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       Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

SVEČIUOSE PAS KOLEGAS 
 

 
 
Pavasaris, čiulba paukščiai, saulė šildo jau prabudusias 

gėles, skraido drugeliai. O mokykloje šurmulys, visi skuba į 
pamokas ir laukia, kada bus galima išeiti į lauką - čia siaučia 
šilti saulės spinduliai.  

Nuo pat ryto ir aš nerimauju, juk šiandien ne šiaip sau 
diena: mes, jaunųjų žurnalistų būrelis, keliausime į 
populiariausią Jurbarko miesto ir rajono laikraštį „Mūsų 
laikas“! Pagaliau, praėjus 6 pamokoms, mes visi sustojam prie 
durų ir laukiam dar neatėjusių žurnalistų. Išsiruošiame į 
kelionę!  

Nepraėjus tikriausiai nei 15 minučių mes jau stovime 
prie „Mūsų laiko” durų. Mus pasitinka maloni moteris ir 
įleidžia į labai jaukią redakciją. Įsitaisome ant minkštų kėdžių 
ir klausomės „Mūsų laiko“ vadovės Oksanos Mazur bei 

korespondentės Linos Juškaitienės. Ir ko tik mes nesužinojom! 
Išgirdom įvairių istorijų apie žurnalistiką, buvo ir baugių 
momentų, be to,  netgi atsivertėme leidinio archyvus. Pasirodo, 
,,Mūsų laikas“ 
pradėtas leisti 
2003 metais, jis 
buvo pirmasis 
spalvotas 
laikraštis 
Jurbarko krašte! 
Be to, kaip 
nustebome 
sužinoję, kad šis 
laikraštis 
pradėtas leisti tik 
vieneriais metais 
anksčiau už 
mūsų mokyklos 
laikraštį ,,Žvilgsnis“. O kaip buvo džiugu, kai aptikome 
laikraščio numerius, kur jaunesni žurnalistai net rado įrašus 
apie savo gimimą!  

Žinoma, labai įdėmiai klausėmės ir sužinojome, koks 
sunkus, bet įdomus gali būti žurnalisto darbas. Pasidalijome 
savo patirtimi ir mes. Pristatėme mūsų mokyklos laikraštį 
„Žvilgsnis“, papasakojome, koks kartais ir mūsų, jaunųjų 
žurnalistų, darbas gali būti nelengvas. Tačiau ir mes, ir „Mūsų 
laiko“ darbuotojai žino, kad vis dėlto verta stengtis. Juk 
žurnalisto profesija - viena iš įdomiausių! 

 
Baigiantis susitikimui mes visi gražiai atsisveikinome ir 

pasukome savais keliais. Manau, kad tikrai kiekvieno iš mūsų, 
jaunųjų žurnalistų, širdyje sužibėjo noras ir siekimas daugiau 
sužinoti apie žurnalistiką. O gal kažkuris iš mūsų kada nors 
taps tikru žurnalistu? Gal net ir „Mūsų laikui“ rašys? 
Pagyvensim - pamatysim! 
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         Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
ŠURMULIAVO KAZIUKO MUGĖ 

 
Po ilgos ir niūrios žiemos visi dairomės į dangų ir 

ieškome nors mažiausio pavasario pranašo. Na, o mūsų 
mokyklos mokiniai tiksliai žino, kada prasideda pavasaris. Tai 
- Kaziuko mugė!  

Jau keletą metų iš eilės mugė šurmuliuoja atnešdama 
džiaugsmą, klegesį ir daug daug spalvų. Ne išimtis ir šių metų 
Kaziuko mugė, tiesa, truputį sumažėjusi, nebe tokia 
prekiautojų bei prekių gausa, bet tokia pat linksma. Visi šių 
metų prekiautojai sutilpo sporto salėje. Kraštuose stalus užėmė 
pradinukai, o vidurys priklausė vyresniesiems. Lygiai 9 
valandą apie mugės atidarymą paskelbė neformaliojo švietimo 
ir nepamokinės veiklos skyriaus vedėjas Saulius Ambrazaitis. 
O tada ir prasidėjo: kas rinkosi, kas siūlė, o kas šiaip 
žioplinėjo! Prekių įvairovė traukė visus: nuo pirmųjų klasių 
mokinių iki direktoriaus. Kaip ir pernai medžio darbais 
išsiskyrė aštuntokas Irmantas. Ko gero, jis pirmas ir baigė 
prekybą. Sparčiai tuštėjo ir kitų prekeivių stalai. Kas džiaugėsi 
nupirkęs, o kas - pardavęs. 

 Tačiau mūsų Kaziuko mugė ne tik prekiavimui skirta. 
Vyresniųjų mokinių laukė įdomi ir naudinga edukacinė veikla. 
Jos metu susipažinome su keramika, skiautinių technika. 
Studijavome tautinius rūbus, bandėme juos atpažinti pagal 
regionus, sužinojome simbolių reikšmę. O kur dar papročių 
studijavimas, mįslių minimas, tarminių tekstų skaitymas, 
,,viešnagė“ Zanavykijoje... Nurimus šurmuliui, namo 
skirstėmės gerokai pagilinę žinias apie lietuvių apeigas ir 
papročius sutinkant pavasarį.  

Na, o po šventės vos pravėrus mokyklos duris, sutiktas 
saulės spindulėlis tik patvirtino, kad pavasaris jau atkeliavo. 
Džiaukimės juo ir svajokime apie mokslų metų pabaigą ir 
įspūdžių pilną vasarą!  

 

 
        P.Greičius, M.Matukevičius, ,,Žvilgsnio“ korespondentai 

 

VIKTORINA „MES RAŠTINGI, 
KALBAM TAISYKLINGAI!“ 

Kovo 7 dieną Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko pradinukų 
viktorina „Mes raštingi, kalbam taisyklingai!“ Renginyje 
dalyvavo 4 komandos: „Protinguoliai“, „Auksinės mintys“, 
„Pegasas“ ir „Deimantinis protas“. Pirmąją vietą užėmė 
„Pegasas“, antrąją - „Auksinės mintys“, trečiąja džiaugėsi 
„Deimantinis protas“, ketvirtieji liko „Protinguoliai“. 
 

 
Skaitytojams pateikiame išskirtinį interviu su nugalėtojų 
komanda: 
Ar tikėjote, kad laimėsite? 
Taip, nes mūsų komanda jau yra laimėjusi. 
Koks klausimas buvo sunkiausias? 
Kas yra kudašius? Mums buvo sunkiausias klausimas. 
(Kudašius šnekamojoje kalboje – tai galvos plaukai, kuodas; 
visiems žinomi šie frazeologizmai: kudašių išnešti (išbėgti, 
ištrūkti iš bėdos), kudašių nešti (smarkiai bėgti) – red.) 
Koks klausimas buvo lengviausias? 
Kas yra gestų kalba? Į šį klausimą buvo lengviausia atsakyti. 
Ar buvo smagu dalyvauti? 
Taip, buvo labai smagu. 
Ar gerai sutarėte dirbdami komandoje? 
Taip! 
Šaunuoliai, sveikiname jus!  
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         Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

PAMINĖTA KOVO 11-OJI 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse 

klasių valandėlių metu prisiminėme svarbią mūsų valstybės 
istorijos akimirką – Lietuva tapo laisva. Lietuvos vėliavos 
spalvų lapuose rašėme, kas mums yra Tėvynė, kuo brangi 
Lietuva, kokią ją norėtume matyti ateityje, po 10 metų. 
Užrašytus žodžius ir linkėjimus suklijavome į Trispalvę.  

Vėliau aktų salėje dainavo ansamblis „Pokštas“ (vadovė 
I. Andreikevičienė), eiles apie tėvynę skaitė Kamilė 
Kazinevičiūtė, Vakarė Pinaitytė ir neformaliojo švietimo ir 
nepamokinės veiklos skyriaus vedėjas Saulius Ambrazaitis.  

         ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

PARODA, SKIRTA KOVO 11-AJAI 
Kovo 8-ąją mokyklos bibliotekoje buvo atidaryta paroda, skirta 
Kovo 11-ajai - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Ją 
parengė, įkvėptas drąsos ir patriotiškumo savo kraštui, 10 
klasės moksleivis Airidas Celencevičius, padedamas istorijos 
mokytojos Akvilės Jociutės ir bibliotekos vedėjos. Tikimės, 
kad daug kas atkreips į tai dėmesį. 

 
 

 
          4b klasės mokinių laiškai  
 

KETVIRTOKŲ LAIŠKAI TĖVYNEI 
 
Labas, Tėvyne,  

rašau Tau laišką, nes noriu pasižadėti, kad niekada Tavęs ilgam 
nepaliksiu.  

Aš džiaugiuosi Tavimi, nes aš Tau svarbus.  
Pastebėjau, kad kiti šiukšlina Tavo gamtoje. Aš pasižadu 

niekada nešiukšlinti. Mylėsiu Tave ir niekada nepaliksiu. 
Ignas 

 

  
Gražiausia, švelniausia Tėvyne, rašau Tau laišką, nes 

noriu padėkoti, kad mus saugai, augini. Aš labai Tave myliu ir 
džiaugiuosi, kad Tu esi mano Tėvynė. 

Labai bijau, kad kitos šalys Tavęs neužgrobtų, bet  Tu 
nebijok, mes, visi Tavo vaikai, Tave saugosime ir niekam 
neatiduosime, nes Tu mūsų Tėvynė. Tu pati brangiausia ir 
gražiausia.  

Labai Tavimi didžiuojuosi, brangi šalele, nes esi 
rūpestinga, švelni , gera ir narsi, visada išbrendi iš bėdų. Ir kai 
Tave buvo užpuolę, išsigelbėjai, nepasidavei. 

Nieko gražesnio už Tave nėra. Tikiuosi, ir ateityje liksi 
tokia pati drąsi ir rūpestinga. Tau niekada netrūks mūsų visų 
meilės. 

Su  meile, Orijana  
⃰   ⃰   ⃰   
Sveika, mano Tėvyne! Aš šį laišką rašau todėl, kad Tu 

man esi labai brangi. Aš Tau esu labai dėkinga už viską. Ačiū 
už tokią gerą mamytę, už mokytoją, dar už senelius. 
Džiaugiuosi, kad esu šitam gražiam gyvenime. Man Tu, 
Tėvyne, labai patinki! 

Turiu Tau klausimą – ar galima nuskristi į žvaigždes? 
Labai norėčiau skristi aukštai aukštai... 

Kornelija

 
         ,,Žvilgsnio“ inf. 

 

PUIKUS LAIMĖJIMAS 

 
Pilietinio aktyvumo  žaidime ,,Pasivaikščiojimai Lietuvos 
valstybės keliu“  dvi mūsų mokyklos komandos  laimėjo 
prizines vietas - antrą ir trečią. Gegužės mėnesį dalyviai, 
pasikvietę dar po 3 draugus, vyks į nemokamą ekskursiją į 
Vilnių. Sveikiname! 
 

 
Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 
MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS 

Prasidėjo rajoninių konkursų, olimpiadų maratonas – turime 
kuo pasidžiaugti: rajoninė rusų kalbos olimpiada - Matas 
Šimkus, 8a kl., II vieta (mokyt. D.Vaznienė) ir Enrika 
Dumčiūtė, 8c kl., paskatinamoji vieta (mokyt. V.Pakinkytė); 
rajoninė 7-8 kl. lietuvių gimtosios kalbos olimpiada - Samanta 
Lopetaitytė, 7c kl., I vieta (mokyt. A.Norkaitienė), Barbora 
Jociutė, 8c kl., I vieta (mokyt. N.Laurinaitienė), Miglė 
Remeikytė, 7b kl., II vieta (mokyt. N.Laurinaitienė), Paulina 
Vilkenytė, 8a kl., II vieta (mokyt. L. Songailienė); rajoninis 
epistolinio rašinio konkursas - Simona Gotautaitė, 6b kl., 
paskatinamoji vieta (mokyt. V.Greičiūnienė);  

Nukelta į 4 psl. 
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       Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas  
 

MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS 
 
rajoninis jaunųjų filologų konkursas – Liepa 
Pažereckaitė, 7b kl., I vieta (mokyt. N.Laurinaitienė); 
rajoninė dailės olimpiada - Dovydas Jonelis, 8b kl., 
Albertas Stanaitis, 9 kl., paskatinamoji vieta (mokyt. 
N.Kapačinskienė); rajoninė Lietuvos mokinių 
muzikos olimpiada - Indrėja Mickutė, 6b kl., I vieta 
(mokyt. I.Andreikevičienė); rajoninis pradinių klasių 
mokinių meninio skaitymo konkursas  -  Jonas 
Mažeika, 2a kl., II vieta (mokyt. G. Mencienė) bei 
Kamilė Greičiūtė, 3b kl., Saulė Griškutė, 3c kl., 
Meda Bagdanskytė, 1b kl., paskatinamosios vietos 
(mokyt. V. Levgardienė, L. Žukauskienė, 
K.Petkuvienė). Edukacinių konkursų 1-12 klasių 
mokiniams ,,Olympis 2017“ dalyviai ir 
diplomantai:

 
 
Šokių kolektyvas ,,Domino“ Klaipėdoje vykusiame 
šokių festivalyje-konkurse ,,Gintarinis pavasaris“ 
džiaugėsi laimėta II vieta (vadovė E. Šauklienė).  
 

 
 
Mokyklos jaunučių choras (vadovė S. 
Januškevičienė) dalyvavo festivalyje „Lai skamba 
jaunos širdys“ ir iškovojo originaliausios dainos 
atlikimo diplomą. 
Sveikiname! 

 

       ,,Žvilgsnio“ inf.  
 

TRUMPAI 

Kovo 9 d. 8c klasės mokinės G. Grabauskaitė 
ir B. Jociutė dalyvavo rajoninėje Lietuvos istorijos 
konferencijoje „Mano gimtasis kraštas“, skirtoje 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 
paminėti, kuri vyko Juodaičių pagrindinėje 
mokykloje.  

Kovo 7 d. mokykloje vyko atvirų durų diena. 

 

Kovo 10-11 d. mokyklos skautai pagal Lietuvos skautijos 
NVŠ programą „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa 
(Jurbarko raj.)“ dalyvavo „SkautOlimpiadoje“, kuri vyko 
Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje. 

Kovo 20-26 dienomis visoje Lietuvoje jau aštuntą kartą 
vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, kurią organizavo 
emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“. Mokyklos valgykloje 
buvo surengta  mūsų mokinių kurtų plakatų paroda  „Nebūk 
abejingas, kai...“  

Kovo 27 dieną muzikinio teatro „Linksmas“ ir šiuolaikinių 
šokių būrelio „Žmogeliukai“ mokiniai ir jų vadovės L. 
Žukauskienė ir M. Buitkuvienė pakvietė į miuziklą, skirtą 
tarptautinei teatro dienai, „Švelnukų šaly“. 
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