoninės kvadrato varžybos. 
Dalyvavo 4 komandos iš aplinkinių rajonų: Šakių 
,,Varpo“ pagrindinė mokykla, Kelmės ,,Kražantės“ ir 
Raseinių ,,Šaltinio“ progimnazijos bei mūsų 
sportininkės. Smagu, kad mūsų moksleivės užėmė I 
vietą, II vietą – viešnios iš Šakių, o III vieta atiteko 
Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos žaidėjoms.  

2015 m. vasario 21 dieną vyks tarpzoninės 
kvadrato varžybos. Ruošiamės varžyboms ir tikime 
pergale.  

 
 

 
 

 
 

 

 
          ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

MAISTO KREPŠELIAI – LAIM Ė AR 
NELAIM Ė? 

 
Kaip ir kasmet prieš didžiąsias metų šventes mūsų mokyklos 
mokinius maitinanti ,,Kretingos maisto“ įmonė nemokamą 
maitinimą gaunantiems mokiniams suruošė lauknešėlius, kuriuos 
išdalino klasių vadovės. Tik keistas likimas ištiko kai kurių 
krepšelių viduje esančius maisto produktus. Pastebėta, kad įgavę 
kažkokių mistinių galių migdolų riešutai išsibarstė ant grindinio 
pakeliui į Sodų gatvę, kondensuotas pienas liejosi V.Kudirkos 
gatve, skanėstus triauškė visai ne tie mokiniai, kurie gauna 
nemokamą maitinimą, o baisiausias likimas ištiko kai kuriuos 
saulėgrąžų aliejaus butelius – aliejus liejosi ne į keptuves, bet į 
rūbinėse esančius batus, striukių kišenes ir rankoves. Sakytume, 
kad Kalėdų stebuklai dėjosi su maisto krepšeliais, tik, deja, ne 
visiems malonūs... tie... stebuklai... 

 
 
 
 
 
 

 

Baltais takais per šaltą pūgą, 
Įlindę sniego kailiniuos, 
Artėja šventės išsipustę 
Prie dar vienos naujos pradžios. 

Kalėdų šurmuly sustoję, 
Apsupę artumu visus, 
Jos prie dosnaus likimo kojų 
Teskleis linkėjimus šiltus! 

 

 

Vytauto Didžiojo pagr. m-klos laikraštis 
Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis  
(vadovė V.Greičiūnienė) 
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarkas 
Tiražas 90 egz. 
El. versija: www.jvdm.lt 
El. paštas:  greiciuniene@jvdm.lt 

 


