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ŠIAME NUMERYJE: 
 Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventės 

 ,,Olweus“ patyčių prevencijos programos įgyvendinimas 

 Mūsų šachmatininkai 

 I pusmečio rezultatai 

 Mūsų pasididţiavimas - pirmūnai 

 Jurbarko rajono pradinukų dainų šventė ,,Muzikos ir fantazijos 

pasaulyje“ 

 Netradicinis interviu, arba kelios minutės su 10a kl. mokine 

        Inga Laurinaityte 

 
  Biologijos mokytoja R.Lazdauskienė, 5b kl.mok. K.Maţintaitė 

 

NETRADICINĖ BIOLOGIJOS PAMOKA 

APIE NARIUOTAKOJUS 
Kovo 12 dieną mūsų mokykloje biologijos mokytojos 

R.Lazdauskienės iniciatyva vyko interaktyvi biologijos pamoka – 

paroda ,,Nariuotakojai mokykloje“.  

Mokiniai buvo kviečiami susipaţinti su ekspozicija – gyvais 

egzotiniais eksponatais (vorais, vabalais, skorpionu, skolopendra, 

šimtakojais, tarakonais ir kt.). Gamtininkai supaţindino su 

nariuotakojų gyvensena, papasakojo, kaip apsisaugoti nuo 

parazitinių nariuotakojų, ką daryti įkandus ar įgėlus vabzdţiui, 

mielai atsakinėjo į klausimus ir suteikė informacijos apie 

nariuotakojų prieţiūrą, konsultavo tuos, kurie norėtų įsigyti ir 

auginti šiuos gyvūnus namuose. 

Ypač visus sudomino storas juodas šimtakojis, kuris 

vadinamas gigantiškuoju. Jau dabar buvo galima pasigėrėti 300 jo 

kojų. Nuostabu, kad uţaugęs jis bus beveik metro ilgio ir  

vaikščios net 800 kojų! Suţinojome, kad tai patys didţiausi 

pasaulyje ramūs, lėti 

šimtakojai, ypač 

mėgstantys bananus.  

Dauguma mokinių 

laikė rankose tarakonus ir 

visiškai jų nebijojo. 

Dţiugu, kad gamtininkai 

mūsų mokyklai 

padovanojo du 

Madagaskaro 

šnypščiančiuosius 

tarakonus, kuriuos auginsime, jais rūpinsimės biologijos kabinete. 

Suţinojome, kad šie tarakonai itin populiarūs Rusijoje – jie 

išpuošiami Svarovskio kristalais ir tampa gyvais papuošalais.  

Mokiniai su dideliu susidomėjimu stebėjo vorus. Gamtininkai 

papasakojo, kad vieno iš jų vardas Viktorija. Pasirodo, tai tas pats 

voras, kurį jau paţįstame iš per televiziją rodomų PILDYK 

reklamų. Ţinoma, kai kurie mokiniai apgailestavo, kad negali 

vorų palaikyti rankose – šie nariuotakojai gali sukelti alergiją ar 

net įkąsti (šiuo metu pasaulyje yra tik 10 rūšių pavojingų 

ţmogaus gyvybei vorų). 

Ši paroda mūsų mokyklos mokiniams labai patiko. Nors kai 

kas nariuotakojų bijojo, dauguma vabzdţiais ir vorais labai 

susidomėjo ir išsakė norą, kad kitais mokslo metais paroda į 

mokyklą atkeliautų su naujais, dar neregėtais eksponatais.  

 
        Jonė Adomavičiūtė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė 

 

SMAGIAI ŠVENTĖME UŢGAVĖNES 
Kovo 4 d. šventėme Uţgavėnes, šurmuliavo Kaziuko mugė.  

Pirmiausiai po 4 pamokų prie mokyklos pasirodė 

persirengėliai, atvykę iš Jurbarko kultūros centro. Aikštėje prie 

centrinio įėjimo būriavosi pradinukai, prie kurių netrukus 

prisidėjo ir vyresniųjų klasių mokinai. Sustoję dideliu ratu visi 

ţaidė įvairius linksmus Uţgavėnių ţaidimus, šoko, dainavo, kaip 

įmanydami vijo ţiemą iš kiemo ir, ţinoma, sudegino Morę.  

Po 5 pamokų aktų salėje vyko Kaziuko mugė. Stalai vos 

nesulūţo nuo 

gardumynų, rankdarbių, 

o į salę prisirinko labai 

daug mokinių, mokytojų 

- visi vaišinosi ir 

apţiūrinėjo prekes, pirko 

kvapnius kepinius ir 

kitus gaminius, kurių 

groţiui ir kokybei 

negalėjo atsispirti, o gal 

ir pardavėjai mokėjo 

tinkamai pasiūlyti. Moksleiviai prekiavo įvairiais skanėstais, 

papuošalais, rankdarbiais, net darbeliais iš popieriaus. 

Daugiausiai pardavėjų buvo iš pradinių klasių, bet netrūko ir 

penktokų, ir net septintokų.  

Visi 

mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai, 

administracija 

labai dţiaugėsi 

Uţgavėnių 

švente ir puikiai 

pavykusia 

Kaziuko muge. 

Abi kovo 4 

dieną 

švenčiamos 

šventės subūrė visą mokyklos bendruomenę.  

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŢIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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          Jonė Adomavičiūtė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė  

 

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS 
 Vasario 14 d. vyko renginiai, skirti Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai paminėti.  

Pirmiausiai į mokyklos aktų salę per penktąją pamoką 

suguţėjo visi 1-4 klasių mokinukai. Vyko graţus koncertas. Iš 

pradţių skambėjo chorų, kuriems vadovauja mokytojos 

S.Januškevičienė bei M.Buitkuvienė, atliekamos dainos. 

Graţų, nuotaikingą šokį dovanojo mokytojos A.Rukšnienės 

maţieji šokėjai. 7c klasės mergaičių ansamblis ,,Svaja“ atliko 

kūrinį ,,Savi krantai“. Visus labai dţiugino puikus mokytojos 

L.Ţukauskienės mokinių kolektyvo ,,Ţmogeliukai“ 

pasirodymas – net keli linksmi šokiai.  

Vėliau, per šeštąją pamoką, aktų salėje rinkosi jau 5-10 

klasių mokiniai stebėti dar vieno koncerto. Ansamblis ,,Svaja“ 

atliko dvi dainas: ,,Vėjas man pasakė“ ir ,,Savi krantai“. Solistė 

Ema Arlauskaitė padainavo dainą ,,Nenuleisk akių“. Koncerto 

metu kelis šokius šauniai sušoko E.Dobilaitės merginų grupė. 

Mokinė Paulina Bagočiūtė taip pat pasirodė scenoje – šauniai 

skambėjo jos atliekama daina. Aštuntokas Eligijus Jukna 

deklamavo eilėraštį. Mokytojos A.Rukšnienės vadovaujamos 

grupės ,,Domino“ šokėjos ţiūrovams pašoko ,,Nebijok“ ir 

,,Saldainis“. Išraiškingai, savitai 

savo šokį perteikė 

T.V.Paulaitytė.  

Lietuvos Nepriklausomybės 

dienos minėjimo metu mokyklos 

direktorius V.Bakšys ir 

pavaduotoja R.Beinerienė 

apdovanojo olimpiadų, konkursų 

nugalėtojus. Taigi, dţiaugiamės 

puikia švente, jos dalyviais bei 

įdomiais pasirodymais. Renginys 

vyko sklandţiai, visi jautėsi 

linksmi bei laimingi. 

 
        Gabija Eicheltaitė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė 

 

KOVO 11-OSIOS ŠVENTĖ 
Ar prisimenate, ką reiškia kiekviena Lietuvos vėliavos 

spalva: geltona – saulė, ţalia – gamta, raudona – kraujas, 

pralietas uţ tėvynę. O ar susimąstėte, kaip visos šios spalvos 

susilieja į vieną svarbią datą - Kovo 11-ąją? Geltona - bundanti 

pavasario saulė, ţalia – pradedantys ţaliuoti laukai, medţiai. 

Prisikelianti gyvybė, o kartu su ja ir Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo diena – prisikelianti Lietuva. O 

čia ir raudona spalva – 

kraujas, be kurio 

nebūtume laisvi. 

Šią svarbią datą 

paţymėjo ir mūsų 

mokykla. Jau ryte, įţengę 

į mokyklą, gavome 

širdeles, švytinčias 

Trispalvės spalvomis. Uţ 

jas dėkojame pradinių 

klasių mokiniams. Per 

pirmąją pamoką su 

mokytojomis kalbėjome 

apie Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo svarbą, o po pamokų susirinkome į aktų salę – 

prasidėjo šventinis koncertas. Dailiai skambėjo antrokų 

atliekamos dainos (mokyt. E.Bakšienė, K.Petkuvienė), 

iškilmingai nuaidėjo ,,Tautiška giesmė“ – 50 metų buvęs 

uţdraustas mūsų himnas. Ypatinga padėka buvo išsakyta 8b 

klasės mokiniams, kurie parašė graţiausią sveikinimą 

mokyklos bendruomenei ant fojė buvusios Trispalvės. 

Koncerto metu skambėjo nuoširdūs sveikinimai Lietuvai, 

kuriuos sakė mokiniai ir mokytojai. Smagu buvo klausytis 

ansamblio ,,Svaja“ (vad. S.Januškevičienė) dainų, stebėti šokių 

grupės ,,Domino“ (vad. A.Rukšnienė) pasirodymą. Lyriškai ir 

patriotiškai nuteikė solisčių E.Arlauskaitės, P.Bagočiūtės, 

D.Stankevičiūtės dainos. 

Viso renginio metu salėje sklandė gerumo, meilės, 

nuoširdumo vėjelis, bendram tikslui sujungęs mokytojus ir 

mokinius kaip ir tada, Kovo 11-ąją, pasirašant Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo aktą. 

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

 

,,OLWEUS“ PATYČIŲ PREVENCIJOS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
Interviu su mokyklos 

OPPP koordinatoriumi 

S.Ambrazaičiu. 

Kodėl mokyklose 

vykdoma Olweus patyčių 

prevencijos programa? 

Psichologijos 

profesorius iš Norvegijos 

Danas Olweusas tyrė 

Skandinavijos paauglių 

bendravimą. Pastebėjęs, 

kaip vaikai ţemina vienas kitą, tyčiojasi, nustatė tokio elgesio 

prieţastis bei dėsningumus ir sukūrė patyčių prevencijos 

programą (ji taip ir vadinama: Olweus patyčių prevencijos 

programa arba sutrumpinus - OPPP). Programos tikslas – 

sumaţinti patyčias tarp mokinių, kurti geresnius tarpusavio 

santykius mokykloje. Ši programa Europos šalyse ir JAV 

sėkmingai vykdoma daugiau kaip 20 metų. 2008 metais ji buvo 

pradėta įgyvendinti Lietuvoje, o šiais metais – mūsų 

mokykloje. Jurbarko rajone esame pirmieji, pradėję vykdyti 

OPPP. 

2013 metų rudenį mūsų mokykloje vykdyto tyrimo analizė 

parodė, kad yra mokinių, mėgstančių grubiai pasišaipyti, 

pasityčioti, tik jų ne daugiau negu kitose Lietuvos mokyklose, 

kuriose buvo vykdytas toks tyrimas. Galime daryti išvadą, kad 

jaunimo bendravimo kultūra panaši daugelyje mokyklų. 

Kodėl vyksta patyčios, nelengva atsakyti – jas lemia 

daugybė prieţasčių. Kai trūksta bendravimo kultūros, kai 

nemokama pajuokauti, kai kuris nors mokinys jaučiasi 

viršesnis uţ kitus, kyla incidentų, ir vaikai jaučiasi įskaudinti. 

Suaugusieji ne visada moka, gali ar nori padėti vaikams.  

Projektu ir siekiame, kad suaugusieji tinkamai reaguotų į 

patyčias, jas sustabdytų.  

Kaip būtų malonu mokytis ir dirbti šiltais tarpusavio 

santykiais grįstoje mokykloje!  

Kiek mokyklų dalyvauja Olweus patyčių prevencijos 

(OPP) programoje? 

Pirmajame etape (2008 – 2009 m.) programą vykdė 29 

Lietuvos mokyklos, šiais mokslo metais projektą įgyvendina 

61 mokykla. Susidomėjimas auga, nes patyčių problema yra 

svarbi, jos sprendimas reikalauja gyvenimiškų įgūdţių, kurie ir 

sudaromi vykdant mokyklose šį projektą. 

(nukelta į 3 psl.) 
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       I.Andriukaitytė, E.Masaitytė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentės 

 

MŪSŲ ŠACHMATININKAI 
Dţiaugiamės mūsų mokyklos šachmatininkų komanda, 

kurios nariai laimėjo antrąją vietą rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų šachmatų varţybose. Komandos nariai: Kamilė 

Ambrutaitytė (6b kl.), Adomas Kulikauskas (8b kl.), Erikas 

Pranskaitis (4c kl.) ir Liutauras Skara (4a kl.). Mokinius 

varţyboms ruošė šachmatų būrelio vadovas Valentinas Jankūnas. 

Pakalbinome šaunuolius šachmatininkus. Kamilė sako, kad 

šis ţaidimas reikalauja daug mąstymo. Šeštokė Kamilė būrelį 

lanko jau antrus metus ir tuo dţiaugiasi, nes su būreliu daug 

keliaujama ir tai mergaitei patinka. Aštuntokas Adomas 

nustebino – pasirodo, šachmatininkų būrelį lanko net nuo 5 metų: 

,,Būrelis man patinka. Treneris išmokina visokių strategijų, kad 

pavyktų nukauti priešininką, pataria, kaip laimėti.“ Liutauras 

sako: ,,Man šachmatai - tai ţaidimas, reikalaujantis daug 

mąstymo. Mano gyvenime šachmatai uţima labai daug vietos, tai 

pati svarbiausia mano veikla. Be to, patinka, kad su būreliu daug 

keliaujame.“  

Skaitytojams primename, kad visi, susidomėję šiuo puikiu 

ţaidimu, gali dalyvauti būrelio veikloje ir taip pat laimėti ne 

vienas svarbias varţybas. Linkime sėkmės visiems, kurie ţaidţia 

šachmatais!  

 
      Guoda Radvilavičiūtė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė 

 

I PUSMEČIO REZULTATAI 
Pavasarėjant orams galima apţvelgti, kaip sekėsi mokytis 

rudenį ir ţiemą. Taigi apie I pusmečio rezultatus mums sutiko 

papasakoti Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja  Valerija 

Kalinauskienė. 

Mokslo metus pradėjo 380 mokinių, kurie lankė 5-10 klases. 

Pusmečio metu išvyko 3 mokiniai, naujai atvykusiųjų nebuvo. 

Taigi pirmąjį pusmetį baigė 377 mokiniai. Iš jų puikiai sekėsi 7 

mokiniams, kurie turi 10 balų pusmečio įvertinimus, dar net 44 

mokiniai mokosi puikiai ir labai gerai, tai yra turi 9-10 balų 

įvertinimus. Visų klasių paţangumas – 100%, išskyrus 6c klasės 

– 95,24% (vienas mokinys turi nepatenkinamų įvertinimų). 

Mokymosi kokybės vidurkis 5 klasėse –  72,67%, 6 klasėse – 

59,76%, 7 klasėse – 48,68%, 8 klasėse – 52,92%, 9 klasėse – 

15,45%, 10 klasėse – 12,98%. Aukščiausia mokymosi kokybė 

yra 5a klasės  – 93,33% ir 8b klasės – 91,67%. Bendras klasės 

įvertinimų vidurkis geriausias yra 8b klasės mokinių –  net 9,1. 

,,Visuomet reikia tikėtis, kad bus geriau. Kiekvienas mokinys 

turi prisiimti atsakomybę uţ savo mokymąsi. Tada ir rezultatai 

bus geri“,- neslepia optimizmo skyriaus vedėja. 

Kalbant apie ugdymo(si) perspektyvas, buvo akcentuota, 

kad 10 klasių mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, gali 

mokytis gimnazijoje ar kitoje vidurinėje mokykloje arba siekti 

profesinio išsilavinimo. Be to, 8-tų klasių mokiniai taip pat turi 

galimybę rinktis, kurioje mokykloje mokytis toliau. Kaip viskas 

susiklostys, pamatysime kitą rugsėjį. 

Akivaizdu, kad paţangumui įtakos turi ir lankymasis 

pamokose. Pasirodo, iš viso per pusmetį praleista 18471 pamoka, 

nepateisintos liko 1195 pamokos. Taigi vidutiniškai  vienam 

mokiniui  tenka 49 praleistos pamokos (8 dienos) ir 3 

nepateisintos pamokos. Tačiau reikia pasidţiaugti mokiniais, 

kurie per I pusmetį nepraleido nė vienos pamokos: Aliošius 

Airidas (6b kl.), Butkutė Gabija (6b kl.), Lukoševičiūtė Greta (7c 

kl.), Mandrijauskaitė Dominyka (7c kl.), Burnelaitis Aivaras (8b 

kl.), Bosas Paulius (8c kl.), Burnelaitytė Deimilė (9a kl.) ir 

Krištopavičiūtė Ingrida (9b kl.). 

,,Linkiu sėkmės visiems – ir mokiniams, ir mokytojams. Tik 

bendradarbiaudami kartu pasieksime gerų ugdymo(si) rezultatų“, 

- baigia pokalbį skyriaus vedėja  Valerija Kalinauskienė. 

 
      Miglė Venckutė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė 

 

MŪSŲ PASIDIDŢIAVIMAS - PIRMŪNAI 
Pasibaigus I pusmečiui galima pasidţiaugti puikiai 

besimokančiais mokiniais 

– tai Spaustinaitytė Sandra 

(5a), Vilkenytė Paulina 

(5a), Jociutė Barbora (5c), 

Brazhenko Viktoryia (6c), 

Gabšytė Gintarė Gabrielė 

(6c), Sakalauskaitė 

Martyna (7b), Uksaitė 

Viktorija (8b).  

Dar net 44 mokiniai I 

pusmetį mokėsi gaudami 

9-10 balų įvertinimus: 5a 

kl. – Bajorinaitė Rūta, 

Greičiūnas Vytenis, Klevinskaitė Viktorija, Kriščiukaitytė Indrė, 

Murauskaitė Austėja, Stanaitytė Smiltė, Urnieţiūtė Viktorija, 5b 

kl. – Maţintaitė Karolina, 5c kl. – Martišius Tomas, Mozūraitytė 

Ugnė, 6a kl. – Grygelaitytė Andrėja, Kuzminskas Matas, Rainytė 

Viktorija, Šlickytė Vaida, 6b kl. – Ambrutaitytė Kamilė, 

Baltrušaitytė Malvina, Butkutė Gabija, 7a kl. – Noreika Alfredas, 

Daukintytė Kristina, 7b kl. – Aukštakalnytė Vaiva, Sakalauskaitė 

Meda, Skilinskaitė Greta, 7c kl. – Adomavičiūtė Jonė, 

Mandrijauskaitė Dominyka, Pileckytė Justė, 8b kl. – Bosaitė 

Ugnė, Grybaitė Laura, Jasevičiūtė Renata, Jomantaitė Ieva, 

Jurevičiūtė Gabija, Kulikauskas Adomas, Mačiulaitytė Meda, 

Onusaitis Gytis, Paţereckaitė Vytautė, Samulevičiūtė Ugnė, 

Zaleckytė Ainė, 8c kl. – Karpavičiūtė Rūta, Lazdauskas Šarūnas, 

Mankus Laertas, 8d kl. – Foktaitė Inga, Jurevičiūtė Paulina, 

Laurinaitytė Greta, Virbauskaitė Auksė, 10a kl. – Laurinaitytė 

Inga.  

Tikimės, kad mokslo metų pabaiga šiems mokiniams bus 

tokia pat sėkminga, o pirmūnų gretas papildys dar didesnis būrys 

šauniai besimokančių mokinių. Linkime sėkmės! 

 
(atkelta iš 2 psl.) 

Kaip OPPP vykdoma mūsų mokykloje?  

Mūsų mokykloje programa vykdoma suaugusiųjų grupėse, kur 

mokytojai, administracija ir kiti darbuotojai mokomi atpaţinti patyčias, 

jas nutraukti. Klasių valandėlėse vaikai mokomi būti tolerantiški, 

pagarbiai elgtis su bendruomenės nariais, padėti draugams, iš kurių 

bandoma tyčiotis. Patirtis rodo, kad suaugusiųjų bendravimas 

Mokymosi ir supervizijų grupėse labai padeda sutelkti kolektyvą, vaikai 

tampa draugiškesni, išmoksta pripaţinti ir gerbti draugus. 

Kaip manote, ar su šia programa sustabdysime patyčias? 

Minėjau, kad bendravimas priklauso nuo ţmonių kultūros: kuo 

kultūra aukštesnė, tuo bendravimas lengvesnis ir malonesnis. Jeigu 

keturios prieš patyčias nukreiptos svarbiausios taisyklės taps mūsų 

bendruomenės gyvenimo principais, tikiu, kad patyčių labai sumaţės.  

Ką dar norėtumėte pasakyti? 

Norėčiau padėkoti projekto instruktorei Ritai Mačerauskienei, 

socialinei pedagogei iš „Ryto“ mokyklos Plungėje, uţ pagalbą vykdant 

programą– mūsų konsultantė daţnai mus lanko ir rūpinasi kokybišku 

projekto vykdymu.  

Mūsų mokytojos, Mokymosi ir supervizijų grupių vadovės, 

suprasdamos projekto svarbą, labai atsakingai vykdo savo misiją – 

moko bendruomenės narius.  

Reikia tikėtis, kad projekto rezultatai nenuvils. 
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      D.Garšvaitė, K.Lukoševičiūtė,  ,,Ţvilgsnio“ koresp.  

 

 

,,MUZIKOS IR FANTAZIJOS 

PASAULYJE“ 
   

          Vasario 12 dieną mūsų mokykloje vyko Jurbarko 

rajono pradinukų dainų šventė ,,Muzikos ir fantazijos 

pasaulyje“.  

Renginyje dalyvavo 8 chorai iš 7 rajono mokyklų. 

Atvyko dainininkai iš Girdţių, Smalininkų, Veliuonos, 

Seredţiaus, Skirsnemunės, Jurbarko Naujamiesčio bei, 

ţinoma, mūsų mokyklų. Renginyje jaunieji dainininkai 

atskleidė, kaip moka šauniai dainuoti, klausytis ir kurti 

muziką. Koncerto metu vaikai svajojo apie vasaros 

pramogas bei linksmybes ir visa tai, ką galėtų išgirsti 

vasaros pievoje ar laikrodţių fabrike, perteikė kurdami 

muziką, imituodami gamtos ir aplinkos garsus plojimu, 

dainavimu, caksėjimu, šiurenimu.  

Įdomiausia, kad vaikai galėjo pademonstruoti ne 

tik dainavimo įgūdţius, bet ir pafantazuoti, kaip gyvena 

natos piešdami bei aplikuodami - tą dieną visiems mūsų 

mokyklos pradinukams buvo nepamokinės veiklos diena, 

skirta muzikai. Geriausi darbai iki šiol eksponuojami aktų 

salėje.  

Šventės ,,Muzikos ir fantazijos pasaulyje“ 

organizatorė mokytoja Monika Buitkuvienė sako: 

,,Organizuojant šią šventę labiausiai dţiugina tai, kad tada 

suprantu, kiek turiu bendraminčių, kiek turiu tikrų draugų, 

kurių nereikia prašyti pagalbos - jie pagalbą siūlo, vos 

apie tai pagalvoju.“ 

 

 

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

A.Vasiliauskaitė, K.Maţintaitė, G.Eicheltaitė, ,,Ţvilgsnio“ koresp. 

 

  NETRADICINIS INTERVIU, 

       ARBA KELIOS MINUTĖS 

       SU DEŠIMTOKE INGA LAURINAITYTE  
Išskirtinis interviu su daţniausiai olimpiadose dalyvavusia ir puikių 

rezultatų pasiekusia 10a kl. mokine Inga Laurinaityte, kuri ir I 

pusmetį baigė gaudama labai gerus įvertinimus.  

 

Atskleisk tokio puikaus mokymosi paslaptį. 

Pirmiausia, labai atidţiai klausausi per pamokas. Be to, visada atlieku 

namų darbus.  

Ar daţnai skaitai knygas?  

Taip, daţnai.  

Kokia mėgiamiausia pamoka? 

Anglų k. 

Kokia muzika Tau patinka? 

Lengva, paprasta. 

Ar patinka laida ,,Labanakt, vaikučiai“? 

Ne, šios laidos neţiūriu. Man patinka serialai, kuriuos ţiūriu per 

kompiuterį. 

Ar esi grybavusi? 

Labai patinka grybauti, su tėvais vaţiuojame 

kiekvieną rudenį. Tiesa, grybų nemėgstu, 

nebent valgau voveraites. 

Ar bijai vorų? Ką darai pamačiusi vorą? 

Vorų nebijau, bet paimti tikrai nenorėčiau... 

Ar turi augintinį? 

Taip, auginu katiną ir šunį. Tai Ryţius ir 

Rikis.  

Kokia gėlė graţiausia? 

Narcizas. 

Kokia geriausia draugė? 

Turiu daug gerų draugų, bet geriausios 

draugės neturiu. 

Koks valgis skaniausias? 

Makaronai su grietinės padaţu. 

Koks papuošalas yra mėgiamiausias? 

Auskarai. 

Ţaviausia šalis? 

Amerika. 

Ką daţniausiai sapnuoji? 

Neatsimenu. 

Ar patinka sportuoti? 

Taip, lankau dziudo. 

Ačiū! 
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