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SPECIALUS NUMERIS, SKIRTAS KONFERENCIJAI TAURAGĖJE ,,KIEKVIENA MOKYKLA SAVITA“

 

ŠIAME NUMERYJE: 
 Sveikiname olimpiadų, konkursų prizininkus 

 ,,Kūrybinės partnerystės“ mokykloje 

 Teatro diena: ,,Voriukas“ ir veikla JKC 

 Velykinis tinklinio turnyras 

 ,,Šokių šventė 2014“ 

 Netradicinis interviu su direktoriaus pavaduotoja 

          
Per pievą, per lauką, per ošiančią 
girią,  
Velykos kaip paukštis giedodamas 

skris,  
Ir visa, ir visa, kas rudenį mirė,  
Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims... 

 

Su šventomis Velykomis visus sveikina mokyklos 
direktorius Viljamas Bakšys! 

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

          biologijos mokytoja R.Lazdauskienė 

 

,,SVEIKATOS SAVAITĖ“ 
Jau 6 metus iš eilės rengiama ir spėjusi tradicine tapti 

,,Sveikatos savaitė“  šiemet balandžio mėnesį vėl subūrė 

mokyklos bendruomenę aktyviai sveikatingumo veiklai. Šių metų 

,,Sveikatos savaitės“ tema – „Būk saugus kelyje“. Tai ir 5-7 

klasių projekto, kurį koordinuoja socialinė pedagogė Nijolė 

Paulikienė, „Saugus mokykloje - saugus gatvėje“ dalis. 

Daugiausiai dėmesio šią savaitę buvo skiriama pėsčiųjų ir 

dviratininkų saugumui keliuose. Kiekvienai savaitės dienai buvo 

suplanuoti renginiai, kuriuose dalyvavo 1-10 klasių mokiniai, 

mokytojai, Jurbarko policijos komisariato darbuotojai. 

Pirmadienį 5-6 klasių mokiniai aktų salėje susitiko su 

Jurbarko policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus 

Prevencijos poskyrio tyrėjomis Janeta Jokubaitiene ir Asta 

Sinkuviene, dalyvavo diskusijoje „Saugus elgesys kelyje“. 

Diskusijoje išgirstos mintys buvo naudingos, kai 1-10 klasių 

mokiniai pagal pateiktas saugaus eismo taisykles kūrė plakatus. 

Tuomet naudingi buvo ir mokytojų patarimai. Šaunu, kad bent jau 

po vieną taisyklę kiekvienos klasės mokiniai piešdami gerai 

įsiminė. O parengtus ir ant rūbinių durų eksponuojamus plakatus 

apžiūrėjo, komentavo, lygino visų klasių mokiniai – jie taip 

mokėsi gatvėje elgtis saugiau. ,,Sveikatos savaitės“ organizatorius 

nustebino tai, kad 1-5 klasių plakatai buvo ne tik vaizdingi, bet ir 

atitiko kelių eismo taisykles. 

Antradienis - linksma „Atšvaitų diena“, kuri pasitiko 

praktiniais užsiėmimais. Tamsiame koridoriuje prie tikybos 

kabineto mokiniai galėjo patys įsitikinti, kaip gali mus apsaugoti 

atšvaitai, ir sužinoti, ar mokame juos tinkamai naudoti. Be to, 

mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vilija 

Veverskienė mokė, kaip suteikti pirmąją pagalbą patyrus traumą. 

Trečiadienį per ilgąsias pertraukas 10a klasės mokiniai 

dalyvavo prevencinėje saugaus eismo veikloje mokyklos kieme. 

Jie noriai visiems aiškino, kaip reikia saugiai pereiti gatvę, kodėl 

svarbu gerai apsidairyti. Dešimtokai drausmino tuos, kurie 

skubėjo per perėją, neleido kai kuriems mokiniams bėgti per 

gatvę. Šios veiklos metu visi suprato, kad per gatvę galima eiti tik 

įsitikinus, kad tai daryti yra saugu. 

Ketvirtadienį prie mokyklos netilpo dviračiai, jie buvo 

pastatyti ne tik prie stovų, mokyklos garaže, bet ir prirakinti prie 

tvoros. Taigi net šaltas, žvarbus vėjas nesutrukdė po pamokų 

mokiniams dalyvauti saugiausio dviratininko ir saugiausio 

dviračio rinkimuose. Mokiniai dar kartą išgirdo, kad gatve 

važiuoti galima tik sulaukus 14 metų, kad nepilnamečiai privalo 

turėti liemenę ir šalmą. Atidžiai pareigūnams patikrinus, iš 26 

dviračių tik 5 atitiko visus saugumo reikalavimus. Keista, bet tik 

2 dviratininkai 

atvažiavo į mokyklą su 

liemenėmis, deja, 

šalmo neturėjo nė 

vienas. Taigi renginio 

metu mokiniai 

sužinojo, ko trūksta, 

kad jų dviračiai būtų 

tvarkingi, o jie patys 

būtų saugūs kelyje. Čia 

pat, prie mokyklos 

esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, socialinė pedagogė 

Nijolė Paulikienė, mokytojas Audrius Jurevičius bei Jurbarko 

policijos komisariato Prevencijos poskyrio viršininkas Linas 

Žievys vedė praktinius užsiėmimus, kurių metu buvo mokomasi 

saugiai iš kiemo išvažiuoti į gatvę, saugiai važiuoti keliu, 

taisyklingai rodyti posūkius. Renginio pabaigoje dalyvių laukė 

prizas – nemokamas dviračių ir mobiliųjų telefonų registravimas 

ir ženklinimas. Vaikai labai džiaugėsi tokia galimybe.   

,,Sveikatos savaitę“  organizavę socialinė pedagogė Nijolė 

Paulikienė, mokytoja Rita Lazdauskienė, mokytojas Audrius 

Jurevičius ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vilija 

Veverskienė yra dėkingi klasių auklėtojoms ir jų mokiniams, 

Jurbarko policijos komisariato darbuotojams už supratingumą bei 

aktyvų dalyvavimą. O visa mokyklos bendruomenė džiaugiasi 

suteikta galimybe pagilinti savo žinias tiek saugaus eismo, tiek 

pirmosios pagalbos teikimo srityse. 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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          Miglė Venckutė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė  

 

SVEIKINAME OLIMPIADŲ, 

KONKURSŲ PRIZININKUS! 
2013 metams baigiantis skelbėme iki tol įvykusių 

konkursų nugalėtojus. Dabar, pavasariop, vėl galime 

pasidžiaugti nemažu būriu mokinių, kuriems sekėsi įvairiose 

olimpiadose bei konkursuose. 

Štai rajoninėje lietuvių kalbos olimpiadoje Inga 

Laurinaitytė, 10a kl. mok., užėmė II vietą (mokyt. 

N.Laurinaitienė), rajoninėje X-XI kl. rusų k. olimpiadoje 

Nikita Naujokas, 9b kl. mok., džiaugėsi II vieta, o rajoninėje 

VII-VIII kl. rusų k. olimpiadoje 7a kl. mok. Leonardas 

Miliūnas tapo nugalėtoju - I vieta, Viktorija Uksaitė, 8b kl. 

mok., - II vietos laimėtoja (mokyt. V.Pakinkytė), taip pat 8b kl. 

mok. Ieva Jomantaitė užėmė III vietą (mokyt. D.Vaznienė). 

Rajoninė matematikos olimpiada irgi buvo ne mažiau 

sėkminga: Viktorija Uksaitė, 8b kl. mok., - I vieta (mokyt. 

D.Aksamitauskienė), 5a kl. mokinės Paulina Vilkenytė ir 

Sandra Spaustynaitytė – III vieta (mokyt. V.Dobilienė), 

Viktoriya Bražhenko, 6c kl. mok., - II vieta (mokyt. 

V.Kalinauskienė). Paskatinamąsias vietas rajoninėje dailės 

olimpiadoje užėmė Erika Batarūnaitė ir Viktė Normantaitė 

(mokyt. N.Kapačinskienė). II vieta džiaugėsi tiek rajoninio 

rusiškų dainelių rytmečio-konkurso prizininkai – 15 mokinių iš 

8b klasės (mokyt. V.Pakinkytė, D.Vaznienė), tiek rajoninės 

technologijų olimpiados prizininkas Daivaras Burnelaitis, 8b 

kl. mok. (mokyt. A.Žemaitaitis). 

Sveikiname prizininkus, džiaugiamės, kad garsinate mūsų 

mokyklos vardą! 

 
         J.Adomavičiūtė, I.Andriukaitytė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 

,,KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS“ 
Mūsų mokykloje tebevykdoma ,,Kūrybinių partnerysčių“ 

veikla, kurioje dalyvauja 5c, 6c, 7c ir 8b kl. Mokiniai ir 

partnerysčių vadovai 

Rugilė, Simonas, 

Žiedūnė bei Domas 

keičia mokyklos 

erdves, kurios pamažu 

tampa įvairesnės, 

įdomesnės. Mes, dvi 

bendraklasės Ieva ir 

Jonė, taip pat 

dalyvaujame šioje 

veikloje ir norime 

papasakoti skaitytojams apie du ,,Kūrybinių partnerysčių“ 

įgyvendinimo etapus.  

Vienas etapas - kovo 13 d. ,,Kūrybinių partnerysčių“ 

kūrėjai D.Burkauskas, S.Šerkšnas, Ž.Girinienė, R.Žadeikytė 

vedė praktinį seminarą mokytojams. Taigi ir mokytojai yra 

įtraukti į šią veiklą. Be to, per kai kurių dalykų pamokas buvo 

taikomas kūrybiškas mokymas ir kitose klasėse, kurios 

tiesiogiai nebendrauja, nedirba su ,,Kūrybinių partnerysčių“ 

vadovais. Turbūt mokiniams ilgam įsiminė iškart dviejų 

mokytojų vedamos netradicinės, kūrybišku mokymu pagrįstos 

šios pamokos: ,,Šiukšlės mūsų aplinkoje“, ,,Mano augintinis“, 

,,Pusdalyvis“, ,,Įvardis“, ,,Lietuvių raštija“, ,,Sakramentai“. 

Antras etapas - kiekviena klasė aktyviai dalyvauja labai 

įdomioje veikloje: kuria savas erdves, savaip keičia mokyklą. 

7c klasė su ,,Kūrybinių partnerysčių“ kuriančia praktike ruošė 

dažus, derino spalvas, piešė eskizus, pasirengė paveikslų 

perkėlimui į realias vietas. Klasei paskirta erdvė - koridorius 

iki valgyklos. Jau dabar galima pamatyti nudažytas sienas ir 

ruošiamas magnetines lentas žaidimams bei mokymuisi. 5c, 6c, 

8b klasės su mokykloje kuriančiais praktikais kūrybiškai dirbo 

skirtingose erdvėse, perkėlė parengtus eskizus į realias vietas, 

darė improvizacijas su termovizoriumi. 6c klasės mokiniai 

kūrė, vaizdavo bei nudažė žmonių figūras koridoriuje prie 

sporto salės. Visi dirbo ilgą laiką ir dabar matyti didelio, tikrai 

naudingo darbo rezultatai. Taigi jau viena mokyklos erdvė 

baigta ir galima kūrybiškai panaudoti šias figūras, kurios 

puošia erdvę prie rūbinių. 8b klasė dirba antrame aukšte. Ten 

jie dažo sienas perteikdami kosmines erdves. Aštuntokai labai 

stengiasi, puikiai suvokia šios veiklos tikslą ir nori jį kuo 

geriau įvykdyti. 

Tikrai visi labai džiaugiamės atsiradusia galimybe pakeisti 

mokyklą iš vidaus. Tikimės, kad vykdomas projektas pavyks ir 

visiems paliks neišdildomą įspūdį, o mokykla ilgainiui taps vis 

gražesnė.  

 
  Projekto ,,Kūrybinės partnerystės“  kuratorė N.Kapačinskienė  

 

Netradiciniai mokymosi metodai.  

Tikslas – kuriu ir puoselėju  
Tokie netradiciniai metodai šiuo metu taikomi beveik 100 

Lietuvos mokyklų, kurios dalyvauja programoje ,,Kūrybinės 

partnerystės”. Projektą „Kūrybinės partnerystės“ inicijavo 

Švietimo ir mokslo ministerija, iš dalies remia Europos 

socialinis fondas, projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės 

centras. 

 Įvairias mokslo disciplinas – biologiją, matematiką, 

lietuvių kalbą, ekonomiką – jungiantys projektai nepaiso 

įprastinės pamokos normų ir plečia jos ribas. Projektą mūsų 

mokykloje  vykdo įvairių sričių kūrėjai, profesionalai –  

žurnalistas Domas Burkauskas, architektė-inžinierė Žiedūnė 

Girinienė, dailininkas tapytojas Simonas Šerkšnas ir 

menotyrininkė Rugilė Žadeikytė.  

  Pasak Mildos Laužikaitės, trečius metus vykstančios 

programos ,,Kūrybinės partnerystės” vadovės, projektai 

išjudina nusistovėjusius mokymosi procesus ir siūlo kūrybiškai 

išnaudoti tiek pamokos laiką, tiek klasės ir mokyklos erdves.  

   Mūsų mokyklos  iššūkis – sukurti mokykloje tokią 

aplinką, kurioje kūrybiško ugdymo planavimas, taikymas, 

vertinimas ir refleksija taptų  mokyklos kasdienio darbo dalimi. 

Mes norime, kad mūsų sukurtos erdvės taptų jaukiais ir 

aktyviais kampeliais pertraukų metu, o pamokų metu galėtų 

būti lengvai naudojamos kūrybiškai vesti pamokas. Kurdami 

vieną iš erdvių ketiname pasitelkti dalyką, kurį dauguma vaikų 

labai mėgsta – kūno kultūrą. Pasitelkę šį ugdymo dalyką 

istorijos bei fizikos mokslus ketiname kurti aktyvią ir vizualią 

ekspoziciją, kuri analizuotų sveiko gyvenimo principus, fizikos 

dėsnius, kultivuojant atskiras sporto šakas. Kitoje erdvėje 

integruotume lietuvių kalbą, dailę ir fiziką bei simbolių 

pagalba analizuotume mūsų kalbos, žodžių, išsireiškimų 

spalvas ir formas, nuotaikas, tamsumą ir šviesą. Tai turėtų tapti 

savotiška marga interaktyvia instaliacija, kuri ne tik mokytų 

lavinti kalbos kultūrą, tačiau ir leistų išmokti daugiau apie 

atspalvius, šviesą ir kitus reiškinius. Trečiąją erdvę norime 

paskirti matematikai, tačiau draugiškai ir spalvingai, nes ši 

vieta yra prie pat pradinukų rūbinių, čia jie žengia pirmus 

žingsnius mokykloje ir būtent čia norime sukurti jiems jaukią 

atmosferą, kurioje jie galėtų dėlioti uždavinius iš spalvingų 

kauliukų su skaičiais, ant kurių būtų galima ir sėdėti – tai tik 

viena iš idėjų, nusakanti šios erdvės nuotaiką. 

       Mokiniai su kūrėjais jau aktyviai įsijungė į veiklą, 

generuoja idėjas, ieško netradicinių sprendimų. 
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         G.Eicheltaitė, L.Jakaitytė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 

PAŽINTINĖ, KULTŪRINĖ VEIKLA 

JURBARKO KULTŪROS CENTRE 
Kovo 28 dienos rytą visi atsikėlėme apimti geros nuotaikos: 

penktadienis ir dar nėra pamokų! Skubėjome į kultūros centrą, 

kur laukė įdomi pažintinė, kultūrinė veikla. Patikėkite, tiek daug 

vaikų vienoje vietoje mažai kas buvo matęs! 

Sugužėjome į erdvią salę. Prasidėjo vaidinimas, kurio 

pavadinimas skambėjo intriguojančiai - ,,Meilės teorija ir 

praktika“. Tai buvo pasakojimas apie tokius kaip mes tokioje pat 

vietoje – mokykloje. O ir situacija tokia, kokia laukia daugelio iš 

mūsų. Spektaklis traukte traukė tikroviškumu, meistriška aktorių 

vaidyba. Visi užgniaužę kvapą stebėjome vaikų ir jaunimo teatro 

,,Vaivorykštė“ šaunų pasirodymą daug kur atpažindami save ar 

savo draugus, mokytojus, tėvus. O po spektaklio galėjome 

užduoti klausimų jauniesiems aktoriams, jų režisierei 

B.Šneiderienei. 

Po vaidinimo visų mūsų laukė įvairi praktinė veikla: 5 klasių 

mokiniai buvo pakviesti dalyvauti viktorinoje. Gavome šaunias 

užduotis – teko ne tik kurti trumpus vaidinimus, bet ir atsakyti į 

įdomius klausimus. Kadangi teatrinės patirties visi buvome 

neseniai pasisėmę, tad sunku nebuvo – stebėjom vieni kitų 

darbus ir džiaugėmės. 

Tuo tarpu 6-7 klasių mokiniai pasilikę salėje po spektaklio 

žaismingai improvizavo su jaunaisiais ,,Vaivorykštės“ teatro 

aktoriais. Patikėkite, čia 

atsiskleidė ne vienas 

talentas, kuris kitą 

sezoną akivaizdžiai 

papildys 

„vaivorykštukų“ gretas. 

O 8 klasių mokiniai 

domėjosi spektaklio 

scenografijomis ir 

kostiumų kūrimu. Jiems 

talkininkavo dailininkas 

Z.Morlencas, su kuriuo mokiniai kūrė spalvingą scenografiją bei 

teatrinius kostiumus iš popieriaus ir baigiantis renginiui 

demonstravo visiems didžiojoje salėje susirinkusiems dalyviams. 

Veiklos netrūko ir vyresniesiems - 9 ir 10 klasių mokiniai 

dalyvavo Jurbarko teatro istorijos valandoje: stebėjo filmą apie 

Jurbarko teatrą, jį aptarė su K.Glinskio teatro aktoriais ir 

režisiere D.Samiene.  

Taip linksma ir įdomu dar niekada nebuvo! Visi buvo gerai 

nusiteikę ir aktyviai dalyvavo kūrybinėje veikloje. Kai kurie 

mokiniai net buvo apdovanoti diplomais. Dėkojame neformaliojo 

švietimo ir nepamokinės veiklos skyriaus vedėjui Sauliui 

Ambrazaičiui, surengusiam naudingą netradicinę pažintinės, 

kultūrinės veiklos kupiną dieną. Tikimės, kad mūsų mokyklai ji 

taps kasmetine Teatro dienos švente, kai galime bendradarbiauti 

su šauniais Jurbarko kultūros centro teatralais. 

 
     Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

,,VORIUKAS 2014” 
Ankstyvą kovo rytą į mokyklos aktų salę sugužėjo būrys 

vabaliukų, gyvūnėlių ir šiaip linksmų žmogeliukų. Visi 

šurmuliavo, nekantravo, gerą nuotaiką dalino. 

Netikite, kad gyvūnai kalba? O jie kalbėjo! Ir dar kaip 

kalbėjo! Ilgiausias pasakas sekė! Taip prasidėjo Jurbarko miesto 

vaikų teatrų šventė ,,Voriukas 2014”. Pirmieji pasirodė 

,,Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos jaunieji aktoriai (vad. 

J.Kucinienė, V.Milkuvienė, D.Liorenčienė). Jie tapo mažaisiais 

gyvūnėliais, kurie apsigyveno pirštinėje. Mažieji mums įrodė, 

kad geri draugai telpa net ir pirštinėje. 

O štai už tinginiavimą reikia atsakyti. Tuo įsitikino Petriukas 

Vabalų šalyje (vaidino mūsų mokyklos aktoriai, vad. 

I.Naujokaitienė). Pažiūrėjus spektaklį tapo aišku, kad svarbiausia 

savo klaidas suprasti ir iš jų pasimokyti! 

Na, o didžiausio šurmulio sulaukė pasakų spėlionės: visi 

stengėsi įminti, iš kurios žinomos pasakos yra vaidinamos 

ištraukos! Ir visai neblogai gudruoliams sekėsi spėlioti. 

Po linksmų spėlionių atėjo Pasakos. Jas atvedė 

Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mažieji (vad. 

L.Stakauskienė, D.Janušaitienė, L.Icikevičienė). Šventė 

įsisiūbavo! Na, o jei linksmintis, tai linksmintis! Tai visiems 

parodė mūsų mokyklos aktorėliai (vad. Z.Ambrakaitienė, 

M.Buitkuvienė), suvaidinę ,,Pavasario linksmybes“ pagal 

K.Donelaičio ,,Metus“. Kaipgi be K.Donelaičio, kai šiemet 

minimos rašytojo gimimo 300-osios metinės! 

Po ilgų linksmybių reikia pailsėti. Trumputė pertraukėlė 

leido atsipūsti, atsigauti ir naujiems įspūdžiams nusiteikti. 

Po pertraukėlės 

šventę užbaigė 

mūsų mokyklos 

jaunieji aktoriai 

(vad. 

V.Levgardienė), 

suvaidinę pasaką 

,,Atverk langelį“. Ir 

ne veltui! Visi kartu 

šios šventės aktorių 

ir jų vadovų dėka 

atvėrėme langą 

draugystei, supratingumui, gerai nuotaikai. 

 
      A.Zabliauskaitė, L.Jakaitytė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 

VELYKOMS ARTĖJANT - TINKLINIO 

VARŽYBOS 
Balandžio 8 d. per septintą ir aštuntą pamokas sporto salėje 

vyko tinklinio varžybos, pavadintos ,,Velykų belaukiant“. Jose 

dalyvavo 7b, 8b, 8d, 9a bei 10a ir 10b klasių komandos.  

Komandų pavadinimai labai pavasariški, šventiniai: nors 9a 

buvo pasivadinusi ,,Kozeris“, 8d - ,,Auksas“, 10a - ,,Inesa“, bet 

maloniai skambėjo 10b pavadinimas ,,Saulytės“, 8b - ,,Mėlynos 

žibutės“, 7b - ,,Margučiai“. Renginį pradėjo šokių grupė 

,,Domino“. Tada abipus tinklo išsirikiavo mokyklinio turnyro 

dalyviai, kad 

išsiaiškintų, 

kam geriausiai 

sekasi ši sporto 

šaka. Po 

atkaklios 

kovos, išliejus 

daug prakaito 

ir nuslūgus 

kovos įkarščiui 

paaiškėjo, kad 

I vietą užėmė 

8b klasės 

komanda ,,Mėlynos žibutės“. II vieta džiaugėsi ,,Saulytės“ (10b 

kl.), o III vieta atiteko ,,Kozeriui“ (9a kl.) ir ,,Inesai“ (10a kl.).   

Visos žaidusios komandos buvo apdovanotos medaliais. 

Rungtynėms teisėjavo ir renginį vedė kūno kultūros mokytojai: 

A.Galvelė, R.Višinskas ir L.Stanienė.   
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Gabija Štreimikytė, Ieva Girdžiūtė, 4c klasės mokinės  

 

,,ŠOKIŲ ŠVENTĖ 2014” 
Balandžio 4 dieną mūsų mokykloje vyko 

respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių 

klasių mokinių renginys - ,,Šokių šventė 2014“. Šventėje 

dalyvavo daugybė kolektyvų  ir scenoje tą dieną šoko 250 

svečių – kuo daugiau svečių, tuo šventė smagesnė! 

Į šokių sūkurį šiemet įsiliejo lopšelio-darželio 

,,Nykštukas“ šokių studija, net trys ,,Ąžuoliuko“ 

mokyklos grupės: ,,Varpeliai“, ,,Musmiriukai“ ir 

,,Boružiukai“. Nudžiugino tolimi svečiai: Kauno rajono 

Garliavos A.Mitkaus vid. m-klos šokanti pirmokų klasė, 

Klausučių S.Santvaro pagr. m-klos etninės kultūros 

būrelis ,,Upelė“, Gelgaudiškio pagr. m-klos tautinių šokių 

kolektyvas ,,Liociukas“, Veliuonos A.ir J.Juškų 

gimnazijos etnografinis kolektyvas ,,Veliuonėlė‘. Žinoma, 

visada malonu sulaukti Naujamiesčio pagr. m-klos 

,,Iliuzijos“ šokėjų ir pasigrožėti šios mokyklos šokančia 

pirmokų klase. Nuotaikingoje šventėje pasirodė ir mūsų, 

šeimininkų, kolektyvai - ,,Žmogeliukai“ bei pradinių 

klasių mokinių ritminių šokių grupė. 

Pirmiausiai mokyklos sporto salėje vyko šokių 

užsiėmimai visiems mūsų pradinių klasių mokiniams. 

Smagu, kad tądien vietoj įprastų pamokų galėjome grojant 

muzikai pajudėti, patrepsėti. Taigi net sušilę bandėme 

taisyklingai sušokti įvairius žingsnelius, džiaugėmės, kad 

kartu su mumis dalyvavo visos mūsų mokytojos ir 

linksmam ratelyje sukosi direktoriaus pavaduotoja 

R.Beinerienė.  

Mūsų pradinių 

klasių mokytoja 

Lolita Žukauskienė 

buvo atsakinga už 

visą renginį, todėl ir 

mes, 4c  klasės 

mokiniai, skubėjome 

jai talkininkauti - 

atvykusius svečius 

palydėjome į jiems 

skirtas klases, kad 

galėtų pasiruošti 

šventei. O kai aktų 

salėje visi susirinko, 

prasidėjo nuostabi 

šokių šventė. Jos 

pradžioje mums 

labiausiai patiko ,,Nykštuko“ šokių studijos pasirodymas 

– šokis ,,Mamai“. Įpusėjus šventei įdomiausias ir 

juokingiausias buvo šokis ,,Madagaskaras“, kurį mums 

dovanojo Kauno rajono Garliavos A.Mitkaus vidurinės 

mokyklos šokanti pirmokų klasė. Žinoma, daug 

aplodismentų sulaukėme ir mes patys, vaikų šiuolaikinio 

šokio grupė ,,Žmogeliukai“, kai scenoje sušokome 

,,Linksmąjį Džo“ ir ,,Šokam šokam“. Renginio pabaigoje 

įspūdingiausiu pasirodymu galėjome pripažinti 

Naujamiesčio pagrindinės mokyklos ,,Iliuzijos“ šokį ,,Tik 

tik tik“. 

Gaila, bet scenoje pasirodžius visiems kolektyvams 

šventė turėjo baigtis... Pasidžiaugę gautomis dovanėlėmis 

visi pamažu skirstėsi į namus galvodami, kad kitais 

metais vėl galės apsilankyti svetingoje mūsų mokykloje. 

Taigi, ši, jau devintus metus iš eilės rengiama šokio fiesta, 

tampa įspūdingu mokyklos pradinių klasių renginiu. 

 

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

A.Vasiliauskaitė, G.Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 

NETRADICINIS INTERVIU, ARBA KELIOS 

MINUTĖS SU DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJA RAMUTE BEINERIENE  
Ar sunkus Jūsų darbas? 

Mokykloje dirbu pavaduotoja nuo pat jos įkūrimo. Pirmieji metai buvo 

sunkūs: daug ko nežinojau. Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla 

keičiasi, ieškoma naujų ugdymo formų, darbo metodų, kad būtų galima 

sutelkti visą dėmesį į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties 

aktyvumą, sąmoningą mokymąsi, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių 

kompetencijų, o tai padaryti iš tiesų nėra lengva. Tačiau šis darbas man 

suteikia ir džiaugsmo, ypač kai sutinki buvusius mokinius ir jie 

prisimena tave, mokyklą - tai atperka visus sunkumus. 

Ar pasiilgote vasaros? 

Labai pasiilgau. Turbūt ir visi šiuo metu ilgisi vasaros, apie ją galvoja. 

Ar esate buvusi užsienyje, kur?  

Kiekvieną vasarą stengiuosi išvažiuoti iš Lietuvos, keliauti – taip 

puikiai pailsiu. Smagios atostogos buvo Graikijoje, pietų Prancūzijoje. 

Šalis, kurioje norėtumėte gyventi, kodėl? 

Danijoje, nes toje šalyje gyvena labai šilti, nuoširdūs žmonės. 

Kokia televizijos laida yra Jūsų mėgiamiausia? 

Mėgstu tiek rimtas, tiek ir nuotaikingas laidas kaip ,,KK2 

penktadienis“, ,,Chorų karai“. 

Koks matytas filmas paliko gerą įspūdį? 

Esu mačiusi daug puikių filmų, bet noriu paminėti neseniai 3D formatu 

matytą  ,,Imperijos gimimą“. Tai buvo neapsakomai įspūdinga. 

Kokį patiekalą labiausiai patinka gaminti? 

Čili sriubą. 

Ar kada nors kepėte duoną? 

Ne, bet esu ragavusi ką tik iškeptos duonos. Skanu! 

Ar patinka ožkos pienas? Kas geriau – karvės ar ožkos pienas? 

Nepatinka nei ožkos pienas, nei sūris. Mieliau renkuosi karvės pieną – 

kuo mažiau riebesnis, tuo geresnis. 

Ar norėtumėte turėti zoologijos sodą? 

Gyvūnai man patinka, mėgstu juos stebėti, bet zoologijos sodui reikėtų 

labai daug priežiūros. 

Kokį turite augintinį? 

Tai foksterjerų veislės 

Montis.  

Ką manote apie 

rūkančiuosius? 

Manau, jog jie gadina ne 

tik savo, bet ir aplinkinių 

sveikatą. 

Ar Jums patinka megzti? 

Patinka. Kadangi laisvo 

laiko turiu nedaug, per 

metus planuoju vieną 

didesnį mezginį. Paskutinis mano darbas – kostiumėlis dukrai. Ji mano 

rankdarbiu labai patenkinta - nešioja, džiaugiasi. 

Ačiū!  
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