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ŠIAME NUMERYJE: 
� Interviu su naująja etikos mokytoja Vita Balčiūte 
� Su mūsų jaunaisiais žurnalistais patirtimi dalijosi ,,Šviesos“ 

korespondentas Lukas Pileckas 
� Pirmokų krikštynos! 
� Košės diena 
� Mokykla dalyvauja OPKUS 
� ,,Pelėdžiukų kovos“ 
� Išvyka į Sudargą 

 
         Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

SVEIKINAME GERIAUSI Ą 
MOKYTOJ Ą! 

 
Jaunųjų žurnalistų iniciatyva jau trečius metus iš eilės 

mokykloje renkamas geriausias mokytojas. Artėjant Mokytojo 
dienai visą savaitę 5-10 klasių mokiniai į ,,Žvilgsnio“ 
balsadėžę meta lapelius su užrašytu mėgstamo mokytojo 
vardu. Dvejus metus buvo išrinktas kūno kultūros mokytojas 
Rimas Višinskas. Šiemet, suskaičiavus balsus, paaiškėjo, kad 
populiarūs, mėgstami mokytojai yra Vida Dobilienė, Audrius 
Jurevičius ir Rimas Višinskas, tačiau geriausios mokytojos 
nominacija, įsteigta laikraščio ,,Žvilgsnis“, šventinio koncerto 
metu buvo įteikta informacinių technologijų mokytojai, 10a 
klasės vadovei Virginijai Ambriulaitytei. Sveikiname geriausią 
2015-ųjų Mokytoją, linkime sėkmės ir darbe, ir asmeniniame 
gyvenime! Išskirtinis interviu su šia nuostabia mokytoja 
skaitytojų laukia kitame laikraščio numeryje. 

Nuotraukoje – nominacijos įteikimo akimirka 
(,,Žvilgsnio“ redaktorė V. Greičiūnienė, nominantė V. 
Ambriulaitytė ir jaunieji mokyklos žurnalistai) 

 

 

 
         Deimantė Blažauskaitė,  ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

TĘSIAMA TRADICIJA ART ĖJANT 
VĖLIN ĖMS TVARKYTI KAPUS 

Spalio 30 d. mes, Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 
mokiniai ir mokytojai,  vykome į senąsias Jurbarko kapines – 
dalyvavome akcijoje ,,Nepalikime nesutvarkyto kapo“. Šios 
iniciatyvos artėjant Vėlinėms tvarkyti kapus sumanytojas ir 
organizatorius – mokyklos neformaliojo švietimo ir 
nepamokinės veiklos skyriaus vedėjas Saulius Ambrazaitis, jau 
keletą metų iš eilės kviečiantis prasmingai, nesavanaudiškai 
padirbėti.  

Ankstyvą penktadienio rytą mus pasitiko kapinių sargas 
Rimas Vanglikas ir parodė kapus, kurie buvo nukloti lapų 
kilimu. Šį kartą tvarkėme Lietuvos partizanų kapavietę, taip 
pat apleistus, neprižiūrimus, netgi apsamanojusius kapus. 
Baigę darbą uždegėme žvakelę, tylos ir susikaupimo minute 
pagerbėme išėjusius Anapilin.  

Dėkojame mokytojams S.Ambrazaičiui, N.Laurinaitienei, 
V.Greičiūnienei, 
Ž.Matukaitienei, 
kurie taip pat 
kartu su 6b, 7b ir 
7c klasių 
mokiniais 
dalyvavo gražioje 
akcijoje 
,,Nepalikime 
nesutvarkyto 
kapo“.  
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        K.Mažintaitė, M.Barboravičius, ,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

PRISTATOME:  
NAUJOJI ETIKOS MOKYTOJA 

 VITA BAL ČIŪTĖ  
 

Kodėl pasirinkote 
etikos mokytojos 
profesiją?  
Pasirinkau mokytojos 
profesiją, nes man 
patinka bendrauti su 
vaikais, patinka dalintis 
informacija, suteikti 
naujų žinių, padėti 
pažvelgti į juos supantį 
pasaulį iš kitos, jiems 
dar nežinomos, pusės. 
Kas patinka mūsų 
mokykloje? 
Labiausiai patinka 
gebėjimas būti kartu, 
gebėjimas susivienyti. 
Kaip viskas susiklostė, 
kad atvykote į mūsų 
mokyklą? 
Šią vasarą jūsų mokykla 
ieškojo etikos mokytojo, 

aš pateikiau savo kandidatūrą, atitikau keliamus reikalavimus ir 
štai aš dirbu etikos mokytoja jūsų mokykloje. 
Ką manote apie mūsų mokyklos mokinius? 
Mokyklos mokiniai gudrūs, smalsūs, domisi informacinėmis 
technologijomis, noriai siekia naujų žinių. 
Kokia j ūsų nuomonė apie mokyklines uniformas? 
Mano manymu, uniformos mokykloje reikalingos, nes 
mokiniai, dėvėdami jas, jaučiasi vienos organizacijos – 
mokyklos – dalimi. 
Ar j ūs griežta mokytoja?  
Esu teisinga mokytoja, mylinti savo mokinius. 
Ar sunku mokyti mūsų mokyklos mokinius?  
Kai mokiniai nerodo iniciatyvos mokytis, labai sunku juos 
skatinti, tad tokiais atvejais reikia stengtis sudominti mokinį, 
atrasti ir pasiūlyti jam tai, kas įdomu, kas gali praversti 
gyvenime. 
Kokia klasė mūsų mokykloje atrodo geriausia?  
5 klasės pačios geriausios, nes vaikai noriai klauso, vykdo 
visas užduotis, bendrauja, diskutuoja. 
Ką manote apie mūsų mokyklos mokytojus?  
Mokyklos mokytojai draugiški, paslaugūs, geranoriški, savo 
mokomų dalykų specialistai. 
Ar nor ėtumėte, kad mokytojai turėtų uniformas?  
Mano manymu, mokytojams uniformos nėra reikalingos, nes 
jie suaugę žmonės ir jiems svarbu ugdyti moksleivių estetinį 
suvokimą, etiketo ir dalykinio bendravimo išmanymą 
pasitelkiant įvairiapusę aprangos kultūrą. 
Dėkojame už pokalbį ir linkime sėkmės dirbant mūsų 
mokykloje. 

 
Gyvenimas – tai sunkus darbas, 
sudėtingas amatas, kurio norint išmokti 
reikia pavargti. 
(O. Balzakas) 

 

 
         G.Eicheltaitė, M.Venckutė ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 
SU MŪSŲ JAUNAISIAIS 

ŽURNALISTAIS PATIRTIMI DALIJOSI 
,,ŠVIESOS“ KORESPONDENTAS 

Kas rytą, vos pramerkus akis, mūsų ausis pasiekia galybė 
naujienų. Nuo ankstyvo ryto žinome, kas vyko ar vyksta 
pasaulyje. Tai atrodo taip įprasta, bet ar kada nors 
susimąstome, iš kur visa tai? Kas tie žmonės, aukojantys savo 
laiką, o kartais ir sveikatą, kad mus pasiektų pačios naujausios 
žinios? Tie žmonės - žurnalistai. Be jų mūsų gyvenimas būtų 
nykus ir neįdomus. 

Su vienu iš jų susitikome ir mes. Spalio 15 dieną mūsų 
mokyklos Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai  įdėmiai klausėsi 
,,Šviesos“ korespondento Luko Pilecko išsamaus pasakojimo 
apie šią profesiją. Net nepagalvojome, kad tai taip sunku. 
Mums atrodė, esi visų dėmesio centre, mėgaujiesi šlove, 
susitinki su įžymybėmis, bet netrukus supratome, kad tai vis 
dėlto sunkus ir pasiaukojimo reikalaujantis užsiėmimas. 
Svečias pasakojo apie įvairius (ir gana linksmus, ir liūdnus) 
nutikimus, net kaip jį vaikydavo su pagaliais, užsiundydavo 
šunis, kartą į jį net buvo nukreiptas ginklas. Taip pat pasakojo 
ir apie karjeros pradžią. Iš pradžių Lukas Pileckas 15 metų 
dirbo Vilniuje, bet grįžo į gimtąjį kraštą toliau tęsti savo 
karjeros, kadangi reikėjo sumažinti darbo tempą bei pasiilgo 
savo gimtojo krašto - Jurbarko. Žurnalistas sako, kad jam 
žurnalistika - tai gyvenimo būdas, bei teigia, kad sėkmingas 
žurnalistas yra tas, kuris turi drąsos ir sveiko akiplėšiškumo bei 
moka vaizdingai rašyti. Susitikimo pabaigoje Lukas Pileckas 
šiek tiek papasakojo apie savo kelionę į Afganistaną – 
pasirodo, buvo tikrai gana didelė rizika ir baimė būti 
nužudytam arba pagrobtam, bet vertėjo... Apie šią 
korespondento patirtį tikimės sužinoti kitame susitikime. 

Taigi supratome, kad žurnalistika reikalauja daug jėgų, 
ištvermės. Juk tenka net gyvybe rizikuoti! Supratome viena - 
norint tapti geru žurnalistu, reikia aukoti savo laisvalaikį, 
šeimą, namus, draugus. Tai ne specialybė - tai gyvenimo 
būdas. Pasibaigus  susitikimui visi sustojome bendrai 
nuotraukai. Kas žino, gal iš mūsų būrelio išaugs ne vienas 
korespondentas. 

 
 
 

 
Vieta gyvenime – tai ne profesija. Tai kur 
kas daugiau. Profesiją paprastai turi visi 
žmonės, o vietą gyvenime randa ne visi. 
(I. Gof) 
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         Elena Bakšienė, 4a klasės mokytoja 

 
PIRMOK Ų KRIKŠTYNOS 

Spalio 23 dienos penkta pamoka pirmokams tapo išbandymų 
pamoka. Juos aplankė Mokslo šalies Karaliaus pasiuntiniai. 
Apdovanoti mokslo žmonių atributu – akiniais,  lydimi 
ketvirtokų pirmokėliai su mokytojomis patraukė į Karaliaus 
menę. O čia jau laukė visa Karaliaus svita. 

 Kai vieni su kitais susipažino, sutiko Karalių, pirmokai 
pasiruošė egzaminui. Teko gerai paplušėti: pasakyti 
greitakalbes, suvaidinti gyvūnėlius, nupiešti mokymosi 
priemones, suskaičiuoti ir sugauti visas pelytes, dainuoti 
daineles, įveikti kliūtis, šokti linksmą „Švarių rankyčių“ šokį. 
Karalius buvo labai patenkintas: vaikai moka skaičiuoti, 
vaidinti, piešti, yra vikrūs, švarūs ir tvarkingi. Beliko įsitikinti, 
ar žino, kaip saugiai elgtis gatvėje. Vienas Karaliaus 
pasiuntinys sėdo ant dviratuko ir jau norėjo lėkti į gatvę... 
Gerai, kad pirmokai neleido! Juk neturi šalmo, liemenės ir yra 
mažas (neturi 14 metų)! 

Pasitaręs su Mokslo šalies gyventojais, Karalius iškilmingai 
įteikė pirmokams pasus. Dabar jie papildė Mokslo šalies 
gyventojų gretas. Na, o linksmosios pelytės kiekvienai klasei 
įteikė po ilgą uodegytę, papuoštą kaspinėliu. O kas ten viduje? 
Paklauskite pirmokų... 

 
        Gabija Dulaitytė, 4a klasė 

 
KOŠĖS DIENA 

  Spalio 9 
dieną mūsų 
klasės mokiniai 
kartu su visais 

pradinukais 
dalyvavo 
įmonės 

„Malsena“ 
organizuotame 

Pasaulinės 
košės dienos 
projekte.  

Kol kaito 
vanduo košei, kartu su knygutės veikėjais Alkiu, Dribsiu ir 
Dribse keliavome į mokyklą. Atlikome užduotis ir padėjome 
Dribsiui nugalėti Alk į. Pasirodo, jis į mokyklą išėjo be 
pusryčių, todėl Alkis vis didėjo didėjo... Atlikę pirmą užduotį 
sužinojome, ką valgė Dribsė ir kodėl ji buvo tokia energinga 

(valgė avižinę košę). Sveiko maisto piramidę užpildėme labai 
greit, nes apie tai jau mokėmės anksčiau. Tikrai žinome, kad 
sveikiau ir naudingiau suvalgyti obuolį nei saldų pyragaitį, tik 
sunku atsisakyti skanėstų. O Dribsį vis dar kamavo Alkis, mat 
berniukas ir mokykloje valgė tik saldumynus.  

Kai indelių turinį užpylėme karštu vandeniu, pasklido 
malonus obuolių ir uogų kvapas. Pasigardžiuodami kabinome 
košę. Energijos užteko visai dienai: per pertraukas 
nepavargdami žaidėme gaudynes, o per pamokas atlikome 
daug užduočių. Ir visai nepavargome.  

Skaitydami knygutę sužinojome, kuo naudinga avižinė košė. 
Radome ir kelis receptus - galėsime namuose su mamytėmis 
pasigaminti gardžią košę. O gal mums pavyks sukurti naują 
receptą?  

 Gerai, kad Dribsė laiku pamaitino savo draugą ir kartu 
nugalėjo Alk į. Dabar ir mes, ir Dribsis žinos, kad avižinė košė 
– energijos užtaisas visai dienai! Pradėkime dieną su koše! 

 

 
          ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
MOKYKLA TOLIAU DALYVAUJA 
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS 

PROGRAMOJE - OPKUS 
OPKUS – tai Olweus programos kokybės užtikrinimo 

sistema. Ji yra vadybos priemonė, kurios  tikslas – išlaikyti 
Olweus patyčių prevencijos programos, kurioje dalyvavome 
anksčiau, nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių 
tęstinumą. Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia 
sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka 
OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir 
siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane.  

OPKUS šiais ir kitais mokslo metais yra integruota į visas 
įprastines mokyklos veiklas. Už integravimą atsakingi ir Patyčių 
prevencijos koordinacinis komitetas, ir mokyklos vadovybė. 
Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik 
tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda 
prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.  

,,Mokytojų, specialistų, visų darbuotojų ir vadovybės įgytas 
žinias ir įgūdžius reikia palaikyti ir toliau ugdyti. Patyčių 
prevencijos darbas mokykloje turi nuolat prisitaikyti prie 
mokyklos struktūrinių pokyčių, teisėtvarkos bei jaunimo kultūros 
kaitos. Tai yra ilgalaikė veikla, to siekiant ir buvo sukurta 
Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema,“ – teigiama 
OPKUS vadove mokyklai. 
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       E.Beržanskytė, S.Petrauskaitė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

ĮDOMI VIKTORINA 
,,PELĖDŽIUK Ų KOVOS“  

 
Į mokyklos aktų salę sugužėjo patys išmintingiausi 

ir daugiausiai apsiskaitę penktokai bei šeštokai. Čia 
visų laukė žaisminga viktorina ,,Pelėdžiukų kovos“, 
kurią surengė mokyklos bibliotekininkės Rasa 
Kulikauskienė ir Rima Poškuvienė. 

Renginio pradžioje visus pasveikino neformaliojo 
švietimo ir nepamokinės veiklos skyriaus vedėjas 
Saulius Ambrazaitis, bibliotekininkė Rasa 
Kulikauskienė supažindino su taisyklėmis bei 
vertinimo komisija, atsistodamos prisistatė dalyvių 
komandos: „Protinguolės“, „Pelėdžiukai kariai“, 
„Žvilgsniukai“, „Šypsena“, „Knygų medžiotojai“, 
„Smurfai“, „Išmanukai“ ir „Gudručiai“. Viktoriną 
sudarė trys turai, kurių metu teko atsakyti į įvairiausius 
klausimus – apie knygas, rašytojus, mūsų mokyklą. 
Daug kam buvo netikėti klausimai, kokia patarlė 
užrašyta II aukšto koridoriuje prie lietuvių k. kabinetų 
arba kaip papuošta skelbimų lenta bibliotekoje. Mažai 
dalyvių žinojo, kad joje puikuojasi spalvingi klevo 
lapai, o patarlė sako, kad mokslo šaknys karčios, bet 
vaisiai saldūs... Įdomių, netikėtų atsakymų buvo 
pateikta ir į klausimą, kokie bibliotekos darbuotojų 
vardai. Rasa Kulikauskienė po renginio sakė, kad yra 
pastebėjusi, jog mokiniams labai patinka klausimai apie 
aplinką, kuri juos supa. Nors užduotys iš pirmo 
žvilgsnio atrodo paprastos, bet iš tiesų reikia būti 

tikram pelėdžiukui, kad jas įveiktum. Bibliotekininkė džiaugėsi, kad 
viktorina pavyko, vaikai šauniai atsakinėjo į klausimus, pateikė daug 
teisingų atsakymų apie knygas, jų autorius, veikėjus. Komisijai 
susumavus rezultatus paaiškėjo, jog III vietą laimėjo „Gudručiai“ (6c 
klasės komanda), II vietą – „Išmanukai“ (5c klasės komanda), o 
nugalėtojais tapo „Knygų medžiotojai“ (6b klasės komanda).  

 Sveikiname dalyvius ir laimėtojus! Tikimės, kad šis renginys 
taps nauja gražia mokyklos tradicija.  

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

 
EDUKACIN Ė IŠVYKA Į SUDARGĄ 

Spalio 9 dieną mums, penktokams, buvo surengta edukacinė 
išvyka į Sudargą. 

Atvykę į netoli pasienio esantį Sudargo miestelį pirmiausia 
ėjome į Martyno Sederevičiaus pagrindinę mokyklą. Čia mums buvo 
papasakota Sudargo istorija, turėjome kruopščiai atlikti mokytojų 
pateiktas užduotis. Vėliau ėjome į miestelio kapines, kur yra 
palaidotas Martynas Sederevičius. Tai Lietuvos kunigas, religinių 
raštų leidėjas, vertėjas, knygnešys, net vadintas Knygnešių tėvu, 
lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Yra žinoma, kad jis 
buvo drąsus, kartu ir atsargus, ištvermingas, sumanus knygnešys, nes 
veikė išnaudodamas caro valdininkų silpnybes, jų polinkį 
vartoti alkoholį, pavyzdžiui, Martynas Sederevičius atvykusius daryti 
kratų gausiai pavaišindavo, todėl ir knygų nė karto nebuvo radę, ir 
pats nebuvo suimtas. Tiesa, turtų nesusikrovė - viską išleisdavo 
knygų spausdinimui ir platinimui. 

Aplankę garsaus šio krašto knygnešio kapą patraukėme 
piliakalnių link. Sužinojome, kad pirmasis piliakalnis vadinamas 
Balnakalniu, antrasis - Žydkapiais, trečiasis - Bevardžiu, ketvirtasis – 
Pilaite, o penktasis - Vorpiliu. Pasirodo, ant jų stovėjo didžiulės 
pilys. Į piliakalnius kopėme su tikybos mokytoja Sigita Norkiene, 
kuri pasakojo daugybę įdomių istorijų. 

Ši edukacinė išvyka buvo labai smagi ir įdomi, nes pamatėme 
daug gražių vaizdų, sužinojome apie Sudargo krašto praeitį. 
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