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STREIKAS 
Siekdami, kad būtų numatyti kompleksiniai visos 

švietimo sistemos pokyčiai ir atstatytas mokinio krepšelio 
finansavimas, pedagogai gruodį rengė įspėjamuosius streikus, 
o vasario 15 d. Vilniuje vyko mitingas. Tačiau nebuvo 
atsižvelgta į keliamus reikalavimus ir vasario 22 d. 
prasidėjo neterminuotas švietimo šakos streikas, kuriame 
dalyvauja dauguma mūsų mokyklos mokytojų. 
           Švietimo ir mokslo ministerija pranešė, kad Lietuvoje 
pedagogų streikas prasidėjo ir vyksta apie 200 švietimo 
įstaigų, esančių 43-ose savivaldybėse. Mokytojai reikalauja, 
kad būtų atkurtas mokinio krepšelio dydis iki buvusio 2009 m. 
sausio 1 d., kad nuo rugsėjo būtų pradėta įgyvendinti 
atlyginimų kėlimo programa, be to, siekiama, kad būtų 
atsisakyta per krizę įvestų vadinamųjų atlyginimų ,,žirklių“, 
kurios leidžia švietimo darbuotojams už tą patį darbą nustatyti 
nevienodą atlygį. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas 
pabrėžė, jog Vyriausybė per daug akcentuoja mokytojų 
atlyginimus. Tuo tarpu daug svarbiau yra ugdymo kokybė, 
todėl būtina grąžinti nurėžtas mokinio krepšelio lėšas, ir tik 
tada kalbėti apie modelių ar metodikų keitimą.  

Lietuvoje tėvus vienijančios organizacijos atstovai 
palaiko mokytojų streiką. „Natūralu, kad ši forma tėvams yra 
ypač nepatogi. Tėvai, solidarizuodamiesi su mokytojais, 
šiandien turėtų ieškoti priemonių, kaip užimti vaikus, – teigia 
Lietuvos tėvų forumo pirmininkas Audrius Murauskas. – Bet 
nepalaikyti pedagogų mes negalime vien dėl to, kadangi tikrai 
matome, kad mokytojų profsąjungos ne vienerius metus šiuos 
klausimus aštriai kėlė, bet nebuvo į juos įsiklausoma.“ Jis taip 
pat pabrėžė, kad pedagogai rengdami streiką savo reikalavimus 
reiškia teisėta forma, nes kitos priemonės jau išnaudotos. Anot 
organizacijos vadovo, tėvai supranta, jog norint gauti 
kokybišką paslaugą, būtina ir atitinkamai atlyginti 
pedagogams. 

 Mūsų mokyklos pedagogų nuomone, vykstantis 
švietimo šakos streikas yra puiki pilietiškumo pamoka, kai 

galima ne tik teoriškai kalbėti apie demokratiją, bet ir realiai 
tai patirti, išgyventi.  

Įdomias mintis, vos prasidėjus streikui, išdėstė Lietuvos 
ekonomistė, politikė, publicistė, ekonomikos vadovėlių 
autorė Aušra Maldeikienė, pasakiusi, kad streikuojančius 
mokytojus smerkiančius ,,komentarus rašo žmonės, kuriuos, 
nors ir jaučiasi protingi ir išsilavinę, vienija vienas didelis 
bendras jausmas — neapykanta savo vaikams. Taip. Ne 
mokytojams, ne mokyklai, o savo vaikams. Tokie žmonės savo 
šuns ar katės nepaliks saugoti pervargusiam žmogui, jie 
nesityčioja iš veterinarijos gydytojų, bet nuosavas vaikas jiems 
blogiau naminio gyvulėlio. Tą vaiką jie atiduos bet kam, 
nežiūrės, ar tas žmogus turi tinkamas kompetencijas (jeigu 
atlygis neadekvatus, kompetencijos, patinka tai ar ne, tikrai 
sumenks), ar jis pajėgus save apginti (jeigu nepajėgus, tikrai to 
neišmokys ir vaiko), ar jo akiratis platus ir jis turi įvairių 
galimybių jį plėsti (jei neturi, vaikas irgi to negaus).“ 

Ar patartumėte savo vaikui, besirenkančiam, kur 
studijuoti, rinktis pedagogo profesiją?.. 
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I PUSMEČIUI PASIBAIGUS 
Tiek mokslo metų pradžioje, tiek pasibaigus I pusmečiui 

mūsų mokykloje mokėsi 545 mokiniai. Kaip jiems sekėsi? 
Apžvelgti pusmečio rezultatus paprašėme direktoriaus 
pavaduotoją ugdymui Ramutę Beinerienę. 

Pirmiausiai buvo pasidžiaugta tais 1-4 klasių mokiniais, 
kurie I pusmetį pabaigė aukštesniuoju lygiu, ir tais 5-10 klasių 
mokiniais, kurie mokėsi vien dešimtukais arba gavo tik 9-10 
balų įvertinimus. Sveikinimo žodžių verti šie aukštesniuoju 
lygiu besimokantys mokiniai: Abokaitis Deividas 1a, 
Babonaitė Meida 1a, Keturauskas Matas 1a, Laurinaitytė 
Mileta 1a, Milius Ignas 1a, Šadbaraitė Emilija 1a, Luka 
Kasulaitytė 1b, Ugnė Kukytė 1b, Emilija Sofija Bosaitė 2a, 
Matas Burmonas 2a, Samanta Eidokaitytė 2a, Julius Kornikas 
2a, Vytė Liaudenskaitė 2a, Katrina Miliūnaitė 2a, Simonas 
Kaminskas 2b, Laurynas Micevičius 2b, Kamilė Purkutė 2b, 
Saulė Griškutė 2c, Domas Morlencas 2c, Butikytė Jorūnė 3c, 
Pinaitytė Vakarė 3c, Šleževičiūtė  Greta 3c, Gabija Dulaitytė 
4a, Vakarė Martišiūtė 4a, Pijus Greičius 4b, Ieva Benita 
Kubiliūtė 4b, Ugnė Čiauškaitė 4b, Kamilė Matukaitytė 4b; šios 
vien dešimtukais besimokančios mokinės: Jociutė Barbora 7c, 
Rainytė Viktorija 8a, Gabšytė Gintarė Gabrielė 8c; šie 9-10 
balų besimokantys mokiniai: Jancevičiūtė Gabija 5a, 
Micevičiūtė Miglė 5a, Andriukaitytė Akvil ė 5b, Gotautaitė 
Simona 5b, Jokimaitis Matas 5b, Globys Augustas 5c, 
Birgiolaitė Ugnė 6a, Lopetaitytė Samanta 6a, Pažereckaitė 
Liepa 6b, Vasiliauskaitė Gabija 6b, Zaksaitė Meda 6b, 
Štreimikytė Gabija 6c, Trumpickas Tajus Jonas 6c, Bajorinaitė 
Rūta 7a, Spaustynaitytė Sandra 7a, Urniežiūtė Viktorija 7a, 
Vilkenytė Paulina 7a, Dumčiūtė Enrika 7c, Klevinskaitė 
Viktorija 7c, Kuzminskas Matas 8a, Šlickytė Vaida 8a, 
Ambrutaitytė Kamilė 8b, Kovalenkaitė Aušrinė 8b, Brazhenko 
Viktoriya 8c, Lazdauskaitė Agnė 8c, Pocevičiūtė Andrėja 8c. 

Mokyklos direktoriaus Viljamo Bakšio padėkos raštais 
apdovanoti šie mokiniai, kurie per visą I pusmetį nepraleido nė 
vienos pamokos: Deividas Abokaitis 1a, Meida Babonaitė 1a, 
Kotryna Kiudytė 1a, Jonas Mažeika 1a, Ignas Milius 1a, Nojus 
Pažereckas 1a, Augustė Pranckaitytė  1a, Antarė Lukrecija 
Rimkutė 1a, Petras Lukas Baravykas 1b, Dinas Dudėnas 1b, 
Tomas Totilas 1b, Aronas Gintaras 1b, Faustas Pališkis 1b, 
Samanta Eidokaitytė  2a, Rūtenis Gervylius 2a, Vytė 
Liaudenskaitė 2a, Karolis Šimkūnas 2a, Vytautas Bankauskas 
2b, Beatričė Bosaitė 2b, Matas Mikelaitis 2b, Titas  
Vasiliauskas 2b, Evanas Klijūnas 2c, Adomas Kubilius 2c, 
Kajus Smetonis 2c, Saulė Griškutė 2c, Domas Morlencas 2c, 
Povilas Buitkus 3a, Elena Naujokaitytė 3a, Mantas Lopetaitis 
3a, Titas Pažereckas 3a, Orijana Noreikaitė 3b, Martynas 
Tamulis 3b, Augustas Keblaitis 3c, Ugnė Gudžiūnaitė 4a, 
Vytenis Jonaitis 4a, Gabija Mačiukaitė 4a, Gabija Naujokaitė 
4a, Deimantė Bendžiūtė 4a, Kornelija Mockutė 4b, Paulina 
Patašiūtė 4b, Plyčiuvaitytė Enrika 5c, Čiauška Tadas 6b, Jocius 
Erikas 6c, Simanavičiūtė Gabija 6c, Buitkus Martynas 7a, 
Aliošius Airidas 8b, Baltrušaitytė Malvina 8b, Grigoraitis 
Jaunius 10a, Globytė Karolina 6c. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Beinerienė 
akcentavo, kad siekiant dar geresnių rezultatų siūloma II 
pusmetį surengti kuo daugiau individualių pokalbių su 
mokiniais ir tėvais, aktyviau įtraukti tėvus ne tik sprendžiant 
ugdymosi problemas, bet ir taikant įvairią mokymosi pagalbą; 
taikyti įvairius ugdymo metodus, siekiant gerinti mokymosi 
motyvaciją; išnaudoti galimybę namų darbų ruošai mokykloje; 
daugiau dėmesio būtina skirti ir taikyti priemones tiems, kurie 

vėluoja į pamokas ir piktybiškai jas praleidžia; be to, vyks 
individualios ir grupinės konsultacijos, teminės klasių 
valandėlės, bus diferencijuotas mokymas (klasių dalinimas į 
grupes, diferencijuotos kontrolinės užduotys); žinoma, bus ir 
apdovanojimai už gerus pasiekimus. 

Baigdama pokalbį direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Ramutė Beinerienė linkėjo visiems mokiniams, dalykų 
mokytojams, klasių vadovams sėkmės ir padėkojo už atrastus 
naujus darbo su klase metodus bei formas. 

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

PER UŽGAVĖNES 
VIJOME IŠ KIEMO ŽIEM Ą 

 
 

Vasario 9 dieną mokykloje šventėme Užgavėnes. 
Sulaukėme svečių persirengėlių  –iš Jurbarko kultūros centro 
atlingavo iš žiemos miego pabudusi meška, ją lydėjo 
išdykėliškas velnias, linksmoji pelytė ir, žinoma, iš šiltųjų 
kraštų grįžusi gervė, o su jais visais – Kanapinis ir Lašininis. 

Aikštėje prie mokyklos akis išpūtusi spoksojo Morė: 
aplink ją sukosi linksmi persirengėliai, kaukėmis pasipuošę 
mokiniai. Morei buvo ko stebėtis – skambėjo liaudies dainos, 
sukosi vaikų šokių rateliai. Tiesa, nebuvo sniego, tai vydami 
žiemą šįkart vaikai nemėtė gniūžčių į nustebusią Morę, kuri 
buvo pasipuošusi baltu ilgu sijonu, raudonais marškinėliais ir 
apsigobusi skarele.  

Užgavėnių svarbiausias akcentas – Morės deginimas. 
Supleškinę Morę, skubėjome atgal į mokyklą, čia skanavome 
tradicinį Užgavėnių patiekalą – blynus.  
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         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
CHORŲ ŠVENTĖ 

 ,,ROJAUS OBUOLIUKAI“ 

 
Ar žinojot? Ar girdėjot? Vasario viduryje auga rojaus 

obuoliukai! Sakot - taip nebūna? Būna ir dar kaip būna! Tuo 
galėjo įsitikinti visi, kurie vasario 12 dieną apsilankė mūsų 
mokykloje. Nuo ankstyvo ryto prie jos stojo geltoni 
autobusiukai, o iš jų tarsi nuo obelų nukritę pasipylė mažesni ir 
didesni obuoliukais pasipuošę mokinukai. Visi jie skubėjo į 
pradinių klasių chorų šventę ,,Rojaus obuoliukai“. 

Mokyklos salė skendėjo spalvų ir šurmulio jūroje! 
Tautinės vėliavos spalvų obuoliukais pasipuošę jaunieji 
dainininkai nekantriai laukė savo eilės, kad parodytų tai, ko 
išmoko, o salėje sėdintys – nekantravo pasiklausyti nuostabių 
dainų. Renginys prasidėjo visų chorų kartu atliekama daina 
,,Rojaus obuoliukai“. Salė aidėjo nuo skambių balsų! O tokių, 
bendrai atliekamų dainų, skambėjo net keturios. Bendram 
darbui nuteikė Naujamiesčio pagrindinės mokyklos jaunučių 
choro atliekama daina ,,Bičiulių himnas“ (vadovė 
D.Janušaitienė). Nors ir su obuoliukais atlape, bet apie žiemą 
priminė Rotulių pradinės mokyklos choro daina ,,Žiemos 
paltas“ (vadovė D. Birgiolienė). Čia pat apie pavasarį prakalbo 
Girdžių pagrindinės mokyklos choro daina ,,Lietutis“ (vadovė 
O. Patašienė). Apie dar vieną, visiems brangią šventę, priminė 
bendra chorų daina ,,Ačiū tau, Tėvyne“. ,,Kur Tėvynė, ten ir 
mokykla“ - šią mintį mums perdavė Veliuonos A. ir J. Juškų 
gimnazijos choro atliekama daina ,,Vis arčiau mokyklos“ 
(vadovė D. Jurevičienė). O štai Jurbarkų darželio-mokyklos 
jaunučių choras priminė, kad šventė skirta mažiesiems 
mokinukams. Jų dainelė taip ir vadinosi - ,,Žaislai išdykėliai“ 
(vadovė A. Latožienė). Jei buvo dainų apie mokyklą, apie 
Tėvynę, apie vaikystę, tai kaip be dainų apie mamą. 
Brangiausiam žmogui savo dainą ,,Mano močiutė turi 
smuikelį“ skyrė Šimkaičių J.Žemaičio pagrindinės mokyklos 
choras (vadovė R. Girdzijauskienė), o bendrai atliekama daina 
,,Tau, mamyte“ suvirpino ne vienos mamos širdį. Gėriui, 
švelnumui kvietė mūsų mokyklos jaunučių choro atliekama 
daina ,,Saulelė“ (vadovė S.Januškevičienė). Na, o kai į sceną 
užlipo Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 
choras (vadovė D. Janušauskienė) ir mūsų mokyklos choras 
,,Linksmas“ (vadovė M. Buitkuvienė), nuo jų atliekamų dainų: 
,,Gimtinė“, ,,Šarkos vestuvės“, ,,Nepaskutinis suktinis“, aidėjo 
ne tik salės, bet ir koridoriaus sienos. Beje, šie chorai ruošiasi 
respublikinei dainų šventei, tad palinkėkim jiems sėkmės!  

,,Gera būti kartu“ - ši daina, atliekama visų chorų, 
pasakė viską, kas vyko tą dieną. Šventės šurmulys pamažu 
rimo, mažieji dainininkai su gautomis saldžiomis dovanomis 
skirstėsi, bet su džiaugsmu lauks kitų metų šventės, kol 

nepailstanti šios šventės organizatorė mokytoja Monika 
Buitkuvienė vėl juos sukvies į vaikystės sodą. 
 

 
        Nedas Gervylius, 4a klasė 

 
GERA BŪTI KARTU  

   Vasario 12 dieną mūsų mokykloje vyko pradinių klasių 
mokinių dainų šventė „Rojaus obuoliukai“. 

Kol rinkosi choristai iš kitų mokyklų, mes klasėse 
dainavome karaokė. Buvo taip linksma, kad net šokome. 
Vėliau 1-2 klasių mokiniai piešė muziką. „Patiko piešti ir 
dainuoti“,- sako Denas, Mantas, Evanas, Vitalija iš 2c klasės. 
„Patiko piešti ir klausytis muzikos“, - jiems pritaria ir Kamilė 
iš 2b klasės. „Patiko piešti ir būti su draugais“, - dalijasi 
įspūdžiais Liepa iš 2b klasės. Tuo tarpu trečiokai gamino 
muzikos instrumentus. „Man dainuoti nelabai patiko, o kurti 
instrumentus labai patiko. Aš instrumentą pagaminau iš tuščios 
dėžutės ir metalinės grandinėlės“, - pasakoja Gabrielė iš 3a 
klasės. „Patiko puošti būgnus. Ant jų užrašiau „Kraujo 
šūksnis“. Būgnus pagaminau iš dėžės ir dviejų plastikinių 
lėkščių. Man labai patiko!“ – neslepia susižavėjimo Donata iš 
3a klasės. ,,Man ši pamoka labai patiko. Labiausiai patiko 
dainuoti ir gaminti muzikos instrumentą. Norėčiau, kad ir kitais 
metais taip būtų“,- sako Gabija iš 3a klasės. Tuo metu mes, 
ketvirtokai, kūrėme muziką. Pirmiausiai galvojome dainai 
žodžius. Kadangi per pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos 
pamokas mokėmės Lietuvos istoriją, tai dainoje pasakojome, 
kaip puolė kryžiuočiai, kaip išsaugojome lietuvių kalbą ir raštą, 
kaip atkūrėme nepriklausomybę. Įdomu buvo iš daug 
pasiūlymų išrinkti gražiausius žodžius, sunkiausia - sukurti 
melodiją: vieniems žodžiams labiau tiko rūsti, iškilminga 
melodija, kitiems - švelni, lyriška. Smagiausia užduotis - 
sugalvoti ritminį pritarimą. Kilo didžiulis triukšmas: vieni 
trepsėjo, kiti plojo, treti beldė į staliukus.  

Papietavę rinkomės į aktų salę pasiklausyti chorų 
atliekamų dainų. Koncerto metu neteko nuobodžiauti. Kai 
kurias dainas mokėjome ir galėjome dainuoti kartu. O 
pertraukėlių tarp dainų metu reikėjo būti ypač atidžiam, kad 
galėtum tiksliai pakartoti dainuojamą posmelį ir 
nepražiopsotum, kada reikia ploti geltoniems, žaliems ar 
raudoniems (pagal tai, kokios spalvos obuoliuką turi 
prisisegęs). Girdėjome daug gražių dainų, bet mūsų klasės 
mokiniams labiausiai patiko paskutinės dainos: „Šarkos 
vestuvės“ ir „Suktinis nepaskutinis“. Nors jos ilgos, 
sudėtingos, bet įdomios, linksmos, su metalofonų, varpelių, 
pagaliukų ritminiu pritarimu.  

Gera būti, dainuoti ir veikti kartu.   
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          Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 
SUSIPAŽINKITE –  

JAUNASIS KŪRĖJAS  
ALANAS UŽEMECKAS 

 
                                                                                                                       

Penktokas Alanas Užemeckas laikraščio skaitytojams 
suteikė išskirtinę galimybę susipažinti su savo 
sukurtomis ir paties iliustruotomis knygutėmis bei 
atsakė į keletą klausimų. 
Kodėl kilo mintis kurti knygutes? 
Tereikėjo pasikliauti vaizduote, manau, kad kiekvienas 
visada gali rašyti, kiek tik nori, jeigu tik turi ūpo. 
Kiek ir koki ų knygučių esi parašęs? 
Labai mėgstu rašyti istorijas. Esu jų prirašęs pilną 
lagaminą. 
Ar patinka skaityti? Kokias knygas skaitai? 
Tikrai mėgstu skaityti visokias istorijas, ypač patinka 
,,Brolių Grimų pasakos“, ,,Mamulė Mū“. 
Kokia pirmoji perskaityta knyga? 
Tai buvo žurnalas ,,Donaldas ir kiti“. 
Ką patartum vaikams, kurie nemėgsta skaityti 
knygų? 
Patarčiau pradėti skaityti plonas knygeles. Skaityti 
reikia, kad vaikas lavėtų. 
Dėkojame už pokalbį ir skaitytojams pateikiame 
ištrauką iš vienos Alano knygutės.  

 
Varnos gimtadienis 

 
Atėjo varnos gimtadienis. Miesto direktorius 

nupirko tortą su balionu. Ragana paruošė stalą. Visi 
varnai sudainavo ,,Su gimimo diena‘‘. Varnai jau 
šešeri.  

- Kiek čia žvakių? – paklausė varna. 
- Šešios! – atsakė ragana Nina. 
Krankė labai džiaugėsi. Visi trys žaidė, 

šnekučiavosi iki vakaro. Vakare gimtadienis baigėsi. 
Dovanos buvo išpakuotos. Laikas miegoti. 

- Buvo smagu! – pasakė direktorius. 
- Labai! – atsakė ragana Nina. 
- Kitą kartą bus dar smagiau! – pasakė Krankė ir 

nuėjo į lovą.  
Taip linksmybės baigėsi. Direktorius išėjo namo, o 

varna Krankė su Nina susapnavo Krankės gimtadienį. 
Šššš! Tyliai būkite. Nepažadinkite jų. Labos nakties! 

 

 

 
 

Visus, visus, didelius ir mažus, kovo 4 d. 

(penktadienį) kviečiame į bendruomenės 

dieną „Kaziuko mugė“. Bus galima prekiauti 

savo dirbiniais, maisto gaminiais, pagamintais 

iš saugių žaliavų. Kviečiame dalyvauti ir 

mokinius, ir tėvelius, ir kitus bendruomenės 

narius. Pradžia 9.00 val. Galėsite ne tik 

naudingų dalykų sužinoti, bet ir pirkti, 

parduoti, šokti, dūkti, smaguriauti ir linksmai 

pabūti... PROGRAMA. 9.00 val. atidarymas 

mokyklos fojė. 9.05 – 12. 00 val.- mugės 

lankymas, edukacinės veiklos V-X klasių 

mokiniams (etnografiniai papročiai, šokiai, 

žaidimai, arbatos ragavimas ,,Žaliosios 

laboratorijos“ arbatinėje, etnografiniai 

piešiniai, dainos, rankdarbių dirbtuvės). 

DALYVIŲ REGISTRACIJA Dalyvius vasario 11 

d. – vasario 24 d. registruoja I-IV klasių 

mokytojos, V-X klasių vadovės. 

 
Organizatoriai - mokytojai Augustinas, Aušra, 

Monika, Jolanta, Nijolė, Stanislava, Vilija, Zita 
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