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ŠIAME NUMERYJE: 
� Trys Karaliai aplankė ir mus 
� Laisvės gynėjų dienos atminimas 
� R.Alijošiūtės rašinys ,,Apie atsakomybę ir toleranciją“ 
� Interviu su mūsų mokyklos penktoke Liepa Pažereckaite 
� Meninio skaitymo konkursas 
� Interviu su laikraščio fotografe Evelina 

 
          Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė 
Zita Ambrakaitienė  

 

DŽIUGUS RYTMETYS 

              
 
Šiemet mokykloje vyksta projektas ,,Sklandus 

perėjimas iš darželio į mokyklą“.  
Šaltoką žiemos rytą į svečius pas ketvirtokus atvyko 

mažieji draugai iš lopšelio – darželio ,,Nykštukas“ ir 
,,Ąžuoliuko“ mokyklos priešmokyklinių grupių. Visi kartu 
žaidė žaidimus ,,Šaltis ir snaigės“, ,,Baltos meškos ir ruoniai“. 
Vaikai linksmai pamėgdžiojo gandrus, tingius meškiukus, 
linksmus drugelius, kiškučių šuoliukus, lėktuvėlius. Žaidė su 

kamuoliais, kėgliais. 
Išbandė, kieno ranka 
taikliausia. Visi 
jaunieji sportininkai 
buvo apdovanoti 

šokoladiniais 
medaliais. 

Svečius sužavėjo 
šilta, jauki mokyklos 
sporto salė, draugiškas 

susitikimas. Visiems buvo linksma ir smagu. 
 

 

 
         Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS 
Įpusėjus mokslo metams prasideda įvairūs konkursai, 

olimpiados, kur dalyvauja ir mūsų mokyklos mokiniai. 
Džiaugiamės, kad kasmet netrūksta laimėtojų, prizininkų, 
kurie garsina Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos vardą. 

Kaip jau esame ankstesniame numeryje skelbę, gruodžio - 
sausio mėnesiais vyko kūrybinis konkursas - paroda ,,Neša 
žinią angelai“. Jame Evelina Užkuraitytė, Viktoriya 
Brazhenko, Vytautė Jakelaitytė, Paulina Račytė užėmė I vietą 
5 – 8 klasių grupėje (mokytoja J.Kundrotienė). O 10a klasės 
mokinės Jonė Balšaitytė, Audrė Lendraitytė, Agnė Dabulskytė, 
Laura Šventoraitytė  užėmė III  vietą 9 - 12 klasių grupėje 
(mokytoja Ž.Matukaitienė).  

Lietuvių kalbos mokytojai atsakingai padėjo pasirengti 
savo mokiniams tiek diktanto, tiek rašinių konkursams. Galime 
didžiuotis, kad rajono 5 klasių lietuvių kalbos diktanto 
konkurse I vietą užėmė Gabija Vasiliauskaitė (mokytoja 
N.Laurinaitienė), III vietą – Samanta Lopetaitytė (mokytoja 
A.Norkaitienė), o paskatinamoji vieta paskirta Liepai 
Pažereckaitei (mokytoja N.Laurinaitienė). Rašinio konkurse 
„Mes prieš AIDS“, kurį organizavo Jurbarko rajono 
savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, I vietą 
užėmė Raminta Alijošiūtė (mokytojas S.Ambrazaitis), III vietą 
- Ingrida Krištopavičiūtė (mokytoja N.Laurinaitienė). 
Ramintos rašinys publikuojamas mūsų laikraščio 3 puslapyje. 
O 2015 metų tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso 
,,Parašyk laišką, kokiame pasaulyje nori užaugti“ rajoniniame 
ture puikiai sekėsi Liepai Pažereckaitei (mokytoja N. 
Laurinaitienė), mokinė užėmė I vietą (darbas išsiųstas į 
respublikinį konkurso etapą, rašinį publikavo rajoninis 
laikraštis ,,Mūsų laikas“, o smalsiems mūsų ,,Žvilgsnio“ 
skaitytojams 3 puslapyje pateikiamas išskirtinis interviu su 5b 
klasės mokine Liepa). Taip pat džiugu, kad šiame konkurse  
Kamilė Ambrutaitytė (mokytoja A. Norkaitienė) užėmė III 
vietą, o Gintarė Gabrielė Gapšytė (mokytoja L. Songailienė) – 
paskatinamąją. 

Konkursai, 
olimpiados 
tebevyksta – 
dalyvaukite, 
laimėkite ir mes 
apie jus parašysime! 

 

 

 

 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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         Karolina Mažintaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

TRYS KARALIAI APLANK Ė IR MUS 

     
 
Sausio 6-ąją kasmet švenčiame Trijų Karalių dieną. Ši 

diena skelbia didžiųjų metų švenčių pabaigą, o pagrindiniai 
dienos simboliai – Trys Karaliai – linki visiems laimės ir 
sėkmės ką tik prasidėjusiais Naujaisiais metais. 

Smagu, kad karaliai Kasparas, Merkelis, Baltazaras ir 
kelrodė Žvaigždė aplankė mūsų mokyklą. ,,Siluetų parke“ 
skambėjo giesmės ir sveikinimai, buvo dalijami saldainiai. 
Vėliau iškilminga garbingų svečių eisena pasuko pradinių 
klasių link. Čia netrukus juos apsupo gausus smalsių 1-4 klasių 
mokinių būrys. 

Tikime, kad 2015-ieji metai visai mokyklos bendruomenei 
bus sėkmingi, geri, turtingi – juk šito ir palinkėjo Trys Karaliai. 

 

 
         Meida Juškaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
LAISV ĖS GYNĖJŲ DIENOS 

ATMINIMAS 

 
Sausio 13-oji - viena svarbiausių datų mūsų šalies 

istorijoje. 1991-ųjų sausį iš visų Lietuvos kampelių žmonės 
skubėjo į sostinę ginti savo Tėvynės laisvę: budėti prie 
Parlamento, Spaudos rūmų, Televizijos bokšto. Deja, nebuvo 
išvengta aukų... Net 14 laisvės gynėjų paaukojo savo gyvybes 
už brangią Tėvynę. Ši auka nėra beprasmė – gyvename 
laisvoje, demokratiškoje, europietiškoje šalyje ir gerbiame bei 
prisimename tuos, kurie žuvo sausio 13-ąją. 

Mūsų mokykla, kaip ir kitos Lietuvos įstaigos, dalyvavo 
pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Pirmiausiai 
languose sužibo atminimo žvakučių liepsnelės. Vėliau, 
susirinkę į pirmąją pamoką, mokiniai ir mokytojai tylos minute 
pagerbė žuvusiųjų atminimą, stebėdami istorijos mokytojos J. 

Kovalenkienės parengtą medžiagą prisiminė lemtingus 1991-
ųjų sausio įvykius. 

Visą dieną mokykloje segėjome neužmirštuolių žiedus – 
atminties ir pagarbos ženklus - taip dalyvavome akcijoje ,,Aš 
prisimenu, kodėl esame laisvi“. Šios akcijos sumanytojai 
teigia, kad žuvusius ir nukentėjusius kovojant už Lietuvos 
laisvę reikia atminti ne liūdesiu, o džiaugsmu ir dėkingumu. 
Siūloma parodyti, jog jų dovana ateities kartoms neliko 

pamiršta. Taigi ir mūsų mokykloje Laisvės gynėjų dienos 
proga buvo tradiciškai surengtas A.Sodeikos meno mokyklos 
mokinių koncertas. 

Aktų salėje vykęs renginys prasidėjo eilėmis, kurias skaitė 
vedėjai Dominyka Mandrijauskaitė ir Marius Šimkūnas, 
nuskambėjo ,,Tautiška giesmė“, ekrane buvo demonstruojama 
dokumentinė medžiaga. Itin jautriai skambėjo septintokių 
Medos Karpavičiūtės ir Karolinos Staneikaitės atliekama daina 
,,Laisvė“. Vėliau klausėmės A.Sodeikos meno mokyklos 
kanklininkų, trimitininkų, smuikininkų, gėrėjomės 
choreografijos specialybės mokinių šokiu, džiaugėmės 
klausydamiesi vingrių pianino, akordeono melodijų, buvo 
malonu išgirsti darnias pučiamųjų instrumentų orkestro 
melodijas.  

 Taigi minėdami Laisvės gynėjų dieną kiekvienas 
pagalvojome, jog svarbu atsigręžti, prisiminti, pagerbti, kad vėl 
galėtume žvelgti į priekį, kurti savo ir laisvos Tėvynės rytojų. 

 
 Aukų atminimo įamžinimas 

L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. 
Jankausko, A. P. Kavoliuko, A. J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. 
Maciulevičiaus bei V. Vaitkaus vardais pavadintos gatvės 
Karoliniškių mikrorajone Vilniuje. 

Alvydo Kanapinsko vardu pavadinta gatvė Kėdainiuose. 
Tito Masiulio vardu pavadinta gatvė Kaune. 
Rimanto Juknevičiaus vardu pavadinta 

gatvė Marijampolėje. 
Vytauto Koncevičiaus vardu gatvė 

pavadinta Pelėdnagiuose (Kėdainių rajonas). 
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Ramintos Alijošiūtės rašinys, I vieta konkurse „Mes prieš AIDS“ 

 
Apie 

atsakomybę ir 
toleranciją 

Žvilgteliu į 
kalendorių – gruodžio 
pirmoji. Šiandien 
manęs laukia daug 
svarbių darbų. Akys 
krypteli žemyn, į 

raudonu šriftu įspaustas raides: „Pasaulinė kovos su AIDS 
diena“.  

Baksteliu pelyte ir kompiuteris išskleidžia tekstą: „Nuo 
1981-ųjų, kada buvo užregistruotas pirmasis šios ligos atvejis, 
vis dar nėra vaistų, galinčių visiškai išgydyti ligą...“.  

Ieškau toliau: „Gal?“. Viltis stiprėja: „Mokslininkai jau 
sukūrė keletą preparatų, stiprinančių imuninę sistemą, stabdančių 
ŽIV ir tokiu būdu pailginančių sergančiųjų gyvenimą...“. 

Tik ir vėl - radijas: „Užsikrėtusių  žmogaus imunodeficito 
virusu piliečių Lietuvoje sparčiai daugėja, todėl kuo skubiau 
reikia susirūpinti brangiausiu žmogaus turtu – gyvybe...“. 

Už mano nugaros stovi pažįstama moteris – gyvena 
gretimame name. Ruošiasi į darbą ligoninėje – ji slaugytoja. 
Sako: „Vakar docentas Saulius Čaplinskas skaitė mums paskaitą 
apie AIDS. Minėjo, kad yra sergančių Jurbarko rajone. Ir ne 
vienas. Girdėjau, kaip žmonės smerkia sergančiuosius: „Gyveno 
nedorą gyvenimą, taip jiems ir reikia“. O man gaila jų...“ 

Kiekvienas iš mūsų atsakomybę už savo sveikatą prisiima 
pats. Reikia pripažinti, yra ir tokių žmonių, kuriems būtina 
pagalba iš šalies. Jiems turėtume ištiesti pagalbos ranką. Pagalba 
– tai padėti žmogui įveikti savo ydas ir silpnybes. Tai raginimas 
atsitraukti nuo narkotikų, nuo kitokių kvaišalų, kurie temdo 
žmogaus būtį ir trukdo sveikai bei prasmingai gyventi. Bevaliai 
ir neatsakingi žmonės nenutuokia, kokie skaudūs gali būti AIDS 
padariniai - ŽIV nešiotojo galų gale laukia ankstyva mirtis. 
Būkime tolerantiški ir supraskime, kaip blogai jaustumėmės, 
patys būdami sergančiųjų vietoje. Nesmerkime ir nesišaipykime 
iš jų: juk negali būti tikras, kad pats netapsi kitu ligos įkaitu. 
Kaip elgtumeisi tu, sužinojęs negailestingą diagnozę: ar 
ištvertum, ar nepalūžtum? Susirgusieji tarsi užsidaro savyje, 
vengia bendrauti ir vieni patys bando išgyventi juos užklupusią 
nelaimę. Tiems nelaimingiesiems ir  turėtume  padėti. 
Neapkalbėkime sergančiųjų, užjauskime juos, padėkime. Juk ne 
patys jie pasirinko sunkios ligos kelią. 

Vienintelis šviesus kelias – neužsikrėsti ŽIV. Neužsikrėsi, 
jei nevartosi narkotikų, saugosies kraujo susiliejimų, saugiai 
mylėsi ir būsi mylimas. Tu gali taip elgtis. Jei nori, kad tavo 
kelias būtų ilgas, tu privalai taip elgtis. 

Skamba Fredžio Merkurio „Dieviškoji rapsodija“ – 
skaidrus mirusiojo nuo AIDS laiškas iš Anapus. Dieviškai gražus 
palinkėjimas gyventi. Plakatas su besišypsančiu vaikinu, sėdinčiu 
tamsiaodžių Afrikos merginų būryje. Ir užrašas: „AIDS arčiau, 
nei tu manai. Išlik teisingas sau!“. 

Būkime atsakingi sau ir kitiems - saugokime save, savo 
draugus, artimuosius, pažįstamus, jų gyvybes – tą neįkainojamą 
Likimo dovaną. Ir tapsime ramesni: žinosime, kad mūsų laukia 
gražus gyvenimas, daug svarbių ir prasmingų darbų.   

 

 
      Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 
INTERVIU SU M ŪSŲ MOKYKLOS 
PENKTOKE LIEPA PAŽERECKAITE 
 
Ką norėtum studijuoti užaugusi? 
Oi, labai nelengvas klausimas... Gal lietuvių kalbą, gal 
žurnalistiką, o gal netgi muziką. Dar gal keisis mano nuomonė, 
nes dar tikrai nemažai laiko turiu iki studijų. 
Kokia Tavo svajonių šalis, kurią norėtum aplankyti? Kodėl?  
Na, iš tikrųjų tai galbūt Italija arba Suomija☺ Labai mėgstu šias 
šalis, nes Italija yra nuostabaus grožio šalis, daug įvairių ir 
įdomių pastatų, nuostabi gamta... O Suomija, nes ten yra taip pat 
gražu, aišku, šaltoka, bet Suomija taip pat man labai patinka. ☺  
Ką veiki laisvalaikiu?  
Dažniausiai skaitau knygas, groju fleita ar gitara, klausausi 
muzikos. ☺ 
Kokios muzikos labiausiai mėgsti klausytis?  
Labiausiai patinka sunki muzika, ne popsas ir ne techno... Aš esu 
roko gerbėja... <3  
Kokia geriausia knyga, kurią esi skaičiusi?  
Geriausia knyga buvo ,,Virpėjimas‘‘. 
Kokių turi svajonių?  
Užaugusi norėčiau parašyti knygą arba sukurti roko grupę, taip 
pat ketinu nukeliauti į tam tikras šalis. ☺ 
Ką pakeistum, jeigu būtum prezidentė? 
Uždrausčiau gyvūnų medžiojimą savo naudai... Nelabai gera aš 
prezidentė būčiau, kol kas man gerai ir taip. 
Kur esi keliavusi ir kur Tau labiausiai patiko? 
Buvau Vokietijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Austrijoje. Labiausiai 
patiko Latvijoje ir Austrijoje. ☺ 
Ar rašai dienoraštį?  
Dienoraštį esu rašiusi, tačiau vėliau mečiau, nes praradau daug 
laisvo laiko... Daugiausia jo užima meno mokykla ir draugai. ☺ 
Ką darytum, jeigu laimėtum loterijoje? 
Pirmiausiai 
aprūpinčiau 
namiškius, vėliau 
šiek tiek pakeisčiau 
savo garderobą, o 
galiausiai 
nusipirkčiau 
nuosavą akustinę ir 
elektrinę gitarą. ☺ 
Kokie žmogaus 
charakterio 
bruožai Tau 
labiausiai patinka?  
Draugiškumas, 
tolerancija. 
Ar nor ėtum 
užaugusi būti 
rašytoja?  
Na, tikra rašytoja 
nelabai norėčiau 
būti, bet knygą 
parašyti tikrai 
norėčiau! 
Ačiū ☺ 
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         Matas Barboravičius, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 
 

MENINIO SKAITYMO 
KONKURSAS 

Kiekvienais metais mūsų mokykloje rengiamas 
meninio skaitymo konkursas. Sausio 22-ąją į gražią 
šventę, kuri vyko jaukioje mokyklos skaitykloje, 
susirinko net 15 skaitovų, pasirengusių kuo raiškiau, 
savičiau perskaityti pasirinktus poezijos ar prozos 
kūrinius ir laimėti teisę dalyvauti rajoniniame 
konkurse. 

Meninio skaitymo konkursą – šventę pradėjo 5b 
klasės mokinys Justas Radvila, skaitęs V.Račicko ,,Ir 
gerai“, berniukas apdovanotas padėka. 5c klasei 
atstovavo net 3 mergaitės: Gerda Stanaitytė, Ieva 
Girdžiūtė ir Gabija Štreimikytė. Geriausiai sekėsi 
Gabijai, pelniusiai paskatinamąją vietą. Mergaitė 
įtaigiai perskaitė J.Erlicko eilėraštį ,,Bobutė iš 
Paryžiaus“. Ieva ir Gerda apdovanotos padėkomis. 

Konkursą sėkmingai tęsė šeštokai. 6a klasei 
atstovavo Sandra Spaustynaitytė, skaičiusi Gudule 
,,Mano kambarys“. Sandra užėmė II vietą ir dalyvaus 
rajoniniame meninio skaitymo konkurse. 6b klasės 
mokiniai išties nudžiugo, kai paaiškėjo, jog Karolina 
Mažintaitė pelnė I vietą ir, žinoma, taip pat dalyvaus 
kitame konkurso etape. Ji skaitė D.Vaitkevičiūtės 
kūrinio ,,Trise prieš mafiją“ ištrauką, kuri vadinasi ,,Aš 
– superšnipė“. Nors aš, Matas Barboravičius, kaip ir 
Radvilė Bendžiūtė (6c), gavau tik padėką už 
dalyvavimą, bet labai didžiuojuosi savo bendraklase 
Karolina. 

Daugiausiai skaitovų buvo iš 7b klasės – ir visi 
jie prizininkai! Sirvydas Griškus pelnė paskatinamąją 
vietą, Gabija Butkutė užėmė III vietą, o Kamilė 
Ambrutaitytė, skaičiusi K.Sajos apysakos 
,,Liepsnojanti“ ištrauką, užėmė II vietą. Taigi Kamilė 
dalyvaus rajoniniame meninio skaitymo konkurse. 

Iš aštuntųjų klasių dalyvavo tik viena mokinė – 
Dominyka Keturauskaitė (8a). Ji skaitė tris eilėraščius 
ir buvo apdovanota padėkos raštu. Taigi, 5-8 klasių 
mokinių grupėje buvo net 12 dalyvių. 

9-10 klasių grupėje grožinius kūrinius skaitė trys 
dalyviai. 9b klasės mokiniui Renatui Jurkšaičiui gitara 
pritarė jo draugė Milda Kriščiūnaitė iš A.Giedraičio-
Giedriaus gimnazijos. Vaikinas užėmė I vietą. III vieta 
atiteko Renato bendraklasei Neringai Onusaitytei, o II 
vieta – Mariui Šimkūnui iš 10b klasės. Teisė dalyvauti 
rajoniniame konkurse suteikta Renatui ir Mariui. 

Vasario 4 dieną A.Sodeikos meno mokykloje 
vyks rajoninis meninio skaitymo konkursas. Mūsų 
mokyklos mokiniams tik reikia kuo sėkmingiau jame 
pasirodyti! 

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

INTERVIU 
 SU MŪSŲ LAIKRAŠ ČIO FOTOGRAFE 

EVELINA BALTRUŠAITYTE    
Nuo kada 
pradėjai 
fotografuoti? 
Fotografija mane 
domino nuo mažų 
dienų, man buvo 
įdomu paiimti 
fotoaparatą į 
rankas ir padaryti 
bent paprastą 
nuotrauką. Man 
tai puikiai sekėsi, 
tad supratau, kad 
fotografuoti 
nesustosiu. 
Kas paskatino 
domėtis tuo? 
Domėtis pradėjau 
pati, nes labai 
mėgstu 
fotografuotis, tad 
pagalvojau, kad 
gal ir kažkam 
kitam bus smagu 
prieš mano 
fotoaparatą 
pozuoti. 
Kiek laiko domiesi fotografija? 
Net negaliu tiksliai pasakyti, kiek laiko domiuosi: rimta fotografija 
pradėjau domėtis apytiksliai prieš 3-4 metus. 
Ką labiausiai patinka fotografuoti? 
Manau, kad jau daug kas žino, jog rengiu fotosesijas. Taigi labiau 
patinka fotografuoti žmones. Bet gražų, jaukų vakarą būtinai 
pasiimu fotoaparatą, nes gamta yra nuostabi kiekvieną akimirką - 
galima padaryti puikių nuotraukų.  
Ar ir tolimesn į gyvenimą žadi susieti su fotografija? 
Fotografiją laikau savo pomėgiu, mane taip pat labai domina 
odontologija, stomotologija. Na, bet gyvenime negali žinoti, kas 
gali nutikti. Gal ir būsiu garsi fotografė... 
Ko norėtum palink ėti skaitytojams? 
Linkiu, kad visi siektų savo užsibrėžtų tikslų, kad savo mintimis 
pasidalintų su kitais, kad nebijotų kitiems pasakyti to, ką galvoja. 
Žinoma, norėčiau, kad mūsų mokyklos laikraščio skaitytojai 
apsilankytų mano puslapyje facebook paskyroje ir pasižiūrėtų 
mano nuotraukas. O jei patiks, norėčiau, kad man parašytų. Beje, 
jei norėtų ką nors sužinoti apie fotografiją, taip pat gali manęs bet 
ko paklausti. 
Ačiū.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Vytauto Didžiojo pagr. m-klos laikraštis 
Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis  
(vadovė V.Greičiūnienė, 
nuotraukų autorė Evelina Baltrušaitytė) 
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarkas 
Tiražas 90 egz. 
El. versija: www.jvdm.lt 
El. paštas:  greiciuniene@jvdm.lt 

 


