
 
LEIDŽIAMAS NUO 2004 M. SPALIO MĖN.           2016 M. RUGSĖJO  MĖN.  NR. 1 (087) 

 

 

ŠIAME NUMERYJE: 
 

� Vytauto Didžiojo karūnavimo diena 
� Susitikimas su rašytoja D.Kandrotiene 
� Jaunučių choras ,,Linksmas“ dalyvavo Dainų šventėje 
� 2015-2016 m.m. pirmūnai 
� Tiriamoji - praktinė veikla 
� Sveikiname Mokytojus su profesine švente 
 

 
        E.Beržanskytė, S.Petrauskaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 
 

TRADICINIS 
INTERVIU SU 
MOKYKLOS 

DIREKTORIUMI 
VILJAMU BAKŠIU   

 Kaip prabėgo vasaros 
atostogos? 

Vasarą keliavau automobiliu. 
Aplankiau Daniją, trumpai 
pabuvau Vokietijoje, ilgiau 
Lenkijoje. Likusį laiką praleidau 
su šeima. 

Kas laukia mokinių ir 
mokytojų 2016-2017 mokslo 
metais?  

Visų mokinių ir mokytojų 
laukia darbas, bet mūsų visų 
noras ir pareiga, kad jis būtų 

prasmingas ir teiktų džiaugsmą. Tik mes visi kartu galime tai 
padaryti. Mokykla yra pasirinkusi 2016-2017 mokslo metais 
šias prioritetines sritis: skaitymo ir rašymo gebėjimų 
stiprinimą, praktinės ugdomosios veiklos plėtojimą; vertinimo, 
įsivertinimo ir pažangos stebėsenos tobulinimą; 
bendradarbiavimą ugdant; mokyklos bendruomenės 
sveikatinimą. 

Vis labiau pastebima, kad menkėja mokinių skaitymo ir 
rašymo įgūdžiai, ypač dalykinės kalbos supratimas. Tai trukdo 
pasiekti geresnių mokymosi rezultatų per visų dalykų 
pamokas. Todėl nenustebkite, kai visi mokytojai reikalaus 
taisyklingai kalbėti ir suprasti kiekvieno žodžio reikšmę bei 
prasmę konkrečiame sakinyje. Mokytojai pasistengs, kad kiek 
įmanoma daugiau pamokose būtų atliekama praktinių darbų, 
bandymų, demonstracijų stebėjimo ir panašių veiklų. 

Sėkmingas ugdymas galimas, kai mokytojas, mokinys ir 
tėvai stebi, mato ir žino, kas pavyko, o ką dar reikia pagerinti. 
Reikia visiems dalyvauti stebint ir vertinant mokinio pažangą. 
Tai nėra paprasta. Visiems reikia susitarti ir vykdyti 
susitarimus. Bendradarbiavimas būtinas. 
 (nukelta į 2 psl.) 

 
         Karolina Mažintaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

MOKSLO MET Ų PRADŽIOS ŠVENTĖ 

  
Rugsėjo 1-ąją mūsų mokykloje, kaip ir visoje Lietuvoje, 

prasidėjo nauji mokslo metai. 
Tradiciškai į aikštę prie mokyklos susirinko gėlėmis nešini 

mokiniai, kai kuriuos iš jų atlydėję tėveliai, po vasaros 
atostogų pailsėję mokytojai. Šventės vedėjai – dešimtokai 
Eimantė Giedraitytė ir Justinas Rutka – pradėjo renginį. 
Šventinį šurmulį išsklaidė muzikos mokytojos Ingos 
Andreikevičienės atliekamas Lietuvos Respublikos himnas. 
Netrukus nostalgiškai skambėjo šeštoko Alano Užemecko 
(mokytoja S.Januškevičienė) atliekama daina ,,Ruduo“... Apie 
atėjusį rudenį ir prasidėjusius mokslo metus visiems priminė 
ne tik plevėsuojanti mokyklos vėliava, bet ir iškilminga 
direktoriaus Viljamo Bakšio kalba bei Jurbarko rajono 
savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės 
sveikinimo žodžiai, taip pat pirmokams įteikti Pirmoko pasai. 
Mažieji mokinukai nudžiugo dar ir gavę dovanų – poeto 
Jeronimo Lauciaus knygelę ,,Tavo sėkmės kelias“. Renginio 
kulminacija – Mokyklos daina, kurią atliko neįprastas duetas – 
muzikos mokytoja Stanislava Januškevičienė ir mokinys 
Alanas Užemeckas. Netrukus pirmokų rankose suskambėjęs 
varpelis pakvietė visus į klases, į pirmąją pamoką. 

Aikštė prie mokyklos pamažu ištuštėjo, liko plevėsuoti 
mokyklos vėliava, saulėje vyto netyčia pabirę gėlių 
žiedlapiai... Mokslo metai prasidėjo... 
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         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
 VYTAUTO DIDŽIOJO 
KARŪNAVIMO DIENA  

 
          Kokia šauni idėja buvo jauniausią Jurbarko mokyklą 
statyti šalia Vytauto Didžiojo paminklo ir parko! O dar 
šaunesnė ir pavadinti ją Vytauto Didžiojo vardu! Dabar tai 
vienintelė mokykla, kuri turi teisę didžiuotis rugsėjo 8 diena - 
Vytauto Didžiojo karūnavimo diena, tarptautine raštingumo 
diena! 
          Kaip jau daugelį metų iš eilės, taip ir šį rugsėjo 8-osios 
rytą visa mokykla išsiruošė prie Vytauto Didžiojo paminklo. 
Iškilminga eisena su mokyklos vėliava, šypsenomis, 
džiaugsminga nuotaika nusidriekė gatve, stabdydama eismą. 
Visi buvome linksmi ir kupini po vasaros dar neišblėsusios 
energijos. Tik mažiausieji pirmokėliai dar nedrąsiai mojavo 
vėliavėlėmis, bet greitai ir jie užsikrėtė šventine nuotaika. 
Renkasi ir kitų mokyklų mokiniai! Suplevėsuoja A.Giedraičio - 
Giedriaus gimnazijos vėliava, balionais mojuoja darželio - 
mokyklos ,,Ąžuoliukas“ mažieji mokinukai, atskuba 
Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniai. Šventinis 
minėjimas prasideda! Po įžanginio renginio vedėjo Gintaro 
Zarecko žodžio į aukštumas pakyla ir į seno parko medžius 
atsimušusi sugrįžta ,,Tautiška giesmė“, kurią gieda mokytojos 
Monikos Buitkuvienės ketvirtokai. Po to sveikinimo kalbą 
pasako Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys. 
Kiekvienais metais renkamės prie iškilaus paminklo Vytautui 
Didžiajam. Apie patį Vytautą žinom daug, o štai apie paminklą 
- nelabai. Šiais metais išgirdome nuostabią jo istoriją, kurią 
papasakojo skulptoriaus Vlado Grybo anūkė Rasa Grybaitė. 
Gerą nuotaiką ir per kraštus trykštančią energiją pasėjo 
šiuolaikinių šokių kolektyvas ,,Žmogeliukai“, vadovaujamas 
mokytojos Lolitos Žukauskienės. Bet ne vien linksmybės buvo, 
reikėjo ir galvas gerai pamankštinti. Žinių turnyras pareikalavo 
pasukti po vasaros sustingusias smegenis. Ir čia nepralenkiami 
buvo Vytauto Didžiojo mokyklos trečiokai ir jų mokytoja 
Lolita Žukauskienė!  
         Paskutinis prie mikrofono stojo mūsų mokyklos 
direktorius Viljamas Bakšys. Po sveikinimo kalbos jis 
apdovanojo diktanto, skirto tarptautinei raštingumo dienai, 
nugalėtojus: Akvilę Andriukaitytę, Gabrielę Bartkutę, Evą 
Bataitytę, Vidmantę Bandzaitę, Ugnę Birgiolaitę, Austėją 
Einingytę, Ievą Girdžiūtę, Simoną Gotautaitę, Barborą Jociutę, 
Irmantą Norkūną, Sandrą Spaustynaitytę, Gabiją Štreimikytę, 
Aistę Tamulaitytę. 
        Gaila, bet Vytauto Didžiojo karūnavimo ir mokyklos 
vardo dienos minėjimas baigėsi. Pasukome mokyklos link, į 
klases parsinešėme gerą nuotaiką, šventinę dvasią. Gal ji padės 
pabusti po svaigaus vasaros miego ir kibti į darbus? 

 
         E.Beržanskytė, S.Petrauskaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 
 

(atkelta iš 1 psl.) 

TRADICINIS INTERVIU SU 
MOKYKLOS DIREKTORIUMI 

VILJAMU BAKŠIU   
Tampame vis mažiau judrūs, labiau prikaustyti prie 

ekranų. Patiriame daug streso ir kitų žalingų veiksnių poveikių. 
Mokykla yra parengusi ir vykdys projektą ,,Stuburiukai“. Šiuo 
projektu siekiama suteikti kuo daugiau žinių ir praktinių 
įgūdžių, kurie padėtų apsaugoti mūsų gana jautrią kūno vietą – 
stuburą. Mokytojai dar daugiau dėmesio kreips į taisyklingą 
sėdėjimą, skatins rinktis judresnį ir sveikesnį gyvenimo būdą. 

Ar numatomas mokyklos remontas ir kada bus 
remontuojama? 

Džiugu, kad mokyklos remonto darbai jau prasidėjo. 
Atliktas valgyklos patalpų remontas VŠĮ ,,Kretingos maistas“ 
lėšomis. Jurbarko rajono savivaldybės lėšomis suremontuotas 
dalies mokyklos pastato stogas jį apšiltinant ir sutvarkant 
lietaus kanalizaciją. Pakeisti mokyklos sporto salės ir laiptinės 
langai. Pakeistos lauko durys. Labai viltingai nuteikia Jurbarko 
rajono savivaldybės ketinimas 2017 metais parengti investicijų 
projektą visam mokyklos pastatui renovuoti. 

Ar vaikyst ėje mėgote eiti į mokyklą? 
Atsakydamas į klausimus daugiausiai laiko praleidau 

stengdamasis prisiminti, ar mėgau eiti į mokyklą. Labai sunkus 
klausimas. Ir ne todėl, kad neprisimenu. Taip susiklostė, kad 
visą laiką gyvenau prie mokyklos arba pačioje mokykloje: 
mano tėvai mokytojai, todėl žodžiai ,,eiti į mokyklą“ nelabai 
tinka apibūdinti mano santykiui su mokykla. Mokykla yra 
mano gyvenimas. Myliu ir gerbiu visus, kuriems mokykla yra 
brangi. 

Dėkojame už atsakymus ir linkime dar vienų sėkmingų 
mokslo metų. 
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         Zita Ambrakaitienė, pradinių klasių mokytoja 

 
SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA  

Pavasarį (gegužės 9 d.) pradinių klasių mokiniai Jurbarko 
viešojoje bibliotekoje susitiko su vaikų rašytoja, knygų 
leidyklos ,,Debesų ganyklos“ vadove Danguole Kandrotiene. 

Renginio metu rašytoja pristatė savo sukurtas knygas 
vaikams, nuoširdžiai bendravo su jaunaisiais skaitytojais, 
skaitė ištrauką iš knygos ,,Pasaiba“, atsakė į klausimus, dalijo 
autografus, ragino vaikus skaityti knygas. 

Laukdami atvykstant rašytojos pradinių klasių mokiniai 
perskaitė rašytojos knygą ,,Spintos istorijos“. Taip pat nupiešė 
mėgstamiausius pasakojimo veikėjus, užrašė žodžius, kurie 
apibūdintų jų savybes arba trumpai atpasakojo labiausiai 
patikusias kūrinio vietas, kai kurie nurašė labiausiai patikusius 
sakinius ir juos iliustravo. 

 
Geriausiai pasisekusių darbų autoriams rašytoja 

padovanojo knygelių. Erikas Rukšnaitis, Gabrielius Misius, 
Domas Knašys, Laurynas Tamulis, Orijana Noreikaitė, Matas 
Burmanas, Laurynas Micevičius, Saulė Griškutė, Domas 
Morlencas, Vakarė Martišiūtė, Artūras Purlys ir Marius 
Kornikas džiaugėsi apdovanojimais. Geriausi darbai renginio 
metu buvo eksponuojami Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 

Mokinių 
Artūro Purlio ir 

Mariaus Korniko 
kūrybinis darbas 

,,Šikšnospasniukas 
Aleksas“ 

Gyveno kartą 
šikšnosparniukas 
Aleksas. Jis buvo 

linksmas ir 
draugiškas. Dieną 

miegodavo, o vakare 
draugaudavo su savo 
draugais. Jo draugai 

buvo Paltas, 
paniuręs Skėtis, 

melagė Palaidinė ir 
stebuklingas 
Raktelis. O jo 

geriausia draugė 
buvo mergaitė 

Emilija. 
 

 

 
Mokinių įspūdžiai po susitikimo su rašytoja. 

Armandas Skara: ,,Man labai patiko rašytojos pasakojimas apie 
Pasaibą, be to, sužinojau, kaip kuriamos knygos.“ 
Martynas Tamulis: ,,Man patiko rašytojos Danguolės 
Kandrotienės balsas, kai ji skaitė švepluodama kaip Pasaiba. 
Galėtų būti daugiau tokių susitikimų. Patiko, kad teisingai 
atsakę į klausimus gavome saldainių.“ 
Guoda Grigaitė: ,,Susitikime su rašytoja ji man pasirodė labai 
linksma. Patiko jos rankraštis – jis buvo gražus, dailus, 
tvarkingas. Norėčiau daugiau tokių susitikimų.“ 
Gabrielius Misius: ,,Man buvo garbė skaityti ,,Spintos 
istorijas“, nes jos linksmos. Man buvo smagu susitikti su 
rašytoja, net vieną knygą gavau nemokamai!“ 

 
         Monika Buitkuvienė, pradinių klasių mokytoja   

 
JAUNUČIŲ CHORAS ,,LINKSMAS“ 

DALYVAVO DAIN Ų ŠVENTĖJE 

 
Šią vasarą vaikų choras „Linksmas“ pasitiko itin pakiliai – 

laukė jaudinanti kelionė į Vilnių, į Lietuvos moksleivių dainų 
šventę.  

Liepos 4-6 dienomis sostinėje dalyvavome nuostabioje 
muzikos ir jaunystės šėlsmo šventėje. Visus mokslo metus 
trukęs pasiruošimas, repeticijos Vilniaus Vingio parke 
pareikalavo iš vaikų nemažai ištvermės, kantrybės, 
susitelkimo, bet kartu suteikė nepaprastų akimirkų ir ypatingų 
jausmų. Vaikams didžiausią įspūdį paliko koncertas - ta 
didžiulė masė kartu dainuojančių vaikų. Dainuoji, o viduje 
virpa, jautiesi pakylėtas. Viena mergaitė eidama po dainų 
dienos koncerte pasivijo choro vadovę ir susijaudinusi ištarė: 
,,Mokytoja, aš pirmą kartą dainą ,,Nepaskutinis suktinis“ 
dainavau su malonumu.“ Ši daina sudėtinga, ją vaikams 
dainuoti nebuvo lengva, todėl mokytojai  ypač smagu, kad 
pagaliau visi patyrė dainavimo chore džiaugsmą. 

Ne tik dainavom, bet ir pramogavom. Miegojome 
mokykloje ant pripučiamų čiužinių, o prieš miegą mokytojos 
skaitė pasakojimus. Taip pat pasinaudojome galimybe keliauti 
miesto transportu nemokamai ir aplankėm Valdovų rūmus bei 
Gedimino pilį, pasiklausėm orkestrų Bernardinų soduose.  

Iš šventės sugrįžome vidurnaktį, pavargę ir pilni emocijų 
bei patirties. Dabar aišku ir nenuostabu, kodėl tie lietuviai taip 
puoselėja UNESCO nežodinio paveldo sąraše įrašytą reiškinį – 
Dainų šventę. Tai mus jungia, daro artimesnius vienas kitam. 

Ačiū lydėjusioms mokytojoms Elenai Bakšienei ir Zitai 
Ambrakaitienei ir nuostabiesiems choro „Linksmas“ 
dainininkams.  
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          Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 
2015 - 2016 MOKSLO METŲ 

PIRMŪNAI  
Pavasarį paaiškėjo, kurie mokiniai tik 

aukštesniuoju lygiu ir labai gerai baigė 2015 - 2016 
mokslo metus. Sveikiname ir linkime šiais mokslo 
metais mokytis taip pat puikiai!   

Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pirmūnai: 
Meida Babonaitė 1a, Matas Keturauskas 1a, Mileta 
Laurinaitytė 1a, Ignas Milius 1a, Emilija Šadbaraitė 1a, 
Rojus Bytautas 1b, Igoris Ževžikovas 1b, Faustas 
Pališkis 1b, Emilija Sofija Bosaitė 2a, Matas Burmonas 
2a, Samanta Eidokaitytė 2a, Julius Kornikas 2a, Vytė 
Liaudenskaitė 2a, Lukrecija Gudleikytė 2a, Simonas 
Kaminskas 2b, Laurynas Micevičius 2b, Kamilė 
Purkutė 2b, Adrijus Adomaitis 2c, Gerda Karpiūtė 2c, 
Saulė Griškutė 2c, Domas Morlencas 2c, Vitalija 
Židžiūnaitė 2c, Gabija Lukoševičiūtė 3a, Elena 
Naujokaitytė 3a, Mantas Butkus 3b, Guoda Grigaitė 3b, 
Orijana Noreikaitė 3b, Deimantė Masaitytė 3b, Jorūnė 
Butikytė 3c, Vakarė Pinaitytė 3c, Greta Šleževičiūtė 3c, 
Mija Martišauskaitė 3c, Gabija Dulaitytė 4a, Vakarė 
Martišiūtė 4a, Ugnė Gudžiūnaitė 4a, Pijus Greičius 4b, 
Meda Sinkutė 4b, Paulina Patašiūtė 4b, Kamilė 
Matukaitytė 4b, Gabrielė Bartkutė 5a, Miglė 
Micevičiūtė 5a, Akvilė Andriukaitytė 5b, Simona 
Gotautaitė 5b, Matas Jokimaitis 5b, Aistis Karčiauskas 
5b, Šarūnas Žibutis 5c, Augustas Globys 5c, Aistė 
Tamulaitytė 5c, Ugnė Birgiolaitė 6a, Samanta 
Lopetaitytė 6a, Urtė Izokaitytė 6a, Liepa Pažereckaitė 
6b, Gabija Vasiliauskaitė 6b, Meda Zaksaitė 6b, 
Deimantė Šimkutė 6c, Gabija Štreimikytė 6c, Tajus 
Jonas Trumpickas 6c, Ieva Girdžiūtė 6c, Gerda 
Stanaitytė 6c, Sandra Spaustynaitytė 7a, Viktorija 
Urniežiūtė 7a, Paulina Vilkenytė 7a, Rūta Bajorinaitė 
7a, Matas Šimkus 7a,  Aistė Aleknavičiūtė 7c, Enrika 
Dumčiūtė 7c, Barbora Jociutė 7c, Viktorija 
Klevinskaitė 7c, Andrėja Grygelaitytė 8a, Viktorija 
Rainytė 8a, Vaida Šlickytė 8a, Matas Kuzminskas 8a, 
Kamilė Ambrutaitytė 8b, Aušrinė Kovalenkaitė 8b, 
Brazhenko Viktoriya 8c, Agnė Lazdauskaitė 8c, 
Gintarė Gabrielė Gabšytė 8c ir Andrėja Pocevičiūtė 8c. 

 

 
 

 
        Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 
 

TIRIAMOJI – PRAKTIN Ė  
VEIKLA 

Rugsėjo 23 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo tiriamojoje - 
praktinėje veikloje. 

2b klasės mokiniai pasakoja, kad, tyrinėdami Vytauto parke 
augančius medžius, pastebėjo įdomią liepą. Atidžiai iš visų pusių 
apžiūrėję keistą medį pastebėjo, kad iš jo dviejų kamienų išaugęs 
šermukšnis. 2b klasės vaikus ir mokytoją šis augalas labai nustebino.  

Siūlome ne tik pažiūrėti į nuotraukoje užfiksuotą unikalų augalą 
ir j į aptikusius jaunuosius gamtos tyrinėtojus, bet ir patiems nueiti į 
parką ir pasigrožėti nuostabia liepos ir šermukšnio draugyste. 

 

 
Spalio 5 d.- Tarptautinė mokytojų diena  
 

 

 

 

Vytauto Didžiojo pagr. m-klos laikraštis 
Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis  
(vadovė V.Greičiūnienė) 
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarkas 
Tiražas 60 egz. 
El. versija: www.jvdm.lt 
El. paštas:  greiciuniene@jvdm.lt 

 

 


