
 

LEIDŽIAMAS NUO 2004 M. SPALIO MĖN.           2016 M. LAPKRIČIO  MĖN.  NR.3 (089) 
 

 

ŠIAME NUMERYJE: 
 Sparnus išskleidė Tolerancijos paukščiai 
 Diena, kai prisiminėme apie savo sveikatą 
 Pokalbis su mokytoja Raminta Damušiene 
 Apie renginius trumpai 
 Kariuomenės dienos minėjimas 
 Nepamiršk parašyti laišką Kalėdų seneliui  
 Prasidėjo Adventas 

 

       Matas Matukevičius,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 
 

INTERVIU SU DEIMANTE 
JACIKEVIČIENE 

 Prisistatykite 
mokyklos laikraščio 
,,Žvilgsnis“ 
skaitytojams.  

Esu Vytauto 
Didžiojo pagrindinės 
mokyklos psichologė-
asistentė. Dirbti 
mokykloje pradėjau 
lapkričio 7 dieną. 

Kuo ypatingas 
mokyklos psichologo 
darbas? 

Tiesiog tikiu, kad 
žinant daugiau apie 
save, tuo pačiu ir apie 
patį pasaulį, jis tampa 
prasmingesnis ir 
įdomesnis. Tai leidžia 
žmogui daugiau 
gyvenime rinktis, matyti 
atsiveriančias 
galimybes, o sunkumus 
lengviau išgyventi. 
Manau, tuo šis darbas ir 
yra ypatingas. 

Kokios mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys 
Jums atrodo labai svarbios? 

Į šį klausimą labai sunku atsakyti. Mano nuomone, visos 
sritys vienodai svarbios – kažkurios vienos ar kelių tikrai 
negaliu išskirti. 

Psichologas mokykloje: ką jis veikia ir kuo gali padėti? 
Mokyklos psichologas atlieka šias funkcijas: mokinių 

galių ir sunkumų, raidos ypatumų, asmenybės ir ugdymosi 

problemų vertinimas, konsultavimas (mokinių, tėvų, mokytojų 
ir visos mokyklos bendruomenės), psichologinių problemų 
prevencijos programų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas, 
mokyklos bendruomenės narių švietimas vaiko raidos 
psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos 
klausimais. 

Papasakokite apie save (kodėl pasirinkote šią 
specialybę, ar esate jurbarkietė, kokie Jūsų pomėgiai, ką 
veikiate laisvalaikiu, kokias knygas skaitote, kuri 
įsimintiniausia, kokį filmą rekomenduotumėte pažiūrėti ir 
pan.). 

Esu gimusi ir užaugusi Jurbarke. Pabaigusi mokyklą 
išvažiavau studijuoti į Vilnių. Įstojau į VPU, dabar jis vadinasi 
Vilniaus edukologijos universitetu. Pasirinkau psichologo 
specialybę, nes visada tuo domėjausi ir labai norėjau ją 
studijuoti. 

Labai mėgstu keliauti, esu aplankiusi daug šalių. Vasaros 
metu vis stengiuosi keliauti, aplankyti vis naują šalį, 
susipažinti su jos kultūra, istorija ir žmonėmis. Kitas mano 
pomėgis – knygų skaitymas, tik šiuo metu mažai kada tenka 
paskaityti knygą savo malonumui, nes auginu mažą dukrytę, 
todėl skaitau tik vaikiškas knygutes. O pati įsimintiniausia 
knyga yra V.Mykolaičio-Putino ,,Altorių šešėly“. Ji labai stora, 
bet vyresnio amžiaus mokiniams rekomenduoju nepabijoti to 
storumo ir perskaityti. Tikrai verta! Kalbėdama apie filmus 
turiu pripažinti, kad jų yra tikrai daug ir įdomių, bet pats 
(turbūt) įsimintiniausias ir labiausiai įsiminęs – tai ,,In time“, 
lietuviškai vadinasi ,,Įstrigę laike“. 

Dėkojame už atsakymus. Linkime sėkmės dirbant 
mūsų mokykloje! 

NUSIŠYPSOKIME: 
KOKIA ŽIEMA, TOKIOS IR 

ROGĖS
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         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
SPARNUS IŠSKLEIDĖ 

TOLERANCIJOS PAUKŠČIAI 

 
 

Ne vieną praeivį, lapkričio 16 d. ėjusį pro Vytauto 
Didžiojo mokyklą, nustebino mokyklos kieme nutūpę dideli ir 
spalvingi paukščiai. Jų čia susirinko visas būrys! Keletas dar 
didesnių nutūpė ant pradinukų koridorių sienų. Galbūt 
praeiviams tai buvo tik gražus reginys, o mes, Vytauto 
Didžiojo mokyklos mokiniai, žinome, kad jie skirti 
Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti.  

 
Ši diena jau keturioliktus metus švenčiama ne tik 

Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio šalių. Šios dienos tikslas 
atkreipti žmonių dėmesį į netoleranciją kitos tautybės, religijos 
ar išsilavinimo žmonėms. Nors Lietuva nuo seno garsėjo kaip 
tolerantiška šalis, tačiau susiduriama ir su panieka ne tokiems 
kaip mes. Ši diena skirta suvokti, kad kiekvienas esame savitas, 
bet kartu ir toks pat žmogus. Ir tas margaspalvių paukščių 
būrys kieme tai patvirtina – esame skirtingi ir kartu vienodi. 

 

 
 

 

 

 
         Deividas Gerasimovas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 
DIENA, KAI PRISIMINĖME APIE 

SAVO SVEIKATĄ 
 

Lapkričio 9 d mūsų mokykloje vyko akcija, skirta  
Europos sveikos mitybos dienai paminėti. Todėl prie 
pagrindinio įėjimo buvo padėti kepti obuoliai – sveikas 
maistas. Kvietėme visus paragauti obuolių, jų nunešėme ir 
administracijai. Buvo labai skanu! O visiems susidomėjusiems 
buvo dalinami lankstinukai „Patarimai norintiems sveikai 
maitintis“. 

 
Mūsų mokykloje akciją organizavo visuomenės 

sveikatos specialistė Vilija Veverskienė,   technologijų 
mokytojos Asta Muleikienė ir Jolanta Kundrotienė.   

Norime priminti, kad lapkričio 8-oji yra paskelbta 
Europos sveikos mitybos diena. Šią dieną Europos šalyse 
visuomenė skatinama maitintis sveikai, organizuojami 
renginiai, kuriuose pasakojama apie tinkamos mitybos 
principus. 

Sveika mityba priklauso nuo to, ar žmogus suvartoja 
jam būtinų maisto medžiagų (baltymų, riebalų, angliavandenių, 
vitaminų, skaidulinių, mineralinių ir kt.) tinkamą kiekį. 
Pagrindiniai netinkamos mitybos padariniai – viršsvoris, 
nutukimas arba priešingai – organizmo nualinimas, anoreksija. 
Nutukusių žmonių pasaulyje vis daugėja. 

Be to, labai svarbu, kad sveikas maistas būtų 
neužterštas, nekenksmingas. 

Pagrindiniai sveikos mitybos principai: 
* valgyti kuo įvairesnį maistą; 
* valgant kuo ilgiau kramtyti maistą; 
* vengti užkandžių ir greito maisto; 
* vartoti kuo daugiau šviežių maisto produktų; 
* valgyti daug daržovių, vaisių ir grūdinių produktų; 
* rinktis produktus, kuriuose yra kuo mažiau 

konservantų, dažiklių, saldiklių; 
* nepersivalgyti, bet ir nebadauti; 
* saikingai vartoti cukrų, druską; 
* vengti kavos ir alkoholio; 
* gerti pakankamai vandens (rekomenduojama 1,5-2 

litrus per dieną). 
Atminkite priežodį: gyvenkime ne tam, kad 

valgytume, o valgykime tam, kad gyventume. 
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         E.Buitkutė, M.Pinaitis, ,,Žvilgsnio“ koresp.  

 
POKALBIS SU VOKIEČIŲ KALBOS 

MOKYTOJA RAMINTA DAMUŠIENE 
 

 
 
Kaip vadinasi projektas, kuriam Jūs vadovaujate?  
Vilniaus Gėtės instituto projektas ,,Vokiečių kalbos mokymasis 
kitaip. Vadovėlis Beste Freude Lietuvoje“. 
Kas jame dalyvauja? 
Dalyvauja 6 klasės mokiniai, besimokantys antrosios užsienio 
kalbos. Šiemet jie yra jau septintokai. 
Kokia projekto trukmė? Gal yra remiančių šį projektą, kas 
tai? 
Pradžia – 2015 rugsėjis, pabaiga – 2017 gegužė. Remia Gėtės 
institutas ir Vokietijos HUEBER leidykla. 
Koks šio projekto tikslas, kokie siekiai? 
Visų pirma, siekiama ugdyti komunikavimo kompetenciją. 
Taikant kognityvinį metodą, šis vadovėlis padeda mokiniams 
pažinti save, jie mokomi naujų, įvairesnių mąstymo ir veiklos 
būdų (skatinama bendrauti, reikšti nuomonę, jausmus). Vyksta 
projektinės pamokos, kurių tikslas yra pritaikyti turimas žinias 
ir palyginti  su kitų mokinių patirtimi. 
Kaip sekasi įgyvendinti projektą? Papasakokite, kas 
labiausiai pavyko, o galbūt kuo nors nusivylėte.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Džiaugiuosi, kad šis projektas vykdomas būtent su šiuo 
pogrupiu (šiemet 7abc). Mokiniai mokosi noriai, nes vadovėlis 
šiuolaikiškas, atitinka jų amžių, pomėgius ir ,,neįkyriai“ 
padeda išmokti šnekamąją kalbą. Žinoma, iškyla ir sunkumų, 
nes ne visi esam gabūs kalboms, o kartais ir pamirštam, 
paliekam, neišgirstam ar susergam. Visa tai leidžia atsirasti 
žinių spragoms. Be tradicinių pamokų, vykstančių pagal 
tvarkaraštį, vedamos atviros pamokos. Pavyzdžiui, 2016 m. 
pavasarį turėjome išvykoje jungtinę pamoką su bendraamžiais  

 
Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijoje. Ateinantį pavasarį vyks 
tokia pati pamoka, bet tik jau mūsų mokykloje. Projekto 
galutinis tikslas yra pasiekti A1 lygį ir išlaikyti Gėtės instituto 
numatytą egzaminą.  
Ką dar 
norėtumėte 
pridurti? 
Mokiniai 
dvejus metus 
yra 
nemokamai 
aprūpinami 
vadovėliais, 
pratybomis, 
garso ir 
vaizdo 
įrašais, 
vaizdine medžiaga, plakatais. Mokytoja gauna metodinę 
literatūrą ir galimybę tobulintis seminaruose. Visa tai kainuoja 
vieneriems metams apie 290 eurų.  
Ačiū už išsamius atsakymus.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

APIE RENGINIUS TRUMPAI 
***** 

Lapkričio 24 d. 4b klasės mokiniai dalyvavo nuostabioje 
šventėje „Išlydim rudenėlį“, kuri vyko Jurbarkų darželio 
mokyklos salėje. Mūsų mokyklos ketvirtokai klausytojus 
pakvietė į  „Šarkos vestuves“. Šioje kompozicijoje, kaip ir visose 
vestuvėse, dainavo, muzikavo, vestuvių vaišių ragavo. Vieni pūtė 
skudučius, kiti armonikėles, ritmą mušė lazdelėmis, plojo 
rankomis ir skambino metalofonais.  

***** 
Lapkričio 17 dieną mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistė V. Veverskienė 7-10 kl. mokinius pakvietė pasikalbėti 
apie alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų poveikį. 
Moksleiviai žiūrėjo dokumentinį filmą, sukurtą pagal tikrus 
faktus „Sieki euforijos – rinkis teisingai“. Pokalbyje dalyvavo 
Marijampolės apskrities VPK Jurbarko rajono PK viešosios 
policijos skyriaus prevencijos poskyrio pareigūnė Lilija 
Martinkevičienė. Ji supažindino su baudomis, kurios skiriamos 
nepilnamečiams, vartojantiems ar turintiems bet kokių 
psichotropinių medžiagų.  

***** 
Spalio 26 d. viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Izraelio 
dienos Jurbarke“ bei Jurbarko rajono savivaldybės mokinių 
piešinių konkurso „Piešiame Jeruzalę“ darbų parodos pristatymas 
ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Piešinių konkurso 
komisijos pirmininkė Rasa Grybaitė paskelbė laimėtojus, o 
apdovanojimus jiems įteikė Izraelio valstybės ambasadorius 
Amir Maimon ir Jurbarko savivaldybės meras Skirmantas 
Mockevičius. Padėkos raštais apdovanota B.Bosaitė (3b), 
R.Kovalenkaitė (3b), L.Maržvinskaitė (2a), K.Kriaučiūnaitė (8b), 
M.Adomaitytė (5a). Padėkos raštas ir rėmėjų dovana įteikta 9 
klasės mokiniui A.Stanaičiui. 
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        E.Beržanskytė, S.Petrauskaitė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 
KARIUOMENĖS DIENOS 

MINĖJIMAS  

 
Istorijos mokytojos Akvilės Jociutės iniciatyva 

kasmet lapkričio pabaigoje mokykloje minima Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo diena. 

Šįkart Kariuomenės dienos minėjime, kuris vyko 
,,Protų mūšio“ formatu, dalyvavo iš anksto sudarytos 8-
10 klasių mokinių komandos, viešėjo svečiai iš LDK 
Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Jurbarko Petro 
Paulaičio šaulių 1-osios kuopos – vadai M. 
Jazukevičius ir G. Dulaitis.  

Jau tradiciniu tapusiame renginyje mokiniai 
demonstravo teorines žinias apie Lietuvos kariuomenę, 
atliko įdomias užduotis, kurias parengė Jurbarko Petro 
Paulaičio šaulių 1-osios kuopos jaunieji šauliai. Pasak 
konkurso dalyvių, įdomiausia buvo atpažinti daiktus – 
teko gerokai pasukti galvą, net pasiginčyti. Vis dėlto 
geriausiai sekėsi 8c klasės komandai – jie laimėjo I 
vietą. Sveikiname nugalėtojus! 

Smagu, kad visi dalyviai buvo apdovanoti Padėkos 
raštais už patriotiškumą ir pilietiškumą bei pavaišinti 
kareiviška koše.  

 
        ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

NEPAMIRŠK PARAŠYTI LAIŠKĄ 
KALĖDŲ SENELIUI 

 

 
PRASIDĖJO ADVENTAS 

Sekmadienį, lapkričio 27 d., prasidėjo Adventas – ramybės ir 
susikaupimo laikotarpis, krikščionybėje žymintis laiką, kuomet 
tikintieji laukia Jėzaus gimimo metinių ir ruošiasi joms. 

Advento vainikas yra vienas iš svarbių simbolių. Tai 
horizontalus visžalio augalo – eglės ar pušies – šakų vainikas, į kurį 
būna įstatomos keturios žvakės. Pirmąjį Advento sekmadienį 
uždegama viena žvakė, antrąjį sekmadienį – dvi, trečiąjį sekmadienį 
– trys, o paskutinį sekmadienį prieš Kalėdas jau dega visos keturios 
žvakės. 

Tradiciškai seniau Advento vainiko žvakė buvo degama visai 
šeimai susėdus prie 
stalo. Degimo 
laikotarpis tapdavo 
proga aptarti dienos 
darbus, pasikalbėti, 
kartu pasimelsti. 
Remiantis 
etnologiniais 
šaltiniais, būdavo 
svarbu ir žvakių 
spalvos – ant 
vainiko degti 
reikėdavo tris 
violetines ir vieną rožinę žvakę. Džiaugsmą simbolizuojanti rožinė 
žvakė uždegama turėdavo būti trečiąjį Advento sekmadienį. Kai 
kuriuose Advento vainikuose būna ir penktoji, Kristaus žvakė, 
uždegama per Kūčias ar Kalėdas.  
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