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� „Tiriamoji – praktinė veikla“ 
� Trumpai... 
� Talka ,,Darom“ 

 

         ,,Žvilgsnio“ inf.  
 

JAUNUČIŲ CHORAS ,,LINKSMAS“ - 
LIETUVOS MOKSLEIVI Ų DAINŲ 

ŠVENTĖS DALYVIS   
Neseniai pasiekė 
puiki žinia - mūsų 
mokyklos jaunučių 
choras ,,Linksmas“ 
(vadovė Monika 

Buitkuvienė) pateko į 
Lietuvos moksleivių 
dainų šventę, kuri 
vyks liepos 6 dieną 
Vilniuje. Linkime 

dainininkams sėkmės 
ir puikių įspūdžių! 

 

 

         Nijolė Paulikienė, socialinė pedagogė 
 

SVEIKATOS SAVAIT Ė 
,,Šią savaitę pertraukų metu pamirškite mobiliuosius 

telefonus, planšetes - atsisukite vieni į kitus ir pabendraukite 
gyvai...‘‘- tokio turinio laiškus gavo klasės ir pradėjo ruoštis 
tradicine tapusiai Sveikatos savaitei. Šiais metais ji vyko 
gegužės mėn. 16-20 d. Tema - ,,Pertrauka kitaip“. Dalyvauti 
renginyje buvo kviečiami ne tik klasių vadovai, bet visa 
mokyklos bendruomenė - kiti pedagogai, mokinių tėveliai. 
Scenarijų renginiui ruošė mokytoja Rita Lazdauskienė, 
logopedė Ligita Naujokienė, slaugytoja Vilija Veverskienė, 
socialinė pedagogė Nijolė Paulikienė. 

Į pertraukas  mokinius  kvietė skelbimai, rodyklės, nes 
buvo stengiamasi išnaudoti visas mokyklos erdves: kiemą, 
vidinį kiemelį, koridorius. Už geriausiai surengtą pertrauką 
buvo pažadėtas prizas - ekskursija. 

Jau pačią pirmąją dieną mokyklos vidiniame kiemelyje net 
dvi pertraukas netilpo vaikai, nes visi labai norėjo paglostyti ką 
tik išsiritusius ančiukus, žąsiukus, palaikyti delnuose švelnius, 
spurdančius viščiukus ir su jais nusifotografuoti. Vyresnieji 
apžiūrinėjo višteles, bandė pakilnoti triušį, kurį Gabrielius 
atvežė net iš Kidulių. 7b klasės mokiniai kartu su klasės 
vadove Violeta Greičiūniene ne tik įrengė nedidelį zoologijos 
sodą, bet ir pasakojo apie viščiukų terapiją, leido visiems 
paglostyti, 
saugojo, kad 
paukšteliai 
nesušaltų. 
Girdėjau, kaip 
kelios 
mergaitės 
svarstė, ar tik 
nevertėtų 
namuose 
pradėti auginti 
viščiukus.  

Antradienį 6c klasės mokiniai su klasės vadove Rita 
Lazdauskiene vykdė net kelias veiklas. Vieną pertrauką 
vyresniesiems mokiniams buvo paruošta galvosūkių, įdomių, 
linksmų užduotėlių, o per kitą pertrauką pradinukų 
koridoriuose šeštokai mokė žaisti, šokti. Net garso aparatūra 
buvo užnešta į trečią aukštą. Šeštokai ne tik sugalvojo, bet ir 
vadovavo pradinukų žaidimams. Ir jiems labai gerai sekėsi. 
Tiesa, nuskambėjus pirmajam skambučiui, visi skubėdavo į 
pamokas, nes tokios buvo pertraukų taisyklės. 

8c klasės vadovė Asta Muleikienė su mokiniais nutarė 
pritaikyti chemijos žinias pertraukų metu ir viską paruošė 
didelių burbulų gamybai. Vieną dieną aštuntokai burbulus pūtė 
kartu su pradinių klasių mokiniais, o kitą jau vyresniųjų klasių 
mokiniai pūtė didelius, įvairių formų burbulus, kurie kilo virš 
mokyklos stogo. Penktadienį mokyklos kieme šoko ne tik 
burbulai. 5a klasės mokiniai kvietė pažaisti į kiemą, patys taip 
pat linksmai pajudėjo. Per kitas pertraukas visus į kiemą kvietė 
ne tik vėl pasirodžiusi saulė, bet ir muzika. Pasirodė kelios 
žaismingos šokėjų porelės, žiūrovų buvo dar daugiau. 
Suplanuotų veiklų buvo numatyta ir daugiau, kai kurie 
mokiniai vis ruošėsi kažką visiems parodyti, bet gal pritrūko  
laiko, gal drąsos, gal klasių vadovų paskatinimo, iniciatyvos. 

Dvi dienas vyko rinkimai: buvo renkama šauniausia, 
linksmiausia pertrauka. Po rinkimų balsavusių klasių mokiniai 
gavo spalvotus atvirukus, primenančias apie saugumą gatvėje, 
kelyje. Bet didžiausias prizas - smagus visų dalyvavusių 
mokinių, pedagogų bendravimas ir, žinoma, ekskursija. 

Sveikatos savaitės sumanytojai pastebėjo, kad telefonai iš 
tikrųjų tomis dienomis daug mažiau visiems rūpėjo, ir tikisi, 
kad mokiniai  vasaros atostogų metu nepamirš sporto, buvimo 
gryname ore, šypsenų bei sveikos gyvensenos.

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
 „ŠOKI Ų ŠVENTĖ 2016“ 

 
Įpusėjo balandis, saulutė kopia vis aukštyn, medžiai 

puošiasi žaliu rūbu, nedrąsiai žiedus skleidžia pirmosios tulpės. 
Pavasaris šoka savo šokį!  

Turbūt tokio pavasario įkvėpti į Vytauto Didžiojo 
pagrindinę mokyklą sugužėjo pasipuošę ir gera nuotaika 
trykštantys šokėjai. Kol jie dar derino paskutinius savo rūbų 
akcentus, mokyklos pradinukai irgi gavo progą pabūti šokėjais. 
Juos visus mokytojos sukvietė į sporto salę. Čia ketvirtokų ir jų 
mokytojos E.Bakšienės parodytais šokiais užsikrėtė visi. 
Pašokę sugužėjo į aktų salę, kur laukė spalvingas kolektyvų 
pasirodymas. Visus, šokančius ir ne, pasveikino Neformaliojo 
švietimo ir nepamokinės veiklos skyriaus vedėjas 
S.Ambrazaitis. Pirmieji į sceną lipo patys mažiausieji šokėjai. 
Vadovaujami K. Donauskienės mažieji šoko su vos ne 
didesniais už juos pačius spalvotais kamuoliais, o štai 
,,Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos ,,Boružiukai“ (vad. 
E.Urbonavičiutė, R.Grygelytė) taip ir atrodė - maži, raudonais 
taškuotais rūbeliais. Tikri boružiukai! Mažųjų pasirodymą 
užbaigė lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ (vad. R.Žemelienė) 
šokių studijos šokėjai. Kad mažiesiems neprailgtų laukti, 
viešnia iš švietimo skyriaus Z.Tytmonienė įteikė dovanų. 
Nelauktai į žiemą mus grąžino tautinių šokių kolektyvas 
,,Liociukas“, atvykęs iš Gelgaudiškio (vad.E.Balčiūnienė). Jie 
ir sniegu pasimėtė, ir pačiūžomis čiuožė! Bet netrukus 
vasariškai nuteikė vad. A.Rukšnienės ritminių šokių būrelis. 
Labai jau nuotaikingas jų šokis buvo! Po to sceną užkariavo 
didelis būrys peliukų. Tai L.Žukauskienės ,,Žmogeliukai“ ir jų 
pelių mokykla. Džiugu, kad į šventę atvyko svečiai net iš 
Kauno rajono! Garliavos A. Mitkaus pagrindinės mokyklos 
šokanti pirmokų klasė (vad. R.Jackūnienė, N.Čekauskienė) ir 
šokanti trečiokų klasė (vad. S.Greičiuvienė). Smagūs ir 
nuotaikingi jų šokiai patiko visiems. Smagumu tryško ir 
Naujamiesčio pagrindinės mokyklos kolektyvas ,,Iliuzija“ 
(vad. E.Šauklienė). Į fantazijų ir susimąstymo pasaulį trumpam 
nukėlė kolektyvo ,,Dona“ (vad. K.Donauskienė) mergaičių 
šokis. Toks nerealus ir kartu dramatiškas... Jų mintį pratęsė 
A.Sodeikos meno mokyklos kolektyvas (vad. K.Donauskienė) 
tik jau nuotaikingiau. Ir netramdomu linksmumu vėl užkrėtė 
L.Žukauskienės ,,Žmogeliukai“, privertę šokti visą salę!  

Šokėjai parodė tai, ko išmoko, o už tai yra dėkingi savo 
vadovėms. Tad renginiui baigiantis ir plojo joms garsiai, 
garsiai, kol padėkas teikė Jurbarko savivaldybės švietimo 
skyriaus vyr. specialistė Z.Tytmonienė. Bet labiausiai visų 
padėkos nusipelnė mokytoja L.Žukauskienė, kuri jau 11 
pavasarių šokio virusu užkrečia Vytauto Didžiojo mokyklą. 
Atskiros padėkos sulaukia ir renginio vedėjai J.Rutka ir 
E.Skarbalius, padarę šią šventę dar linksmesnę ir šaunesnę! 

 

 
         Karolina Mažintaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

2B KLASĖS MOKINIAI STEBINA 
SAVO TALENTU  

Skomantas Juškaitis– pradinių klasių šachmatų varžybų 
II vietos laimėtojas. 

Skomantas žaidžia šachmatais, skaito knygas, kartais 
laiką leidžia prie 
kompiuterio, bet 
labiausiai nori tapti 
pasaulio šachmatų 
čempionu, svajoja 
dirbti šachmatininkų 
treneriu, nes šį 
žaidimą žaidžia nuo 
penkerių metų. 
Matyt, su pomėgiu 
žaisti šachmatais 
yra susijusi ir meilė 
matematikai – tai 
pati mėgstamiausia 
berniuko pamoka. 
Be to, jam patinka 
mėlyna spalva, 
svajoja nukeliauti į 
Londoną ir šiuo 
metu domisi 
aukštuoju mokslu. 

Simonas Kaminskas – grojimo pianinu konkurso 
Prienuose taurės laimėtojas. Simono birželio 13 dieną laukia 

tarptautinis pasaulio grojimo pianinu konkursas, kuris vyks 
Italijoje, Venecijoje. Įdomu tai, kad jis koncertuoja su savo 
mama Dalia Gruodyte. 

Simonas laisvalaikį leidžia ne tik būdamas prie 
kompiuterio, bet ir grodamas pianinu. Užaugęs norėtų būti 
programuotoju, nes jau dabar domisi programavimu. Berniukui 
ypač patinka matematika, graži juoda spalva, o svajonė – 
nuskristi į Rio de Žaneirą.  

Džiugu, kad mūsų mokykloje auga nauja talentų karta, 
kuri ne tik rajone, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje garsina 
mūsų kraštą. 
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         Beata Bartkutė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS 

Mokslo metams baigiantis galime pasidžiaugti įvairių 
konkursų, olimpiadų, kur dalyvavo ir mūsų mokyklos 
mokiniai, rezultatais. Taigi, kaip ir kasmet netrūksta laimėtojų, 
garsinančių Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos vardą. 

Rajoninėje technologijų olimpiadoje I vietą užėmė 
Viktoriya Brazhenko  (mokytoja Ž.Matukaitienė). O rajoninė 
muzikos olimpiada buvo dar sėkmingesnė: I vieta - Gintarė 
Gabrielė Gabšytė, II vieta – Vaida Šlickytė, III vieta – 
Viktorija Rainytė (mokytoja I.Andreikevičienė). Rajoninėje 7-
8 klasių mokinių lietuvių k. olimpiadoje irgi pelnytos prizinės 
vietos: I vieta – Barbora Jociutė (mokytoja N.Laurinaitienė), I 
vieta - Gintarė Gabrielė Gabšytė (mokytoja L. Songailienė), 
paskatinamoji vieta - Viktoriya Brazhenko (mokytoja L. 
Songailienė) ir Aušrinė Kovalenkaitė (mokytoja A. 
Norkaitienė). Rajoniniame meninio skaitymo konkurse 
pirmokas Jonas Mažeika užėmė I vietą (mokytoja 
G.Mencienė). Ypač sėkminga ir rajoninė informacinių 
technologijų olimpiada: I vieta – Matas Kuzminskas ir 
Viktoriya Brazhenko, II vieta – Airidas Aliošius ir Samanta 
Lopetaitytė, III vieta – Tajus Jonas Trumpickas (mokytoja 
V.Ambriulaitytė). Rajoninė 5-8 klasių mokinių matematikos 
olimpiada: II vieta – Gabrielė Bartkutė (mokytoja L. 
Knašienė), II vieta - Viktoriya Brazhenko (mokytoja V. 
Kalinauskienė). Rajoninė dailės olimpiada: paskatinamoji vieta 
– Gerda Lyneburgerytė (mokytoja N.Kapačinskienė). Dailės 
konkursas „Sidabro vainikėlis“: I vieta - Ema Šimkutė (vadovė 
V. Grybo memorialinio muziejaus edukatorė Gabija 
Viduolytė). Aplinkotyrinių darbų ,,Žvilgsnis į gamtą“ 
konkursas: III vieta – Kamilė Ambrutaitytė, Gintarė Gabrielė 
Gabšytė ir Agnė Lazdauskaitė (mokytoja R.Lazdauskienė). 
Jurbarko rajono BUM lengvosios atletikos trikovės varžybose 
dalyvavo 3 mergaičių ir 3 berniukų komandos: pradinių klasių 
mergaičių ir berniukų komandos užėmė I vietą ir iškovojo teisę 
dalyvauti finalinėse varžybose (mokytoja L.Stanienė). 
Respublikinis konkursas „3:0 vokiečių kalbos naudai“: II vieta 
- mūsų mokyklos komanda „Jurbarko kikeriai“ (mokytoja 
R.Damušienė, L.Stanienė). 

Iš visų prizininkų 
išsiskiria šalies technologijų 
olimpiadoje dalyvavusi mūsų 
mokyklos 8b klasės mokinė 
Sandra Zambacevičiutė 
(mokytoja J.Kundrotienė). Ji 
puikiai paruošė namų darbą – 
projektą „Lietuva – medaus 
šalis“, puikiai atliko ir 
pristatė kūrybinę užduotį 
„Žemaitija“.  

Sandrai, laimėjusiai 
2016 m. Lietuvos mokinių 
technologijų olimpiadoje I 
vietą, įteiktas I laipsnio 
diplomas.  

Sandra sutiko trumpai 
papasakoti apie save: 
,,Laisvalaikiu mėgstu piešti 
ir, žinoma, gaminti. Kalbant 

apie pamokas, tai tikriausiai mėgstamiausios yra fizika ir 
matematika, o labiausiai nesiseka chemija bei kalbos. Muzika... 
Arčiausiai manęs tikriausiai būtų lietuviškas repas ar tiesiog 
šiuolaikinės, taip sakant, ,,užvedančios“, pralinksminančios ir 
panašios dainos bei melodijos. Labiausiai mėgstu skaityti 

detektyvines arba fantastines knygas. Prisiminusi olimpiadą 
galiu pasakyti, kad iš tiesų nesitikėjau laimėti būtent pirmąją 
vietą. Baimės buvo daugiau nei mąstymo apie laimėjimą. Kai 
mokytoja pasakė, kad yra gerų naujienų, tikėjausi tik kokios 
nors nominacijos ar kažko panašaus.“ 

Sveikiname visus prizininkus, laimėtojus, linkime ir 
kitais mokslo metais garsinti mūsų mokyklą, o mes apie jus 
būtinai parašysime! 

                      
         Armandas Skara, 4a kl., Kamilė Matukaitytė, 4b kl., 
Raminta Rakštelytė, 4b kl. 

 
„TIRIAMOJI – PRAKTIN Ė VEIKLA“  

 

        Balandžio 13 d. visi pradinių klasių mokiniai mokėsi 
gamtoje. Tai buvo nepamokinės veiklos diena „Tiriamoji – 
praktinė veikla“. Mes, ketvirtokai, ėjome prie Bišpilio. Ten 
susiskirstę grupėmis atlikome užduotis.   

Vieni tyrinėjo pavasarį žydinčius augalus. Patiko 
fotografuoti rastas gėles. Grįžę į mokyklą ieškojome augalų 
pavadinimų. Susipažinome su vištapiene, rūteniu, geltonžiede, 
pluke, švitriešium.  

Kiti tyrinėjo vandenį. Į klasę parsinešę vandens iš Imsrės 
lygino jį su vandentiekio ir šulinio vandeniu: spalvą, kvapą, 
užterštumą. 

Na, o dar viena grupė matavo Imsrės vandens tekėjimo 
greitį. Įvairiose 
vietose metė į 
vandenį plastikinį 
butelį ir 
skaičiavo, per 
kiek laiko jis 
nuplaukia 
išmatuotą 
atstumą. Klasėje 
apskaičiavome 
vidutinį greitį.  

Buvo 
nuostabi 
nepamokinė 
diena, kurios 
metu praktiškai 
pritaikėme 
matematikos, 
pasaulio pažinimo 
žinias ir 
išmokome naujų 
dalykų.   
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          ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
TRUMPAI... 

Balandžio 22 
dieną 
devintokai 
organizavo 
renginį 
„Dešimtokų 
valanda: 
dešimt dienų 
iki 
išbandymų 
tikrų“. 
Dešimtokams buvo įteiktos įvairios nominacijos. 
Koncertavo šokių grupė „Dona“ (vadovė K. 
Donauskienė), dainininkės Jogailė, Gerda, Deimantė.  

*** 
Balandžio 29 d. Klaipėdos Vytauto Didžiojo 

gimnazijoje vyko antrasis Vytauto Didžiojo vardo 
istorijos konkursas. Šiame konkurse vėl varžėsi 
Vilniaus, Trakų, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijų 
ir mūsų mokyklos 8-10 klasių mokiniai. Konkurso 
dalyviai klausėsi Vytauto Didžiojo universiteto docento 
Rūsčio  Kamuntavičiaus paskaitos apie Vytautą Didįjį. 
Visi susipažino su Klaipėdos Vytauto Didžiojo 
gimnazija, joje esančiais K.Donelaičio, mokyklos 
istorijos ir gamtos muziejais, grožėjosi gimnazijos 
meninių kolektyvų pasirodymais. 

*** 
Gegužės 3 dieną  mūsų mokiniai buvo 

supažindinami su keturiomis skirtingomis sporto 
šakomis: dance aerobika (Agnė Bastienė), kalanetika 
(Aušra Rukšnienė), kardio (Ieva Pažereckienė) ir joga 
(Aušra Smirnovienė). Svarbu, kad vaikai rinktųsi 
aktyvų gyvenimo būdą, sveikai maitintųsi ir 
nepamirštų, kad sportas –  tai sveikata.  

*** 
Gegužės 11 dieną mokykloje vyko mokomosios 

žmonių evakavimo pratybos. Pratybų metu buvo 
imituojamas gaisras ir tikrinamas pasirengimas saugiai 
palikti patalpas bei gelbėjimo tarnybų reagavimas. 
Pratybų metu įgyta patirtis ir klaidų analizė padės 
gerinti žmonių saugą. 

 
*** 
Gegužės 13 dieną Jurbarko rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje vyko mūsų mokyklos surengta 
konferencija „Mano kraštas – mano namai“. 

 

 
 

 
        Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 
TALKA ,,DAROM“ 

Šiais metais į tradicinę talką prie Jurbarko karjero paplūdimio ir 
jo prieigų susirinko nemažas būrys talkininkų. Talkos ,,Darom“ 
organizatorius Edgaras Brazaitis pasirūpino, kad visiems netrūktų ne 
tik veiklos, bet ir žuvienės, kuri burbuliavo 40 litrų katile. Nors oras 
buvo darganotas, bet mūsų mokyklos 7b klasės mokiniai neišsigando 
ir sparčiai darbavosi, švarindami jurbarkiečių pamėgto paplūdimio 
aplinką. Čia triūsė ne tik mokiniai, miesto gyventojai su šeimomis, 
bet ir narai, atvykę iš Kauno, Vilniaus, Raseinių valyti Jurbarko 
tvenkinio.  

.  
Smagių vasaros atostogų jums linki ,,Žvilgsnio“ kolektyvas! 
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