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� Vokiečių kalbos diena 
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  Vilija Veverskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
 

PROJEKTAS ,,STUBURIUKAI“  
Taisyklinga kūno laikysena - tai išorinio grožio ir vidinės 

darnos atspindys. Ji sudaro optimalias sąlygas krūtinės ląstos, 
dubens, galūnių kaulų ir vidaus organų vystymuisi ir veiklai. 
Todėl jos formavimu būtina rūpintis nuo pat vaikystės. 
Netaisyklinga kūno laikysena retai būna įgimta, paprastai jai 
įtaką daro netinkama aplinka: mokinys sėdi persikreipęs, per 
mažai juda arba dirba tokius darbus, kurių krūvis neatitinka 
vaiko amžiaus.  

Todėl šiais mokslo metais minėtai problemai spręsti mūsų 
mokykloje vykdomas projektas ,,Stuburiukai“. Projekte 
dalyvauja 54 mokiniai, turintys problemų su stuburu, tai yra 
skolioze, lordoze ir netaisyklinga laikysena. Pagal gydytojų 
rekomendacijas mokiniai atlieka mankštą, kurią veda kūno 
kultūros mokytojos Laima Stanienė ir Aušra Rukšnienė. O 
kabinetuose skelbiama informacija, kaip taisyklingai sėdėti 
suole, kokį suolą pasirinkti pagal ūgį. 

 Tikimasi, kad šis projektas atkreips mokinių dėmesį į 
laikysenos sutrikimus ir galimų susirgimų riziką. 

Rūpinkitės savo sveikata! 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Augustė Vasiliauskaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

,,NEPALIKIME NESUTVARKYTO 
KAPO“ 

Artėjat Vėlinėms vėl bus artimųjų lankomi kapai, 
puošiami gėlėmis, uždegamos žvakutės. Tačiau senosiose 
miesto kapinėse yra daug kapų, kurių jau labai seniai niekas 
nelanko, niekas net neatsimena, kas juose palaidota. Todėl 
Mokinių tarybos iniciatyva šiemet vėl buvo surengta socialinė 
akcija ,,Nepalikime nesutvarkyto kapo“. 

 Po pamokų mokiniai, mokytojai skubėjo į miesto 
kapines, kur jau laukė neformaliojo švietimo ir nepamokinės 
veiklos skyriaus vedėjas Saulius Ambrazaitis, kapinių 
prižiūrėtojas Rimas Vanglikas. Jų vadovaujami mokiniai dirbo 
visą popietę ir išgražino daugybę amžinojo poilsio vietų. 
Prasmingoje akcijoje dalyvavo 8c, 7b, 8b, 6b, 5a, 5b, 8a, 9 
(mokinių tarybos nariai) ir 10 (mokinių tarybos nariai) klasių 
moksleiviai.  
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         M.Barboravičius, B.Bartkutė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 
SPALIO 5-OJI - TARPTAUTIN Ė 

MOKYTOJ Ų DIENA  
Rudens auksas vėl nuspalvino vieną iš prasmingiausių 

metų švenčių – Tarptautinę mokytojų dieną. Krintant nuo 
medžių lapams, byrant kaštonams ir papsint į žemę obuoliams 
dešimtokų pasirinktas šventinis motyvas – lėktuvėlis – tartum 
ragino mokytojus pakilti virš pilkos kasdienybės ir mokyti 
vaikus išskleisti skrydžiui sparnus...  

              

           
 Šventinis sveikinimas mokytojų kambaryje prasidėjo 

Alano Užemecko atliekama daina ,,Ta dovanėlė Tau – ruduo“. 
Nuoširdžius padėkos mokytojams žodžius išsakė Mokyklos 
tarybos nariai. Jaukiai skambėjo mergaičių vokalinio 
ansamblio ,,Pokštas“ atliekami kūriniai. Kaip ir kasmet 
mokyklos jaunieji žurnalistai paskelbė Geriausio mokytojo 
rinkimų rezultatus - nominaciją antrąkart pelnė informacinių 
technologijų mokytoja Virginija Ambriulaitytė. (Interviu su 
mokytoja skaitykite 4 psl.) 

 

 
         

Šventės siurprizas – projekto ,,Žalioji laboratorija“ 
parengtos nepaprastos puokštės mokytojams – tai sveikatos 
žolynų rinkinys.   

Daug gražių žodžių tą dieną nuskambėjo iš mokinių 
lūpų, daug gėlių buvo įteikta, daug šiltų apkabinimų, žavių 
šypsenų buvo išdalinta...  

,,Tegul išmintis, kūryba, pasiaukojimas puošia Jūsų 
sielas ir uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su 
mokiniais“, - linkėjo mokiniai. 
 

 
 

 

 
         Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 
DIENA, KAI GALIMA TAPTI 

MOKYTOJU  

 
Į šį kvietimą pasimatuoti mokytojo profesiją atsiliepė 

visas būrys tėvelių.  
Šventines pamokas vedė Inga Molevaitė, Sigita 

Kiudienė, Šarūnė Butkutė, Regina Baravykienė, Kristina 
Kasulaitienė, Jovita Liaudenskienė, Monika Kornikienė, Inga 
Beišytė, Dalia Gruodytė, Eglė Židžiūnienė, Vaidas Židžiūnas, 
Svajūnas Lukauskas, Danguolė Griškuvienė, Lina Navickienė, 
Vilma Račienė, Vaidotas Tamulis, Jūratė Gavėnienė. Iš viso 
įvyko net 20 įvairiausių pamokų. Netradicinėmis tapusios 
pamokos paliko daug puikių įspūdžių tiek mokiniams, tiek 
pačioms mokytojoms, tiek ir tėveliams, netikėtai trumpam 
tapusiems mokytojais.  

 
Šauni iniciatyva bus tęsiama ir kitais metais. Tikimasi, 

kad dar daugiau tėvelių norės trumpam pabandyti dirbti 
mokytojo darbą. O šįkart sumanymas puikiai pavyko šaunių 
tėvelių dėka! 
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         E.Beržanskytė, S.Petrauskaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės  

 
PARODA –  KONKURSAS  

„K Ą ŽEMEL Ė UŽAUGINO“   

Spalio 24-26 d. mokykloje vyko kūrybinių darbų paroda – 
konkursas tema „Ką žemelė užaugino“. Buvo siekiama 
atskleisti mūsų mokyklos bendruomenės narių kūrybiškumą, 
suburti mokyklos bendruomenę prasmingai veiklai, norima 
įtraukti į konkurso veiklą mokinius bei jų tėvelius. 

Organizatoriai –  
projekto ,,Žalioji 
laboratorija“ vadovai  
ir dalyviai – tikėjosi 
ugdyti dalyvių 

kūrybiškumą 
ruošiant darbus, 
ieškant rudens 
gėrybių spalvų ir 
formų įvairovės, 
skatino norą pažinti 

ir saugoti aplinką. 
Kūrybinių darbų parodos – konkurso „Ką žemelė 

užaugino“ eksponatams buvo keliami ypatingi reikalavimai: 
kūrybinis darbas (rudeninė puokštė, puokštė, kompozicija) 
sudaroma, panaudojant rudens gamtos gėrybes: gėles, 
daržoves, vaisius, sausas medžių šakas ir kitas gamtos 
medžiagas, be to, negalima daryti žalos gyvajai gamtai 
(pavyzdžiui, negalima naudoti žalių medžio šakų), o visi darbai 

atliekami panaudojant įvairias raiškos technikas. 
Kadangi vyko ne tik paroda, bet ir konkursas, buvo 

sudaryta vertinimo komisija, kuri nustatė prizininkus 
atsižvelgdama, kaip pateiktas kūrybinis darbas atitinka 
konkurso tikslus ir uždavinius, kokia kūrybinio darbo techninė 
kokybė, atlikimo technologijos sudėtingumas bei koks 
kūrybinio darbo estetiškumas, originalumas ir savitumas. 
Vertinimo komisija iš 75 pateiktų kūrybinių darbų nusprendė 
apdovanoti tuos, kurie buvo natūraliausi, kūrybiškiausi, 
kruopščiausiai ir originaliausi sukurti.  

Sveikiname kūrybiškiausių darbų autorius, kurie bus 
apdovanoti mokyklos direktoriaus padėkos raštais, rėmėjų 
prizais! 

Pradinių klasių mokinių grupė - I vietos laimėtojai: 
Enrikas Buitkus (,,Šimtakojis“), Emilija Golubovskaja 
(,,Mokyklinis autobusas“), Emilija Šadbaraitė (,,Gėrybių 
pintinė“), Deividas Abokaitis (,,Auksinis ruduo“), Petras 
Baravykas (,,Lėktuvas“), Leonardas Malvicas (,,Išdykėlių 
autobusiukas“), Denas Lukauskas (,,Mokyklinis autobusas“), 
Marta Lyneburgytė (,,Briedžiai“), Rasa Baravykaitė 
(,,Raganaitė“), Arnas Labanauskas (,,Žalčiukai“ ir ,,Gilių 
kava“), Gabija Lukoševičiūtė (,,Šokėja“); II vietos laimėtojai: 
Vakarė Dapkutė, Miglė Šleževičiūtė, Urtė Kasparavičiūtė, 
Jonas Mažeika, Dinas Dudėnas, Viktoras Ževžikovas, Igoris 
Ževžikovas, Eimantas Račas, Martynas Levickis, Marijus 
Rimkus, Vytautė Kalašinskaitė, Greta Šleževičiūtė; III vietos 
laimėtojai: Arnas Matukaitis, Martynas Kuncaitis, Kajus 

Palaitis, Aronas Gintaras, Luka Kasulaitytė, Adrijus 
Adomaitis, Matas Povilaitis, Deimantė Kriaučiūnaitė, Jorūnė 
Butikytė.  

5-8 klasių mokinių grupė – I vietos laimėtojai yra 5a ir 
5b klasių mokiniai, lankantys technologijų būrelį (vadovė 
Ž.Matukaitienė), jų darbas ,,Skrybėlaitės“; II vietos laimėtoja 
Kamilė Matukaitytė (,,Salotinė gėlė“); III vietos laimėtoja Eva 
Buitkutė (,,Atėjo ruduo“). 

Mokini ų tėvų grupė - I vietos laimėtoja, sukūrusi 
,,Rudens mozaiką“, yra Regina Baravykienė, II vietos 
laimėtojai – tai Sandra Morlencienė ir jos sūnus Domas 
Morlencas (,,Žvakidė moliūgas“), III vietos laimėtojos yra Inga 
Beišytė su dukra Kamile Purkute (,,Baisiamoliūgis“). 

Daugiausiai kūrybinių darbų pateikė ir prizais bus 
apdovanotos šios klasės: 2b klasės mokiniai (mokyt. 
Z.Ambrakaitienė) eksponavo 17 darbų, 1b klasės mokiniai 
(mokyt. K.Petkuvienė) – 15 darbų, 2a klasės mokiniai (mokyt. 
G.Mencienė) pateikė 13 eksponatų.  
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        Matas Matukevičius,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 
POKALBIS SU MOKYTOJA 

VIRGINIJA AMBRIULAITYTE  
Jaunieji žurnalistai kasmet, artėjant Mokytojo 

dienai, surengia geriausio mokytojo rinkimus. 
Mokyklos laikraščio ,,Žvilgsnis“ įsteigta nominacija 
jau antrąkart iš eilės įteikiama informacinių 
technologijų mokytojai Virginijai Ambriulaitytei. 
Jūsų dėmesiui – nuoširdus pokalbis su Mokytoja. 

Sakykite, mokytoja, kuo ypatingos Jūsų 
pamokos, kad jau antrą kartą laimite geriausios 
mokytojos nominaciją? Kokios yra Jūsų pamokos? 

Manau, kad mano pamokos nėra kažkuo 
išskirtinės. Gal tiesiog skiriasi bendravimas su 
mokiniais. Mokytojas nėra „aukščiau“ už mokinį: ir 
mokiniai, ir mokytojai turi gerbti vieni kitus.  

Ar tik ėjotės dar kartą laimėti? Kaip jau čiatės šį 
kart ą? 

Malonu būti mokinių mėgstama mokytoja. 
Nesitikėjau, maniau, kad laimės kuris kitas mokytojas.  

Smalsu sužinoti apie Jūsų mokyklinius laikus: 
ar patikdavo eiti į mokyklą? 

Man į mokyklą reikėdavo ateiti pėsčiomis 3,5 
kilometrus. Tai kai būdavo bjaurus oras, aišku, kad 
nesinorėdavo, bet visada eidavau. Nesu  be priežasties 
neatėjusi į mokyklą. 

Kas pasikeitė mokyklos gyvenime palyginus su 
tais laikais, kai Jūs mokėtės, ir dabar? 

Mokykla tapo demokratiškesnė, patobulėjo 
mokymo priemonės, atsirado kompiuteriai. Mes 
informacines technologijas mokėmės iš vadovėlių, 
kompiuteriu pradėjau naudotis tik studijuodama, jau 
universitete.  

Kodėl nusprendėte tapti mokytoja? 
Manau, kad mokytojo darbas yra prasmingas, todėl 

jį ir pasirinkau. 
Patarkite mūsų mokyklos mokytojams: ką 

reikia daryti, kad būtum geriausias mokytojas. 
Mokytojas turi nepamiršti, kad mokinys visų pirma 

yra Žmogus, kad ir mokinys gali blogai jaustis, gali 
turėti problemų ir t.t. Mokytojai turėtų būti 
supratingesni, jautresni. 

Ką dar norėtum pridurti, pasakyti? 
Ačiū visiems balsavusiems. Mokiniams linkiu 

sėkmingo mokymosi, o mokytojams ištvermės ir 
kūrybingumo. 

Ačiū už pokalbį. 

 
        Gabija Eicheltaitė,  ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

PIRMĄKART LIETUVOJE SURENGTA 
VOKIE ČIŲ KALBOS DIENA  

,, Ö kaip vokiškai?“ 
Kiekvienas iš mūsų svajoja keliauti po pasaulį, tapti labiau 

išprususiais ir daug mačiusiais piliečiais. O kad tai daryti būtų 
lengviau, jau nuo pradinių klasių mokomės užsienio kalbų. 
Populiariausias iš jų - anglų, vokiečių, rusų - renkasi ir mokosi ir 
mūsų mokyklos mokiniai. 

 Įžengus į mokyklą spalio 21 dienos rytą iš tiesų galėjai pajusti 
Vokietijos dvasią. Ekrane švietė pažintinis tekstas apie šią šalį, 
veidrodį puošė vėliava, o visą sieną užėmė mokinių piešti Vokietijoje 
gaminamų prekių ženklai. Koridoriais aidėjo dainos vokiečių kalba. 
Visi norintys galėjo dalyvauti viktorinoje apie Vokietiją: kas pagilinti 
žinias, o kai kas gal tiesiog paspėlioti. Nenuostabu, nes nemaža dalis 
mūsų mokyklos mokinių mokosi šios kalbos. Na, o tiems, kas 
nesimoko, tai buvo gera proga kuo daugiau sužinoti apie šią šalį. 

Dėkojame už įdomų renginį vokiečių kalbos mokytojai Ramintai 
Damušienei. 

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

APIE RENGINIUS TRUMPAI 
***** 

Spalio 21d. visi pirmokai buvo pakviesti į „Mokslo karalystę“, kur 
susipažino su Mokslo karaliumi ir karaliene Gramatika. Išlaikę  
egzaminus, kartu su ketvirtokais pažaidę ir pašokę, buvo iškilmingai 
karaliaus pasveikinti ir tapo tikrais „Mokslo karalystės“ piliečiais.  

***** 
Spalio 19 dieną pradinių klasių mokiniams vyko praktiniai saugos 
mokymai.  

*****  
Aplink Lietuvą širdies formos maršrutu pėsčiomis keliaujantis ir 
lėšas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams renkantis 
tauragiškis Saulius Bagdonas lankėsi ir mūsų mokykloje. 

         ***** 
Spalio 1-oji – Pasaulinė muzikos diena. Mūsų mokyklos 4b klasės 
mokiniai  muzikos dieną šventė kartu su Ąžuoliuko mokyklos 
priešmokyklinių grupių auklėtiniais. 

***** 
Rugsėjo 27 dieną 7-10 klasių moksleiviai, norintys išmėginti 
Konstitucijos žinias, laikė jau 10-ąjį Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos egzaminą.  

***** 
Rugsėjo 23 dieną 4 mūsų mokyklos aštuntokai ir 6 šeštokės kartu su 
mokytojomis ir direktoriumi lankėsi Punsko Dariaus ir Girėno 
pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje, kur vyko baigiamasis 
projekto „Mano kraštas – mano namai“ renginys. 
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