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         P.Bagočiūtė, L.Jakaitytė,  ,,Žvilgsnio“ korespondentės 

 

TRADICINIS INTERVIU SU 
MOKYKLOS DIREKTORIUMI  

 
Kaip pra ėjo jūsų vasara? 
Vasarą bandžiau pailsėti ir sukaupti 
energijos naujiems mokslo metams. 
Bet ji ne praėjo, o prabėgo... Vėl 
laukiu. 
Ko tikit ės šiais mokslo metais? 
Kuo jie bus ypatingi mokiniams, 
mokytojams? 
Tikiuosi, kad galėsime neblaškomi ir 
netrukdomi rimtai ir prasmingai 
dirbti. Ypatingi jie bus, jei ir mes 
būsime ypatingi. Jei sugebėsime 
pajusti ir pamatyti, kiek daug grožio 

ir gėrio yra aplink mus. Mokykla šiais mokslo metais yra 
pasirinkusi siekti dviejų tikslų: sumažinti mokinių pasiekimų 
skirtumus ir konsoliduoti mokyklos bendruomenę. Abu tikslai 
yra labai svarbūs. Siekdami šių tikslų galime sukurti 
palankesnes sąlygas mokytis ir mokyti bei pagerinti mokinių 
pasiekimus. 
Ar j ūs patenkintas mokinių ugdymosi rezultatais? 
Praėjusiame „Žvilgsnio“ numeryje yra išspausdintos mokslo 
pirmūnų pavardės. Visi jais džiaugiamės ir didžiuojamės. 
Tačiau noriu pasakyti, kad ir visi mokiniai, kurių pasiekimai 
per mokslo metus pagerėjo, yra verti pagarbos ir padėkos. 
Reikia nenusigąsti ir nenusivilti, bet siekti, kad rezultatai 
gerėtų. Tai labai svarbu. Mes visi esame skirtingi ir pasiekimai 
visada bus skirtingi. Mokinio, kuris nėra mokslo pirmūnas, 
pažanga gali būti net ir didesnė. 
Ką norėtumėte mokykloje pakeisti? 
Norėčiau, kad mokykloje pasikeistų tarpusavio santykių 
kultūra. Labai trūksta pagarbaus ir supratingo 
bendradarbiavimo. Mokyklos bendruomenė yra 

besimokančiųjų bendruomenė. Geriausių rezultatų galima 
pasiekti tik veikiant kartu. 
Ar tik ėjotės, kad mokykla sulauks tokio gražaus 
jubiliejaus? 
Ne tik tikėjausi, bet ir žinojau. Pasitikėjau mokyklos 
kolektyvu. Ir dabar tikiu, kad mokykla sulauks 30, 40 ir 
daugiau metų jubiliejų. Tik ji bus kitokia. Turi būti kitokia. 
Ko palinkėtumėte mokiniams jubiliejaus proga? 
Jubiliejus vėliau padės lengviau prisiminti tą laikotarpį, 
kuriame dabar gyvenate. Todėl linkiu labai atidžiai, mąstančiu 
žvilgsniu stebėti aplinką, įvykius, žmones. Kalbėtis ir 
klausytis. Atsitraukti nuo ekranų ir pamatyti bei patirti 
gyvenimą tokį, koks jis yra. Savo žvilgsniu, sava patirtimi. 
Dėkojame už interviu. 

 
         Deimantė Blažauskaitė,  ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

TĖVŲ KLUBAS  
,,KARTU SU VAIKU“  

 
Lapkričio mėnesį mokykloje įkurtas Tėvų klubas 

,,Kartu su vaiku“, kuriam vadovauja socialinė pedagogė Nijolė 
Paulikienė. Klubo narių susitikimai vyko lapkričio 12 ir 26 
dienomis.  

,,Šiais mokslo metais vis daugiau iš mokinių tėvų 
išgirstu, kad nežino, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju 
auklėjant savo vaiką. Susirinkę diskutuosime, aptarsime gerus 
ir netinkamus elgesio atvejus, kartu ieškosime sprendimų“, – 
sako klubo įkūrėja  Nijolė Paulikienė. 

Kitas Tėvų klubo susitikimas bus gruodžio 10 dieną 18 
valandą 102 kabinete. Maloniai kviečiami visi tėveliai ir 
mamytės, kurie nori diskutuoti, daugiau sužinoti pedagoginių 
naujienų, plėsti savo akiratį, dalintis vaikų auklėjimo patirtimi 
ar tiesiog maloniai bendrauti.  

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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        A.Vasiliauskaitė, M.Juškaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 
 

INTERVIU SU MOKYTOJA 
 VIRGINIJA AMBRIULAITYTE  

 
Kaip jau čiatės laimėjusi 
geriausios mokytojos 
nominaciją, įsteigtą laikraščio 
,,Žvilgsnis“? 
Smagu žinoti, kad mokiniai 
mane vertina. 
Ar Jums patinka Jūsų 
darbas? Ar kada svarstėte 
pakeisti savo profesiją? 
Mano darbas man patinka, apie 
profesijos keitimą kol kas 
negalvoju. 
Ką darote, kad Jūs taip 
patinkate savo mokiniams? 
Tiesiog stengiuosi gerai dirbti, 
maloniai bendrauti, teisingai 
vertinti mokinius.  
Ar be šio karto dar esate 

laimėjusi geriausios mokytojos apdovanojimą? 
Taip, esu laimėjusi prieš kelerius metus. 
Ar tik ėjotės šiemet laimėti? 
Taip, tikėjausi, nes daug mokinukų sakė, kad už mane balsavo. 
Taigi staigmenos nebuvo☺ 
Kaip manote, kodėl Jus išrinko geriausia mokytoja? 
Šį klausimą reikėtų užduoti už mane balsavusiems 
mokiniams☺ Ačiū visiems, kurie už mane balsavote☺ 
Ačiū už atsakymus. Linkime ir kitais metais laimėti 
mokyklos laikraščio įsteigtą nominaciją. 

 
        I.Antanaitytė, K.Bucholcaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 

 
,,PO SAULE VIETOS TURI  

UŽTEKTI VISIEMS“ 

 
Lapkričio mėnesį ruošėmės Tolerancijos dienai. Vaikai 

pririnko lapų, juos džiovino, o vėliau iš jų pynė saulės 
spindulius. Bet tai dar ne visas sumanymas - socialinė 
pedagogė Nijolė Paulikienė skatino mokyklos kieme sukurti 
Tolerancijos dienos simbolį – Mozaiką, kuri buvo pavadinta 
,,Po saule vietos turi užtekti visiems“. Todėl mokiniai karpė 
popierinius žmogeliukus: vienos klasės – mergaites, o kitų 
klasių mokiniai – berniukus. Tik tada, lapkričio 16-osios 

ūkanotą rytą vaikai nešė spindulius ir žmogeliukus į kiemą. Iš 
lapų buvo padaryta saulė, nusidriekė jos spinduliai, po kuriais 
rankutėmis susikabinę įsitaisė popieriniai berniukai ir 
mergaitės. Supratome, kad kiekvienas esame skirtingas, kitoks, 

bet turime gražiai sutarti, būti tolerantiški. 
 

 
        E.Beržanskytė, S.Petrauskaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 
 

„NEDELSK!“ 
Kaip ir kiekvienais  metais, sveikatinimo projektas 

„Nedelsk!“ visas Lietuvos mokyklas kvietė dalyvauti akcijoje 
„Tūkstantis gervelių“! 

1945 m. rugpjūčio 6 d. mergytei Sadako Sasaki iš 
Hirošimos buvo 2 metukai.Tą dieną už 1,5 kilometro nuo jos 
namų sprogo atominė bomba. Mergaitė liko gyva, bet po 
dešimties metų susirgo leukemija.Tikėdama, kad pasveiks, 
Sadako meldėsi ir lankstė iš popieriaus gerveles. Tikėjo 
išlankstysianti 1000 gervelių ir pasveiksianti, bet, matydama, 
kaip jos palatos draugai vienas po kito palieka šį pasaulį, savo 
norą pakeitė –  gerveles ji lankstė trokšdama, kad pasaulyje 
nebūtų atominio karo ir visur viešpatautų taika. Ji išlankstė 
644 gerveles. Kitų nespėjo. Likusias išlankstė Sadako klasės 
draugai ir sudėjo jai į karstą. Šis mažos mergaitės poelgis 
sukrėtė visą pasaulį ir popierinė gervelė tapo visuotiniu taikos 
ir vilties simboliu. 

Šia akcija norima priminti gyvą istoriją iš Japonijos apie 
tūkstantį gervelių. Gervė – nacionalinis Japonijos paukštis, nuo 
seniausių laikų simbolizuojantis laimę, turtą, amžiną jaunystę. 
Japonų liaudies išmintis sako: nori, jog išsipildytų norai ir 
siekiai, išlankstyk tūkstantį popierinių gervelių. Japonai, 
išlankstę tūkstantį gervių, sujungia jas siūlais į kelias juostas ir 
dovanoja sergantiems žmonėms. Tikima, kad tūkstantis 
išlankstytų popierinių gervelių išpildo slapčiausius žmogaus 
norus, o 
kam nors 
padovanota
s tūkstantis 
jų figūrėlių 
dovanoja 
sveikatą. 
Mūsų 
mokykloje 
akciją 
inicijavo 
pagalbos 
mokiniui 
skyriaus 
vedėja Vida Dobilienė. Štai mūsų mokinių gervelės! 
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         Vytenis Jonaitis, 4a klasės mokinys 

 
SUSITIKIMAS SU LEIDYKLOS  

VADYBININKE 

 Lapkričio 17 d. pradinių klasių mokinius aplankė 
naujos vaikiškų knygų leidyklos „Debesų ganyklos“ 
vadybininkė Ilona Ginaitytė. Ji papasakojo, kaip gimė toks 
linksmas leidyklos pavadinimas. Ogi sugalvojo ir pasiūlė 
vaikai! 

 Ilona Ginaitytė pristatė knygas, kurias išleido ši 
leidykla. Pradėjo nuo Prano Mašioto premija apdovanotos ir 
įvertintos kaip geriausia 2013 metų knyga vaikams ir 

paaugliams Danguolės 
Kandrotienės „Spintos 
istorijos“. Ši autorė jau išleido 
naują knygą „Pasaiba“. 
Pasaiba – tai mažas žmogutis, 
vešliais plaukučiais, 
gyvenantis po lova ir 
kolekcionuojantis kojines. Jei 
poroje trūksta kojinės – galima 
kaltinti Pasaibą. Viešnia 
supažindino su kitomis šioje 
leidykloje išleistomis 
knygomis.  

Po to žiūrėjome trumpą 
filmą, kuris pasakojo, kaip 
buvo gaminama knyga 
„Lietuvos istorija“. Ši knyga 
įdomi tuo, kad ją galima ne tik 

skaityti, bet pažaisti žaidimą ir pasigaminti įvairių darbelių: 
Gedimino pilies bokšto maketą, lėktuvą „Lituanika“. Filme 
matėme studentus, kurie pasakojo, kaip jie kūrė, gamino 
knygai reikalingas iliustracijas, maketus. Matėme, kaip 
spaustuvėje mašinos spausdino, pjaustė lapus, gamino knygos 
viršelį ir viską surišo. Kai knyga jau buvo užbaigta, dar teko 
daug padirbėti rankomis, nes į kiekvieną knygą reikėjo įklijuoti 
žaidimus, maketus, laiškus. 

       Renginio pabaigoje vadybininkė apdovanojo saldžiais 
prizais tuos, kurie atidžiai klausėsi ir teisingai atsakė į 
klausimus. Visi galėjome nusipirkti leidyklos knygų. Dabar 
skaitysime Danguolės Kandrotienės knygas, nes tikimės su ja 
susitikti. 
 

 

 
        Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 

 
,,SAUGAU SAVE IR KITUS“  

Mažo žmogaus didelis pasaulis.  
Pasaulis, kuriame vaikai turi jaustis saugūs.  
   Mūsų mokykloje kasmet organizuojami praktiniai saugos 

mokymai pradinukams. Šiemet šią nepamokinės veiklos dieną 
,,Saugau save ir kitus“ pradėjo Jurbarko r. PK Viešosios 
policijos Prevencijos poskyrio pareigūnė L.Martinkevičienė. 
Pareigūnė įvardijo pavojus, kurie tyko vaikų, jei jie nesisaugo 
patys ir neklauso suaugusiųjų. Pokalbyje dalyvavo patys 
mokiniai. Jie galėjo užduoti rūpimus klausimus. Patarimais iš 
ekrano dalijosi šuniukas Amsis. Pradinukai stebėjo aplinką 
naktinio matymo žiūronais, kuriuos demonstravo aplinkos 
apsaugos Jurbarko agentūros vedėjas A.Šašys. Vedėjas 
patikino, kad tokie žiūronai padeda demaskuoti įstatymų 
nesilaikančius žmones. Savisaugos pratimų pamokė sporto 
klubo ,,Pantera“ prezidentas M.Smirnovas ir jo auklėtiniai. Čia 
pat salėje ant čiužinio vaikai galėjo įtvirtinti įgytus įgūdžius. 
Dar vieną veiklos saugumo klausimais valandą organizavo 
klasių mokytojos. Mokiniai dalyvavo viktorinose, piešė 
plakatus, žiūrėjo filmukus.  

   Smagu, kad tokie renginiai jungia vaikus svarbiam tikslui – 
rūpintis savo ir aplinkinių saugumu.  

 
          ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
KITA ĮDOMI PRADINI Ų KLASI Ų 

MOKINI Ų VEIKLA 
Lapkričio 6 dieną 3b klasė  dalyvavo akcijoje „Pyragų 

diena“.  Trečiokai su tėveliais namuose iškeptus 8 pyragus  bei 
mokytojos M.Buitkuvienės kepinį 
nunešė į Jurbarko viešąją 
biblioteką, kur ir buvo 
organizuojama  „Pyragų diena“. 
Surinktos lėšos skirtos 
vienuoliktajai „Išsipildymo 
akcijai“.  

Lapkričio 19 dieną  2a  (mokytoja L. Kriaučiūnienė), 2b 
(mokytoja V. Levgardienė), 2c (mokytoja L. Žukauskienė) klasių 
mokiniai taip pat lankėsi miesto viešojoje  bibliotekoje. Čia vyko 
įdomus susitikimas su rašytoja Lina Žutaute. Rašytoja pristatė 
savo kūrybos knygeles vaikams.  

Lapkričio 25 ir 26 d. 2b klasės mokiniai ir jų mokytoja V. 
Levgardienė lankėsi darželiuose-mokyklose ,,Nykštukas“ ir 
,,Ąžuoliukas“. Mažieji artistai vaidino K. Kubilinsko eiliuotą 
pasakėlę ,,Agė melagė“ ir labai nudžiugino jaunuosius savo 
draugus. 
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         Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 
 

MOKYKLA DALYVAUJA OPKUS  
OPKUS diegimas ir palaikymas gali būti labai 

svarbus indėlis siekiant aukštos kokybės ir gerų 
rezultatų patyčių prevencijos darbe bei kuriant gerą 
psichologinį klimatą mokykloje. Tačiau ar galima 
daryti prielaidą, kad, įdiegus OPKUS, viskas jau 
padaryta ir darbas patyčių prevencijos srityje baigtas? 
Deja, taip nėra. Praktika rodo, kad nutraukus Olweus 
programos veiklų (būtinų struktūrinių elementų) 
vykdymą, įgyti mokyklos personalo įgūdžiai nėra 
palaikomi ir palaipsniui silpsta. Todėl kova su 
patyčiomis praranda sisteminį pobūdį ir patyčių lygis 
pamažu grįžta į pradinį. Todėl mokyklos direktorius ir 
mokyklos vadovybė turi atidžiai stebėti ir nuolat 
vertinti situaciją mokykloje. Todėl ir Olweus 
programos standartas apima dvylika priemonių, kurias 
turi įgyvendinti sertifikavimo siekianti mūsų mokykla. 
Dvylika priemonių sudaro Olweus programos esmę ir 
vadovavimasis jomis užtikrina sėkmingą Olweus 
programos veikimą: 1. Du kartus per metus organizuoti 
viso mokyklos personalo susirinkimus, skirtus 
apžvelgti ir aptarti pagrindines mokykloje jau 
įgyvendintas ir numatytas patyčių prevencijos 
priemones. 2. Per vienerius mokslo metus organizuoti 
ne mažiau nei penkis kiekvienos MSG susitikimus. 3. 
Naujiems mokyklos darbuotojams organizuoti 
mažiausiai vienos dienos trukmės įvadinius Olweus 
programos mokymo kursus. 4. Mokinių apklausą 
Olweus klausimynu vykdyti vieną kartą per mokslo 
metus. 5. Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, 
kritiškai įvertinti ir, esant reikalui, koreguoti bent vieną 
kartą per mokslo metus. 6. Visiems darbuotojams 
aktyviai ir nuosekliai taikyti keturias patyčių 
prevencijos taisykles, skirtas visai mokyklai. 7. Klasių 
auklėtojams ir/arba kitiems darbuotojams kiekvieną 
mėnesį visose klasėse vesti ne mažiau nei dvi Olweus 
klasės valandėles (patyčių ir panašiomis temomis). 8. 
Kiekvienais metais patyčių tema diskutuoti ne mažiau 
nei dviejuose mokinių tarybos susirinkimuose. 9. 
Siekti, kad patyčių tema taptų įprastine pokalbių su 
mokiniais tema. 10. Kiekvienais mokslo metais 
mokinių tėvus/globėjus detaliai informuoti apie 
mokyklos patyčių prevencijos veiklą ir su ja susijusių 
problemų sprendimą bent viename bendrame visos 
mokyklos tėvų susirinkime ir bent viename kiekvienos 
klasės tėvų susirinkime. 11. Visiems darbuotojams 
susipažinti ir sugebėti taikyti Olweus programos 
procedūras sprendžiant patyčių atvejus. 12. Mokyklai 
būti parengus kokybės užtikrinimo planą, kuriame 
nurodoma, kaip ji laikosi OPS reikalavimų ir siekia 
savo tikslų patyčių prevencijos srityje.  

,,Linkime mokykloms geriausios kloties dirbant 
tokį prasmingą darbą – siekiant apsaugoti vaikus nuo 
patiriamų patyčių,“ – sako André Baraldsnes (Olweus 
International AS). Tikime, kad šis linkėjimas išsipildys 
ir mūsų mokykloje. 

 

       
,,Žvilgsnio“ inf. 

 
UŽSIENIO KALBOMS SKIRTA ERDV Ė 

Užsienio kalbos mokytojų iniciatyva III aukšto koridorius dabar 
visus pasitinka spalvingais užsienio šalių – Rusijos, Vokietijos, 
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (arba 
trumpai Jungtinės Karalystės) - bei Lietuvos valstybės teritorijų 
maketais.  

Trumpam stabtelėjus galima pasitikrinti savo žinias:  
• ar prisimeni šių valstybių vėliavų spalvas;  
• ar žinai valstybių sostines; 
• ar žinai, su kuriomis šalimis jos ribojasi; 
• ar gali perskaityti pavadinimus, parašytus užsienio kalba? 

 

Naujasis rusas klausia sekretorės: 
- Klausyk, kiek milijonas turi nulių? 
Sekretorė: 
- Šešis. 
Tas pasisuka į tokį patį draugą: 
-Sakiau, kad du milijonai – dvylika nulių! 
 
 ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼☼ ☼ 
 
Vyksta dailės pamoka, mokytojas sako: 
- Vaikai, nupieškite „Counter Strike“. 
Po kiek laiko ateina Petriukas prie mokytojo ir sako: 
- Nupiešiau. Štai. 
Mokytojas sako: 
- Bet juk čia tik baltas lapas. 
- Ne, mokytojau, čia flashbang'as...  
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