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ŠIAME NUMERYJE: 
� Laisvės gynėjų dienos minėjimas  
� Meninio skaitymo konkursas 
� Lietuvių kalbos olimpiados rajono turas mūsų mokykloje 
� Penktokams įteikta ,,Vaiko Konstitucija“ 
� Konkursas ,,Irkis į gilumą“ 
� Liepa Pažereckaitė – epistolinio rašinio konkurso 

laureatė 

 

    Ieva Benita Kubiliūtė, Erika Grygelaitytė, 4b ir 4a kl. mokinės 

 
SPORTUOTI SMAGU IR SVEIKA 
Sausio 20 ir 26 dienomis mūsų mokykloje lankėsi 

„Nykštuko“ ir „Ąžuoliuko“ darželių auklėtiniai. Sporto salėje 
vyko bendra ketvirtokų ir mažųjų svečių kūno kultūros 
pamoka. Pasisveikinę ir susipažinę visi sustojo į ratukus ir 
atliko mankštos pratimus, kuriuos  demonstravo ketvirtokai.  
Po to mėgdžiojo gyvūnus: straksėjo kaip vikrūs kiškiai, skraidė 
kaip greiti paukšteliai, ropojo kaip lėti lokiai. Žaidė „Katę ir 
pelę“. Oi, kokios greitos buvo pelytės! Sunku katinams jas 
pagauti...                                                                                                              

Bet smagiausia buvo dalyvauti estafetėse. Reikėjo 
pralįsti pro lankus, perduoti kamuolį, kamuoliu numušti 
kėglius. Visų komandų vaikai buvo vikrūs, greiti, taiklūs. 
Nusibraukę prakaitą visi išsirikiavo apdovanojimams. 
Komandų treneriai gavo po medalį, o komandos buvo 
apdovanotos aukso luitais ir pinigais. Smalsu, ar jie skanūs?  

Labai smagu, kai mus kažkas aplanko. Mes ir vėl  
lauksime kitų susitikimų. 

 

 
 

 
         Saulius Ambrazaitis, neformaliojo švietimo ir  
         nepamokinės veiklos skyriaus vedėjas 

 

PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA   
MŪSŲ MOKYKLOJE  

Jau trečius metus Vytauto Didžiojo mokyklos 
pedagogai sėkmingai vykdo patyčių prevencijos programą 
OLWEUS: nuo 2013 m. lapkričio mėnesio, kai buvo atliktas 
pirmasis patyčių paplitimo mokykloje tyrimas, iki 2015 m. 
lapkričio mėnesio, kai buvo vykdyta paskutinioji mokinių 
apklausa,  patyčių atvejų III – X klasių  mokinių grupėse 
sumažėjo net 14,96 procento. Toks aukštas rezultatas - visos 
vykdytojų komandos, įgyvendinusios projektą, nuopelnas.  
Mokymosi ir supervizijų grupių vadovės Violeta Greičiūnienė, 
Asta Muleikienė, Akvilė Jociutė,  Rita Lazdauskienė, Monika 
Buitkuvienė, Loreta Knašienė, Gailutė Mencienė,  Laimutė 
Jancevičienė, Žydrūnė Matukaitienė, Raminta Damušienė, 
Irmanta Valošinienė vykdė patyčių prevencijos programą taip, 
kaip rekomendavo Norvegijos profesoriaus Dano Olveuso 
mokslininkų grupė, ruošusi ir įgyvendinusi projektą 
Skandinavijos šalyse,  kaip mokė projekto Lietuvoje 
instruktorė Rita Mačerauskienė. Mokyklos bendruomenės 
nariai, sutelkti į nedideles grupes, buvo mokomi atpažinti ir 
sustabdyti patyčias, tinkamai veikti. Suaugusieji ėmė tartis, 
kaip spręsti patyčių problemas, ėmė dalintis patirtimi, dažniau 
bendrauti. III-X klasių vadovės atsakingai vedė klasių 
valandėles, mokė vaikus, kaip išvengti konfliktų, kaip išlaikyti 
pagarbą bendraamžiams ir suaugusiesiems. Ši svarbi, nors ir 
menkai teapmokama pedagogų veikla davė puikių rezultatų. 
Šiltesni bendruomenės santykiai pradėjo ryškėti baigiantis 
programos vykdymo laikui. Pastebėję, koks veiksmingas 
patyčių prevencijos projektas,  mokyklos pedagogai posėdyje 
nusprendė, kad programa turi būti vykdoma toliau.  

Šiuo metu tęsiamas projektas įvardintas kitu vardu - 
OPKUS (t.y. OLWEUS projekto kokybės užtikrinimo 
sistema); jo tikslas - išlaikyti  Olweus patyčių prevencijos 
programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų 
priemonių tęstinumą. Veikla nesikeičia: programos sudarytojų 
nurodytomis priemonėmis visi  bendruomenės nariai toliau 
mokomi, kaip elgtis patyčių atveju, kaip padėti vaikams, iš 
kurių tyčiojamasi. Mokyklos tikslai ir siekiai išdėstyti OPKUS 
plane, kurį sudarė projekto mokykloje koordinatorius, 
Neformaliojo švietimo ir nepamokinės veiklos skyriaus 
vedėjas Saulius Ambrazaitis. 

 Ar Vytauto Didžiojo pagrindinė taps mokykla, kurioje 
gerbiamas kiekvienas žmogus, parodys laikas. Kaip bebūtų, 
OPKUS programos vykdytojai to siekia. Ir tiki, kad pavyks. 
 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

LAISV ĖS GYNĖJŲ DIENOS 
MIN ĖJIMAS  

Uždarykime paukštį narve, maitinkime, rūpinkimės juo, 
tačiau jis iki kraujo susižeisdamas blaškysis ir veršis į laisvę. 
Pabandykime uždengti saulę augalui - jis ras būdą kaip ją 
pamatyti! Taip ir lietuvių tauta nuo seniausių laikų kovojo už 
laisvę, už nepriklausomybę. Pavartykime savosios istorijos 
puslapius - ir pirštų neužteks suskaičiuoti, kiek tokių kovų 
buvo... Tačiau nesidairykime taip toli.  

Ankstyvą Sausio 13-osios rytą mūsų mokyklos languose 
tamsu, o plazdenančios žvakių liepsnelės ant palangių primena 
apie skaudžią mūsų tautai dieną. Tą dieną Lietuva apgynė savo 
nepriklausomybę, tapo laisva šalimi. Tačiau žvakės skirtos 
tiems, kurių auka atnešė mums šią džiugią naujieną. Negalime, 
neturime teisės jų pamiršti - ,,Atmintis gyva, nes liudija“! Bet 
kartu ir esame laimingi, nes laisvi. Šia džiugia proga mūsų 
mokykloje svečiavosi A. Sodeikos meno mokyklos kolektyvai. 
Po tylos minutės, kuria pagerbėme žuvusiuosius Laisvės 
gynėjus, su virpuliu klausėmės Lietuvos himno, kurį atliko 
pučiamųjų orkestras ,,Šventė“, vadovaujamas Vinco Bakšio. O 
tada tarsi iš gausybės rago pasipylė pasirodymai. Jaunieji 
šokėjai nuotaikingai pašoko, o jų tautiniai rūbai priminė, kas 
esame. Smagu buvo žiūrėti, kaip šoko dar du vyresniųjų 
merginų kolektyvai šiuolaikinius šokius. O kokia Lietuva be 
kanklių? Išgirdome ir jas. Ramybei, susimąstymui pakvietė 
vingrios smuikų melodijos, bet tuoj pat jas išblaškė skambūs 
pianino garsai. Senovę priminė skudutininkės, akordeonų 
garsai, bet vėl į dabartį grąžino šiuolaikinės orkestro melodijos. 
Tarsi ištisas istorijos ratas apsisuko po salės skliautais! Visko 
čia buvo: ir tokių melodijų, kurios nuteikė susimąstyti, ir tokių, 
kurios priminė, kas esame, ir tokių, kurios vertė kojas kilnotis 
nuo žemės.  

Atsidėkodamas už nuostabią popietę mokyklos 
direktorius Viljamas Bakšys svečiams iš A. Sodeikos meno 
mokyklos įteikė didelį šakotį - tradicinį, lietuvišką, tik mūsų 
mylimoje Lietuvoje kepamą... 

 
         Airidas Celencevičius, 9 klasės mokinys 
 

SAUSIO 13-OJI 
Sausio 20 dieną, aš, Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės 
mokyklos 9 klasės mokinys Airidas Celencevičius, per 1 ilgąją 
pertrauką perskaičiau savo sukurtą kalbą apie 1991 m. Sausio 

13-osios įvykius. Kalbos klausyme dalyvavo istorijos mokytoja 
Akvil ė Jociutė, neformaliojo švietimo ir nepamokinės veiklos 
skyriaus vedėjas Saulius Ambrazaitis ir pagalbos mokiniui 
skyriaus vedėja Vida Dobilienė. Man kalbą padėjo ruošti 
lietuvių kalbos mokytoja Violeta Greičiūnienė. Kalboje buvo 
minimos žuvusiųjų pavardės, įvykių dalyvių atsiminimai, 
įvykių chronologijos. 
 

 
          Eva Butkutė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 
 

 
 
Kiekvienais metais mūsų mokykloje sausio pabaigoje 

vyksta meninio skaitymo konkursas. Tai tartum nedidelė 
lietuviško žodžio šventė: lietuvių ir užsienio autorių kūrinius 
skaito geriausi mokiniai – skaitovai.  

Šiais metais konkursas tradiciškai vyko skaitykloje. Po 
pamokų susirinko pasitempę ir susikaupę konkurso dalyviai. 
Ypatingą nuotaiką sukūrė renginio pradžioje nuskambėjusi 
klarneto, kuriuo grojo septintokas Vitas Štreimikis, melodija...  

Mokinių pasirinkti tekstai vertė įsiklausyti, įsijausti į 
žodžių skambesį ir prasmę. Visi – ir mokiniai, ir klausytojai, ir 
vertinimo komisija – buvo pakylėti. 

Konkursas yra konkursas. Visi dalyviai pasirodė 
originaliai, bet teko išrinkti nugalėtojus, kurie atstovaus mūsų 
mokyklai rajoniniame konkurse. 

Nugalėtojomis išrinktos dvi mokinės: aštuntokė Kamilė 
Ambrutaitytė, skaičiusi A.Cicėnaitės romano ,,Niujorko 
respublika“ ištrauką, ir dešimtokė Emilija Valiokaitė, 
deklamavusi H.Radausko eilėraštį ,,Gėlė ir vėjas“ bei 
J.Degutytės ,,Dilgėlė“. Nugalėtojoms konkursui pasiruošti 
padėjo mokytojos A.Norkaitienė ir V.Greičiūnienė. 

Visi konkurso dalyviai – Akvilė Andriukaitytė, Aistis 
Karčiauskas, Kornelija Buchalcaitė, Enrika Plyčiuvaitytė, 
Sandra Spaustynaitytė, Matas Kuzmickas, Gabija Butkutė, 
Kamilė Ambrutaitytė, Emilija Valiokaitė – buvo apdovanoti 
padėkos raštais. 

,,Poezija – visų pirma – svajonė, jausmas ir muzika, 
meilė ir neapykanta, apmaudas ir ilgesys, nuoširdus vaiko 
juokas ir mąstančio žmogaus sarkazmas, verksmas su ašarom ir 
ašaros be ašarų… Viskas, kas žmogiška“, - yra pasakęs poetas 
Paulius Širvys. Ir visa tai turi pasiekti klausytojo širdį – 
nelengva užduotis kiekvienam skaitovui... 
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LIETUVI Ų KALBOS OLIMPIADOS 

RAJONO TURAS  MŪSŲ MOKYKLOJE 

         Sausio 21 d. mūsų mokykloje vyko Jurbarko rajono IX – 
XII klasių mokinių  lietuvių kalbos olimpiada, kurioje 
dalyvavo per dvidešimt mokinių, suvažiavusių, suėjusių iš 
Klausučių Stasio Santvaro, Raudonės ir Vytauto Didžiojo 
pagrindinių mokyklų, iš Seredžiaus mokyklos - daugiafunkcio 
centro, iš  Eržvilko, A.Giedraičio-Giedriaus ir Veliuonos A. ir 
J .Juškų gimnazijų. 

Svečius maloniai pasitiko mokiniai savanoriai, jiems  
dainavo ir grojo mokytojos Stanislavos Januškevičienės 
ugdytiniai: penktokė Deimantė Stankevičiūtė atliko dainą apie 
lietutį, jai meistriškai akustine gitara akompanavo bendraklasis 
Alanas Užemeckas. 

 Mokyklos direktorius Viljamas Bakšys sveikino 
olimpiados dalyvius, pasidžiaugė šilta renginio atmosfera. 
Jurbarko savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus  
vedėjo pavaduotoja Genovaitė Pocevičienė, pasveikinusi 
olimpiados dalyvius, kalbėjo, kad Vytauto Didžiojo mokykla 
puoselėja gražias lietuvių gimtosios kalbos renginių tradicijas.  
Vėliau mokiniai buvo pakviesti į kabinetus, kur keturias 
valandas vykdė nelengvas rašybos, skyrybos, teksto kūrimo ir 
tekstų suvokimo užduotis. Po pietų darbo ėmėsi patyrę rajono 
lituanistai – jie  kruopščiai perskaitė ir atsakingai įvertino 
kalbos olimpiečių darbus. Vertinimo komisijoms vadovavo 
mokytoja Renata Matuzienė (Veliuonos A. ir J.Juškų 
gimnazija) ir Saulius Ambrazaitis (Vytauto Didžiojo 
pagrindinė mokykla).  Laureatėmis tapo Veliuonos Antano ir 
Jono Juškų gimnazijos I G klasės mokinė Kamilė Kačinskaitė 
(mokytoja Jovita Mišeikienė) ir Antano Giedraičio – Giedriaus 
gimnazijos III G klasės mokinė Karolina Sabaitė (mokytoja 
Jūratė Videikienė). Merginoms suteikta teisė dalyvauti kitame 
olimpiados etape. 

Mūsų mokyklos dešimtokė Ieva Sakalauskaitė olimpinių 
laurų nenuskynė, bet mokyklai atstovavo garbingai. 

Renginį vedė dešimtokės D.Šukytė ir E.Žiūraitytė. 

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

 
PENKTOKAMS ĮTEIKTA  
„VAIKO KONSTITUCIJA“ 

    Sausio 12 dieną mokyklos aktų salėje mums, penktų 
klasių mokiniams, vyko socialinės pedagogės Nijolės 
Paulikienės organizuotas renginys „Vaikų teisės ir pareigos“, 
kuriame dalyvavo mokyklos direktorius Viljamas Bakšys, 

Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius ir Vaikų teisių 
apsaugos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė.  

Nors susėdome aplink stalus būreliais pagal klases, nes 
tikėjomės, jog vyks konkursas, tačiau varžytis neteko – daug 
sužinoję apie vaikų teises ir pareigas laimėjome visi. Mums 
buvo įdomu duotuose lapuose ant saulės spindulių surašyti tas 
teises, kurias turime. Džiaugėmės, kai renginyje dalyvaujantys 
svečiai čia pat, prie mūsų surašytų teisių, pažymėjo ir kokias 
turime pareigas. Vėliau ant didelių žalių lapų surašėme 
svarbiausias teises ir pareigas, o paskui lapus pakabinome ant 
jau nupiešto medžio – sukūrėme savo, mokyklos penktokų, 
teisių ir pareigų medį. Lapai su saule nukeliavo į klases: juos 
dar papildysime per klasių valandėles, kai kalbėsimės apie tai, 
ką privalome daryti, kokias teises jau turime. 

 
Baigiantis renginiui kiekvienam mokiniui asmeniškai buvo 

įteikta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 
prie Socialinės apsaugos ministerijos iniciatyva išleista „Vaiko 
Konstitucija“. Šis spalvingas ir naudingas leidinys – mums 
reikalingas ir svarbus dokumentas. 

 
         Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

„IRKIS Į GILUM Ą“ 
Jau treti metai iš eilės mūsų mokyklos ketvirtų klasių 

mokiniai, kuriems pasiruošti padeda tikybos mokytoja Sigita 
Norkienė, dalyvauja katalikiškoje viktorinoje „Irkis į gilumą“. 
Malonu, kad šiais metais į antrąjį etapą pateko penki 4b klasės 
mokiniai: Austėja Beržinskaitė, Ieva Benita Kubiliūtė, Nedas 
Banaitis, Kamilė Bakaitytė ir Sidas Paulaitis.  

Sveikiname ir linkime sėkmės kitame etape! 
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LIEPA – EPISTOLINIO 
RAŠINIO KONKURSO 

LAUREAT Ė 
Šiemet 

Tarptautinio 
jaunimo 

epistolinio rašinio 
konkurso tema 
„Parašyk laišką 
sau – 45-erių 

metų žmogui.“ 
 6b klasės mokinė 

Liepa 
Pažereckaitė 
(mokytoja  N. 
Laurinaitienė) 

užėmė  
I vietą   

konkurso 
rajoniniame ture. 

Kviečiame 
paskaityti ir 
pamąstyti, o 

Liepai linkime 
sėkmės 

respublikiniame 
konkurso etape! 

                                                                                                                       
Jurbarko rajonas 

2015-12-25 
    Labas, Liepa, 

       aš žinau, kad jau praėjo, pralėkė, mirksniu 
praskriejo 45-eri metai. Sėdi ramų Kalėdų vakarą prie 
židinio, žiūri į ugnies žaismą ant sienos, ranka palieti 
šalia stovinčią eglutę, šiek tiek ilgiau rankose palaikai 
mėgstamą žaisliuką (neabejojau, kad jį išsaugosi, nes 
yra dalykų, kurie nesikeičia), tarsi norėdama pajusti 
šilumą, ir išsiimi dar iš vaikystėje mamos dovanotos 
dėžutės laišką. Žinojau, kad tu jį perskaitysi ir keistai 
jaučiuosi rašydama sau. 

       Rašau sau vos dvylikos metų ir ketinu 
paskaityti būdama keturiasdešimt penkerių. Dabar 
2015-ųjų metų pabaiga.  Už lango žiema, gruodis. 
Vėlyvas vakaras, esu namie viena, kad būtų jaukiau, 
užsidegu žvakę, kurį laiką žvelgiu į šokinėjančią 
liepsnelę ir pradedu rašyti laišką. Na, vienai lengviau 
susikaupti ir galvoti, galvoti. O gal svajoti? Namai 
sutvarkyti, eglutė papuošta, žaisliukai jau daug kartų 
rankomis nučiupinėti, iš visų pusių apžiūrėti, tokie 
mieli – Kalėdos tikrai atnešė ramybės. Tai pats 
nuostabiausias metų laikas, stebuklų ir norų pildymosi 
metas. Metas, kai vaikai tiki, kad  Kalėdų Seneliui 
parašytą laišką, kurį palieka ant palangės įspraudę į 
medinio angelo sparnus, nusineša ne tėvai, kad Kalėdų 
Senelis yra visagalis, kad užtenka tik labai  norėti, ir 
norai bus išpildyti. Nors visi metų laikai nuostabūs – ir 
ruduo, ir žiema, ir pavasaris, ir vasara – visgi šis laikas 
turi nenusakomo žavesio. Kiekvienu metų laiku gamta 
prikrečia nuostabiausių kvailysčių, verčia mus aikčioti 
nuo jos grožio, stebėtis neįtikėčiausiais dalykais, tačiau 
Kalėdos... Įsivaizduoju, kad tau Kalėdos, skirtingai nei 

man, rašančiai šį laišką, sunkus metas, ar ne?  Reikia pasirūpinti 
staigmenomis šeimos nariams, draugams – juk taip norisi visus 
nustebinti.  

Galvoju, kaip tau sekasi? Kuo užsiimi, ką dirbi? Rašydama aš 
save įsivaizduoju kaip kalbininkę, kadangi kalbos man labai patinka, 
norėčiau studijuoti švedų, norvegų, suomių, vokiečių, japonų kalbas. 
Jos visos šiandienos Lietuvoje praverčia, juk Lietuvą su šiomis 
šalimis sieja ir ekonominiai, ir kultūriniai ryšiai. Be to, šiek tiek 
mąstau ir savanaudiškai: smagu nulėkti į kitą pasaulio kraštą per 
Kalėdas, puiku susikalbėti be vertėjo. 

 Kalėdinė nuotaika, o gal laukimo, mūsų namuose jau tvyro 
senokai. Po Kalėdų ketinu važiuoti į Vilnių pas savo vaikystės 
geriausias drauges, pameni? Kiek daug smagių akimirkų buvo su 
jomis praleista! Įdomu, kai būsiu keturiasdešimt penkerių metų, ar 
jos vis dar bus geriausios vaikystės draugės? Tikiuosi, taip. O kaip 
žmonės? Draugiški? Ar vis dar tokie  materialistai, kaip ir dabar? 
Apskritai, mano bendraamžiai  yra labai pavydūs, pavydi visko ir už 
akių svaidosi piktais žodžiais.  Mes esame  „teisėjai“, teisiame, 
žeminame kitus, jeigu mums kažkas nepatinka, galime čia ir dabar 
nusiųsti piktą trumpąją žinutę – juk telefonų neišleidžiame iš rankų. 
Šaltis tvyro širdyse, nėra nuoširdumo, žmogiškos šilumos ir dėl to 
man kartais baisu. Dažnas nesugeba rūpintis savo gyvenimu, todėl 
bando apsunkinti kitų. Baisu, bloga ir graudu vien pažiūrėjus į mūsų, 
jaunų žmonių, bendruomenę. Mes mažai kalbame apie knygas, 
mažokai džiaugiamės kitų sėkme. Negali ateiti apsirengęs, kaip tik 
nori, nes visi iš tavęs tyčiosis, negali daryti klaidų, nes tave atstums, 
žinome, kad reikia, bet nemokame suprasti, kad visi klystame, ir 
mokėti atleisti būtina. Daugelis yra savimylos ir savanaudžiai. Aš 
pati savęs nesistengiu vertinti tik teigiamai, nesu šventuolė, pati 
darau klaidų ir iš jų mokausi, taisausi, stengiuosi suprasti ir valdyti 
save, ir manyje slepiasi tas savanaudiškumo ir savimeilės kirminėlis, 
kuris graužia, tad stengiuosi jį tramdyti ir nepasiduoti jam. Nuo 
liūdnų minčių mane visada gelbsti fleita, jos skaidri melodija ir 
skautų susitikimai. Jaučiuosi savimi, darau, kas man teikia 
pasitenkinimo. Taikos – štai viskas, ko aš labiausiai trokštu. Taikos 
pasaulyje, taikių ir gražių santykių tarp žmonių, taikos visur. Juk 
šiandienos pasaulyje tiek daug karštų taškų, kur vyksta karai, žudomi 
žmonės dėl rasės, religijos, įsitikinimų. Juk negimėme būti rasistais, 
negimėme būti žudikais. Ar kaltas internetas? Aplinka? Vienintelė 
daina rašant šį laišką skamba galvoje – John‘o Lennon‘o „Imagine“: 
Above us only sky/ Imagine all the people/ Living for today... Ji 
geriausiai apibūdina tai, ką aš bandau dabar pasakyti. Manau, gana 
liūdnų minčių – juk Kalėdos. Gyventi reikia, ir gyvenimas (turėčiau 
sakyti Dievas) mus moko kristi ir keltis, ištverti jo siųstus 
išbandymus. Reikia džiaugtis, džiaugtis savo amžiumi, nes gyveni ir 
esi tik vieną kartą toks jaunas. Muzika, gamta, šeima, geri draugai, 
įdomi veikla – štai pagrindiniai džiaugsmo šaltiniai.  

Tikiuosi, kad šis laiškas tau priminė, kokioje aplinkoje gyvenai, 
kaip jauteisi, apie ką svajojai, dėl ko abejojai, su kokiomis mintimis 
nulydėjai besibaigiančius 2015-uosius. 

Su meile,  
dvylikametė aš, Liepa.  
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