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ŠIAME NUMERYJE: 
 Interviu su Guoda Juknevičiūte 

 Netradicinė literatūros pamoka 

 ,,Kūrybinės partnerystės“ mūsų mokykloje 

 ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 

 Mūsų pasididžiavimas 

 Skaitmeninės fotografijos būrelis 

 Iškovota svarbi pergalė 

 Netradicinis interviu, arba kelios minutės su socialine pedagoge 

 
        Monika Buitkuvienė, pradinių klasių mokytoja 

 

„GIMTOSIOS KALBOS ŠVENTĖ“ 
Sausio 23 d. pradinių klasių mokinių neišgąsdino šaltis, nes 

jie rinkosi į „Gimtosios kalbos 

šventę“. Pamokas tą dieną pakeitė 

konkursai. Pirmiausiai visi vaikai 

dalyvavo dailyraščio konkurse. 

Gražiausi 2-4 klasių mokinių 

darbai keliaus į respublikinį 

konkursą „Rašom 2014“. 

Kiekviena klasė išrinko dailiausiai 

rašantį mokinį, kuris buvo 

iškilmingai apdovanotas aktų 

salėje, kur vyko meninio skaitymo 

konkursas.  

Šiais metais visa Lietuva mini 

Kristijono Donelaičio 300-ąsias 

gimimo metines, dar kartą 

prisimena ir žavisi nuostabiu jo 

palikimu – poema „Metai“. Pradinukams apie Kristijoną Donelaitį 

papasakojo 8b klasės mokinės Renata Jasevičiūtė ir Vytautė 

Pažereckaitė, o ištrauką iš poemos „Metai“  įtaigiai perskaitė 

Adomas Kulikauskas. 

Pradinių klasių vaikai šventei ruošėsi iš anksto, klasėse 

deklamavo, rinko savo atstovus. Net į komisiją išrinko po vieną 

atstovą iš kiekvienos ketvirtos klasės.  Autoritetinga komisija, 

vadovaujama lietuvių kalbos ir etikos mokytojos Irmantos 

Valošinienės, išrinko meniškiausiai skaičiusius mokinius. Jie 

dalyvaus rajoniniame skaitovų konkurse, kuris įvyks kovo 14 

dieną Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje. Sėkmės linkime  

Aleksandrai Valošinaitei, 1a kl., Ugnei Čiauškaitei, 2b kl., 

Deimantei Stankevičiūtei, 3a kl., Augustui Šlyteriui, 4b kl. 

Gimtosios kalbos šventė – tradicija, duodanti galimybę 

pasidžiaugti sunkiu darbu pamokose pasiektais gražiais 

rezultatais. 

 
        Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 
Sausio 20 d. mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas. 

Jis buvo skirtas pirmosios grožinės literatūros knygos ,,Metai“ 

autoriaus Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Konkurse dalyvavo 5-8 klasių mokiniai, kurie skaitė įvairių 

autorių ir skirtingų žanrų kūrinius: Karolina Mažintaitė, 5b kl. 

mokinė, perskaitė ištrauką iš Renatos Šerelytės ,,Krakatukų 

pievelės“, Kamilė Ambrutaitytė, 6b kl. mokinė, - Kęstučio 

Kasparavičiaus ,,Skraidymą“, Gabija Januškaitė, 7b kl. mokinė, 

deklamavo Leonardo Gutausko eilėraštį ,,Pėdsakai“, Jonė 

Adomavičiūtė, 7c kl. mokinė, skaitė Astridos Lindgren knygos 

,,Pepė Ilgakojinė“ ištrauką, Adomas Kulikauskas, 8b kl. mokinys, 

padeklamavo Kristijono Donelaičio ,,Metų“ ištrauką, Eligijus 

Jukna, 8c kl. mokinys, skaitė Ritos Vinciūnienės kūrinį 

,,Skambutis“. 

Komisija, kurią sudarė lietuvių kalbos mokytojai, 

pasidžiaugė atsakingu ir kruopščiu mokinių darbu ruošiantis 

konkursui ir puikiais pasirodymais. Visi dalyvavę mokiniai 

apdovanoti padėkos raštais ir knygomis.  

Į rajoninį meninio skaitymo konkursą atstovauti mūsų 

mokyklai yra išrinkti Adomas Kulikauskas, Jonė Adomavičiūtė ir 

Eligijus Jukna. 

Sėkmės!  

 
 

 
Kuo daugiau skaitote nemąstydamas, tuo labiau įsitikinate, kad 

daug žinote, o kuo daugiau mąstote skaitydamas, tuo aiškiau 

matote, kad žinote mažai.                   (Volteras)

 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

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

A.Vasiliauskaitė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 

GUODA - 

,,DMAX MODEL MANAGEMENT“ 

AGENTŪROS MODELIS 
Prieš keletą metų 

,,Žvilgsnyje“ 

rašėme apie 

Guodą 

Juknevičiūtę, kuri 

svajojo tapti 

modeliu. Malonu 

skaitytojams dabar 

pristatyti mūsų 

mokyklos 

dešimtokę, kuri 

jau yra pasiekusi 

savo tikslą ir turi 

daug kitų planų.   

Kaip, kada tapai 

modeliu?  

Modeliu tapau  

būdama vos 14 

metų, nuėjusi į 

mane 

sudominusios 

agentūros atranką 

Jurbarke. Mane 

priėmė. Nebuvau 

labai nustebusi tokiu atsakymu, kadangi sulaukiu didelio 

palaikymo iš šeimos narių bei mylimų draugų, kurie mane 

visada verčia pasitikėti savimi ir savo tikslais. Vėliau man per 

,,Facebook“ parašė mano dabartinė agentūra „D-max 

management“, kad turi man puikių pasiūlymų ir yra itin 

susidomėję manimi. Apsvarsčiusi visas teigiamas ir neigiamas 

galimybes, nusprendžiau pasirašyti kontraktą su ,,D-max 

management“ modelių agentūra. 

Kaip pasikeitė Tavo gyvenimas tapus modeliu? Ar esi 

laiminga? 

Mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Niekada netikėjau, 

kad būdama tokio amžiaus turėsiu galimybę pamatyti gražias 

šalis bei patirti nuostabius nuotykius. Tad tvirtai galiu teigti, kad 

esu laiminga dėl to, ką pasiekiau ir kiek dar žadu siekti toliau. 

Ar pažįsti įžymių modelių?  

Ne, kol kas neteko susipažinti su įžymesniais modeliais. 

Ar turi draugę – modelį? 

Žinoma, kad turiu! Ir ne vieną. Atvykusi į svetimą šalį gyvenau 

su kambario draugėmis iš įvairių šalių, gavus darbo užduotis 

tekdavo dirbti nuo ryto iki vakaro, tad kiekvieną dieną 

sutikdavau vis naujų modelių. Su jomis dar ir dabar palaikome 

ryšį ir planuojame susitikimus vasarą. 

Kuris miestas ar šalis paliko ypatingų įspūdžių? Kokių? 

Nesu aplankiusi visų šalių, kurias planuoju ir norėčiau aplankyti, 

bet iš tų, kuriose esu buvusi, man labiausiai patiko Ispanija, jos 

sostinė Barselona. Skaidri mėlyna jūra, kaitinanti saulė, aplinkui 

draugiški žmonės. Taip pat ir talentingiausi fotografai dirba 

Barselonoje, džiugina nuostabiais rezultatais. 

Ar turi savo dizainerį? Kokį?  

Taip, Stella McCartney. 

Koks Tavo laisvalaikis, pomėgiai?  

Laisvalaikiu mėgstu bėgioti, kadangi tai man teikia puikią 

savijautą bei padeda palaikyti geros formos kūną. Taip pat 

mėgstu laiką leisti su draugais, nueiti į šokius, susipažinti su 

naujais žmonėmis. Patinka žiūrėti motyvuojančius, o kartais ir 

romantinius filmus. 

Ką norėtum patarti paaugliams, svajojantiems apie modelio 

karjerą?  

Galiu pasakyti trumpai, kad tai tikrai nėra „svajonių darbas“, ne. 

Man asmeniškai pirmoje vietoje – šeima. Tūkstančiai jaunų 

mergaičių svajoja išgarsėti, būti ant „Vogue“ viršelio ir 

nusispjauna į šeimą, mokslą bei draugus. Tai laimės dalykas: 

pasiseks ar nepasiseks, grožis išblės, galimybės išgaruos ir 

vėliau nebežinosi, ką daryti. Tad patariu įvertinti save, įžvelgti 

savo perspektyvas ir eiti teisingu keliu. 

Ar jau esi viską pasiekusi, apie ką svajojai? 

Ne, nesu pasiekusi tiek, kiek norėčiau, kadangi negaliu skirti 

viso savo laiko šiam dalykui. Šiuo metu man yra svarbesnių 

dalykų, o ateityje viskas susiklostys taip, kaip išeis ir kiek to 

norėsiu. 

Ką dar norėtum pridurti?  

Niekada neapleisti šeimos ir draugų dėl laikinų, laimę 

suteikiančių dalykų. Tai LAIKINA, tik mylimi žmonės visada 

bus su tavimi. 

Dėkojame už įdomias mintis. Sėkmės! 

 
        Alvita Zabliauskaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

NETRADICINĖ LITERATŪROS 

PAMOKA 

Sausio 16 d. mūsų mokykloje vyko renginys, skirtas 

Kristijonui Donelaičiui. Kaip žinome, sausio 1 d. sukako lygiai 

300 metų, kai gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas 

Kristijonas Donelaitis. Todėl 2014 metai valstybiniu mastu 

paskelbti šios iškilios asmenybės metais, pagarbą 

K.Donelaičiui atiduoda ir UNESCO – jubiliejinės gimimo 

metinės įtrauktos į UNESCO ir valstybių narių minimų 

sukakčių sąrašą. Taigi ,,Metų” autoriaus gimimo jubiliejus bus 

minimas visoje Lietuvoje. 

Smagu, kad ir mūsų mokyklos 7-8 klasių mokiniai 

dalyvavo netradicinėje literatūros pamokoje ,,K.Donelaitis. 

„Metai“. „Rudens gėrybių“ inscenizacija“. Pamoka aktų salėje 

prasidėjo vaizdingu ir įdomiu pasakojimu apie K.Donelaitį, jo 

nuveiktus darbus. Ypač išsamiai buvo supažindinta su rašytojo 

sukurta žymiausia, itin vertinama epine poema ,,Metai“. Apie 

K.Donelaitį, jo kūrybą mokiniams pasakojo dvi 8b klasės 

mokinės – Renata Jasevičiūtė ir Vytautė Pažereckaitė.   

Kita pamokos dalis – Jurbarko kultūros centro K.Glinskio 

teatro spektaklis – K.Donelaičio ,,Metų“ ištraukos iš ,,Rudens 

gėrybių“ inscenizacija. Vaidinimas žavėjo tiek spalvingumu, 

tiek sceniniais kostiumais, bet ypač visiems patiko Krizo 

vestuvių, vadinamos ,,svodbos“, epizodai. Aktoriai patraukliai, 

šiuolaikiškai perteikė beveik prieš 300 metų sukurtos poemos 

personažų charakterius, jų kalbą. Pamoka buvo ne tik 

edukacinė, bet ir linksma bei įdomi. 
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       I.Andriukaitytė, E.Masaitytė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 

 

,,KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS“ MŪSŲ 

MOKYKLOJE 

 
Šiais mokslo metais mūsų mokykloje tęsiamas 2012-2013 

m.m. pradėtas projektas ,,Kūrybinės partnerystės. Pokyčių 

mokykla“. Remdamiesi jvdm.lt svetaine, skaitytojams 

pateikiame išsamią informaciją apie tai, ką mokiniai veikia ir 

ką sužino projekto metu. 

„Kūrybinių partnerysčių“ programos vertybės: kelti 

klausimus (programa skatina priimti iššūkius bei eksperimentuoti 

ieškant netikėtų sprendimų), ieškoti sąsajų (programa skatina 

bendradarbiavimą bei partnerysčių tinklų kūrimą), įsivaizduoti 

(programa remiasi požiūriu, kad individo vaizduotės ugdymas 

yra viena iš žmogaus teisių), apmąstyti (programoje skiriamas 

didelis dėmesys mokymo(si) procesui apmąstyti ir vertinti). Tuo 

siekiama, kad kūrybinės patirtys atneštų pokyčių su išliekamuoju 

poveikiu. „Pokyčių mokykloje“ 2013–2014 m.m. dalyvauja 5c, 

6c, 7c, 8b klasių mokiniai, jų mokytojai. 

Sausio 14-15 d. prie ,,Kūrybinių partnerysčių“ komandos 

prisijungė du labai šaunūs kuriantys praktikai – Žiedūnė 

Aleknaitė (architektė-inžinierė) ir Simonas Šerkšnas (tapytojas, 

fotografas). Tuomet buvo smagiai padirbėta: kuriamas idėjų 

„bankas“, planuojamos veiklos.  

Mokinių, mokytojų ir kūrybos agento Domo Burkausko 

veikla buvo ypač naudinga ir įdomi per istorijos, informacinių 

technologijų, kūno kultūros, dailės, fizikos, lietuvių kalbos 

pamokas, nes buvo taikomi kūrybiško mokymo(si) metodai. 

Beje, agentas Domas Burkauskas apie mūsų mokyklą sakė: 

,,Man tai šauni, architektūriškai įdomi mokykla. Puiku tai, kad  

viskas eina ratu ir taip painu.“ 

 Vyko įdomus „Pokyčių mokyklos“ mokytojų klubo 

užsiėmimas „Mes kuriame – jie, jos kuria“, kurio šūkis - 

,,Niekada žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas” 

(Vydūnas). 

Projekto metu vyko šios įdomios pamokos: „Spalvotas 

pasakojimas“ (lietuvių kalbos ir dailės pamoka 5c kl.), „Veiksmų 

eilėraštis“ (matematikos ir lietuvių kalbos pamoka 5c kl.), 

„Visuomenė ir skaičiai” (istorijos ir matematikos pamoka 7c kl.), 

„Tekstiniai uždaviniai iš klasės gyvenimo“ (matematikos ir 

lietuvių kalbos pamoka 8b kl.), „O mes, pasirodo, tikrai įdomūs“ 

(dailės pamoka 7c kl.). 

„Kūrybinių partnerysčių“ programa tik įsibėgėja – bus dar 

daug įdomios, kūrybiškos veiklos. 

 
      Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

„ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“ 
Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną - vyko visuotinė 

pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“  - ant palangių 

kabinetuose degė atminties žvakutės 1991 m. sausio 13-ąją 

žuvusiems už Lietuvos Laisvę. Šios tradicine tapusios akcijos 

metu jau kelinti metai iš eilės klasėse užgesinama šviesa ir 

visuose languose dešimčiai 

minučių uždegamos 

atminties žvakutės. 

Pirmosios pamokos metu 

pedagogai, pasinaudodami 

istorijos mokytojų paruošta 

medžiaga, pasikalbėjo su 

mokiniais apie Laisvės 

gynėjus, parodė 

skaidres. Vėliau, kaip jau yra 

įprasta, mokyklos aktų salėje įvyko A.Sodeikos meno mokyklos 

mokinių koncertas. 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti atsiuntė mūsų mokyklos 

bendruomenei padėką už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“. Šioje pilietinėje iniciatyvoje šiemet 

dalyvavo ne tik mūsų mokykla - 1062 švietimo įstaigos bei 110 

institucijų  Lietuvoje ir užsienyje. 

 
      Miglė Venckutė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS 
Įpusėjus mokslo metams, jau galima pasidžiaugti mūsų 

mokyklos mokinių pasiekimais.  

Rajoniniame 5-6 klasių mokinių lietuvių k. (gimtosios) 

diktanto rašymo konkurse I vieta džiaugėsi 6c kl. mokinė 

Viktorija Bražhenko, o II vietą pelnė 6c kl. mokinė Gintarė 

Gabrielė Gabšytė. Šiame konkurse paskatinamoji vieta atiteko 5a 

kl. mokinei Paulinai Vilkenytei. Mergaičių mokytoja L. 

Songailienė. Sėkmė lydėjo ir sportininkus: IX Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio mergaičių (gim. 2001 m. ir jaun.) zoninėse 

kvadrato varžybose III vietą užėmė mergaičių komanda, o štai 

Jurbarko rajono 2-4 klasių mokinių kvadrato varžybose II vieta 

džiaugėsi 12 mokinių komanda bei 5-6 klasių 10 mergaičių 

komanda, iškovojusi I vietą. Sportininkus treniravo mokytoja 

L.Stanienė. Rajoniniame kūrybinių darbų konkurse-parodoje 

,,Eko kalėdinė žvaigždė“ itin sekėsi 3c kl. mokiniams Brigitai 

Gustaitytei, Aistei Tamulaitytei, Tadui Vasiliauskui, kurie buvo 

apdovanoti 2 vietos diplomais (mokytoja Z.Ambrakaitienė). O 

7b klasės mokinės Meda ir Martyna Sakalauskaitės, kurias moko 

J.Kundrotienė, taip pat gavo II vietos apdovanojimus. ,,Istorijos 

kengūra 2013“, Lyderių turas - Augustinas Jurkšas apdovanotas 

pagyrimo raštu (mokytoja A.Jociutė). 

Tikimės, kad būsimuose konkursuose, olimpiadose mūsų 

mokiniai dar džiaugsis ne viena pergale. 
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        Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė     

 

KVIEČIAME Į BŪRELĮ 

      
Ar kada susimąstėme, kokia graži mūsų gamta: šėlstanti 

jūra, virš Nemuno tilto tekanti saulė, sode nokstantis 

obuolys, nykstantys senos pilies griuvėsiai... Nuostabi, 

laikina akimirka!  

O kur dar žmogaus gyvenimas! Mes gimstame, 

augame, keičiamės. Akimirka, kai išvystame pasaulį, 

pradedame vaikščioti, kalbėti, pamilstame pirmąjį žaislą, 

praveriame mokyklos duris. Ar tai įmanoma išsaugoti? 

Taip, tai įmanoma, nes į pagalbą atskuba 

fotografija. Neapsirikite – fotografuoti tai ne tik 

fotoaparato mygtuką nuspausti. Fotografija turi daug 

paslapčių ir visas jas jums atskleis mūsų mokyklos 

skaitmeninės fotografijos būrelis ir jo vadovė Edita 

Lopetaitienė. Lankydami šį būrelį jūs sužinosite, kaip 

koreguoti nuotraukas, priderinti rėmelius, kokį parinkti 

foną. Būrelio užsiėmimų metu net galima įgyvendinti 

savo svajonę – nukeliauti į egzotišką šalį ar net pasakų 

pasaulį. Tai jau 

kiekvieno mūsų 

fantazijos ribos. 

O kur dar 

linksmas ir 

smagus 

kolektyvinis 

darbas su būreliu 

bendraminčių!  

Taigi, jeigu nemėgstate nuobodžiauti, esate 

smalsūs ir nebijote naujų iššūkių, rinkitės fotografijos 

būrelį ir įsiliekite į smagų kolektyvą! 

 
        Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

IŠKOVOTA SVARBI 

PERGALĖ! 
Sausio 16 d. 

vyko rajono 

bendrojo lavinimo 

mokyklų krepšinio 

varžybos. Dalyvavo 

ir mūsų mokyklos 

vaikinų komanda. 

Pasiaukojamai žaidę 

krepšininkai laimėjo 

1-ąją vietą! Komanda pelnė galimybę dalyvauti ir 

atstovauti mūsų mokyklai respublikinėse varžybose. 

Žaisti visiems vaikinams sekėsi labai gerai. Ypač treneris 

Rimas Višinskas džiaugiasi Martyno Krikštanio, Domo 

Matulevičiaus, Jovydo Griškaus bei Adomo Kulikausko 

žaidimu. Dar kartą sveikiname, džiaugiamės ir linkime 

sėkmės! 

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

A.Vasiliauskaitė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 

  NETRADICINIS INTERVIU, 

       ARBA KELIOS MINUTĖS 

       SU SOCIALINE PEDAGOGE NIJOLE 

PAULIKIENE 
Kokia Jūsų 

mėgstamiausia uogienė? 

Paskutinįkart viriau 

gervuogių, bet ji neskani. 

Gal tada mano pačios virta 

slyvų uogienė... 

Ką veikiate laisvalaikiu? 

Piešiu, gaminu iš odos 

seges, daug keliauju, 

leidžiu laiką sode, miške, 

patinka važiuoti dviračiu. 

Kaip rūpinatės gamta? 

Nerūkau, nešiukšlinu, 

stengiuosi kuo daugiau važiuoti dviračiu ar vaikščioti, kad automobilis 

neterštų gamtos - ten, kur galima nueiti, nevažiuoju automobiliu. 

Kada paskutinį kartą grybavote, kiek ir kokių grybų radote? 

Grybavau šiemet, sausio 12 dieną. Rinkom voveraites, greitai sutemo, 

tai nedaug ir radom. 

Ar turite augintinį? 

Taip, auginu sausumos vėžlį. 

Kuris Seimo narys nemėgiamiausias? 

Nėra žmonių, kurių nemėgčiau. Tiesiog man kai kurių Seimo narių 

politinės pažiūros yra nepriimtinos. 

Koks drabužis labiausiai patinka? 

Džinsai. 

Kur toliausiai buvote išvykusi? 

5 metus gyvenau Sachalino saloje netoli Japonijos. 

Kokia gėlė Jums gražiausia? 

Kvapniausia frezija, o gražus bijūnas. 

Kokia vaikystės draugė buvo geriausia? 

Mano sesė. 

Koks valgis skaniausias? 

Vieno patiekalo negaliu išskirti, nes mėgstu įvairų maistą, kad 

nenusibostų. 

Koks papuošalas yra Jūsų mėgiamiausias? 

Nemėgstu papuošalų. 

Ar dažnai skaitote knygas? 

Kiekvieną naktį. 

Ačiū! 
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