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Dėkojame visiems, kurie šventiniu laikotarpiu 
gražino mūsų mokyklą.  
Buvo jauku, malonu ir gera laukti didžiųjų metų 
švenčių! 

 

 
 
 
 
 

Išradingai 
papuošta  
mokyklos 
skaitykla,  
visada čia 
galima 
užsukti,  
pailsėti, 
paskaityti  
knygas 
ir ... 
2017 metų 
horoskopus.  

 

2017 –ŲJŲ PROGNOZĖS  
MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS 

2017 metų horoskopas pateiks aiškų vaizdą, ko 
ateinančiais metais gali tikėtis kiekvienas zodiako ženklas. Šie 

metai bus kupini vidinės 
šilumos ir supratingumo, 
taip pat pasižymintys 
privatumu ir šeimyniniais 
ryšiais. Tai ugninio Gaidžio 
metai  – teisybės, 
pompastiškumo ir 
efektyvumo mišinys. 
Kadangi gaidys 
simbolizuoja aušrą ir 
pabudimą – triumfas ir 
sėkmė ateinančiais metais 

galės būti pasiekiami tik sunkiu darbu ir kantrybe. Mokiniai ir 
mokytojai 2017-aisiais metais bus stipriai privilegijuoti. Nors 
teks daug ir nelengvai dirbti, ateinantys metai bus sėkmingi, 
tad žvelkite į juos su palengvėjimu. 

 
Nukelta į 2 puslapį. 
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2017 –ŲJŲ PROGNOZĖS  

MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS 

Avinas Ateinantys Gaidžio metai įneš daug pokyčių Avinų 
gyvenime. Metai gali būti sėkmingi, jei išsaugosite 
užsispyrimą, tačiau prisitaikysite prie aplinkinių, įsiklausysite į 
jų nuomonę, poreikius. Avinams metai žada daug naujų 
galimybių. Ypač dideli pokyčiai įvyks su jumis pačiais, jūsų 
asmenybe. Pakeisite požiūrį į save, o tai iš esmės pakeis 
situaciją daugelyje gyvenimo sričių. Juk sakoma: keiskis pats, 
pasaulis irgi pasikeis. Aplinka jums turės ypač didelę įtaką, 
todėl labai prasminga susipažinti su kuo daugiau žmonių. 
Labiausiai palankus metas Avinams iki 2017 metų rugsėjo 
pabaigos. Vėliau metų energetika jums bus mažai palanki. 
Palankūs metai rusų k., matematikos, fizikos mokslams.  
Jautis Gaidžio metai šio ženklo atstovams žada nemažai 
staigmenų. Bus naujų pažinčių, išvykų į tolimas šalis, 
pakankamai daug darbo, ryškių karjeros pokyčių. Esate vienas 
stabiliausių ir darbščiausių zodiako ženklų, todėl pozityvių 
pokyčių pasieksite. Svarbu išsaugoti motyvaciją, kantrybę ir 
nepasiduoti susidūrus su sunkumais. Bus išties sudėtingų 
situacijų, kuomet jūsų kantrybė bus palaužta. Gaidžio metais 
ypač svarbu rūpintis sveikata. Dietos nebus naudingos iki 
rudens. Nepasiduokite apatijai ir slogiai nuotaikai. Palankūs 
metai biologijos, informacinių technologijų, fizikos mokslams.  
Dvyniams ateinantys Gaidžio metai žada būti įvairūs: gali tekti 
įveikti įvairius sunkumus, tuo pačiu metai žada geras 
perspektyvas. Turėsite nemažai padirbėti, kad įtvirtintumėte 
save kaip atsakingą asmenybę, išgyvensite pokyčius. Bus daug 
situacijų, kai teks ginti savo įsitikinimus ir įrodyti 
kompetenciją. Praradimai 2017 metais parodys silpnąsias jūsų 
charakterio puses. Prasminga rūpintis sveikata, nes gali būti 
rimtų išbandymų. Palankūs metai biologijos, lietuvių k., 
matematikos mokslams.  
Vėžio ženklo atstovai pasiners į darbą. Karjeros srityje Vėžiai 
pasieks labai daug, nes bus nusiteikę dirbti daug ir kantriai. 
Didelio palaikymo sulauksite iš savo draugų ir bendraminčių. 
Atminkite, kad jie pasiruošę jums padėti. Daugiau jėgų ir 
energijos tikėkitės vasarą. 2017 metų pradžioje jūsų emocinis 
ir energetinis lygmuo bus labai žemas. Palankūs metai anglų k., 
matematikos, geografijos mokslams. 
Liūtams 2017 metai nežada didelių išbandymų ar naujų 
reikšmingų iššūkių. Gyvenimas tekės įprasta vaga, situacijos 
labiau koreguos jūsų asmenybės bruožus, nei įvykius. Metai 
labai palankūs darbui ir būsto reikalams. Taip pat didelę įtaką 
jums turės draugai ar bendraminčiai. Gali būti, jog Gaidžio 
metais subursite bendraminčių klubą ar užsiimsite labdaringa 

veikla. Stiprės domėjimasis metafiziniais dalykais. Palankūs 
metai rusų k., matematikos, kūno kultūros, dailės mokslams.  
Mergelė Ateinantys 2017 metai šio zodiako ženklo atstovus 
skatins labiau gilintis į dvasinę gyvenimo pusę, stiprinti 
intuityvų suvokimą, kūrybinį potencialą. Esate labai praktiškas 
ir žemiškas ženklas, todėl ateinantys Gaidžio metai gali suteikti 
šiek tiek neapibrėžtumo ir galimo svajingumo. Vis dažniau 
suvoksite save atitrūkus nuo realybės ir tai jūsų darbui nepridės 
teigiamų pokyčių. Todėl, kad išnaudotumėte tinkamai metų 
energetiką, užsiimkite dvasinėmis praktikomis (tik 
neperlenkite lazdos, mat būsite ypač patiklūs, todėl yra rizika 
įsipainioti į neaiškias grupuotes), kūryba (muzika, rašymas, 
tapyba, fotografija). 
Svarstyklės Ateinantys 2017 metai atneš visiškai naują 
gyvenimo kokybę. Žinoma, jei drąsiai ir atvirai įsileisite 
naujoves. Tam tikros aplinkybės klostysis tarsi savaime, be 
jūsų asmeninių pastangų. Pasiruoškite dideliems ir 
reikšmingiems pokyčiams, būkite atviri jiems, nes kita tokia 
neįtikėtina galimybė bus tik po 12 metų. Gaidžio metais 
turėsite puikias galimybes išspręsti įsisenėjusias problemas ir 
sunkumus, pakilsite į gerokai aukštesnį lygmenį. Puikūs metai 
įtvirtinti savo autoritetą, pasiekti visuomeninio palaikymo ir 
populiarumo bei stiprinti asmeninę savivertę. Palankūs metai 
dailės, chemijos, doriniams mokslams. 
Skorpionas 2017 metais bus atskleistos paslaptys. Būsite linkę 
dar labiau slėpti savo gyvenimą, todėl jūsų veiksmai 
aplinkiniams taps dar labiau neaiškūs ir mistiški. Didžiausio 
pakilimo Gaidžio metais prasminga tikėtis nuo spalio, kitu 
metu vyks labiau pasiruošiamojo pobūdžio darbai. Tokiu 
atveju užbaikite senus reikalus ir darbus, atsikratykite 
nereikalingo santykių, informacijos, bendravimo bagažo. Tai 
svarbu tam, kad būtų išvalyta erdvė ir laisvai priimtų palankius 
vėjus. Palankūs metai muzikos, matematikos mokslams. 
Šaulys Ateinantys Gaidžio metai žada būti dosnūs ir pozityvūs. 
Daug žadančių naujovių ir palankių galimybių palies jūsų 
darbo, karjeros sritį. Visi planai ir svajonės bus įgyvendintos 
be didelių pastangų. Patirsite labai reikšmingus savo gyvenimo 
pokyčius, lengvai spręsite visas iškilusias problemas ir 
sunkumus. Tiesa, metų globėjas jums bus palankus tik tuo 
atveju, jei viską kruopščiai ir nuosekliai planuosite. Atsainaus 
požiūrio į savo darbą, veiklą verčiau atsisakykite, nors ir esate 
puikios nuomonės apie save. Palankūs metai visiems kalbų 
besimokantiems. 
Ožiaragiams metai žada daug optimizmo ir pasitikėjimo. 
Tačiau šis optimizmas bus toks, kuris neves niekur. Tai tiesiog 
nerealūs planai - tiesiog negaunate visko tiek, kiek tikėjotės. 
Bet greičiausiai neprarasite to, ką turite. Atsiranda noras, kad 
jus gerbtų. Galima sėkmė, pripažinimas. Gaidžio metai 
sėkmingi kelionėms ir užsienio kontaktams. Taip pat 
besimokantiems ir tiems, kurie dirba mokslinį darbą. Palankūs 
metai biologijos, technologijų, fizikos mokslams.  
Vandeniai Ateinantys 2017 metai suteiks puikias galimybes: 
naujus bendradarbiavimo ir plėtros pasiūlymus, dvasinį 
augimą. Išaugs pasitikėjimas savimi. Gaidžio metais stebėsite 
savo kūrybiškumo augimą, todėl išreikšti save kaip menininką 
tikrai galėsite ir norėsite. Metai žada naujas pažintis, draugų 
rato plėtimąsi. Palanku būti judriems, vengti monotonijos ir 
sėslumo. Išlaikykite ir taip jums būdingą atvirumą ir 
humanizmą. Palankūs metai visiems menų besimokantiems. 
2017 metais Žuvys išliks kūrybiškos. Atsiskleidę meniniai 
gabumai leis sukurti nepakartojamus meno, muzikos kūrinius. 
Taip pat Gaidžio metais stiprės intuityvus savęs, pasaulio ir 
visa, kas vyksta, suvokimas. Gali atsiverti gabumai 
psichologijai. Plėsis dvasiniai horizontai. Vis tik yra rizika 
nugrimzti į savo pasaulio vandenynus, jei pasiduosite 
melancholijai, svajonėms ir vizijoms. Žvaigždės jums pataria 
būti aktyviems, nes tokiu būdu mažėtų jūsų atitrūkimas nuo 
realybės. Palankūs metai dailės, muzikos, doriniams mokslams. 
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GRUODŽIO MĖNESIO 

ŠVENTINĖS AKIMIRKOS   
Mūsų mokyklos pirmokai ir jų mokytojos E. 
Bakšienė ir K. Petkuvienė gruodžio 15 d. 

dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 
renginyje „Šventų Kalėdų laukiant“. Šventinę programą 
dovanojo Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ kartu 
su vadove Birute Bartkute, kuri papasakojo vaikams apie 
Advento tradicijas. Skambėjo liaudiškos dainos, vaikai išmoko 
žaisti senovinius 
žaidimus, minė 
mįsles, 
susipažino su 
senais žodžiais, 
išsiaiškino, ką jie 
reiškia, o patys 
sumaniausieji ir 
aktyviausieji 
pirmokai buvo 
apdovanoti. 
 

Baigiantis kalendoriniams metams skelbiamos 
įvairios nominacijos, teikiami metų 
apdovanojimai. Štai gruodžio 16 d. Jurbarko 
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

iškilmingai pagerbti geriausi mūsų krašto sportininkai, jų 
treneriai bei geriausių sporto rezultatų pasiekusios mokymo 
įstaigos. Džiugi naujiena -  mūsų mokyklai įteikta taurė, nes 
dažniausiai tapome Jurbarko rajono 2015-2016 m. m. mokyklų 
žaidynių nugalėtoja pagrindinių mokyklų grupėje. O mokytojai 
Laimutei Stanienei įteikta Jurbarko rajono savivaldybės 
administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėka „Už 
puikų mokinių sportinį paruošimą ir mokyklos garsinimą“. 
(Interviu su mokytoja L. Staniene skaitykite kitame numeryje) 

 
Gruodžio 20 d. mokytojų kambaryje vyko adventinė popietė, 
kurioje svečiavosi Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios klebonas 
dekanas kunigas Darius Auglys. Susikaupimas, rimtis, 

apmąstymai, šventiniai linkėjimai, skaitiniai ir muzika nuteikė 

gražiam Kalėdų, Naujųjų metų laukimui. Tai jau antroji popietė, 
kurią rengia socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų 
metodinė grupė. 
 

Gruodžio-sausio mėn. trečiojo aukšto 2 
trikampyje sumirgėjo užsienio kalbų mokytojų 
iniciatyva surengta paroda-konkursas 
,,Žiemos šventės“. Mokiniai kūrybiškai 
pavaizdavo, kaip Kalėdos, Naujieji metai 

švenčiami, sutinkami Rusijoje, Anglijoje, Vokietijoje.  

Sveikiname mokinius, kurie laimėjo šį konkursą! Nugalėtojais 
tapo Emilija Šadbaraitė (2a klasė), Ugnė Rauzaitė (5a klasė), 
Miglė Remeikytė (7b klasė),  Gabija Eicheltaitė (8a klasė), 
Monika Urbonavičiūtė ir Rūta Bajorinaitė (8a klasė), Dovydas 
Jonelis (8b klasė), Barbora Jociutė (8c klasė), Toma 
Jovarauskaitė ir Radvilė Bendžiūtė (8c klasė), Andrius Vilkelis 
(8c klasė), Albertas Stanaitis (9 klasė). 
 

 
Nuotraukoje – Gabijos Eicheltaitės (8a klasė), mokyklos 
laikraščio ,,Žvilgsnis“ korespondentės, piešinys, kuriame 
vaizduojama Naujųjų metų šventė Rusijoje: žavi harmoninga 
sodrių spalvų pusiausvyra, akį traukia ne tik puošni žaliaskarė 
eglutė, bet ir čia pat stūksantys didingi cerkvių kupolai, 
besistiepiantys į mėlyną, speigo kaustomą dangų. 
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ŠVENTINIAI 
RENGINIAI 

Gruodžio 22 d. Kalėdų senelis 
aplankė pradinių klasių mokinius: aktų salėje vyko 
konkursai, buvo žaidžiama, o klasėse laukė dovanėlės 
ir vaišės. Šventinę nuotaiką kūrė puošnūs kostiumai, 
kaukės ir, žinoma, dovanėlės. O gruodžio 23 d. vyko 
šventinės pamokos: prisimintos tradicijos, žaidimai, 
dainos, papročiai. 

 
Gruodžio 23 d. –  nepamokinės 
veiklos diena, prasidėjusi įvairiomis 
sporto varžybomis. Vieni žaidė 
šachmatais, kiti – šaškėmis, dar kiti 

savo jėgas bandė dalyvaudami judriose kvadrato, salės 
futbolo, individualiose krepšinio rungtyse. Pirmiausia 
vyko kvadrato varžybos, kuriose geriausiai sekėsi 5 
klasių rinktinės mergaitėms ir 6 klasių berniukų 
komandoms. Septintokai ir aštuntokai žaidė salės 
futbolą. Nugalėjo septintokai. Rankų miklumą mokiniai 
išbandė individualiose krepšinio rungtyse: komandinis 
tritaškių metimas (E. Skarbalius ir mokytojas R. 
Višinskas – I vieta, K. Kavaliauskas ir E. Pavalkis – II 
vieta, M. Laurinaitis ir D. Jonelis – III vieta), baudų 
metimas (V. Šuopys –  I vieta, S. Rauza –  II vieta, K. 
Kavaliauskas  – III vieta. Tolimųjų metimų konkurse 
buvo renkamas taikliausias metimas (G. Jakštys), 
gražiausias (E. Skarbalius) ir perspektyviausias 
metimas (A. Karčiauskas).  

 

Po varžybų aktų salėje vyko šventinė popietė. Renginio vedėjai 
E. Giedraitytė ir J. Rutka pakvietė sveikinimo žodį tarti mokyklos 
direktorių V. Bakšį. Smagų koncertą dovanojo mokyklos šokių bei 
dainų kolektyvai: popietę pradėjo mokytoja S. Januškevičienė ir jos 
mokiniai Gerda ir Alanas, vėliau dainavo ansamblis „Pokštas“ 
(vadovė I. Andreikevičienė), šoko „Žmogeliukai“ (vadovė L. 
Žukauskienė) ir „Domino“ (vadovė A. Rukšnienė).  

Bene didžiausio susidomėjimo sulaukė Kalėdų senelio ir 
pagalbininkių į sceną įneštos dovanos-žvaigždės: prasidėjo 
nominacijų skelbimas, nominantų pristatymas ir apdovanojimų 
teikimas. 5a klasei įteikta „Darbščiausios klasės“ nominacija, 5b 
pripažinta „Žaismingiausia klase“, 6a – „Sporto ir mokslo klasė“, 6b 
– „Draugiškiausia klasė“, o 6c gavo „Judriausios klasės“ nominaciją. 
Na, o 7-10 klasių mokiniai  rinko nominantus. Paskelbtos šios 2016 
metų nominacijos: „Metų mokinė“ – B. Jociutė, „Metų seniūnas, -ė“ 
– V. Valavičius ir E. Giedraitytė, „Veikliausias mokinys“ – I. 
Norkūnas, „Metų šypsena“ – A. Vilkelis, „Metų dailininkas“ – D. 
Jonelis, „Metų šokėjas“ – I. Eidokaitytė ir M. Stirbys, „Metų renginių 
vedėjas“ – E. Giedraitytė ir J. Rutka, „Metų šukuosena“ – P. 
Smirnovas, „Metų linksmuolis“ – M. Kriščiūnas, „Metų savanoris 
pagalbininkas, -ė“ – E. Skarbalius ir E. Giedraitytė, „Metų 
sportininkas“ – V. Šuopys ir E. Škudzinskas, „Tolerantiškiausia 
mokinė“ – V. Petraitytė, „Metų džentelmenas“ – A. Jurkšas, „Metų 
draugas“ – P. Kelmickas ir R. Bendžiūtė, „Metų stiliukė“ – D. 
Blažauskaitė, „Metų stropuolė“ – R. Bajorinaitė. „Metų mokytojais“ 
nominuoti šie mokytojai: V. Ambriulaitytė, N. Kapačinskienė, A. 
Rukšnienė, R. Damušienė, S. Ambrazaitis, V. Dobilienė, S. 
Januškevičienė, R. Sungailienė.  

Popietės pabaigoje visus pasveikino buvęs mūsų mokyklos 
mokinys Eligijus Jukna, šiuo metu besimokantis Kauno Juozo 
Gruodžio konservatorijoje. Į sceną žengė Kalėdų senelis – visi 
atpažino gitaros mokytoją Arūną Danielių – skambėjo jo atliekamos 
dainos ir šventiniai linkėjimai.  
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