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         Laima Stanienė, kūno kultūros mokytoja  

 

SVARBI MŪSŲ SPORTININKI Ų 
PERGALĖ 

 
Vasario 20 d. Kėdainiuose vyko 2014-2015 m. m. 

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kvadrato (gim. 2002 m. 
ir jaunesnių) tarpzoninės varžybos. Dalyvavo 4 mergaičių 
komandos: iš Kėdainių ,,Aušros“ sveikatinimo ir sporto  
pagrindinės mokyklos, iš Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos, 
iš Ignalinos Č.Kudabos progimnazijos ir mūsų mokyklos.  

 Puiki žinia, kad mūsų mokyklos mergaičių komanda 
užėmė I vietą, surinkusi 6 taškus. Laukia kitas etapas - tai 
finalinės varžybos, kurios vyks birželio 6 d. Šiose varžybose 
mūsų mergaičių komanda turės galimybę susitikti su kitomis 
3-omis tarpzoninių varžybų pogrupių nugalėtojomis ir kovoti 
dėl pergalės ar prizinės vietos.  

Po varžybų komanda išrinko geriausią žaidėją - Nerilę 
Stankutę iš 5a klasės. Visa komandos sudėtis: Ugnė 
Mozūraitytė (6c kl.), Toma Jovarauskaitė (6c kl.), Karolina 
Mažintaitė (6b kl.), Monika Urbonavičiūtė (6a kl.), Paulina 
Vilkenytė (6a kl.), Martyna Kacinkevičiūtė (6a kl.), Nerilė 
Stankutė (5a kl.), Kamilė Izokaitytė (5a kl.), Neringa 
Voveriūtė (5a kl.), Meda Osipovaitė (5c kl.), Gabija 

Štreimikytė (5c kl.). Šios mergaitės ne tik noriai lanko judriųjų 
žaidimų būrelį, bet ir žaidžia rankinį JRKKSC. 

 
          Dominyka Garšvaitė,  ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

I PUSMEČIO REZULTATAI 
             

 
 
Mokslo metų pradžioje 1-10 klasėse mokėsi  586 mokiniai 

(585 buvo mokslo metų pradžioje). Net 38 pradinių klasių 
mokiniai mokosi aukštesniuoju lygiu, o 5-10 klasėse puikiais 
įvertinimais gali didžiuotis Meda Zaksaitė (5b kl.), 
Barbora  Jociutė (6c kl.), Kamilė Ambrutaitytė (7b 
kl.), Gintarė Gabrielė Gabšytė (7c kl.) ir Meda Sakalauskaitė 
(8b kl.) (nuotraukoje). 9 – 10 balų įvertinimus gavo 27 
mokiniai. 

Geriems ugdymo(si) rezultatams įtakos turi ir pamokų 
lankymas. Džiugu, kad net 39 pradinių klasių mokiniai 
nepraleido nė vienos pamokos. O 5-10 klasėse nepriekaištingai 
mokyklą lankė ir direktoriaus padėkas gavo šie mokiniai: 
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.). Per I pusmetį iš viso praleista 17530 
pamokų. Pateisinta  8610 (dėl ligos), 5811 (tėvų pateisinimai), 
1384 (kitos priežastys). Nepateisintos liko 1725 pamokos. 

,,Linkiu visiems mokiniams sėkmės, tikiuosi, kad  antrąjį 
pusmetį turėsime gausesnį būrį gerai besimokančių ir puikiai 
pamokas lankančių mokinių,“ – sako pagrindinio ugdymo 
skyriaus vedėja Valerija Kalinauskienė. 
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         Beata Bartkutė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

MIN ĖJOME LIETUVOS VALSTYB ĖS 
ATK ŪRIMO DIEN Ą 

Artėjant Vasario 16-ajai aštuntokės Evelinos Baltrušaitytės 
iniciatyva aikštėje prie mokyklos išsirikiavo visi mokiniai, 
mokytojai rankose laikydami mūsų šalies vėliavos spalvas 
atitinkančius popieriaus lapus. Gražiai sustoję į glaudų būrį jie 
trumpam įkūnijo plazdančią vėjyje Trispalvę, kurią ir įamžino 
idėjos autorė Evelina. Sugiedoję ,,Tautišką giesmę“, atlikę 
pilietinę pareigą Tėvynei, tęsė pamokas. Vėliau aktų salėje 
ilgosios pertraukos metu mokinės Ineta ir Klaudija atliko Ievos 
Narkutės dainą ,,Raudoni vakarai“. Visi susirinkusieji galėjo 
gerėtis gimtinės vaizdais iš albumo ,,Neregėta Lietuva“ - 
kiekvienas apmąstė, kuo jam brangi ir svarbi Tėvynė. 

O Lietuvos 
valstybės 
atkūrimo dieną, 
Vasario 16-ąją, 
būrelis šeštokų, 
vadovaujamų 
mokytojos 
Violetos 
Greičiūnienės, 
dalyvavo 
Jurbarko kultūros 
centro renginyje – žaidime ,,Pasivaikščiojimai Vasario 16-
osios keliu“. Komanda, pasivadinusi ,,Linksma klasė“ atliko 
daugybę įdomių užduočių. Apsilankę rajoninio laikraščio 
,,Mūsų laikas“ redakcijoje, sukūrė Lietuvai skirtą ketureilį, 
nukeliavę į autobusų stotį, miesto stadioną ir saugaus eismo 
centrą atliko kitas įdomias užduotis. Būdami turizmo 
informacijos centre prisiminė istorijos žinias ir sėkmingai 
atsakė į klausimus. O Atviroje jaunimo erdvėje dalyvavo 
diskusijoje apie Lietuvos ir Jurbarko ateitį, svarstė, koks galėtų 
būti gimtasis miestas po dešimties metų. Aplankę nurodytas 
vietas ir gavę teisėjų parašus mokiniai dalyvavo kultūros centre 
vykusiame koncerte, stebėjo bėgimo miesto gatvėmis startą ir 
finišą, ragavo kareivišką košę. Baigiantis renginiui visa 
komanda buvo apdovanota suvenyrais su Lietuvos simbolika. 
Prasmingai praleidę šventinį rytmetį šeštokai džiaugėsi puikiai 
organizuota švente bei laimėtais prizais. 

Įdomu, tai, kad Jurbarko kultūros centras, šiais metais 
Vasario 16-osios proga jau antrą kartą organizavęs aktyvų 
žaidimą-konkursą „Pasivaikščiojimai Vasario 16-osios keliu“, 
prisijungė prie Lietuvos Respublikos Prezidentės globojamos 
iniciatyvos „Vasario 16-ąją švęsk išradingai!“ ir tokios 
organizatorių padėkos: ,,Nuoširdžiai dėkojame, kad 

prisijungėte prie pilietiškumą skatinančios iniciatyvos „Vasario 
16-ąją švęsk išradingai!“ Plačiai po visą šalį ir pasaulį 
pasklidusi prasminga idėja išradingai paminėti valstybės 
gimtadienį sutelkė žmones, įkvėpė didžiuotis savo Tėvyne ir 
kasdien stiprinti jos laisvę. Linkime Jums visuomet saugoti 
Lietuvą savo širdyse!“  

 
         Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 
PRADINUKAI TAIP PAT DOMISI  

ŠALIES ISTORIJA 
Mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai vasario 25 d. 

lankėsi Jurbarko kultūros centre, kur vyko Konstantino 
Glinskio teatro (rež. D.Samienė) spektaklio „Rimas pas 
Kęstutį“ premjera. Režisierė sako, kad tai pasaka vaikams, 
kurios pagrindinis herojus berniukas Rimas, gyvenantis toli 
nuo Lietuvos, Amerikoje, susapnuoja Barzduką, debesėliu 
nuskraidinantį jį į Trakus. Čia berniukas sutinka kunigaikštį 
Kęstutį, jo žmoną Birutę ir jų sūnų Vytautą. 

Rimo nuotykius užgniaužę kvapą stebėjo visi pradinių 
klasių mokiniai, kuriems spektaklis neabejotinai suteikė ne tik 
gerų emocijų, bet ir žinių. Štai keletas vaikų atsiliepimų. 

Ignas R., Deina S., Edvinas K., Gabija J. (2b kl.): 
Įspūdinga buvo, kai skrido ant debesėlio. Patiko, kai Rimas 
atsidūrė pas Kęstutį. Įspūdinga vieta, kai vaidino žirgas. Bet 
labiausiai patiko, kai Rimas 
užlipo ant bokšto.  

Deividas Gerasimovas (4b 
kl.): Spektaklis sužavėjo 
lietuviškumu, praeities 
priminimu. Gražiausias aktorius 
– Barzdukas. Labai patiko 
Kęstutis ir jo sūnus Vytautas, 
Vytauto ir Rimo senoviniai 
žaidimai. Labai gražus Birutės 
balsas ir kalba. Gal kažko 
nesupratau, bet buvo gražu. 

Aistis Karčiauskas (4b kl.): 
Mane labiausiai sužavėjo 
aktoriaus Rimo sapnas, kai 
skrido debesėliu su Barzduku. 
Juokiausi, kai Rimas vos 
nenukrito nuo debesies. Spektaklis nebuvo ilgas, bet įdomus – 
labai gražiai skambėjo daina ,,Vysim lauk kryžiuočius“. 

Pijus Kelmickas (4b kl.): Mane sužavėjo aktorių 
kostiumai. Berniukas Rimas nukeliavo į senovės Lietuvą, 
susipažino su kunigaikščiu Kęstučiu ir jo sūnumi Vytautu. 
Vaikai įdomiai su moliniais žaislais žaidė karą. Spektaklis 
įdomus – reikšminga jį žiūrėti šventiniu Lietuvai metu. 
Įspūdingos dekoracijos – puiki Trakų pilis.  

Eimantas Endriulis (4b kl.): Pirmiausiai man labai patiko, 
kad Rimą, Barzduką ir Vytautą vaidino mergaitės. Istorija 
įdomi – apie senus laikus, o tai man įdomu. 

 



 
Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla, laikraštis „Žvilgsnis“, 2015 m. VASARIO mėn., Nr.4 (075), psl. 3 

 
         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė  

 
VALENTINO DIENA 

 
Vasaris – šalčiausias žiemos mėnuo, bet viena diena 

išsiskiria neįprasta šiluma, meile ir gausybe širdelių. Ta diena – 
vasario 14-oji – Valentino diena. 

Šventas Valentinas – senovės šventikas, kuris slapta 
sutuokdavo įsimylėjėlius, kai to meto valdžia tai draudė. Už tai 
jis buvo nubaustas mirtimi, o vėliau pripažintas šventuoju. Iš 
pradžių buvo minima ši diena iš pagarbos šventajam Valentinui, 
o vėliau tapo tiesiog meilės švente. 

Tradicija ir Lietuvoje minėti šią dieną atsirado ne taip ir 
seniai. Kai kas sako, kad tai ,,užsienio mada“, kad tai esą 
nelietuviška. Bet juk ir lietuviai nuo seno garbino meilės deivę 
Mildą, vadinasi, meilės reikėjo, tebereikia ir mums. Koks 
skirtumas, ar ,,užsienietiška“ ar ,,lietuviška“ – svarbu, kad viešos 
ar slaptos mūsų mokyklos porelės turi savo šventę. O visa 
bendruomenė džiaugiasi, kad Vytauto Didžiojo pedagogų 
kolektyve yra net dvi šeimos: mokyklos direktoriaus Viljamo 
Bakšio ir pradinių klasių mokytojos Elenos Bakšienės bei kūno 
kultūros mokytojo Rimo Višinsko ir lietuvių kalbos mokytojos 
Silvos Višinskienės.  

Visi žinome, kad šeima, meilė, tarpusavio supratimas, 
gražus bendravimas yra amžinosios vertybės, todėl smagu, kad 
švęsdami Valentino dieną jas prisimename ir puoselėjame.  

 

         ,,Žvilgsnio“ inf. (šaltinis - jvdm.lt) 
 

TĘSIAMA OLWEUS PATY ČIŲ 
PREVENCIJOS PROGRAMA - OPKUS 

2014 metais 
mokyklos 

bendruomenė 
dalyvavo Olweus 
patyčių prevencijos 
programoje. Buvo 
sudarytos OPPP 
vykdymo grupės ir 

koordinacinis 
komitetas. 

Direktoriaus įsakymu koordinatoriumi paskirtas neformaliojo 
švietimo skyriaus vedėjas S.Ambrazaitis. 2 kartus per mėnesį  
vyko  Mokymų ir Supervizijų grupių (MSG) užsiėmimai, 

kuriems vadovavo A.Muleikienė, R.Lazdauskienė, 
Ž.Matukaitienė, L.Knašienė, M.Buitkuvienė, L.Jancevičienė, 
G.Mencienė, V.Greičiūnienė, A.Jociutė, I.Valošinienė (vėliau ją 
pakeitė R.Damušienė). Kiekvieną savaitę pagal patyčių 
prevencijos programą vyko klasių valandėlės. OPPP instruktorė 
R. Mačerauskienė vertindama, kaip mokyklai sekėsi įdiegti 
Olweus patyčių prevencijos programą, pristatė anketų tyrimo 
rezultatus - šiuo laikotarpiu patyčių skaičius sumažėjo 12, 82%. 

Mokyklos bendruomenė nutarė toliau tęsti pradėtą darbą ir 
diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą 
(OPKUS). Bus tęsiamas bendruomenės narių švietimas patyčių 
prevencijos klausimais, efektyvus prevencinių priemonių ir 
procedūrų taikymas mokyklos gyvenime, vykdoma prevencinės 
programos veiksmingumo analizė, mokinių apklausų apie 
patyčias aptarimas, mokinių įtraukimas į aktyvią nepamokinę 
veiklą, bus gerinama prevencinių renginių kokybė, stiprinamas 
mokytojų budėjimas.     

 

 
       Kūrybos kertelė 
 

Lietuvių kalbos mokytoja Silva Višinskienė (mūsų mokyklos 
himno žodžių autorė) siūlo praskaidrinti likusias vėsias dienas 

belaukiant pavasario šiltais vaikystės prisiminimais. 
 

Vaikyste, 
kaip gyveni be manęs? 
Ten, 
kitoje laiko juostoje – vasara... 
pamiškėj, 
saulės atokaitoj 
spengia tyla aukštuos papartynuos 
ir žemuogės sirpsta... 
Nejaugi nepasiilgsti manęs, 
vaikyste? 
Parašyk man ką nors,- 
ten, 
kitoje laiko juostoje 
mano akys, širdis ir lūpos, 
ir riksmas gilus, 
atgavusios amą, 
kai aukščiausioje beržo viršūnėje 
,,neišsiskleidė parašiutas“... 
Parašyk, 
parašyk man  
kur nors, 
kur, manytum, turėčiau būti. 
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         Monika Buitkuvienė, pradinių klasių mokytoja 
 

CHORŲ ŠVENTĖ 

 
Vasario 12 d. dainingiausi  rajono pradinukai 

susirinko į kasmetinę dainų šventę.  Atvyko net 9 chorai 
iš Šimkaičių, Seredžiaus, Skirsnemunės, Girdžių, 
Smalininkų, Viešvilės, Rotulių, Jurbarkų, Naujamiesčio. 
Svečiai kartu su dviem mūsų mokyklos chorais 
klausytojams padovanojo 15 dainų, iš kurių keturios 
skambėjo ypač galingai, nes jas atliko jungtinis visų 
šventės dalyvių choras. 

Šiais metais šventė dainininkus sukvietė jau 
dešimtą kartą. Kasmet šventei parenkamas vis kitas 
pavadinimas, kuris skelbia vis naują mintį, ragina 
apdainuoti vis kitas mūsų gyvenimo akimirkas. Greitai 
pralėkė 10 metų nusinešdami 10 skambių ir šviesių 
švenčių: 2005 m. „Tau, Tėvyne“, 2006 m. „Akmuo ir 
plaštakė“, 2007 m.  „Dainų ir šokių šventė“, 2008 m. 
„Princesėlės fleita“, 2009 m. „Gimtinės keliu“, 2010 m. 
„Mokykloje smagu“, 2011 m. „Muzikinė dėžutė“, 2012 
m. „Mūsų vardas – Lietuva“, 2013 m. „Linksmasis dainų 
traukinukas“, 2014 m. „Muzikos ir fantazijos šalyje“ ir 
2015 m. „Tau, Tėvyne“. Šių metų šventė pavadinta taip 
pat kaip ir pirmoji, kad primintų, nuo ko pradėjome ir 
vardan ko mes stengiamės. Tėvynės meilės tema šventėse 
nuolat skamba kaip svarbiausioji nata. Lietuviai nuo seno 
garsėja savo dainingumu. UNESCO Lietuvos Dainų 
švenčių tradiciją įtraukė į Žmonijos žodinio ir 
nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Žinoma, Jurbarko 
rajono pradinių klasių mokinių dainų šventė - mažas 
lašelis, bet tik iš tokių lašelių ir prasideda ta muzikos, 
dainų jūra, kuri kas ketveri metai išsilieja  Vilniuje Vingio 
parko estradoje. 

Šventę sveikinimo žodžiu pradėjo mokyklos 
neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas Saulius 
Ambrazaitis. Renginiui, į kurį kasmet atvyksta apie 
pusantro šimto choristų, organizuoti mokykla sutelkia 
nemažas pajėgas. Juk reikia ir salę sutvarkyti, ir 
saldžiuosius prizus supirkti, ir garso aparatūrą suderinti, 
šventę įgarsinti, svečius sutikti. Mokyklos ūkio skyriaus 
vedėja, darbininkai, pradinių klasių mokytojos, 
neformaliojo skyriaus vedėjas pluša ne vieną dieną, kad 
šventė visiems paliktų gražius įspūdžius ir malonius 
prisiminimus. Šiais metais sulaukėme ir rėmėjų pagalbos. 
Parduotuvės „Vasarė“ savininkė pasirūpino papuošti 
graviruotu užrašu šventės suvenyrus.  

Chorų vadovus padėkos raštais apdovanojo 
Jurbarko savivaldybės švietimo skyrius. Juos teikdama 
švietimo skyriaus vyr. specialistė Zita Tytmonienė 
pasidžiaugė, kad vaikai nuoširdžiai ruošiasi, o vadovai 
aktyviai siekia chorų tobulėjimo, todėl kasmet dainos 
skamba vis darniau ir buria visus draugystei.  

 
      Matas Barboravičius, ,,Žvilgsnio“ korespondentas  
 

NETRUKUS IMS VEIKTI PLANŠETINI Ų 
KOMPIUTERI Ų KLASĖ 

Mūsų mokyklos direktorius V.Bakšys džiaugiasi, kad žengiame 
koja kojon su tobulėjančiu pasauliu ir netrukus pas mus bus įrengta 
planšetinių kompiuterių klasė. Mokykla gavo visą komplektą – 28 
planšetinius ir 1 nešiojamąjį kompiuterį. 

Smagu, kad ir į mūsų rajoną atkeliavo 2012 m. gruodžio 4 d. 
 „Samsung Electronics“ kartu su Vilniaus jėzuitų gimnazija ir 
partneriais pradėtas naujas projektas, kurio tikslas – naujausias 
technologijas panaudoti mokymosi proceso gerinimui. Vilniaus jėzuitų 
gimnazijoje įrengta pirmoji Baltijos šalyse eksperimentinė išmanioji 
klasė, kurioje sukurta skaitmeninė mokymo platforma. Projektas 
vykdomas bendradarbiaujant su informacinių technologijų sumanymų 
tiekėja ATEA ir turinio tiekėja leidykla „Šviesa“. 

Ši „Samsung“ iniciatyva vykdoma visame pasaulyje, joje 
dalyvauja atrinktos mokyklos iš įvairių Europos, Šiaurės ir Pietų 
Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos šalių. O Jurbarko rajone kol kas 
bus įrengtos tik dvi išmaniosios klasės – mūsų mokykloje ir A. 
Giedraičio – Giedriaus gimnazijoje. 

Pasak leidyklos „Šviesa“ švietimo leidybos vadovo 
A.Ramanausko, sparčiai vystomos technologijos ir jomis puikiausiai 
besinaudojanti jaunoji karta daro įtaką ir leidyklos sprendimams: 
„Sėkmingai vystome skaitmeninio turinio leidybą – kuriame produktus 
naujos kartos mokymui ir mokymuisi. Džiaugiamės galėdami prisidėti 
prie šio inovatyvaus projekto, teikdami mokiniams ir mokytojams 
aktyvų skaitmeninį turinį – vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, aktyviąsias 
pamokas ir kitą papildomą mokomąją medžiagą. Tikimės, kad 
mokomasis turinys ir naujausios technologijos ugdymo procese ne tik 
padidins mokinių motyvaciją, bet ir pagerins mokymosi rezultatus“. 

 
RŪŠIUOK ATSAKINGAI 

Dar viena naujovė mokykloje – 
atliekų rūšiavimo konteineriukai.  

Ar žinai, kad dėl atsakingų 
žmonių, tokių kaip Tu, rūšiavimas 
tampa įprastu reiškiniu, į kurį įsitraukia 
vis daugiau žmonių. Statistika rodo, kad 
atliekų nerūšiuoja didžioji dalis šalies 
įstaigų, o perdirbamos atliekos vis dar 
keliauja į Lietuvos sąvartynus ir teršia 
gamtą!   

Rūšiavimas mokykloje ne tik 
taupo kai kurias išlaidas, mažina CO2 
pėdsaką, bet ir kuria bendrumo jausmą, 
skatina atsakomybę. Rūšiuojant 
mokykloje yra mažinamas šiukšlių 
kiekis, taupomi pinigai, palaikoma 
tvarkinga aplinka, rūpinamasi gamtos 
ištekliais.  

Nebūk abejingas ir TU! 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 


