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       ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

SPORTO ŠVENTĖ 
 

 
 
Gegužės 22 dieną vyko kultūrinė - pažintinė veikla 

,,Sporto šventė“. Tai tradicinė mūsų mokyklos šventė, 
rengiama baigiantis mokslo metams. 

Pradinių klasių mokiniai šventę pradėjo 
mankštindamiesi  mokyklos sporto aikštėje. Mankštą vedė 
projekto ,,Stuburiukai“ vadovės. Vėliau surengtas ,,Myliukės 
bėgimas“  paimsrio pėsčiųjų ir dviratininkų taku. Bėgimą 
paįvairino tokios užduotys: kamuolio smūgiavimas  į vartus, 
šuolis į tolį įsibėgėjus, kamuolio metimas į taikinį bei kibirą, 
virvės traukimas, šuoliavimas su maišais, šuoliai į tolį iš 
vietos, šuoliukai per šokdynę, bėgimas šaudykle. 

Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo „Water bottle flip“ 
konkurse, žongliravimo kamuoliu, rankų lenkimo varžybose, 
kimštinio kamuolio metimo, šuolio į tolį iš vietos rungtyse, 

žaidė „Kryžiukus ir nuliukus“, traukė virvę bei rungtyniavo 
linksmosiose estafetėse. 

Kultūrinė - pažintinė veikla ,,Sporto šventė“ puikiai 
pavyko: sakoma, kad fizinis aktyvumas yra būtinas palaikyti 
gerai sveikatai – fizinei ir dvasinei. 

 
 

 
UNIFORMŲ MUGĖ 

2017 m. gegužės 22 d. – 
birželio 8 d. mokykloje 
vyks dėvėtų mokyklinių 
uniformų pardavimo-
pirkimo mugė. 
Švarias ir tvarkingas 
dėvėtas uniformas reikia 
atnešti į mokyklos 
„Uniformų keitimosi“ 
rūbinę. Ant uniformų 
prašome prisegti lapelį su 
pardavimo kaina ir 
telefono numeriu. 
Dėl uniformų atidavimo 
parduoti arba matavimosi kreiptis į mokyklos budėtojas I 
aukšte. 
Išsirinkus tinkamą uniformą tiesiogiai tartis su pardavėju 
telefonu, kurį šis nurodė. 
Neparduotas uniformas pasiimti iki birželio 10 d. 
(šeštadienio). 

Mokyklos administracija 
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         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
ŠOKIO ŠVENTĖ 

 
Nors ir pavasario vidurys, tačiau orai nenustoja mūsų 

stebinti: lyja, šalta, kartais net prisninga. Smagu žiūrėti, kaip iš 
po sniego šypsosi žibutės, geltonuoja narcizai, nedrąsiai kelia 
galvas tulpės. Sakyk ką nori  - pavasaris! Ir niekas jam 
nesutrukdys. Kaip ir niekas negali sutrukdyti jau 12 kartą mūsų 
mokykloje vykstančiai šokių šventei.  

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šią balandžio 21-ąją 
mokykla skendo spalvų ir klegesio jūroje. Gausybė šokti 
trokštančių vaikų, vedamų savo svajonės, nekantriai laukė eilės 
parodyti ką moka ir ką gali. Kaip ir dera, šventės pradžią 
paskelbė mokyklos direktorius Viljamas Bakšys. O tada ir 
prasidėjo! Pirmasis į sceną įropojo didelis, spalvotas 
„Kirmėliukas“ (šiuolaikinio šokio studija ,,Dona“, vad. K. 
Donauskienė). O kur kirmėliukas, ten ir ančiukai. Jų šokį 
sušoko mažieji šokėjai iš Skirsnemunės (Skirsnemunės mėgėjų 
šiuolaikinių šokių grupė ,,Enigma“). Jei jau šokti, tai šokti. O 
kokie šokiai be disco? Taip ir vadinosi, spalvotais perukais 
pasidabinusių mažųjų šokėjų iš „Nykštuko“ pasirodymas 
(lopšelio-darželio „Nykštukas“ šokių studija, vad. R. 
Žemelienė). Po jų į sceną pažiro daug mažų vabaliukų, tokių 
drąsių ir nelabai... („Ąžuoliuko“ mokyklos „Širdukų“ grupė). 
Vabaliukus išbaidė „Muilo burbulai“ („Ąžuoliuko“ mokyklos 
„Musmiriukų“ grupė). O kur daugiausia vabaliukų? Žinoma, 
ten, kur šilta! Būtent ten, į Afriką, mus ir nukėlė nuotaikingas 
„Žmogeliukų“ („Žmogeliukai“, vad. L. Žukauskienė) šokis. Po 
tokio energijos pliūpsnio nusiraminti padėjo Garliavos šokėjai 
(Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos ketvirtokų šokanti 
klasė, vad. S. Greičiuvienė). Ramią, skaidrią nuotaiką 
paskleidė A. Sodeikos meno mokyklos šokių kolektyvas (vad. 
K. Donauskienė). Smagiu liaudišku šokiu pralinksmino 
Gelgaudiškio pagr. mokyklos jaunučių tautinių šokių 
kolektyvas ,,Liocukas“ (vad. E. Balčiūnienė). Tarsi pievų ir 
žiedų fėjos po sceną pleveno ,,Donos“ šokėjos (vad. K. 
Donauskienė). Lyg jau ir pranašaudamas šventės pabaigą, 
šokių kolektyvas ,,Liocukas“ sušoko „Delnų polką“, o jiems 
pritarė Garliavos šokėjai su „Bai bai bai“. Jie neklydo: juk 
viskas, kas gera ir smagu, kažkada turi baigtis.  

Atsisveikinti su smagiu šokiu, skirtu Tėvynei, kaip ir 
dera pakvietė šventės šeimininkai „Žmogeliukai“. Kartu su 
vadove Lolita Žukauskiene jie ant kojų  sukėlė visą salę!  Na, o 
tada laukė dovanos ir nuoširdus atsisveikinimas. Šurmulys tilo, 
šokėjai skirstėsi, o liūdna, ištuštėjusi  mokyklos salė liko laukti 
kitų metų ir naujų vadovės Lolitos Žukauskienės idėjų!  

 

 

 
        Silvija Petrauskaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

UŽSIENIO KALBŲ RENGINYS 

 
Balandžio 20-oji tapo ypatinga diena mūsų mokykloje, 

nes vyko seminaras-praktikumas ,,Užsienio kalbų mokymąsi 
motyvuojanti metodų ir strategijų dermė“. Pasak metodologų, 
efektyvus bei prasmingas mokymas yra tada, kai aiškiai 
suvokiamas jo 
tikslas ir kelias 
jam pasiekti.  

Seminarą 
pradėjo mokytoja 
R. Damušienė 
tema ,,Paauglių 
ugdymo ypatybės 
užsienio kalbų 
mokymo procese“. Taip pat pranešimus skaitė ir kitos 
mokytojos: N. Juknienė, V. Šlickytė, L. Zakarienė, K. 
Sinkienė, N. Vizbaraitė, N. Labinskienė, V. Pakinkytė, D. 
Vaznienė. Seminaro-praktikumo programą užbaigė mokytojos 
L. Stanienė ir V. Kulikauskienė pasisakydamos tema 
,,Užduočių diferencijavimas anglų kalbos pamokose“. 

Renginio dalyviai patobulino profesines ir bendrąsias 
kompetencijas: planavimo, mokinių motyvavimo, pasiekimų 
bei pažangos vertinimo. 

 

,,MIESTELIO  DIENOS“ 

 
 
Gegužės 5-6 d. vykusiame miestelio dienų renginyje pasirodė 
ir mūsų mokyklos jaunieji atlikėjai: septintokė Gerda 
Stanaitytė,  šeštokai Alanas Užemeckas ir Deimantė 
Stankevičiūtė, šiuolaikinių šokių grupė „Domino“, pradinukų 
šokių grupė, vaikų šokių grupė „Žmogeliukai“, vokalinis 
ansamblis „Pokštas“. 
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         Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

GEGUŽĖS 10-OJI – EDUKACINIŲ 
VEIKLŲ DIENA! 

Mokytojai šią dieną vadina ,,koncentro diena“, mokiniai 
- ,,nepamokinės veiklos diena“, tėvams ji yra diena, kai 
vaikams nevyksta pamokos... Taigi gegužės 10 dieną buvo 
vykdoma įvairiausia įdomi edukacinė veikla.  

Štai 5 klasių mokiniai keliavo į Sudargą, grožėjosi 
piliakalniais, išgirdo nemažai įdomių istorijų. Mokiniai 
susidomėję daug  klausinėjo savo mokytojų ir atliko parengtas 
užduotis. Kitoje Nemuno pusėje matė savo gimtąjį kraštą 
Jurbarką. Nuo Sudargo piliakalnių grožėjosi nuostabiais 
vaizdais.  

6 klasių mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, kurios 
vyko netradicinėse mokymosi aplinkose – Jurbarko rajono 
Panemunės pilies prieigose. Moksleiviams vyko įvairūs 
užsiėmimai: sportiniai ir muzikiniai žaidimai, audinių 
marginimas natūraliomis gamtinėmis medžiagomis. 

7 klasių mokiniai leidosi į  ilgą, bet turiningą ir įdomią 
kelionę. Jie lankėsi Vinco Kudirkos muziejuje (Kudirkos 
Naumiestis), buvo prie Vinco Kudirkos kapo miesto kapinėse, 
prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklo.  

 
8  klasių mokiniai dalyvavo projektinių darbų „Gamta ir 

mes“ užsienio kalbomis kūrime, savo atliktus darbus pristatė 
vieni kitiems. Veikla vyko mokyklos edukacinėse erdvėse. 

9 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje 
„Vandens ekologija“. Jie lankėsi UAB „Jurbarko vandenys“ ir 
susipažino su vandens tiekimo, valymo technologijomis bei 
gamtos mokslų taikymu praktikoje.  

10 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje 
,,Ekonomika matematikoje“. 

 
Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 
MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS 

Toliau skelbiame  įvairių konkursų, olimpiadų laimėtojus – 
turime kuo pasidžiaugti:  rajoninė technologijų olimpiada – 
Irmantas Norkūnas, 8a kl., I vieta (bei dalyvavimas 
respublikinėje technologijų olimpiadoje) ir Gabrielė 
Grabauskaitė, 8c kl., II vieta (mokyt. Ž.Matukaitienė);  
rajoninė matematikos olimpiada – Barbora Jociutė, 8c kl., I 
vieta ir Pijus Greičius, 5b kl., III vieta (mokyt. 
D.Aksamitauskienė), Gabrielė Bartkutė, 6a kl., II vieta (mokyt. 

L.Knašienė); rajoninė informacinių technologijų olimpiada – 
Rūta Bajorinaitė, 8a kl., I vieta, Enrika Dumčiūtė, 8c kl., I 
vieta, Augustinas Jurkšas, 8c kl., II vieta, Gabija Eicheltaitė, 8a 
kl., III vieta, Milda Žievytė, 8b kl., IV vieta, Raminta 
Rakštelytė, 5b kl., II vieta (mokyt. V.Ambriulaitytė); 
matematikos konkursas „Kengūra“ – Jorūnė Butikytė, 4c kl., II 
vieta, (mokyt. J.Unguraitienė); rajoninis piešinių konkursas  – 
Otilija Gavėnaitė, 4c kl. I vieta (mokyt. J.Unguraitienė); mažoji 
jaunųjų jurbarkiečių olimpiada – Liepa Pažereckaitė, 7b kl., III 
vieta, Laurynas Jonikas, 8a kl. ir Miglė Remeikytė, 7b kl., 
paskatinamosios vietos (mokyt. A.Jociutė); Vytauto Didžiojo 
vardo istorijos konkursas – Barbora Jociutė, 8c kl., II vieta 
(mokyt. A.Jociutė); Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių 
istorijos konkursas  – Gabrielė Grabauskaitė, 8c kl., III vieta, 
Andrius Vilkelis, 8c kl. III vieta ir  Barbora Jociutė, 8c kl., III 
vieta (mokyt. A.Jociutė). 
        Sveikiname! 

 
Nuotraukoje (šaltinis – jvdm.lt) -   8c klasės  mokiniai G. 
Grabauskaitė, B. Jociutė  ir A.Vilkelis, kurie dalyvavo 17-ame 
nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir 
netekčių istorija“. Mokinių darbas „Viltis“,  skirtas žmogaus 
būties lageriuose ir tremtyje įamžinimui, laimėjo III vietą. 
Mokinius konkursui ruošė mokytojos Ž. Matukaitienė ir A. 
Jociutė.  

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

 

KONFERENCIJA 
      Gegužės 17 d. vyko respublikinė mokytojų teorinė-praktinė 
konferencija „Individualizavimas ir diferencijavimas 
pamokoje“.  Konferencijos tikslas – pasidalinti sukaupta gerąja 
darbo patirtimi siekiant kiekvieno mokinio pažangos taikant 
individualizavimą ir diferencijavimą pamokoje. Tai bendras 
Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos ir Jurbarko švietimo 
centro renginys. 
     Konferencijoje dalyvavo 120 mokytojų, ugdymo įstaigų 
vadovų, direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų, 
specialistų iš Šilalės, Šilutės, Jurbarko, Tauragės, Raseinių, 
Šakių, Vilkaviškio, Prienų miestų ir rajonų, Kauno J. Laužiko 
specialiosios mokyklos, Kauno rajono Vilkijos, taip pat 
Pagėgių savivaldybės. 
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       ,,Žvilgsnio“ inf. (šaltiniai – jvdm.lt bei mokyklos 
facebook puslapis) 

 

TRUMPAI 

Kovo mėn.  Mokyklos jaunučių choras 
(vadovė S. Januškevičienė) pirmąkart dalyvavo 
 festivalyje „Lai skamba jaunos širdys“  ir iškovojo 
originaliausios dainos atlikimo diplomą. Pasirodymus 
vertino dvi komisijos: suaugusiųjų ir moksleivių. 
Smagu, kad moksleivių vertinimo komisijoje 
dalyvavo ir mūsų choro narė Emilija Bosaitė. Po 
pasirodymų  ir apdovanojimų choristams buvo 
organizuota edukacinė ekskursija į Gelgaudiškio 
dvarą, o vadovai turėjo galimybę pabendrauti dvaro 
menėje. 

Balandžio mėn.  Jau daugiau kaip dešimtmetį 
vyksta rajoninis „Rusiškų dainelių rytmetis“, šiemet 
„perkrikštytas“ į „Dainuojame užsienio kalba.“ 
Pasikeitus pavadinimui, pasikeitė ir dalyviai – 
dalyvavo ne tik rusų, bet ir vokiečių kalbos 
besimokantys mokiniai.  Mūsų mokyklai atstovavo 
6a kl. (mokytoja D. Vaznienė), 7c kl. (mokytoja  V. 
Pakinkytė), 8b kl. (mokytoja V. Pakinkytė), 6b kl. 
(mokytoja R. Damušienė) komandos. Visi buvo 
apdovanoti organizatorių paruoštais padėkos raštais 
už meniškiausius, muzikaliausius, linksmiausius, 
kūrybiškiausius pasirodymus.  

Balandžio 15 d. (šeštadienį) mokyklos skautai 
kartu su Jurbarko Naujamiesčio ir Raudonės 
pagrindinės 
mokyklos 
skautais 
dalyvavo 
sueigoje 
„Darom 
2017“, pagal 
Lietuvos 
skautijos NVŠ 
programą 
„Lietuvos 
skautijos 
vaikų ir 
jaunimo 
programa 
(Jurbarko r.).  
 

Balandžio 21 dieną mokykloje vyko 5a ir 5b 
klasių mokinių susitikimas su Jurbarko rajono 
savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja 
Laima Gardauskiene. Pokalbį apie mokinių teises ir 
pareigas reglamentuojančius dokumentus inicijavo 
mokyklos socialinė pedagogė Nijolė Paulikienė. 
Moksleiviams buvo įteiktos ,,Vaiko Konstitucijos“.  

 Balandžio 22 dieną grupelė mokyklos 
mokinių dalyvavo nacionalinėje aplinkos tvarkymo 
akcijoje „Darom 2017“ – tvarkė jurbarkiečių 
mėgstamo vandens telkinio, vadinamo Karjerų vardu, 
pakrantes. Visi akcijos dalyviai apdovanoti 
asmeniškomis organizatorių padėkomis už 
pilietiškumą ir savanorystę bei aktyvų ir nuoširdų 
dalyvavimą aplinkos tvarkymo veikloje DAROM 
2017.  

 Balandžio 28 d. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje trečią 
kartą susitiko Vytauto Didžiojo vardą turinčios švietimo įstaigos – 
Vilniaus, Klaipėdos ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, 
Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla ir Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetas. Susitikimai būna išskirtiniai – kasmet 
kitame mieste ir kitoje mokykloje. Susitikimo metu mokyklos 
atstovai pristatė savo mokyklą, klausėsi VDU lektorės dr. Laimos 
Bucevičiūtės paskaitos „Lietuvos valstybės teritorija ir sienos XV-
XVI a.“, mokiniai varžėsi dėl geriausio istorijos – Vytauto 
Didžiojo epochos – žinovo vardo. Komandą ruošė mokytoja A. 
Jociutė. 

 

Gegužės 9 d. – Europos diena. Tai kasmetinė tarptautinė 
šventė, simbolizuojanti Europos taiką ir vienybę. Europos Taryba 
šią šventę švenčia gegužės 5 d., Europos Sąjunga – gegužės 9 d. 
Mūsų mokyklos mokiniai šią dieną pažymėjo tradiciškai - 
dalyvaudami Europos egzamine (10 kl. mokiniai) ir Bandomajame 
Europos egzamine (8-9 kl. mokiniai).  

Gegužės 9 d. Kęstučio batalione  lankėsi trečiokai, kurie 
susipažino su bataliono istorija, karių naudojamais ginklais ir 
technika. Apžiūrėjo karių gyvenamąsias patalpas. 

 

Gegužės 11 d. Jurbarko miesto bibliotekoje vyko vaikų 
knygos šventė „Ganom juodas aveles“. Šventėje svečiavosi poetė 
Zita Gaižauskaitė. Įvyko du viešnios susitikimai su mūsų mokyklos 
pradinukais. Vaikai ne tik klausėsi poetės skaitomų eilėraščių, bet 
ir patys, pasipuošę kaukėmis, dalyvavo skaitymuose ir 
inscenizacijose. 
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