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,,ŽVILGSNIO“ LEID ĖJAMS – 
JURBARKO RAJONO  

SAVIVALDYB ĖS MERO  
SKIRMANTO MOCKEVI ČIAUS 

PADĖKA 

 
 

Gegužės 7 d. minime knygos, kalbos, spaudos atgavimo dieną. 
Paprastai šią dieną žiniasklaidos atstovai laiko savąja švente. 
Smagu, kad šventės išvakarėse, kai miesto bibliotekoje vyko 
Kalbos draugijos renginys ,,Jurbarko kalbininkų žinia 
Jurbarkui“, buvo įvertinti ir mūsų mokyklos laikraščio 
,,Žvilgsnis“ leidėjai. Mokytojai Violetai Greičiūnienei įteikta 
Jurbarko rajono mero Skirmanto Mockevičiaus padėka „Už 
jaunųjų žurnalistų ir literatų ugdymą, kitokį - mylintį ir 
rūpestingą žvilgsnį į mokyklos gyvenimą“. Ši padėka skirta 
visiems 60 buvusių ir esamų mokinių, kurie jau 10 metų 
leidžia mokyklos laikraštį ir rūpinasi jo puoselėjimu.  

 

 
 
 

 
         Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas  

 

MOKYKLIN Ė UNIFORMA 
REIKALINGA?  

KOKIA? 
Mokykloje visą gegužės mėnesį svarstoma, ar tikslinga 

nuo rugsėjo 1-osios mokiniams dėvėti uniformas. 
Mokiniams ir jų tėvams aktų salėje buvo pristatyti trijų 

mokyklinių uniformų siuvimo įmonių – ,,Lidata“, ,,Savitas 
stilius“, ,,Tometa“ – pateikti pavyzdžiai. Modelius 
demonstravo mūsų mokyklos moksleiviai, apie gaminius 
kalbėjo įmonių atstovai bei technologijų mokytoja 
A.Muleikienė. Iki gegužės 20 dienos tiek mokiniai, tiek tėvai, 
atsakydami į anketos klausimus, pateiktus TAMO, turėjo 
galimybę pasisakyti, ar reikalingos mokyklinės uniformos bei 
galėjo nurodyti patinkančios uniformos pavyzdžio numerį. 

Pasibaigus apklausai dėl mokyklinių uniformų, paaiškėjo, 
kad dauguma pasisakė, jog pritaria, kad mūsų mokykloje būtų 
įvestos uniformos ir rinkosi modelius, kuriuos pateikiame 
nuotraukoje. Taigi, mokyklos direktorius Viljamas Bakšys 
teigia, kad nuo 2015 metų rugsėjo 1-osios siūloma įvesti tik 
šias uniformų privalomas dalis: I-IV klasių mergaitėms – 
sarafanas, berniukams – švarkelis, vyresniųjų klasių visiems 
moksleiviams – švarkelis. 4, 8 ir 10 klasių mokiniams 
uniformos yra rekomenduojamos, bet neprivalomos. ,,Vėliau 
įsivesime ir kitas atrinktų uniformų detales“,- sako direktorius 
Viljamas Bakšys. 

Išsami informacija, kada, kur ir kaip galima įsigyti 
Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos emblema pažymėtą 
uniformą, bus pateikiama TAMO, mokyklos interneto 
svetainėje bei mokykloje. 

 

 
 
 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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        Socialinė pedagogė Nijolė Paulikienė  
 

ŠĮKART DĖMESIO CENTRE – 
DVIRATININKAI

 
Gegužės mėn. 4-9 dienomis mūsų mokykloje vyko 

Sveikatos savaitė ,,Būk mobilus ir saugus“. Pagrindinis šios 
savaitės tikslas - mažinti mokinių, patekusių į nelaimingus 
atsitikimus eismo įvykių metu, skaičių. Buvo prisiminta, kad 
visi mokiniai yra eismo dalyviai. Pirmiausia kaip pėstieji, o 
vėliau jau kaip dviratininkai. Šios savaitės metu daugiausia 
dėmesio buvo skirta dviratininkų eismo taisyklių mokymui. 5-
10 klasių mokiniai buvo pakviesti paruošti plakatus su aiškiai 
užrašyta viena eismo taisykle dviratininkams. Koridoriuje, ant 
5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c ir 10a klasių rūbinių 
durų buvo galima perskaityti iškabintas taisykles ir mokytis, 
kaip saugiai važinėti dviračiu. Tuo pačiu metu mokyklos 
bendruomenės slaugytoja visą savaitę mokė pirmosios 
medicininės pagalbos pagrindų. 

Mokyklos koridoriuje stovėjo stendas, kuriame reikėjo 
rasti ir ant lapelių užrašyti, kurios dviratininkų taisyklės 
pasikeitusios. Aktyviausi buvo 10a klasės mokiniai, kurie 
pastebėjo, kad su dviračiais į kelius, gatves galima važiuoti tik 
sulaukus 14 metų, o turintiems dviratininko pažymėjimą – nuo 
12 m. Mažai mokinių žinojo, kad su dviračiu jau galima 
važiuoti ir šaligatviu, jei šalia nėra dviračių tako ar kitomis 
nurodytomis sąlygomis. Su kitais labai svarbiais eismo 
taisyklių dviratininkams pasikeitimais labai norėjome 
supažindinti ne tik mokinius, bet ir jų tėvelius. Todėl šeštadienį 
pakvietėme į dviračių žygį ne tik mokinius, mokytojus, bet ir 
tėvelius, kitus šeimos narius.  

Atvykęs į mokyklą Marijampolės apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato 
Patrulių būrio vadas Vaidotas Tamulis dar kartą priminė eismo 
taisykles, kurių privalo laikytis visi, važiuojantys dviračių 
takais, gatve, keliu. Pareigūnas akcentavo, kad dviračio 
vairuotojas ir keleivis iki 18 metų privalo būti užsidėjęs ir 
užsisegęs dviratininko šalmą. O po žygio buvo aptarti pastebėti 
eismo taisyklių pažeidimai. 

 Komandos su žaismingais pavadinimais ant vėliavėlių – 
,,Karštos padangos“, ,,Linksma klasė“, ,,Švyturiukai“, 
,,Raketa“ ,,,Baikeriai“ – žygį dviračiais pradėjo iš mokyklos 
kiemo. Nusileidę nuo Bišpilio kalno visi keliavo dviračių 
takais Imsrės, Mituvos pakrantėmis iki Nemuno tilto.  

Dviračių žygio metu komandos, lydimos suaugusiųjų, 
turėjo atlikti užduotis: rasti vietą, nurodytą mįslėje, ir 
nusifotografuoti taip, kad matytųsi komandos nariai, jų 
dviračiai bei mįslėje užminta vieta. Užduotis gavo ir pirmokai, 
ir labai aktyvūs 3a kl. mokiniai, ir penktokai, ir šeštokai. 

Susirinkę prie Nemuno tilto, visi žygio dalyviai buvo 
apdovanoti prizais: atšvaitais, knygelėmis, atvirukais, 
juostelėmis apie saugų eismą, o kai kas gavo ir šviesą 
atspindinčią liemenę. Mokytojos, padėjusios organizuoti šį 
renginį – V. Greičiūnienė, L. Songailienė, R. Lazdauskienė - 
džiaugėsi ne tik puikiu oru, savo klasės mokinių aktyvumu, bet 
turi vilties, kad mokiniai ir toliau aktyviai ir saugiai mokės 
leisti savo laisvalaikį. 

Dėkoju visiems, kurie padėjo, kurie aktyviai dalyvavo, kad 
Sveikatos savaitė praeitų linksmai ir saugiai. 

 
         Istorijos mokytoja Janina Kovalenkienė 

 
VYTAUTO DIDŽIOJO VARDO 

ISTORIJOS KONKURSAS  
Balandžio 27 d. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 

iniciatyva  vyko pirmasis, visas Vytauto Didžiojo vardą 
turinčias Lietuvos švietimo įstaigas vienijantis 
bendradarbiavimo projektas – Vytauto Didžiojo vardo istorijos 
konkursas. Šiame konkurse varžėsi Vilniaus, Trakų, Klaipėdos 
Vytauto Didžiojo gimnazijų ir mūsų mokyklos 8-10 klasių 
mokiniai.  

Konkurso dalyviai klausėsi Vytauto Didžiojo universiteto 
dovanotos majoro Donato Mazurkevičiaus paskaitos „Lietuvos 
didvalstybė, Vytauto Didžiojo palikimas ir jo atspindžiai 
šiandien“ bei varžėsi trijuose istorinių žinių apie Vytautą Didįjį 
reikalaujančiose užduočių, kurias parengė VDU istorijos 
katedros dėstytojai ir 
studentai, turuose. Mūsų 
mokyklai konkurse 
atstovavo 7a kl. mokinė 
Gintarė Gabrielė Gabšytė, 
8b kl. mokinės Meda ir 
Martyna Sakalauskaitės, 
Augustė Žemaitytė, 8c kl. 
mokinė Justė Pileckytė, 9a 
kl. mokinė Inga 
Mikavičiūtė, 10a kl. 
mokinys Marius Šimkūnas, 
10b kl. mokinys Nikita 
Naujokas - komandos 
kapitonas. Justė Pileckytė 
pasakoja, kad konkursui 
visi labai atsakingai 
ruošėsi, o ilgos kelionės iš 
Jurbarko į Vilnių metu ne tik smagiai juokėsi iš pasakojamų 
linksmų istorijų, bet ir kartojosi sukauptas žinias apie Vytautą 
Didįjį – jų netrukus prireikė atliekant testą bei kitas užduotis.  

Konkurse  daugiausiai taškų surinkusiai Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijos komandai atiteko pereinamoji taurė, o 4 
medaliais buvo apdovanoti geriausiai pasirodę mokiniai. 

Nors garbingiausi apdovanojimai atiteko gimnazistams, 
mūsų mokyklai atstovavę  mokiniai džiaugiasi ne tik 
pagilintomis žiniomis apie Vytautą Didįjį ir jo laikotarpį, bet ir 
naujai įgytomis patirtimis, užsimezgusiais ryšiais, kurie tik 
tvirtės, nes Vytauto Didžiojo vardo istorijos konkursas taps 
kasmetine visų 5-ių Vytauto Didžiojo vardą turinčių partnerių 
bendradarbiavimo tradicija. Pasak Justės Pileckytės, šis 
konkursas paliko neišdildomą įspūdį: užsimezgė naujos 
pažintys ir draugystė su varžovais.  

Kitais mokslo metais visų lauks Klaipėdos Vytauto 
Didžiojo gimnazija.      
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         Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
JAU PAVASARIS! BECHÃ! SPRING IS 

HERE! ES IST FRUHLING!  

Atėjus pavasariui, sušilus orams mūsų mokykloje kasmet 
vyksta užsienio kalbų mokytojų organizuojama šventė 
,,Pavasaris jau čia“. 2-8 klasių mokiniai vaidina, dainuoja, 
deklamuoja eilėraščius ta užsienio kalba, kurią mokinasi: 
angliškai, vokiškai ar rusiškai.  

Šiemet renginys vyko saulėtą gegužės 11 d. rytą, per 2-3 
pamokas. Jį vedė 8c klasės moksleivės Ema Arlauskaitė ir 
Justė Pileckytė. Šventę pradėjo 5c klasės mokinė Ieva 
Girdžiūtė, pasveikinusi visus fleitos melodija. Trumpas 
miniatiūras anglų kalba vaidino 2-4 klasių mokinukai. 
Skambėjo kūrinys ,,Mamutuko dainelė“ (,,Pesenka 
mamutionka“), atliekamas 6b klasės mokinių. Vėliau scenoje 
pasirodė septintokai – jie vokiečių kalba vaidino ,,Tai yra 
Sandra“ (,,Das ist Sandra“). Žinoma, mokiniai neįsivaizduoja 
pavasario be pokštų – čia ypač kūrybingai vaidino šeštokai. 
Papokštavus skambėjo dainelė rusų kalba ,,Ar tu mane myli?“ 
(,,A ty menia liubiš?“). Pirmąją šventės dalį baigė 5b klasės 
mokinė Sima Kliorikaitytė, atlikusi kūrinį trimitu.  

Po pertraukos visi sugrįžę į salę toliau džiaugėsi koncertu. 
Pianinu šventės dalyviams grojo aštuntokė Augustė Žemaitytė. 
O 5a klasės mokiniai visus sveikino su atėjusiu pavasariu – jie 
deklamavo eilėraščius anglų kalba, 5c klasės mokinukai atliko 
vokišką dainelę apie gegutės ir asilo ginčą – kuris gražiau 
dainuoja, taip pat padainavo dainą – karaoke ,,Pelėdų miestas“ 
(,,The owl city“). Žiūrovai galėjo pasijusti lyg grupės ,,Boney 

M“ koncerte, kai 8 klasė atliko šios grupės dainą ,,Babilono 
upės“ (,,Rivers of Babilon“). Mokiniai negailėjo energijos, 
šypsenų ir sulaukė audringų plojimų iš publikos. Visiems 
pasilinksminus buvo deklamuojamas Johano Volfgango Gėtės 
eilėraštis ,,Gegužės daina“ (,,Mailied“), jį vokiškai ir 

lietuviškai pasakė 8c klasės mokinės Ieva Andriukaitytė ir Jonė 
Adomavičiūtė. Pavasario šventė baigėsi visiems žinoma 
linksma dainele ,,Sveikas, pasauli“ (,,Zdrastvui myr“).  

Dėkojame mokiniams už jų pastangas ir drąsą, o ypač 
norime padėkoti visoms užsienio kalbų mokytojoms už jų 
idėjas ir šią puikią, kiekvieną pavasarį organizuojamą šventę. 

 
         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS 

Tikriausiai visi žinome, kodėl einame į mokyklą. Einame 
tam, kad įgytume žinių, kurių prireiks įsitvirtinant gyvenime. 
Ech, koks malonus jausmas apima, kai tavo žinios įvertinamos 
ne tik mokykloje!  

Malonu, kad mūsų mokykloje gausu mokinių, kurie savo 
žiniomis garsina ją. Štai rajoninėje informacinių technologijų 
olimpiadoje J. Pileckytė, 8c kl., (mokytoja L. Knašienė) užėmė I 
vietą, o S. Lopetaitytė, 5a kl., (mokytoja L. Knašienė), M. 
Zaksaitė, 5b kl., (mokytoja V. Ambriulaitytė) užėmė II vietą, E. 
Dumčiūtė, 6c kl., (mokytoja V. Ambriulaitytė) – III vietą. Rusų 
kalbos olimpiadoje N. Naujokas, 10b kl., (mokytoja V. 
Pakinkytė) iškovojo III vietą, C. Aukštkalnis, 8a kl., gavo 
paskatinimą. Praūžusiame rajoniniame meninio skaitymo 
konkurse K. Mažintaitė, 6b kl., (mokytoja V. Greičiūnienė) 
užėmė III vietą.  

Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 
diena. Simboliška, kad tuo metu jau dešimtą pavasarį mūsų 
mokykloje vyksta rajoninė VII–VIII klasi ų olimpiada. Šiemet 
tradiciškai dalyvius sveikino mokyklos direktorius Viljamas 
Bakšys (nuotraukoje). Galime džiaugtis šiais pasiekimais: 7a 

klasės mokinė Gintarė Gabrielė Gabšytė (mokytoja L. 
Songailienė) – I vietos laimėtoja, 8c klasės mokinė Jonė 
Adomavičiūtė (mokytoja V. Greičiūnienė) – II vietos laimėtoja, 
7c klasės mokinei Kamilei Ambrutaitytei (mokytoja A. 
Norkaitienė) ir 8b klasės mokinei Medai Šventoraitytei 
 (mokytoja B. Adomavičienė) atiteko paskatinamosios vietos.  

Štai toks gausus būrys šaunuolių šiemet garsino mūsų 
mokyklą. Mokslo metai baigiasi, tikėkimės, kad kitais metais jų 
bus dar daugiau! 

 

Mokinys meldžiasi: 
- Dieve gailestingas, padaryk, kad Nevėžis taptų 

ilgiausia Lietuvos upe - taip, kaip aš parašiau 
geografijos olimpiados užduotyje. 
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        Pasakoja  4a ir  4b klasės mokiniai 
 

IŠVYKA Į VILNI Ų  
Štai ir atėjo ilgai laukta mūsų, ketvirtokų, kelionės į 

Vilni ų diena! Nors reikėjo keltis labai anksti, o dangus 
nebuvo giedras, bet visų nuotaika buvo gera. Dainuodami, 
juokaudami net nepastebėjome, kaip atvykome į Vilnių – 
mūsų šalies sostinę. (S.Petrauskaitė, 4b) 

 
Autobusas sustojo prie televizijos bokšto – čia jau 

būriavosi vaikai, atvykę iš kitų Lietuvos miestų. Pakilę 
liftu aukštyn į ,,Paukščių taką“ grožėjomės Vilniaus 
miesto vaizdu. Buvo labai gražu, nes galėjome pirmąkart 
pamatyti visą miestą iš taip aukštai. Tiesa, šiek tiek 
nuotaiką sugadino prapliupęs lietus. Bet sužinojome, kada 
bokštas pastatytas, koks jo aukštis, svoris, per kiek laiko 
jis apsisuka. Čia radome ir žuvusių žmonių, kurie gynė 
televizijos bokštą, nuotraukas. (S.Petrauskaitė, 4b, 
E.Beržanskytė, 4b, D.Gerasimovas, 4b, E.Buitkutė, 4b) 

Kitas svarbus mūsų aplankytas objektas – 
planetariumas. Ši vieta buvo taip pat įdomi ir svarbi. 
Įėjome į salę ir išgirdome pasakojimą apie žvaigždes, 
planetas, zodiako ženklus, apie saulę ir mėnulį. Pamatėme 
Didžiuosius ir Mažuosius Grįžulo Ratus. Darbuotoja 
mums pasakojo ir rodė daug įdomių dalykų apie dangų. 
(A.Andriukaitytė, 4b, M.Kyzelytė, 4a, E.Pčalinaitė, 4b) 

Kaip ir mūsų rajone Vilniuje taip pat yra pilis, 
pavadinta Gedimino pilimi. Kad į ją patektume, reikėjo 
ilgai kopti į kalną, ant kurio stūkso pilis. Gedimino pilis, 
kaip ir Raudonės pilis, mena istorinius laikus ir Lietuvos 
didybę. Apsilankę jos viduje esančiame muziejuje 
pamatėme šarvų, senovinių pinigų, ginklų. Užkopę į patį 
viršų grožėjomės miesto panorama. (D.Vygantas, 4b, 
M.Misevičiūtė, 4a) 

Iš Gedimino pilies nuvažiavome prie Katedros. Joje 
buvo mirtina tyla. Čia žmonės ateina pasimelsti. Katedra 
keitėsi net kelis kartus, o požemiai buvo pilni vandens. Ji 
buvo statoma net iš 60 plytų rūšių. Statytojai ant plytų 
pasirašydavo. Su gidu leidomės į požemius. Iš pradžių 
atrodė, kad bus baugu, bet buvo labai įdomu. Gidas 
papasakojo, kaip žmonės griovė ir atstatinėjo Katedrą, 
parodė jos liekanas. Kriptoje po šv. Kazimiero koplyčia 
matėme kunigaikščio Aleksandro bei Žygimanto Augusto 
žmonų – Elžbietos ir Barboros Radvilaitės – karstus, 
marmurinę urną su karaliaus Vladislavo Vazos širdimi ir 
Vytauto Didžiojo sarkofagą – simbolinį jo kapą, nes 
tikroji jo palaikų vieta nežinoma. Iš palaidotų 
kunigaikščių vagys vogė karūnas, žiedus, auksinius 
papuošalus ir brangakmenius. Dar klausėmės Barboros ir 
Žygimanto Augusto meilės laiškų ištraukų. Visi požemiai 
alsavo senove. Su draugais Katedroje mes meldėmės ir 
uždegėme žvakutes. (S.Gotautaitė,4b, I.Legačinskaitė, 4a) 

Per šią kelionę buvo daug nuotykių, net sugedo autobusas, tai teko 
laukti kito. Grįžome pavargę, bet laimingi, pilni įspūdžių. Džiaugiamės, 
kad tą dieną tiek daug patyrėme, pamatėme ir sužinojome. Dabar 
lauksime naujų kelionių. (S.Gotautaitė, 4b, D.Gerasimovas, 4b) 

          Laima Stanienė, kūno kultūros mokytoja 
 

TRIKOV ĖS VARŽYBOS 
Balandžio 28 d. vyko Jurbarko rajono lengvosios atletikos trikovės 

varžybos. Dalyvavo ketvirtų klasių mergaičių ir berniukų komanda. 
Mūsų mokyklos berniukų komanda iškovojo II vietą, o mergaičių  - I 
vietą. Taigi, mergaitėms ir atiteko garbė atstovauti Jurbarko rajonui, 
dalyvaujant Lietuvos mokinių lengvosios atletikos trikovės finalinėse 
varžybose, kurios gegužės 8 d. vyko Utenoje. Čia  iš visos Lietuvos 
susirinko net 24 komandos. Mūsų moksleivės iškovojo 13 vietą. 
Geriausiai iš komandos pasirodė 4a klasės mokinė Deimantė 
Stankevičiūtė, surinkusi 178 taškus ir iš 120 dalyvių užėmusi aukštą 13 
vietą. Taip pat puikiai varžybose sekėsi 4a klasės mokinėms Miglei 
Kizelytei, Ilmai Legačinskaitei, Meidai Petravičiūtei, Gabijai 
Jacevičiūtei. 
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