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         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė  
 

 

KAZIUKO 
MUGĖ 

Penktadienio, kovo 
4 d., rytas mūsų 
mokykloje prasidėjo 
didesniu nei įprasta 
šurmuliu. Atkeliavo 
Kaziuko mugė!  

Dabar jau drąsiai 
galime sakyti, kad 
prasidėjo pavasaris! 
Visas pirmo aukšto 
koridorius nustatytas 
stalais, ant kurių 
puikavosi spalvotos, 
gardžiai kvepiančios, 
įmantrios, jaunųjų 
pardavėjų savo rankomis 
gamintos prekės. Na, o 
patys mažiausieji 
prekeiviai ,,okupavo“ 

sporto salę. Kaip sunku sulaukti mugės atidarymo, kai akį 
vilioja spalvų ir formų jūra! Mugės atidarymą pradėjo 
mokytojos S.Januškevičienės vadovaujami 7b klasės 
skudutininkai. Po skambių dainų direktoriaus rankoje 
nuaidėjęs skambutis paskelbė - ,,Laikas pirkti ir parduoti!“ 
Prasidėjo didysis šurmulys! Prekeiviai gyrė savo prekes, 
perkantieji rinkosi iš gausybės pasiūlymų. O jų buvo tikrai 
įvairių. Štai išradingos 7a klasės merginos net pieno kokteilių 
barą atidarė! Šalia jų ,,Žalioji laboratorija“ vaišino įvairia 
aromatinga arbata ir siūlė nusipirkti arbatžolių. Septintoko 
Irmanto pagamintų pjaustymo lentelių net neužteko - tiek daug 
norinčių pirkti buvo. O penktoko Juozo meistriškai pagaminti 
kirviai ir kardai graibstyte išgraibstyti! Nenuostabu: juk 
lietuviai - sena karžygių tauta! O jau pyragų, keksiukų ir kitų 

skanumynų nei suskaičiuosi, nei surašysi. Mažieji pradinukai 
pirkėjus viliojo ne tik prekėmis, bet ir spalvingais stendais. 
Sumanumo jiems netrūko - jei neperka prie stalo, galima 
siūlyti vaikštant ir giriant savo prekę! Smagu, kad mugę 
aplankė ir nemažai tėvų.  

Stalai tuštėjo, prekių mažėjo, o linksmų ir sočių veidų 
daugėjo. Vadinasi, mugė pavyko! Laimingi pardavę - sotūs 
pirkę! Taip ir turi būti. Iki kit ų metų, Kaziuk! 
 

 
Pasibaigus mugei visiems mokiniams vyko edukacinė 

veikla. Buvo linksma, įvairu, žaisminga, informatyvu ir 
nepaprastai naudinga! Štai kokie vyko užsiėmimai:  

,,Pavasario papročiai, 
šventės“, ,,Smagu 

žinoti“, ,,Žaidimai“, 
,,Kaziuko mugių 

tradicijos Lietuvoje“, 
,,Tradiciniai amatai 
(darbai iš tekstilės)“, 
,,Lietuvių liaudies 
papročiai“, ,,Sodo 

darymas“, ,,Liaudies 
dainos“, ,,Tautinis 

kostiumas“, ,,Tautiniai 
raštai“, ,,Žaidimai, 

šokiai“, ,,Tradiciniai 
amatai (dirbiniai iš 
molio)“, ,,Viktorina 

,,Kaziuko mugei - 412“, 
,,Arbatos laboratorija“, 

,,Tautinės juostos 
aplikacija“. 
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          Elena Bakšienė, pradinių klasių mokytoja  
 

KETVIRTOKAI LANKO 
DARŽELINUKUS 

     
Kovo 14, 15 dienomis mūsų mokyklos ketvirtokai vėl 

lankėsi miesto darželių priešmokyklinėse grupėse. Šį kartą jie 
prisiminė praėjusią Nepriklausomybės atkūrimo šventę, 
padainavo dainą apie Lietuvą ir grupėse padėjo darželinukams 
pasigaminti dovanėlę. Štai ketvirtokų mintys iš susitikimo. 

„Man patiko dirbti su mažais vaikais. Jie viską darė 
puikiai pagal mūsų nurodymus. Labai stengėsi.“ (Gabija D., 4a 
kl.); „Puošėme Lietuvos žemėlapio formą. Vieną pusę 
spalvinome vėliavos spalvomis, o kitoje pusėje piešėme 
Nemuną ir pažymėjome svarbius miestus: Vilnių, Kauną ir 
Jurbarką. Dar išmokėme vaikus žaisti su balionu.“ (Ugnė G., 
4a kl.); „Labai patiko darželyje. Visi vaikai smagūs ir įdomūs. 
Smagu jiems padėti gaminti darbelį, nes jautiesi kaip 
mokytojas.“ (Deimantė, 4a kl.); „Sužinojome, kad vaikams 
nepatinka miegoti po pietų. Kartu dirbdami praleidome smagiai 
laiką.“ (Migl ė, 4a kl.); „Darželyje padėjome vaikams spalvinti, 
klijuoti, užrašyti brangiausius žodžius: tėvynė, mama, darželis, 
sesė, auklėtoja, Lietuva... Buvo smagu. Norėčiau dar kartą 
susitikti.“ (Gabija M., 4a kl.); „Labai patiko bendrauti su 
darželinukais. Jie buvo maži ir mieli. Pastebėjau, kad klasės 
draugai gali būti geri ir gražiai bendrauti su vaikais.“ (Ugnė R., 
4a kl.); „Susitikau savo buvusią auklėtoją. Visi kartu 
dainavome, o ir mokytojauti sekėsi, padėjome užrašyti miestų 
pavadinimus.“ (Sidas ir Pijus, 4b kl.); „Man patiko padėti 
vaikams ir sėdėti jų mažose kėdutėse. Buvo smagu, nes galėjau 
padėti savo broliukui.“ (Kamilė M., 4b kl.); „Puikiai sekėsi 
mokytojauti. Labiausiai patiko vaikai, kurie buvo linksmi.“ 
(Kamilė B., 4b kl.); „Su vaikais darėme darbelį, o vėliau visi 
nusifotografavome.“ (Paulina 4b kl.). 
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VELYKIN Ė 
 AKCIJA  

 
 
Prieš Velykas VŠĮ  „Jurbarko socialinės paslaugos“ 

kvietė dalyvauti akcijoje „Padovanok gerumą“. Reikėjo atnešti 
velykinę dovanėlę su palinkėjimu. Akcijoje dalyvavo 
ketvirtokai ir prieš atostogas pagamino dovanėles. Visos 
dovanos buvo perduotos šios įstaigos darbuotojų prižiūrimiems 
vienišiems senjorams ar asmenims su negalia.  
 

 
 

 
         Z.Ambrakaitienė, projekto vadovė 
 

PROJEKTAS ,,KNYGA KALBA TAU“ 
Skaityk D.Kandrotienės knygą  ,,Spintos istorijos“       
Atlik šias užduotis: 

1 - 2 klasių mokiniai nupiešia mėgstamiausią pasakojimo 
veikėją ar nurašo labiausiai patikusį sakinį, iliustruoja; 
3 - 4 klasių mokiniai nupiešia mėgstamiausią pasakojimo 
veikėją,  užrašo žodžius, kurie apibūdintų jo savybes, arba 
trumpai 4 - 5 sakiniais raštu atpasakoja labiausiai patikusią 
kūrinio vietą. 

Dėl užduočių atlikimo tarkis  su  savo klasės mokytoja. 
Gražiausių piešinių, atpasakojimų, dailiausiai nurašyto 

sakinio autoriai bus apdovanojami. 
Darbus pristatyti iki balandžio  15 d. į 305 kabinetą. 
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MENO TERAPIJOS DIENA 

 „TEATRO KARŠTIN Ė“ 

 
Kaip ir kasmet, artėjant Tarptautinei teatro dienai, 

Kultūros centras kviečia mūsų mokyklos mokinius dalyvauti 
Meno terapijos dienos renginyje „Teatro karštinė“.  

Penktadienį, kovo 18 d., mūsų mokyklos ir 
Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniai nuo pat ryto 
šurmuliavo Kultūros centre. 10 val. ryto Jurbarko kultūros 
centro Konstantino Glinskio teatro (režisierė D. Samienė) 
 aktoriai rodė spektaklį „Rimas pas Kęstutį“. Po spektaklio 
vyko istorinių žinių viktorina – visi smagiai tikrinosi savo 
žinias, pastabumą ir atidumą. Vėliau šventės dalyviai stebėjo 
Jurbarko rajono viešosios bibliotekos Vadžgirio filialo lėlių 
teatro (vadovė E. Žievienė) spektaklį „Tinginių šalis“. Po 
spektaklio vėl laukė įdomūs užsiėmimai: mokiniai pasidalino į 
keletą grupių ir išsiskirstė į įvairias Jurbarko kultūros centro 
erdves, kur bandė kurti renginio scenografiją, improvizavo, 
žaidė įvairius teatrinius žaidimus.  

Galima tik pasidžiaugti ir šiemet naudingai praėjusia 
kūrybiška, veiklia diena.  

 

 

Tarptautin ė teatro diena minima kovo  27 dieną. 
Teatro diena paskelbta švente XI Tarptautinio teatro instituto 

kongrese, vykusiame Vienoje, patvirtinus UNESCO.  
Šventė minima nuo 1962 metų. 
Žodis „teatras“ kilo iš graikų kalbos: „theatron“ – vieta, 

skirta vaidybai. 
 

 

                      
         Matas Barboravičius, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 
KONKURSO ,,Sveikuolių sveikuoliai“ 

II ETAPAS  

 
   Nors mokyklose buvo pavasario atostogos, Gargždų 

„Minijos“ progimnazijoje kovo 21 d., pirmadienį, būriavosi 
įvairaus amžiaus moksleiviai – Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras jau antrą kartą organizavo 
mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų 
konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II etapą. Jame dalyvavo ir 
mūsų mokyklos komanda ,,Juodieji serbentai“: Matas 
Barboravičius, Deimantė Blažauskaitė, Matas Kavaliauskas, 
Rytis Matakas, Martynas Laurinaitis, mokytoja Violeta 
Greičiūnienė, visuomenės sveikatos specialistė Vilija 
Veverskienė. 

Šiame konkurse galėjo dalyvauti ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio 
mokymo įstaigų komandos, kurias sudarė po 5 mokinius, 1 
mokytoją, 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialistą. 
Mokyklai galėjo atstovauti po vieną kiekvienos amžiaus grupės 
komandą. 

Konkurse buvo judėjimo užduotys (estafetės, žaidimai, 
sporto pratimai ir kt.), testai, viktorinos, klausimai ir atsakymai 
sveikos gyvensenos tematika, komandų kapitonų užduotys 
(judėjimo, pažintinės, loginės ir pan.), užduotys žalingų įpročių 
prevencijos ir žmogaus saugos tema, taip pat užduotis teko ir 
mokytojui, ir sveikatos priežiūros specialistui. 

Į konkurso II etapą Klaipėdos rajone atvyko Jurbarko r., 
Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Mažeikių r., Pagėgių, 
Palangos m., Plungės r., Raseinių r., Rietavo, Skuodo r., Šilutės 
r. ir Tauragės r. savivaldybių komandos. Iš viso – 66 
komandos, 465 dalyviai.  

Mūsų mokyklos komanda ,,Juodieji serbentai“ buvo 
apdovanota padėkos raštais bei asmeninėmis dovanėlėmis. 
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TRUMPAI... 

*** 
Kovo 8 dieną mūsų mokykloje lankėsi 

Nepriklausomybės akto signatarai Birutė Valionytė ir 
Kazimieras Uoka. Jie dalyvavo pilietiškumo pamokoje 
„Kelias į Lietuvos nepriklausomybę“.   

*** 
Kovo 9 dieną vyko pradinių klasių mokinių 

skaitovų konkursas ,,Vaikystės karuselė“. Konkurso 
nugalėtojai: Jonas Mažeika 1a kl., Kamilė Greičiutė 2b 
kl., Ignas Račas 3b kl., Ugnė Gudžiūnaitė 4a kl. 

*** 
Pradinių klasių (4 kl.) mokinių diktanto rašymo 

konkurso nugalėtojai: Gabija Dulaitytė 4a kl. (I vieta), 
Pijus Greičius 4b kl. (II vieta), Paulina Patašiūtė 4b kl. 
(III vieta ). 

*** 
Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

technologijų olimpiadoje mūsų mokyklos mokiniai 
užėmė prizines vietas. I amžiaus grupėje tekstilės 
kūrybinėje veikloje I vietą užėmė V.Brazhenko, 8c 
(projektas „Knygos viršelis Lietuvos krašto knygai“), I 
amžiaus grupėje konstrukcinių medžiagų kūrybinėje 
veikloje II vietą užėmė I.Norkūnas, 7a (projektas 
„Knygos viršelis „Drožybos“ knygai“). I amžiaus 
grupėje tekstilės kūrybinėje veikloje III vietą laimėjo 
V.Pociūtė, 8b (projektas „Knygos viršelis Jurbarko 
krašto knygai“), I amžiaus grupėje mitybos kūrybinėje 
veikloje I vietą užėmė S.Zambacevičiūtė, 8b (projektas 
„Jurbarko krašto žydų patiekalai“).  

*** 
Kovo 9 dieną lietuvių kalbos mokytoja Loreta 

Songailienė pakvietė visus šeštų klasių moksleivius 
dalyvauti viktorinoje „Lietuvių kalba – mano kalba“. 
Šeštokai atliko 10 įvairiausių kalbos užduočių. Jiems 
netrūko sumanumo, išradingumo ir visiems 
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas Saulius 
Ambrazaitis įteikė padėkas. 

*** 
Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena. Ją minėjome išvakarėse: ne tik per 
pamokas prisiminėme, kuo svarbi Kovo 11-oji, ne tik 
iškėlėme Lietuvos ir mokyklos vėliavą, bet ir trispalve 
papuošėme mokyklos rytinę sieną. 10 metrų vėliavą 
suklijavo 10a klasės mokiniai Inga Mikavičiūtė, Ieva 
Sakalauskaitė, Mantas Stanevičius ir jų klasės vadovė 
Virginija Ambriulaitytė. 

*** 
Kovo 31 dieną vyko VII-VIII klasių mokinių 

lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados I etapas. 
Rajoninėje olimpiadoje balandžio 15 dieną mūsų 
mokyklai atstovaus Barbora Jociutė, Sandra 
Spaustynaitytė, Gintarė Gabrielė Gabšytė, Aušrinė 
Kovalenkaitė ir Viktoriya Brazhenko. 
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PUOSELĖJAME MOKYKLOS APLINK Ą 

Kovo mėnesį prasideda pavasaris, atbunda gamta. Vėl 
galėsime gėrėtis kruopščiai prižiūrimais rožynais prie centrinio 

įėjimo į mokyklą. Atkreipiame 
dėmesį, kad šiemet čia galėsite 
pasigėrėti ir gražuolėmis 
levandomis, kurių sodinukus 
išaugino ir mums dovanojo 
socialinė pedagogė Nijolė 
Paulikienė, pernai vasarą, kai 
jau visi atostogavome, 
pasodinusi gėlyne. 

Tikroji levandų tėvynė 
yra Viduržemio jūros regionas, 
tačiau kaip ir daugelis augalų, 
ji išplito ir auginama vos ne 
kiekvienoje pasaulio šalyje. 
Levanda – tai daugiametis 
augalas, nuolat žaliuojantis ir 
žydintis melsvais ir violetiniais 
žiedais, o ūgis vidutiniškai 
pasiekia 55 – 70 centimetrų 
aukštį. Šis augalas ne tik 

auginamas gražios formos, mat augalas užaugina spalvingus butonus 
ir vaisius, gražiai žydi, tačiau žiedai plačiai naudojami kosmetikoje, 
kulinarijoje, o ypač pasižymi savo gydomosiomis savybėmis. 
Levandą iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti sunku užauginti, bet tikrai 
tai nėra sunku. Ir štai ji puikuojasi prie mūsų mokyklos. 
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