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ŠIAME NUMERYJE: 
� Mūsų pasididžiavimas 
� ,,Voriukas“  vėl nėrė tinklą 
� Protų mūšis Tauragėje 
� Atvirų durų diena tėvų darbovietėse 
� Rajoninis ,,Rusiškų dainelių rytmetys“ 
� Tinklinio sporto šventė 
 

 
          Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

APLINKOS TVARKYMO AKCIJA 

Jau įprasta, kad balandžio mėnesį Lietuvoje rengiama 
aplinkos tvarkymo akcija ,,Darom”. Todėl ir mūsų mokyklos  
5 – 10 klasių mokiniai penktadienį, balandžio 24 d., ne sėdėjo, 
kaip įprasta, mokykliniuose suoluose, o darbavosi gražindami 
miestą bei jo apylinkes. 

Didžiausias mokinių būrys (net trylika klasių: 5a, 5b, 5c, 
6a, 6b, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 10a, 10b) su savo mokytojais 
švarino didžiulę žaliąją erdvę prie miesto ligoninės. Čia teko 
rinkti šiukšles, sunešti iš pušyno į pakelėse kraunamas krūvas 
daugybę nukirstų medžių bei krūmų šakų. Tuo tarpu 6c klasės 
mokiniai tvarkė poilsio aikšteles Panemunių regioniniame 
parke, o 7a – Smukučių šile, 7c klasės mokiniai dirbo čia pat, 
mieste, Dainų slėnyje.  

Smagu, kad ir mūsų mokyklos mokiniai, ir mokytojai 
aktyviai dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom“, kuri 
Lietuvoje kasmet organizuojama nuo 2008 metų. Pasirodo, 
pasaulinis judėjimas „Let‘s do it world“, kurio nariais drauge 
su kitų 111 valstybių atstovais yra ir akcijos „Darom“ 
organizatoriai Lietuvoje, yra pripažintas Jungtinių Tautų 
Organizacijos.  

 

 

 
         Gabija Eicheltaitė,  ,,Žvilgsnio“ korespondentė  

 

RESPUBLIKIN Ė IKIMOKYKLINIO 
AMŽIAUS  VAIK Ų  IR 

PRADINI Ų KLASI Ų MOKINI Ų 
 „ŠOKI Ų ŠVENTĖ 2015“ 

 
Pavasaris! Pavasaris! Kur pažvelgsi, visur verda gyvybė. 

Dangumi pasišokinėdama straksi saulutė, plaukus šiaušia 
vėjelis, skleidžiasi pirmieji lapeliai. O kiek gyvybės aplinkui – 
aplink tik skraido, ropoja, šliaužia! Kiek judėjimo, kiek 
skubėjimo! Bet tokio judėjimo, kuris vyko balandžio 23 dieną 
mūsų mokykloje, pavydėjo net pati gamta. Gausybė spalvotų, 
pasipuošusių, besišypsančių žmogučių užplūdo mokyklos 
koridorius ir salę. Čia vyko Respublikinė ikimokyklinio 
amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių šokių šventė.  

Šventę kaip ir dera pradėjo mokyklos direktorius Viljamas 
Bakšys. Po sveikinimo kalbos šokių kolektyvai scenoje keitė 
vienas kitą. Kiek jaudulio, kiek troškimo viską padaryti gerai, 
nesuklysti, nesuklupti. Salės oras persismelkė džiaugsmu, 
baime, jauduliu, troškimu būti geriausiems. Žinoma, 
drąsiausiai jautėsi mūsų mokyklos vaikų šiuolaikinio šokio 
grupė ,,Žmogeliukai“ (vad. L.Žukauskienė). Žiūrovus džiugino 
net keturi kolektyvai, kurie atkeliavo iš ,,Ąžuoliuko“ 
mokyklos: ,,Boružiukų“ grupė (vad. E.Urbonavičiutė, 
R.Grygelytė), ,,Musmiriukų“ grupė (vad. J.Kucinienė, 
V.Milkuvienė, D.Liorančienė), ,,Varpelių“ grupė (vad. 
I.Krikštanienė, I.Vaitiekienė), šokio studija (vad. K. 
Donauskienė). Du kolektyvai atstovavo Naujamiesčio 
pagrindinei mokyklai: šokių kolektyvas ,,Iliuzija“ (vad. 
E.Šauklienė), trečiokų šokanti klasė (vad. E.Šauklienė, 
O.Marcinkevičienė).  

                             NUKELTA Į 2 PSL. 
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         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

ATKELTA IŠ 1 PSL. 

     Iš pradžių nedrąsiai žvalgėsi mūsų svečiai: Kauno rajono 
Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos antrokų šokanti 
klasė (vad. S.Greičiuvienė, N.Čekauskienė), Gelgaudiškio 
pagrindinės mokyklos jaunučių tautinių šokių kolektyvas 
,,Liociukas“ (vad. E.Balčiūnienė), Viešvilės pagrindinės 
mokyklos šokių būrelis ,,Vėjukas“ (vad. R.Augustienė). Bet 
mėgstamas šokis ir azartas padarė savo – šokėjams baimė 
dingo, o veidus nušvietė plačios šypsenos. Vietiniams 
kolektyvams dar atstovavo A.Sodeikos meno mokyklos 
kolektyvas (vad. D.Liktas), šiuolaikinio šokio studija ,,Dona“ 
(vad. K.Donauskienė). Štai tiek talentingų pradinukų ir 
ikimokyklinukų pasirodė mūsų mokyklos salėje. Stebint 
scenoje besisukančius šokėjus ne vieną žiūrovą užplūdo šilti 
jausmai, nukeliantys net į vaikystę.  

Šokėjų linksmi ir šviesūs veidai pakeitė paprastą ir vėjuotą 
balandžio 23 dieną į saulėtą nuostabaus pavasarinio džiaugsmo 
šventę. Salėje beveik netilpo žiūrovai! Ir ko čia stebėtis - juk 
laimė ir džiaugsmas užburia visus! Žinoma, kai vienija puikūs 
nuostabios šventės organizatoriai: Vytauto Didžiojo pagrindinė 
mokykla, Jurbarko rajono pradinio ugdymo pedagogų 
metodinis būrelis ir Jurbarko rajono švietimo skyrius. 

 
         Monika Račaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS 

Mokslo metams persiritus į antrąją pusę tebevyksta įvairūs 
konkursai, olimpiados, kur dalyvauja ir mūsų mokyklos 
mokiniai. Džiaugiamės, kad turime laimėtojų, garsinančių 
Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos vardą. 

Štai rajoninėje matematikos 5 - 8 klasių olimpiadoje I 
vietos laimėtoja tapo Barbora Jociūtė iš 6c klasės (mokyt. D. 
Aksamitauskienė), III vietą užėmė Viktoriya Brazhenko iš 7c 
kl. (mokyt. V. Kalinauskienė) ir Tomas Martišius iš 6c kl. 
(mokyt. D. Aksamitauskienė). Vyko ir tarpzoninės kvadrato 
varžybos, kuriose itin sekėsi mūsų sportininkėms - laimėta I 
vieta. Komandos, kurią treniruoja mokytoja L. Stanienė, narės: 
Ugnė Mozūraitytė, Toma Jovarauskaitė, Monika 
Urbonavičiūtė, Martyna Kacinkevičiūtė, Nerilė Stankutė, 
Neringa Voveriūtė, Kamilė Izokaitytė, Karolina Mažintaitė, 
Paulina Vilkenytė, Gabija Štreimikytė. O Jurbarko dekanato 
viktorinoje ,,Irkis į gilumą“ puikiai sekėsi (užimta II vieta) 
Ilmai Legačinskaitei, Miglei Misevičiūtei, Akvilei 
Andriukaitytei, Simonai Gotautaitei, Eglei Žabarauskaitei 

(mokyt. S.Norkienė). Smagu pasidžiaugti dar viena aukšta 
prizine vieta - rajoniniame pradinių klasių skaitovų konkurse I 
vietą užėmė Armandas Skara (mokyt. E. Bakšienė). Džiugu, 
kad rajoninėje dailės olimpiadoje pasižymėjo ir mūsų 
kūrybingi mokiniai - paskatinamąsias vietas užėmė Erika 
Batarūnaitė ir Viktė Normantaitė. 

Sveikiname! 

 
         Ingrida Naujokaitienė, pradinių klasių mokytoja 

 
„VORIUKAS“ V ĖL NĖRĖ TINKL Ą 
 Kovo 27-ąją į mūsų mokyklos aktų salę rinkosi jaunieji 

aktoriukai - juos į gražų būrį sukvietė Jurbarko miesto vaikų 
teatrų šventė ,,Voriukas“. Džiugu, kad į šią šventę sugužėjo ne 
tik nuolatiniai svečiai, bet ir pirmą kartą į sceną lipo darželio-
mokyklos „Ąžuoliukas“  „Boružiukų“ grupės jaunieji aktoriai.  

Pirmiausiai žiūrovai pamatė pamokantį, linksmą Kosto 
Kubilinsko kūrinėlį „Agė melagė“. Jį suvaidino mūsų 
mokyklos pirmokai. Mažiesiems aktoriams padėjo repetuoti, 
suruošė visus kostiumus mokytoja Vilija Levgardienė. Po 
pirmokų 
pasirodymo 
scenoje 
praūžė lietus 
ir išdygo 
didžiulis 
baravykas. 
Jis tapo geru 
prieglobsčiu 
nuo liūties 
norintiems 
pasislėpti miško žvėreliams. Deja, baravykas neilgai tegyveno, 
o griūdamas prispaudė pelytę. Tačiau miško žvėreliai susitelkė 
ir išgelbėjo pelytę. Anelės Kairaitienės vaidinimą „Grybų 
lietus“ suvaidino šventės senbuviai - dramos teatro būrelio 
„Žaidžiame teatrą“ aktoriukai (vadovė I.Naujokaitienė). Vėliau 
į sceną kopė ,,Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos ,,Musmiriukų“ 
grupės aktoriai (vadovės J.Kucinienė, V.Milkuvienė, 
D.Liorenčienė). Jų suvaidintas spektaklis „Vilkas ir ožiukai“ 
ne tik linksmino žiūrovus, bet ir žavėjo pasakos 
šiuolaikiškumu. 
Piktas vilkas, 
norėdamas suėsti 
ožiukus, 
pasinaudojo net 
mobiliuoju telefonu. 
Gerai, kad ožiukai 
tikrai ne iš kelmo 
spirti ir sugebėjo 
patys apsiginti, net 
policiją vilkui 
iškvietė.  

Visiems aktoriams garsiai plojo pilna žiūrovų salė. 
Pertraukėlių metu žiūrovus linksmino, spektaklius pristatė 
Jurbarko vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ aktoriai 
Danielė Navickaitė ir Adomas Kulikauskas. Beje, kai Danielė 
ir Adomas dar buvo pradinukai, taip pat dalyvaudavo 
„Voriuko“ šventėje. Tik ne kaip vedėjai, o kaip mažieji 
aktoriukai.   

Šventės pabaigos akordas - saldžios dovanėlės jauniesiems 
aktoriams ir tikėjimas, kad kitąmet teatrai vėl sugrįš į mūsų 
sceną.  
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         Raminta Alijošiūtė, 10a klasės mokinė  

 
PROTŲ MŪŠIS TAURAGĖJE! 

 
Kovo 12 d. Tauragėje mūsų mokyklos komanda, 

pasivadinusi „Trečia“, dalyvavo protų mūšių pirmajame etape. 
Lietuvos kredito unijos drauge su Roberto Petrausko komanda 
kvietė 9-10 klasių moksleivius prisijungti į protų mūšių ciklą! 
Renginys buvo skirtas Vaikų švietimo savaitės iniciatyvai. 
Renginio vieni iš iniciatorių buvo ir Jurbarko kredito unija.  

Pats renginys truko daugiau nei 3 valandas, buvo 
užduodami klausimai iš įvairiausių sričių, bet daugiausia buvo 
loginio mąstymo reikalaujančios užduotys, kurias nors ir 
sunkiai, bet didžiąją dalį įveikėme. Po visų penkių etapų skelbė 
rezultatus, nebuvome pirmi, bet tuo labiau ir ne paskutiniai. 
Garbingai ir sąžiningai užėmėme aukso viduriuką, penktąją 
vietą. Įspūdžiai išliks ilgam, nes visai komandai (nariai: 
Raminta Alijošiūtė, Rūta Gavėnaitytė, Augustas Kelmickas, 
Marius Šimkūnas, Viktorija Vilkelytė) patiko dalyvauti būtent 
tokiame renginyje, kuriame galėjome panaudoti savo žinias, o 
ir, žinoma, išmokti kažko naujo. Nuoširdžiai dėkojame 
mokytojai Astai Zikienei už tai, kad pasiūlė mums vykti į protų 
mūšio renginį ir atstovauti mūsų mokyklai. 

Na, o dabar jūs pasitikrinkite savo žinias. 
1.Kur  antradienis eina pirmiau negu pirmadienis? 
2.Kokį kulinarinį šedevrą galima padaryti iš vabzdžio ir 
žuvies? 
3.Jeigu tavo kišenėje yra X, tai niekada nebus Y. Šie du žodžiai 
X ir Y skiriasi tik viena raide. Kas tai per žodis?  
Atsakymai pateikiami 4 puslapyje 

 
         Rugilė Mažeikaitė, 8b klasės mokinė  

 
ATVIR Ų DURŲ DIENA TĖVŲ 

DARBOVIET ĖSE 
Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras  šiemet pirmą kartą 
inicijavo Visuotinę atvirų durų dieną 
tėvų darbovietėse. „Šokti į tėvų 
klumpes“ (toks buvo iniciatyvos 
devizas) panoro 274 Lietuvos 
mokyklos,  iš jų 7 Jurbarko rajono 
mokyklos. Nors mes dar tik aštuntokai, 
suvokiame, koks svarbus žmogui yra 
sėkmingas profesijos pasirinkimas ir 
asmens karjera, todėl labai 

apsidžiaugėme, kai mūsų bendraklasės Beatričės mama Živilė 
Oškutienė pažadėjo supažindinti su savo, kaip pasienietės, darbo 
ypatumais ir karjeros galimybėmis. 

  Balandžio 9 d. popietę  atvykome į Rociškių pasienio 
užkardą (Šakių raj.). Visai šalia yra ir Ramoniškių (Sudargo) 
pasienio punktas. Mus pasitiko pasieniečiai ir miško keliukais 
palydėjo iki būstinės. Jaukioje patalpoje iš pradžių klausėmės 
užkardos vado Dariaus Martinkevičiaus pasakojimo apie 
pasieniečių darbo specifiką, sužinojome, kur galima įgyti šią 
profesiją, kokių gebėjimų reikia norint tapti geru darbuotoju ir 
siekti karjeros. Dar įdomiau buvo žiūrėti filmukus apie 
kontrabandininkų sulaikymo operacijas, pateikti klausimus ir 
sulaukti išsamių atsakymų. Bet įdomiausia dalis vyko lauke. Čia 
užkardos pareigūnai pristatė pasieniečio aprangą, ginkluotę, 
techniką. Visi turėjome progą paliesti ginklus, paimti į rankas 
automatą ar pasimatuoti 10 kg sveriančią neperšaunamą liemenę. 
Vaikščiodami po tvarkingą užkardos teritoriją stabtelėjome prie 
keturračio ir vienas per kitą troškome išbandyti  jo pasostės 
minkštumą ir pasijusti tikru pasieniečiu. Patvoryje iš kitų mašinų 
išsiskyrė vienas automobilis. Kai vado paklausėme, kiek jis 
kainuoja, atsakymas buvo toks: „Nei daug, nei mažai - pusantro 
milijono (litų)“. Šis automobilis turi ypatingą įrangą ir juo 
vykstama į svarbias pasienio apsaugos operacijas. Pasirodo, 
pasienį saugo ne tik žmonės, technika, bet ir...gyvūnai. Dresuotas 
šuo Luna pademonstravo savo paklusnumą, gebėjimus surasti 
smulkius daiktus ir net žmogų.  

   Nė nepastebėjome, kaip greitai pralėkė kelios valandos ir 
mūsų autobusas jau suko Jurbarko link. Kai bendraklasių 
paklausiau, kas norėtų būti pasieniečiu, išgirdau net kelis 
entuziastingus balsus. Tiksliau suskaičiuosime po keleto metų. 

Nuoširdžiai  dėkojame Rociškių užkardos vadui ir kitiems 
pareigūnams už šiltą priėmimą ir nuoširdų pasakojimą, ačiū 
Beatričės ir Eimantės mamytėms Živilei Oškutienei bei Inesai 
Giedraitienei, auklėtojai Bronislavai Adomavičienei už įdomią ir 
naudingą išvyką.                                  

 
Senolių išmintis 

 
☼ Nors kitur auksas viliotų, geriau tėvynėj laukuos darbuotis. 
☼ Kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą. 
☼ Nori daug turėti, reikia darbą mylėti. 
☼ Darbininkas duoną gamina, tinginys badą augina. 
☼ Duoną taupyk rytojui, ne darbą. 
☼ Darbininkui ir lyjant sausa, o tinginiui tai ir šilumoj šlapia. 
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        Karolina Mažintaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

RAJONINIS ,,RUSIŠKŲ DAINELI Ų 
RYTMETYS“  

 
      Iš įvairiausių mūsų rajono kampelių ankstyvą 
balandžio 17-osios rytą sugužėjo į mūsų mokyklą 
,,Rusiškų dainelių rytmečio“ dalyviai. 
        Užsienio kalbos šventė tapo konkursu, kuriame 
varžėsi visi dalyviai. Pirmieji į sceną lipo renginio 
šeimininkai – jie dainavo ,,Ar tu mane myli?“ Smalininkų 
Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos komanda 
priminė visiems žinomą dainą ,,Žolėj sėdėjo žiogas“, o 
mūsų mokyklos šeštokai - ,,Mamutuko dainelę“. Renginį 
tęsė mokiniai iš Girdžių atlikdami nuotaikingą dainą 
,,Džiunga čianga“. Daugelio žiūrovų simpatijas pelnė 
Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniai, kurie 
padainavo du kūrinius: ,,Draugų dainą“ ir ,,Mažyte 
mano“. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, vieninteliai lyderiai 
buvo mokiniai iš Vadžgirio – jų ,,Daina apie meilę“ 
pripažinta ,,Rusiškų dainelių rytmečio“ nugalėtoja. 
Renginio pabaigoje skambėjo Skirsnemunės Jurgio 
Baltrušaičio pagrindinės mokyklos dalyvių atliekama 
,,Snieguolės daina“ bei mūsų mokyklos mokinių 
atliekamas muzikinis kūrinys ,,Sveikas, pasauli!“ 
      Baigiamoji ,,Rusiškų dainelių rytmečio“ dalis – gerai 
žinomo animacinio filmuko ,,Na, palauk“ stebėjimas, kol 
tarėsi vertinimo komisija, kurią sudarė Švietimo skyriaus 
vedėjo pavaduotoja G. Pocevičienė, mūsų mokyklos 
neformaliojo švietimo ir nepamokinės veiklos skyriaus 
vedėjas S. Ambrazaitis bei visų dalyvavusių mokyklų 
mokytojai: V. Majorovienė, I. Molčankinienė, V. 
Pakinkytė, S. Stankevičienė, V. Šimaliūnienė, D. 
Vaznienė. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti 
padėkomis, o Vadžgirio pagrindinės mokyklos komanda – 
nugalėtojos diplomu. 
       Mūsų mokyklos mokytojos, renginio organizatorės 
Daiva Vaznienė ir Vita Pakinkytė džiaugiasi tuo, kad 
mūsų mokyklos mokiniai entuziastingai ruošėsi šiam 
konkursui, išmoko tris naujas daineles, kūrė sceninį 
įvaizdį ir drąsiai varžėsi su kitų mokyklų komandomis. 
,,Rusiškų dainelių rytmetys“, pasak mokytojų, buvo 
nuotaikingas, linksmas ir spalvingas, o mokyklų 
pasirodymai buvo įvairūs ir meniškai paruošti. ,,Žinoma, 
visus sužavėjo Vadžgirio pagrindinės mokyklos atlikėjų 
dainose perteiktas rusiškas nacionalinis koloritas“, - 
džiaugėsi užsienio kalbos mokytojos Daiva Vaznienė ir 
Vita Pakinkytė, kurios tikisi, kad šis renginys vyks ir 
kitais metais.  

          Laima Stanienė, kūno kultūros mokytoja 
 

TINKLINIO SPORTO ŠVENT Ė 
Kūno kultūros mokytojų iniciatyva balandžio 14 d. mokykloje 

vyko tinklinio sporto šventė, kurioje dalyvavo 7-10 klasių mokiniai. 
Renginio pradžioje neformaliojo švietimo ir nepamokinės veiklos 
skyriaus vedėjas Saulius Ambrazaitis apdovanojo diplomais 4-6 klasių 
moksleivius, kurie dalyvavo tarpklasinėse netradicinėse tinklinio 
varžybose, vykusiose anksčiau. 

Tinklinio sporto šventė vyksta kiekvienais mokslo metais pavasarį. 
Kaskart ji pavadinama vis kitaip: „Velykinė sporto šventė“, „Velyk ų 
belaukiant“, „Pavasariniai žiedai“. O šiemet pirmą kartą buvo surengtos 
net tarpklasinės netradicinės tinklinio varžybos. Tikimasi, kad šios 
varžybos dar labiau sudomins mokinius tinklinio žaidimu. 

Štai ir balandžio 14 d. sporto salėje vyko įtemptos rungtynės tarp 
visų 7-10 klasių komandų, kol pagaliau vėlyvą popietę paaiškėjo 
prizininkai. I vietą iškovojo 10a kl. (nuotraukoje): Deimantė Gudaitytė, 
Armantas Misius, Augustinas Kelmickas, Matas Rutka, Ernestas 
Giedraitis, Domas Matulevičius, Mintaras Šakys. II vietą 8b kl.: Rugilė 
Mažeikaitė, Gabija Januškaitė, Greta Skilinskaitė, Justinas Rutka, 
Matas Stirbys, Dovydas Babilius, Gerardas Gramaila. III vietą - 10b kl.: 
Deimantė Noreikaitė, Aurimas Butėnas, Nikita Naujokas, Aurimas 
Meškauskas, Jonas Mozūraitis, Mantas Stumbrys. Nugalėtojai ir 
prizininkai buvo apdovanoti diplomais.  

 
Įdomu! 1929 m. Kaune sužaistos pirmosios tinklinio rungtynės tarp 

Latvijos lietuvių rinktinės (Rygos „Vytis“) ir Šančių rajono komandos. 
1990 m. pirmą kartą Lietuvoje įvyko jaunių paplūdimio tinklinio 
čempionatas. Nuo 1992 m. pradedami rengti Lietuvos 
čempionatai. 1996 m. įkurta Lietuvos paplūdimio tinklinio draugija. Iki 
šiol į nė vieną olimpiadą Lietuva nebuvo delegavusi savo tinklinio 
komandos. Tačiau 1968 m. Meksike olimpiniu čempionu su SSRS 
rinktine tapo vilnietis Vasilijus Matuševas. 

 
Atsakymai: 

1. Lietuviškoje  abėcėlėje.           2. Skruzdėlynas 
2. X – banknotas 

Y – bankrotas  
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