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          Gabija Eicheltaitė,  ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

BUVOME APIMTI 
 ,,TEATRO KARŠTIN ĖS“  

         
Ketvirtadienis atrodo lyg eilinė paprasta diena, kai už 

lango šviečia saulė, čiulba paukščiai. Tačiau nuo pat ryto visų 
gera nuotaika: juk šiandien kultūros centre bus renginys 
,,Teatro karštinė“, skirtas Tarptautinei teatro dienai! 

Pirmiausiai salėje susėdome į vietas, užgeso šviesos, 
nekantriai laukėme spektaklio pradžios. Sceną užliejo 
jaunatviškas šurmulys. Susidomėję stebėjome vienos mergaitės 
norą kuo greičiau tapti savarankiška. Tik būdą pasirinko ji 
nevykusį. Tai privertė mus susimąstyti... Spektaklyje vaidinę 
,,Vaivorykštės“ teatro aktoriai privertė suprasti, kad ne visus 
savo norus turime išpildyti.  

Pasibaigus spektakliui, kiekviena klasė gavo po užduotį. 
Čia mūsų fantazija ir gabumai liejosi per kraštus. Supratome, 
kiek sunkaus darbo reikalauja teatro užkulisiai, kai gaminome 
dekoracijas, kūrėme kostiumus bei scenografiją, kai mokėmės 
scenos kalbos ir judesio, net kai žaidėme, improvizavome ar 
dalyvavome viktorinoje. 

Smagu, kad už kruopštų darbą kiekviena klasė gavo 
padėką. Taigi, pamatėme ne tik paradinę teatro pusę, bet 
pajutome ir jo virtuvę. Supratome, kad be sunkaus darbo nebus 
ir gražių bei prasmingų spektaklių. 

 

 
         Laima Stanienė, kūno kultūros mokytoja  

 

NETRADICIN ĖS TINKLINIO 
VARŽYBOS 

Kovo mėnesį vyko 
tarpklasinės netradicinės 
tinklinio varžybos. 
Dalyvavo 4 ir 5-6 klasės. 
Komandų sudėtis buvo 
mišri: galėjo dalyvauti ir 
berniukai, ir mergaitės, iš 
viso - 9 dalyviai. Buvo 
žaidžiama iki 2 pergalių 
ir reikėjo surinkti 15 
taškų.  

Ketvirtokai taip 
pasidalijo prizines vietas: 
I vieta - 4b klasė, o II 
vieta - 4a klasė. Vyresnių 
mokinių užimtos vietos: 
I vieta - 5c kl., II vieta - 
6c kl., III vieta - 5a kl.  

Džiaugiamės 
tinklinio sporto šakos entuziastais! 
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         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

PAMIN ĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYB ĖS ATKŪRIMO 

DIENA 

 
Pavasaris! Po žiemos sąstingio bunda žemė, parskrenda 

paukščiai, kalasi pirmoji žaluma. Virte verda gyvenimas. 
Turbūt neatsitiktinai ir mūsų Tėvynė Lietuva naujam 
gyvenimui pakilo pavasarį. Kovo 11-oji - nepriklausomos 
Lietuvos gimimo diena! Šiemet sukako 25 metai, kai esame 
nepriklausomi. Valstybei tai gal ir nedidelis jubiliejus, bet 
žmonėms - didelis pasiekimas. 

Mūsų istorijos mokytoja Janina Kovalenkienė pasakoja: 
,,Kovo 10 dieną, minėdami Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 25-ąsias metines, mokyklos mokiniai dalyvavo 
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos (LIMA) pirmą kartą 
organizuotame nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos 
žinovas“. Buvo siekiama prasmingai paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimą, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas 
turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti 
tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe, skatinti 
visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų 
išugdytas dvasines vertybes. Džiugu, kad konkurse dalyvavo 
70 mokyklos mokinių, iš jų geriausias žinias parodė 7b klasės 
mokinė Aušrinė Kovalenkaitė. Ji bus apdovanota Lietuvos 
istorijos žinovo diplomu.“ 

Be to, visi puikiai žinome, kad šiam jubiliejui paminėti per 
Lietuvą nuvingiavo dar ir apyrankių pynimo akcija, kurioje 
dalyvavo ir mūsų mokykla. Už apyrankes ,,ačiū“ tariame 
mokytojoms J.Kundrotienei ir Ž.Matukaitienei. Trispalvėmis 
apyrankėmis pasipuošę ir pradėjome iškilmingą 
nepriklausomybės minėjimą. Kaip ir dera, pirmiausiai į 
padangę kilo iškilmingai giedama ,,Tautiška giesmė“. Aišku, 
apie Tėvynę parašyta daug skambių eilėraščių, vieną jų 
padeklamavo trečiokė U.Riauzaitė. Po skambių vaikiškų balsų 
prabilo mokyklos direktorius V.Bakšys. Jis pasveikino visus su 
švente ir apdovanojo geriausiai mokyklą lankiusius mokinius. 
Vėliau A.Skara, skaitovas iš 3a klasės, skaitė ištrauką iš 
V.Račicko apysakos ,,Lietuviška kepurė“. Prisiminėme dar 
vieną be galo svarbų įvykį - ,,Baltijos kelią“. Juk tai ir buvo 
nepriklausomybės sieko pradžia. Žmonės tada apglėbė Lietuvą, 
o mes, susikibę už rankų, apglėbėme savo mokyklą. Į dangų 
pakilo spalvingi fejerverkai, o mes darniai skandavome 
,,Lietuva, Lietuva, Lietuva“.  

Pakiliai nusiteikę grįžome į klases ir kibome į darbus. 
Lietuvai reikia mūsų - protingų ir išsilavinusių. 

 

  

 
         Meida Juškaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
MOKYKLOJE ŠURMULIAVO 

KAZIUKO MUG Ė 
Kaziuko mugė – tai nepamokinės veiklos diena, pavadinta 

,,Etninės kultūros diena“. Ji antrus metus iš eilės surengta mūsų 
mokykloje. Tokia mugė kasmet kovo pradžioje vyksta Vilniuje 
minint Lietuvos globėją - šventąjį Kazimierą. Visiems žinoma, 
kad Kaziuko mugės atributas yra verba, nupinta iš džiovintų 
žolių ir gėlių. Tiesa, mūsų mokykloje vykusioje mugėje verbų 
rasti nepasisekė, bet užtat saldumynų ir įvairių rankdarbių 
netrūko. 

Sumanymas rengti Kaziuko mugę kilo Eligijui Juknai, 
dabar jau buvusiam mūsų mokyklos mokiniui, kuris ir yra 
laikomas šventės iniciatoriumi. O šiųmetės mugės 
organizatoriais tapo pradinių klasių ir menų mokytojų 
metodiniai rateliai. Šventė vyko didžiausioje mokyklos erdvėje 
– sporto salėje. Čia vos tilpo visi norintys prekiauti ir tie, 
kuriems buvo smalsu pasidairyti ar šį bei tą patrauklaus įsigyti. 
Norėdami sukurti nuotaikingą atmosferą Kaziuko mugės 
vedėjai Lina, Neringa, Renatas ir Mantas ne tik kalbino 
prekeivius, bet ir kvietė į sceną jaunuosius dainininkus. Šauniai 
skambėjo 1c klasės mokinės Danielės Rudzinskaitės 
atliekamos lietuvių liaudies dainos ,,Iš kur svotai atvažiavo“ ir 
,,Aš turėjau darželį“, o 4c klasės mokinių vokalinis ansamblis 
padainavo ,,Teka teka skaisti saulė“, ypač šauniai skambėjo 5c 
klasės mokinės Ievos Girdžiūtės atliekami kūriniai: ,,Aš 
dainuoju“ ir ,,Viskas, ko man reik“ (vadovė Stanislava 
Januškevičienė).  

Kaziuko mugėje pačiais populiariausiais gaminiais tapo 
įvairiausi gardumynai. Nesunku buvo pastebėti, kad 
pirmiausiai išpirko tuos, kurie buvo dailiai įpakuoti, atrodė 
skaniai ir estetiškai, žinoma, svarbi buvo ir nedidelė kaina, kuri 
svyravo nuo 10 iki 30 euro centų. Mugėje netrūko ir suvenyrų, 
juvelyrinių dirbinių, velykinių dekoracijų, tačiau 
populiariausiais tapo labai gražiai atrodantys iš medžio 
pagaminti kirvukai ir kardai. Net mokyklos direktorius 
Viljamas Bakšys vieną jų įsigijo.  

Žvalgantis po šurmuliuojančią mugę buvo gera matyti, kad 
visi šypsosi, derisi dėl kainos, ragauja skanius kepinius, 
gardžiuojasi arbata ar tiesiog kalbina vieni kitus ir domisi, kaip 
sekasi prekyba. Tai ne tik pirmosios verslo pamokos, kuriose 
dalyvavo beveik visos klasės nuo pirmos iki devintos ir 
projekto ,,Žalioji laboratorija“ atstovai, bet ir gražus mūsų 
krašto etninės kultūros puoselėjimo renginys.  
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         Dominyka Garšvaitė,  ,,Žvilgsnio“ korespondentė  

 
UGDYMAS MŪSŲ MOKYKLOJE 

Pasibaigus pavasario atostogoms, visi mokiniai turėtų kuo 
rimčiausiai kibti į vadovėlius – baigiasi mokslo metai ir visi 
siekia, kad metiniai pažymiai būtų kuo geresni. Aišku, jei švies 
saulutė, viliodama į lauką, tai knygos nelabai rūpės. Bet kai kurių 
mokinių mokymosi motyvacija vis tiek turėtų išlikti nemenka, 
nes aštuntokams svarbu patekti į gimnazijos pirmąją klasę, 
ketvirtokams rūpi kuo geriau baigti pradinio ugdymo programą, 
o kitų klasių mokiniai nori kuo aukštesnių metinių įvertinimų. 
Apie ugdymo sėkmes bei problemas prisimindama I pusmečio 
rezultatus mums sutiko papasakoti pagrindinio ugdymo 
skyriaus vedėja Valerija Kalinauskien ė.  

Kaip vertinate šių metų 1 pusmečio mokymosi 
rezultatus? 

5-10 klasių mokinių pirmojo pusmečio rezultatai 
pakankamai geri. Visų klasių pažangumas 100%, išskyrus 7b 
klasę - 95,24% (vienas mokinys turi nepatenkinamą įvertinimą iš 
užsienio kalbos).  

Ar daug mokinių 1 pusmetį baigė 10-tukais? 
Gera mokymosi kokybe išsiskiria 5-8 klasės. Aukštesnė kaip 

50% kokybė yra šiose klasėse: 5b (64%), 5c (74%), 6a (80%), 6c 
(63%), 7a (57%), 8a (62%), 8b (55%), 8c (52%). Žemiausia 
mokymosi kokybė yra 9 klasių mokinių. Tikėkimės, kad antrą 
pusmetį devintokai daugiau dėmesio skirs mokymuisi. 

Ar labai daug įtakos turi praleistų pamokų skaičius? Ir 
kaip vertinate pabėgimą iš pamokų? 

Per pusmetį praleista nemažai pamokų - 17530. Dauguma 
(49%) pamokų pateisintos gydytojų pažymomis, dar 41% - tėvų 
rašteliais ir dėl kitų pateisinamų priežasčių, bet vis tiek 10% 
pamokų praleistos be pateisinamos priežasties. Daugiausiai 
praleistų pamokų 9 klasėse, vienam mokiniui tenka 83 pamokos, 
iš kurių net 14 nepateisinta. Pamokų praleidimas turi tiesioginės 
įtakos mokymuisi - devintokų mokymosi kokybė tik 4,76%. 
Kitose klasėse vienam mokiniui tenkantis praleistų pamokų 
skaičius toks: 5-ose klasėse 27 pamokos (nepateisintos 1,3), 6-
ose klasėse 43 (nepateisintos 0,2), 7-ose - 44 (nepateisintos 7,8), 
8-ose - 54 (nepateisintos 1,3) ir 10-ose – 67 (nepateisintos 9,7). 
Tačiau galime pasidžiaugti mokiniais, kurie per pusmetį 
nepraleido nei vienos pamokos: Čiauška Tadas, Zaksaitė Meda 
(5b kl.), Kasparaitis Matas, Lužaitis Nojus, Mockus Ugnius, 
Štreimikytė Gabija (5c kl.), Mažintaitė Karolina (6b kl.), 
Ramanauskas Erikas (7a kl.), Benešiūnas Deividas (7b kl.), 
Gotautas Gytis (7c kl.), Lukauskaitė Lukrecija (8a kl.), Matuzas 

Eismantas, Ralys Karolis (8b kl.) Lukoševičiūtė Greta (8c kl.), 
Krištopavičiūtė Ingrida (10b kl.). 

Kaip galvojate, ar daug mokinių eis į gimnaziją? 
Žinoma, daug 8-10 klasių mokinių ruošiasi į gimnaziją ar 

kitas mokyklas. 10 klasių mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo 
programą, turi pasirinkti tolimesnį mokymosi kelią. Mokytis jie 
gali gimnazijose, profesinėse mokyklose ir kt. Koks bus jų 
pasirinkimas, matysime rudenį. 8 klasių mokiniai gali toliau 
mokytis mūsų mokykloje ar gimnazijoje, kurioje jau sėkmingai 
mokosi nemažai buvusių mūsų aštuntokų.  

Ko palinkėtumėte mūsų mokyklos mokiniams? 
Linkiu visiems mokiniams sėkmės, tikiuosi, kad antrąjį 

pusmetį turėsime gausesnį būrį gerai besimokančių ir puikiai 
pamokas lankančių mokinių. Teisingai, išmintingai, drąsiai eikite 
dar nežinomu keliu ir nebijokite visiems garsiai sušukti: ,,Aš 
nebijau sunkumų ir juos įveikti galiu!“ 

Ačiū. 

 

         Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

,,VEIKSMO SAVAIT Ė BE PATYČIŲ“  
 

  
 
Lietuvoje jau šeštus metus iš eilės ,,Vaikų linija“ kovo 

mėnesio paskutinę savaitę (23-29 dienomis) organizuoja 
kampaniją ,,Veiksmo savaitė be patyčių“. Šių metų tikslas – 
užkirsti kelią internetinėms patyčioms.  

Mūsų mokykloje visą savaitę mokiniai kartu su mokytojais 
diskutavo apie pagalbos būdus, vaikai stengėsi suprasti blogas 
patyčių pasekmes. Savaitės metu 5-10 klasių moksleiviai turėjo 
nupiešti ženkliuką - logotipą ,,Mes prieš patyčias socialiniuose 
tinkluose“. Visi darbai buvo eksponuojami mokyklos 
bibliotekoje, kur balsuodami mokiniai, mokytojai, socialiniai 
darbuotojai galėjo išrinkti geriausią logotipą. 

Mūsų akimis šios savaitės idėja mokykloje buvo labai 
sėkmingai įgyvendinta. Pastebėjome, jog mokiniai stengėsi būti 
tolerantiškesni vieni kitiems, išklausyti, padėti. Žinome, jog 
mūsų mokykloje nuo 2013 metų vykdoma ,,Olweus“ patyčių 
prevencijos programa, yra labai stipriai kovojama su patyčiomis. 
Moksleiviai, padedami mokytojų, daro labai didelę pažangą ir vis 
labiau geba būti tolerantiškesni su klasės draugais ar aplinkiniais. 
Labai puiku, kad mokyklos darbuotojai neleidžia įsiliepsnoti 
patyčioms.  
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         Psichologė Audronė Kriščiukaitienė 
 

SĖKMINGI T ĖVAI  – LAIMINGI 
VAIKAI?!  

Turbūt sunku būtų rasti 
tėvelius, kurie nenorėtų būti 
sėkmingais tėvais. Kiekvienas 
tėtis ar mama nori būti geriausi 
savo vaikui. Kyla klausimas, ką 
reiškia būti „sėkmingais tėvais“? 

Didžiausias sėkmingos 
tėvystės įrodymas – tai geri 
santykiai su savo vaiku.  Žinoma, 
po jais slypi daugybė kitų 
veiksnių, kurie lemia tėvų ir 
vaikų santykius. Mes su savo 

vaikais kiekvieną dieną elgiamės vienaip ar kitaip, ir tas 
elgesys turi tam tikras pasekmes. Kai pasekmės – vaiko 
elgesys arba mūsų santykis su juo – mums nelabai 
patinka, verta suklusti ir pagalvoti, ar nereikia kažko 
keisti. Grįžimas į savo vaikystės prisiminimus, pačių 
gyvenimo ir šeimos istorijos išsinagrinėjimas  bei 
gebėjimas atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, būtų 
įžanga į Jūsų sėkmingą tėvystę. Pagalvokite ir nuoširdžiai 
sau atsakykite: Kaip buvote auklėjami vaikystėje? Kokios 
ribos Jums buvo nubrėžtos? Kokias patyrėte 
bausmes/nuoskaudas? Ar Jūsų poreikių buvo paisoma? 
Kas Jums padėjo tvarkytis su Jūsų 
baimėmis/nesėkmėmis? Ar Jūsų tėvai buvo tie žmonės, į 
kuriuos galėjote kreiptis pačiomis kebliausiomis savo 
gyvenime akimirkomis? Ko nenorėtumėte, kad patirtų 
Jūsų vaikas? Kokios Jūsų tėvų savybės padėjo Jums tapti 
tuo, kuo esate šiandien? 

Svarbiausias dalykas, kurį galite padaryti dėl savo 
vaiko –  priimti jį tokį,  koks jis YRA, neperkeliant savo 
nepatenkintų vaikystės lūkesčių ar poreikių į savo vaiką. 
Svarbu pasitikėti ir tikėti savo vaiku. Ugdyti savo vaiko 
savivertę. Pateikite save, kaip tinkamo elgesio modelį.  
Pavyzdžiui, jeigu vaikas šalia matys nuolat verkiantį, 
viskuo nepatenkintą, apkalbantį kitus ir pykstantį ant viso 
pasaulio tėtį ar mamą, greičiausiai perims pats tokį 
elgesio modelį. Vaikui tarsi „transliuosite“, jog pasaulis 
nėra saugus. Tėvai patys turi būti savarankiški, gebantys 
valdytis, drąsiai pagrindžiantys savo elgesį ir veiksmus, 
būti suprantantys jų pasekmes vaikams.  

Reikia rasti laiko išklausyti savo vaiką ir kalbėtis. 
Vaikams svarbu paaiškinti, kodėl reikia elgtis vienaip ar 
kitaip. Aiškiai nustatykite ir paaiškinkite, ko tikitės. Jei 
kyla problemų, jas įvardinkite, išreikškite savo jausmus ir 
priimkite sprendimus. Galite pateikti kelis sprendimų 
variantus ir leisti vaikams pasirinkti. Pasirinkę patys, jie 
yra labiau linkę priimti ir pasekmes. Visada kalbėkitės 
apie tai, kas vyksta, kas norėtumėte, kad vyktų. 
Atminkite, jog blogų vaikų nebūna, būna tik netinkamas 
jų elgesys. Apsišarvuokite kantrybe ir nemoralizuokite 
vaikui, aiškindami apie netinkamą jo elgesį. Atskirkite 
elgesį/veiksmą, kurį jis atliko ir patį vaiką. Svarbu padėti 
vaikui suprasti, kad ne jis jums nepatinka, bet tam tikras 
vaiko elgesys. Vaikui labai svarbu žinoti, kad yra 
mylimas besąlygiškai, nesvarbu, ką bedarytų. Būkite 
supratingi, švelnūs, bet griežti. 

Reikia nebijoti nubrėžti ribas ir taisykles. Kai kurie 
tėvai klaidingai mano, kad laisvą mąstymą ir 
savarankiškumą ugdo ribų ir taisyklių atsisakymas. 
Patikėkite, vaikai ieško suprantamų ir patikimų autoritetų! 
Jeigu jūs nebūsite savo vaikams autoritetas, juo gali tapti 

vyresni vaiko draugai ar kiti ne itin tam kompetentingi asmenys. Jei 
tėvai nekreipia dėmesio,  kai vaikas peržengia ribas ar yra jam abejingi, 
ne tik skatina netinkamą elgesį, bet ir trukdo formuotis vaiko savivertės 
pojūčiui, mažina  abipusę pagarbą ir dėmesingumą. Svarbu pastebėti 
tinkamą vaiko elgesį. Dažnai tėveliai sako: „Neliesk“, „Neik ten“ ir 
pan. Todėl pastebėkite, kai vaikas padaro kažką gerai. Taip skatinsite jį 
elgtis taip, kaip jūs iš jo tikitės. Saugumas: svarbu užtikrinti vaikui savo 
buvimą šalia, ypač, kai jiems to labiausiai reikia. Bet tai ne darbų 
atlikimas už savo vaikus. Kartais nebijokite leisti patirti savo vaikui ir 
mažą nesėkmę. Pasitaiko, kad tėvai iš didelės meilės  stengiasi vaiką 
apsaugoti nuo negandų ir nesėkmių, taip mažindami vaiko savivertę, 
augindami  jį „šiltnamio efekto“ sąlygomis ir neapgalvodami, kad taip 
nesustiprins savo vaiko priimti jam gyvenimo mestus iššūkius. Tinkamo 
auklėjimo idealai, savarankiškumas ir geri santykiai, be tvarkos ir 
atsakomybės yra neįmanomi. Paskirkite vaikui pareigas pagal jo amžių 
ir ugdykite atsakomybę. 

Vaikai turi ne tik jausti, bet ir patirti tėvų būdo tvirtumą.  Tuomet 
jie turi kuo sekti, didžiuotis, pasikliauti. Būdo tvirtumas – tai ne 
rėkavimas, fizinė ar psichinė prievarta, troškimas valdyti, priešingai, jo 
palydovai – kalbos aiškumas ir tikslumas, savitvarda, vidinė ramybė ir 
dėmesys. Sutikite - nėra tobulų tėvų. Normalu turėti stiprių ir silpnų 
pusių. Stenkitės atpažinti savo gebėjimus („Aš dažnai pagiriu ir 
paskatinu savo vaiką“) ir  įveikti silpnybes („Man reikėtų būti 
nuoseklesniam ir griežtesniam“).   

Stenkitės, kad tėvystė Jums būtų įveikiamas darbas. Susitelkite į tas 
sritis, kurioms reikia daugiausiai dėmesio ir nesistenkite visko keisti 
vienu metu. Pripažinkite sau, kai jaučiatės pervargę. Stenkitės bent 
kartą per savaitę rasti laiko sau, atsitraukite bent trumpam, kad 
galėtumėte veikti tai, kas jus asmeniškai džiugina. Jei atkreipiate 
dėmesį į savo poreikius, dar nereiškia, kad esate savanaudis. Tai tik 
reiškia, kad rūpinatės savo gerove, kuri yra labai svarbi vertybė, 
demonstruotina vaikams. Jei jūs jausitės gerai, tikėtina, kad gerai jausis 
ir jūsų vaikai. Sunku būti gerais tėvais, jei patys esate nerimastingi, 
depresiški ar išgyvenate stresą. 

Greičiausiai sutiksite su tuo, jog laimingi tėvai – laimingi vaikai – 
raktas į sėkmingą tėvystę. 

 
         Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

VELYKINIAI MARGU ČIAI MIESTE  
Jurbarko mokyklų bei Antano Sodeikos 
meno mokyklos mokinių pagaminti 
įvairiaspalviai velykiniai margučiai, 
pritvirtinti prie gėlių stovų, papuošė 
miestą artėjančių Velykų proga. Mūsų 
mokyklos margučiais galima pasigrožėti 
S. Dariaus ir S. Girėno, Vytauto Didžiojo 
gatvių sankryžoje (priešais ,,Maximą“). 
Mokyklos margučius gamino, dažė, kūrė 
pradinių klasių mokytojos Vilijos 
Levgardienės mokinukai ir dailės 
mokytojos Nijolės Kapačinskienės 
auklėtiniai, mokiniai, dailės būrelio nariai. 
Dėkojame mokytojoms už puikias idėjas ir 
mokiniams už kūrybinę veiklą.  

 

 

Vytauto Didžiojo pagr. m-klos laikraštis 
Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis  
(vadovė V.Greičiūnienė, 
nuotraukų autorė Evelina Baltrušaitytė) 
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarkas 
Tiražas 70 egz. 
El. versija: www.jvdm.lt 
El. paštas:  greiciuniene@jvdm.lt 

 


