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         ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

DIREKTORIAUS SVEIKINIMAS 
Sveikinu mokyklos 

bendruomenę su gražiausia 
pavasario švente – Šv. 
Velykomis. Nusigręžkime 
nuo dirbtinių, negyvų daiktų 
(kompiuterių, televizorių, 
grotuvų) ir pamatykime 
gamtos atgimimą. 
Pasidžiaukime gyvybės 

pergale, pažvelkime vieni į kitus su viltimi, meile ir 
pasitikėjimu! 

              Mokyklos direktorius Viljamas Bakšys 

 
         Vytenis Greičiūnas, 4a klasės mokinys 
 

TEATRŲ ŠVENTĖ 

Į mūsų 
mokyklos aktų 
salę kovo 20 d. 
rinkosi jaunieji 
aktoriukai – 
juos į gražų 
būrį sukvietė 
Jurbarko 
miesto vaikų 
teatrų šventė 
,,Voriukas“, 
kurią jau 5 
metai rengia 
pradinių klasių mokytoja Ingrida Naujokaitienė. 

Pirmiausiai žiūrovai išvydo pamokantį nemeluoti, 
neveidmainiauti spektaklį pagal V.Taylor pjesę ,,Skudurinukai“. 

Sumaniai mergaitės Auksės istoriją perteikė mūsų mokyklos 
jaunieji aktoriai, vadovaujami mokytojos I.Naujokaitienės. 
Vėliau į sceną kopė ,,Ąžuoliuko“ mokyklos ,,Musmiriukų“ 
grupės aktoriai (vadovės J.Kucinienė, V.Milkuvienė). Jų 
inscenizuota pasaka ,,Ropė“ ne tik linksmino žiūrovus, bet ir 
leido gėrėtis plastiška vaidyba. O scenoje pasirodę mūsų 
mokyklos 3b klasės mokiniai (mokytoja V.Levgardienė) 
nustebino intriguojančia ,,Greitosios pagalbos“ istorija, kuri 
buvo sukurta pagal Just. Marcinkevičiaus poemą. Tačiau 
daugiausiai dalyvių pasirodė vaidindami J.Degutytės ir 
A.Veličkos ,,Avinėlį Beragėlį“, kurį režisavo mokytojos 
M.Buitkuvienė ir E.Bakšienė. Žiūrovus žavėjo ir vaidyba, ir 
originaliai atliekama muzika. 

Šventės pabaigos akordas – saldžios dovanėlės jauniesiems 
aktoriams ir tikėjimas, kad kitąmet teatrai vėl sugrįš į mūsų 
sceną. 

 

 
          Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja V.Kalinauskienė 
 

I PUSMEČIO REZULTATAI 
Prasidėjus mokslo metams 5-10 klasėse buvo 424 mokiniai. 

Vėliau išvyko 7 mokiniai, atvyko tik 1 mokinys. Taigi pirmąjį 
pusmetį baigė 418 mokinių. 

I pusmečio mokymosi 
pasiekimai yra pakankamai 
geri: puikiai ir labai gerai 
mokosi 30 mokinių. Visų 5-
10 klasių pažangumas – 
100%, išskyrus 10a klasės, 
nes siekia 91,67 %  (du 
mokiniai turi 
nepatenkinamus 
įvertinimus). Per pirmąjį 
pusmetį iš viso praleista 19501 pamoka, pateisintos 16563 
pamokos, liko nepateisintos 2938. Vienam mokiniui tenka 48 
praleistos pamokos, iš jų  – 8 nepateisintos. Tačiau yra ir labai 
gerai lankančių mokinių, kurie per pusmetį nepraleido nė vienos 
pamokos: Mikavičiūtė Greta (5a), Aliošius Airidas (5b), 
Aukštakalnytė Vaiva (6b), Andriukaitytė Ieva (6c), 
Lukoševičiūtė Greta (6c), Šuika Dovydas (6c), Onusaitis Gytis 
(7b), Glinskaitė Gabija (7c), Baltrušaitytė Greta (7d), Jurevičiūtė 
Paulina (7d), Kudžmaitė Raminta (7d), Pečiulis Lukas (8a). 

Aukšta mokymosi kokybe pasižymi šios klasės: 5b 
(66,67%), 6b (70,83%), 7b (72,%), 8a (65,22%). 

Įpusėjus antrajam pusmečiui linkiu, kad mokiniai stropiai 
mokytųsi, gerai lankytų mokyklą ir puikiai baigtų mokslo metus.  
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         Ieva Andriukaitytė,, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

MIN ĖJOME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYB ĖS ATKŪRIMO 

DIENĄ 

Penktadienį, kovo 8-ąją, mokyklos aktų salėje vyko 
koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 
paminėti. Visiems lietuviams reikšminga 1990 m. kovo 11 d., 
kai Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, 
kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos 
panaikintas Lietuvos Valstybės suverenių galių vykdymas ir 
Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Nuo tos dienos 
prabėgo 23 metai: galime džiaugtis laisve, apie kurią anksčiau 
tebuvo galima svajoti.  

Iškilmingas renginys prasidėjo 6c klasės mokinių atliekama 
daina ,,Raudoni vakarai“, mokyklos direktoriaus V.Bakšio 
sveikinimo kalba bei giedamu Lietuvos himnu. Vėliau žiūrovai 
galėjo gėrėtis jaunųjų šokėjų pasirodymais: scenoje sukosi 
A.Giedraičio-Giedriaus gimnazistai, vadovaujami R.Žemelienės, 
A.Sodeikos meno mokyklos auklėtiniai (vadovė 
K.Donauskienė), Kultūros centro šokėjai (vadovė 
J.Telišauskienė), mūsų mokyklos grupė ,,Domino“ ir 3-4 klasių 
šokėjos, vadovaujamos A.Rukšnienės. Žinoma, koks gi 
koncertas be dainų: skambėjo ,,Dainuojančios klasės“ vardą 
pelniusių šeštokių atliekamos dainos (vadovė S.Januškevičienė) 
bei merginų ansamblio ,,Mozaika“ (vadovė I.Andreikevičienė) 
atliekami muzikos kūriniai. Renginį paįvairino 7d klasės 
mokinės Ugnės Krankauskaitės iniciatyva parengti filmuoti 
siužetai, kur buvo galima išgirsti, ką mokiniai, mokytojai mano 
apie Tėvynę Lietuvą, apie Kovo 11-ąją. Koncerto metu salėje 
puikavosi stendas ,,Aš Lietuvai“, atsiradęs 7c klasės mokinės 
Ramintos Vasilevičiūtės ir jos draugų iniciatyva. Šios gražios 
akcijos metu visi galėjo išsakyti savo mintis apie Tėvynę Lietuvą 
– ir koncerto metu, ir dabar pateikiame 10b klasės eiles, už 
kurias jie pelnė Mokinių tarybos diplomą: 

Mylėk gimtąją žemę, 
Jos laukus ir miškus, 
Tą vienintelį dangų virš savo galvos... 
Mylėk kalbą – 
Jos pagalba 
Pasaulį pažinsi, 
Jos dainų niekada neužmirši... 
Taigi, tiek koncerto dalyviai, tiek žiūrovai suprato, kad tik 

mylėdami, brangindami, saugodami savo gimtąjį kraštą mes 
neleisime jo pamiršti, jam išnykti – Lietuva klestės per amžius. 

   

  
Lina Jakaitytė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė     
 

TINKLINIO VARŽYBOS 
Kovo 20 dieną mūsų mokykloje 

vyko tarpklasinės tinklinio varžybos. 
Jose dalyvavo 7b, 8a, 8c, 8d, 9a, 10b, 
10c klasės. Visi įnirtingai varžėsi dėl 
garbingo nugalėtojo vardo. Salėje buvo 
daug žiūrovų, nes kiekviena komanda 
turėjo savo palaikančiąją tinklinio 
aistruolių klasę. Po įnirtingos kovos į 
finalą pateko 8c ir 10c. Vis dėlto 
stipriausiais pripažinti 10c klasės 
mokiniai, o 8c klasės komandai atiteko 
garbinga antroji vieta. Dešimtokai labai 
džiaugėsi savo laimėjimu. Vietoj prizų 
visi dalyviai gavo saldainių. 

 
         Milda Matukevičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

TOLERANCIJOS DIENA 
Kovo 19 d. mūsų mokykla minėjo Tolerancijos dieną: visi 

dešimtų klasių mokiniai per trečią pamoką išskubėjo laukan, į 
mokyklos aikštę. Dešimtokams buvo paskirta užduotis sustoti 

taip, jog matytųsi iš mokinių suformuotas linksmas besišypsantis  
veidukas. Dešimtokai sustoję turėjo garsiai ištarti Tolerancijos 
dienos šūkiu tapusius žodžius: „VISI UŽ VIENĄ,VIENAS SU 
VISAIS.“ Visa tai užlipęs ant mokyklos stogo filmavo ir 
fotografavo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjas  Saulius 
Ambrazaitis. Visi buvo linksmi ir patenkinti tokia netradicine 
Tolerancijos dienos minėjimo akcija, kuriai pasibaigus puikiai 
nusiteikę dešimtokai grįžo į savo klases ir tęsė pamoką. 

 
         ,,Žvilgsnio“ mįslė  

 

MĮSLĖ 
Kovo viduryje matematikai bei kiti 

tiksliųjų mokslų atstovai švenčia tam tikrą 
dieną, kuri pasirinkta dėl vieno skaičiaus 
reikšmės – 3,14 (apskritimo ilgio ir jo 
skersmens santykis) . Apie kokią dieną ir 
skaičiaus pavadinimą kalbama?  

 (Atsakymas pasitikrinimui pateikiamas 
4 psl.) 
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       V.Grybaitė, G.Glinskaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 

 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Kovo 1 dieną mūsų mokykloje vėl dundėjo traukinukas – 
šįkart jis vežė ne jaunuosius dainininkus, bet šokėjus. Mokykloje 
šurmuliavo VIII  respublikinė ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 
pradinių klasių mokinių šokių šventė! 

Pirmiausiai į sporto salę rinkosi pradinių klasių mokiniai. 
Čia vyko nepamokinė veikla - ,,Šokių diena“. Jauniausieji mūsų 
mokyklos mokiniai linksmai trypė šokdami ,,Ančiukų šokį“, 
darydami Flinto mankštą, net letkis buvo sušoktas. Visiems buvo 
linksma, nes galėjo draugus pamokyti naujų šokio žingsnelių. 

Vėliau ,,Linksmuoju šokių traukinuku“ visi sugužėjo į aktų 
salę. Mūsų mokyklos vaikų šiuolaikinio šokio grupė 
,,Žmogeliukai“ (vadovė L.Žukauskienė) buvo linksmojo 
traukinuko vežėjai, kurie atgabeno į šventinį koncertą visus 
dalyvius. Renginyje šoko svečiai iš Gelgaudiškio, Seredžiaus, 
Veliuonos, Skirsnemunės, Jurbarkų, taip pat atvyko šokėjai net 
iš labai toli - Kauno rajone esančios Garliavos. Žinoma, 

sulaukėme ir didelio 
būrio šokėjų iš 

Naujamiesčio 
pagrindinės mokyklos, 

,,Ąžuoliuko“ 
mokyklos, lopšelio-
darželio ,,Nykštukas“. 
Koncerto vedėjais tapo 
Kačiukas ir Meškiukas 
(mokiniai Lukas 
Ignatavičius ir Mantas 

Bendžius), kurie šauniai bendravo su svečiais, linksmino visus 
susirinkusius į smagią šventę. Įspūdingiausiai pasirodė 
,,Ąžuoliuko“ mokyklos ,,Musmiriukų“ grupė (vadovės 
J.Kucinienė, V.Milkuvienė), atlikusi šokį ,,Myliu“. 

Liūdna, kad smagios, linksmos šventės greitai baigiasi, bet 
tikimės, kad kitąmet šokėjai vėl šurmuliuos mūsų mokykloje ir 
kvies suktis smagaus šokio sūkury... 

 
       Miglė Venckutė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė  

 
MŪSŲ MOKINI Ų LAIM ĖJIMAI  

Mokslo metai ritasi pabaigos link – neišvengiamai artėja 
vasaros atostogos. Kiekvienas mokinys tampa dar gudresnis, nes 
netrukus bus perkeltas į aukštesnę klasę. Kad mūsų mokiniai 
tikrai ne iš kelmo spirti, įrodo puikūs rezultatai, pasiekti 
olimpiadose, konkursuose. Sveikiname  mokinius, jų mokytojus! 

Rajoninėje rusų k. olimpiadoje sėkmė lydėjo Iloną 
Brazauskaitę, 10c kl. mokinę, ji užėmė III vietą (mokyt. 
V.Pakinkytė). Taip pat vyko VII-IX  klasių mokinių technologijų 
olimpiados rajoninis turas, kurio tema – ,,Pažvelk į pasaulį 
kitaip“. Vėl sekėsi mūsų mokyklos mokiniams: Daivaras 
Burnelaitis iš 7b kl. užėmė I vietą (mityba), jo projektas vadinosi  
,,Daiginto grūdo stebuklinga jėga“, Lukas Pečiulis iš 8a kl. taip 
pat džiaugėsi I vieta (konstrukcinės medžiagos), Luko projektas - 
,,Prieverpstė“, Gretą Baltrušaitytę iš 7d kl. irgi lydėjo sėkmė – 
laimėta  II vieta (tekstilė), mokinės projektas vadinosi 
,,Aksesuaras – kitaip“. Olimpiados dalyvius ruošė mokytojai J. 
Kundrotienė, Ž. Matukaitienė, A.Žemaitaitis. Konkurse 
,,Istorijos kengūra 2013“ taip pat lydėjo sėkmė: A. Jurkšas, 4c kl. 
mokinys, pelnė ,,Auksinės kengūros“ diplomą, apdovanoti buvo 
K. Ambrutaitytė, 5b kl., L. J.Mozūraitis, 6b kl., A. Mozūraitis, 

7b kl., T. Kisielius, 8b kl., I.Laurinaitytė, 9a kl., T.Unguraitis, 9a 
kl., K.Vilkaitytė, 10b kl. Mokinius ruošė mokytojos 
J.Unguraitienė, A.Jociutė ir J.Kovalenkienė. Ketvirtokė 
B.Jociutė rajoninėje matematikų olimpiadoje pelnė II vietą 
(mokytoja J.Unguraitienė). 

Šįkart skaitytojams pateikiame interviu su dešimtoke Ilona 
Brazauskaite.  

Turb ūt nuolat dalyvauji 
olimpiadose, konkursuose, kaip 
Tau sekasi? 

Taip, dalyvavau anglų k. 
meninio vertimo konkurse, 
chemijos ir matematikos 
olimpiadose, tačiau prizinių vietų 
neužėmiau. Man pasisekė tik rusų k. 
ir lietuvių k. olimpiadose – III ir II 
vietos. 

Kokia Tau mieliausia 
pamoka, kodėl? 

Man ypač patinka informatika, nes domiuosi kompiuteriais 
ir norėčiau su tuo sieti savo ateitį. Galvoju dirbti ką nors, kas 
susiję su informatika. 

Ar dažnai sportuoji? Kokia sporto šaka domiesi? Kodėl? 
Šiek tiek sportuoju kiekvieną vakarą. Iš visų sporto šakų 

labiausiai domiuosi krepšiniu, nes tai populiariausias žaidimas 
Lietuvoje. 

Dėkojame,  linkime Tau sėkmės. 
 

 
     I.Andriukaitytė, E.Masaitytė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 
 

KETVIRTOK Ų SVEIKINIMAI 
ŠV.VELYK Ų PROGA  

☼Velykos – gražiausia pavasario šventė! Su margučiais, su 
Velykom, su gražiais 
žiedais! (Barbora, 4c) 
☼Juk Velykos tai ne 
Kūčios – atsargus būk su 
margučiais. Jei netyčia 
kur pasiausi, tai bus 
nuostoliai didžiausi. 
(Paulius, 4c) 
☼Velykos labai graži ir 
spalvinga metų šventė. 
Sveikinu visus mokyklos 
mokinius ir mokytojus 
su Velykomis! (Beata, 
4b)  
☼Su šventom margom 
Velykom! Tegul 
džiaugsmas apskrieja 
mokyklą kaip vėjas, 
tegul padovanoja 
kiekvienam po laimės 
margą kiaušinį! 
(Deimantė, 4b)  
☼Mano Velykos visada būna smagios. Su šeima dažome 
kiaušinius ir Velykų rytą juos valgome. Paskui važiuojame į 
kaimą, o kai grįžtame, būna dovanų nuo Velykų bobutės. Ši 
šventė labai smagi! Visiems linkiu gerų Velykų! ! (Austėja, 4a) 
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         I.Andriukaitytė, E.Masaitytė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

,,Žvilgsnio“ 

svečias 
Eglė Valeikaitė – 

buvusi mūsų 

mokyklos mokinė 
Papasakokite, ką 
veikėte baigusi mūsų 
mokyklą, kokia veikla 
užsiimate dabar, kaip 
sekasi? 
Pirmiausiai norėčiau 
padėkoti ,,Žvilgsnio“ 
redakcijai už suteiktą 
garbę atsakyti į Jūsų 
klausimus! Taigi, 2004 
metų gegužės mėnesį Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. 
Tais pačiais metais aš baigiau mūsų vidurinę mokyklą ir 
spalio mėnesį, būdama 18 metų, išvykau į Londoną. Čia 
gyvenu jau daugiau kaip 8 metus. Iš pradžių sekėsi 
sunkiai, nes nesupratau valstybės politikos, nežinojau 
savo teisių, todėl dirbau visokius darbus už mažą 
atlyginimą. Pamažu išsiaiškinau, kad galima studijuoti 
universitete, įstojau į Filmų/Medijos bakalauro studijas. 
Šiuo metu dirbu dantų gydytojo sekretore ir jau spalio 
mėnesį ketinu pasinerti į marketingo magistro studijas. 
Kaip vertinate tai, kad vis daugiau jaunų žmonių 
palieka Lietuvą? Ar Jūs pati ketinate grįžti į gimtinę? 
Labai geras klausimas. Aš jaučiu, kad jame tvyro daug 
įtampos. Galbūt mano atsakymas jus nustebins, o galbūt ir 
ne - pabandysiu atsakyti iš savo perspektyvos. Lietuviai 
Londone džiaugiasi išvažiavę dėl potencialo ir gyvenimo 
standartų, o lietuviai, likę Lietuvoje, džiaugiasi dėl tų 
pačių dalykų tik kitokiais mastais. Abu lietuvių srautai 
patenkinti, bet kažkodėl engia vieni kitus. Aš manau, kad 
kiekvienas renkasi, kas kam geriau. Man gyvenimas 
susiklostė vienaip, kitam gal kitaip. Tačiau, mano 
manymu, stabdyti jaunimą nuo išvykimo iš Lietuvos yra 
tas pats, kas neleisti mažam vaikui išmokti skaityti. 
Šiuolaikinis žmogus mato pasaulį kaip vieną miestą, mato 
jo neribotas galimybes. O įgautos žinios padeda tobulėti 
bei plečia akiratį. Taigi, nėra ko bijoti, jog lietuviai vyksta 
svetur, juk grįš paaugę bei subrendę. Apskritai, kadangi 
esame Europos Sąjungoje, yra svarbu maišytis ir 
integruotis. Galbūt vienintele užduotis Lietuvai yra 
sukurti palankesnes sąlygas tiems, kurie nori sugrįžti, o ne 
išstumti juos kaip žmones, išdavusius šalį. 
Papasakokite apie savo pomėgius. 
Mėgstu keliauti po svetimas šalis ir įsilieti į skirtingas 
kultūras, be to, daug skaitau, šokau lietuvių liaudies 
šokius. 
Kokie prisiminimai, susij ę su mūsų mokykla? 
Patys geriausi. Labiausiai įstrigęs atmintyje yra pastatas ir 
jo didžiuliai platūs koridoriai. Nors, manau, dabar, kai esu 
paaugus, nebebūtų jie man tokie platūs. 
Kok į linksmą nuotykį prisimenate iš savo mokyklinių 
metų? Papasakokite. 
Būdavo daug nuotykių. Būdama stereotipine gera 
mergaite per daug nesiveldavau į bėgimą iš mokyklos, bet 
atsimenu vieną atvejį, kada visi nutarė pabėgti iš 
geografijos pamokos. Neturėjau kito pasirinkimo, taigi 
leidausi kartu. Ir ką gi, buvo labai smagu! Pabėgome ant 
Bišpilio kalno! Linksmai praleidome laiką ir grįžome. 

Mokytojas nepyko - juk mes turėjome puikiausią geografijos pamoką! 
Ar nor ėtumėte sugrįžti į mūsų mokyklą ir vėl iš naujo viską 
pradėti, ką darytumėte kitaip? 
Visi prisiminimai savaip mieli. Grįžti į mokyklą norėčiau, kad dar 
daugiau puikių prisiminimų sukurčiau arba kad kokiu nors būdu 
užfiksuočiau tuos, kuriuos užmiršau... 
Ar tur ėjote mokytoją, su kuriuo galėjote išsikalbėti, papasakoti 
savo rūpesčius? 
Aš buvau uždaresnio būdo ir savo rūpesčių per daug nepasakodavau! 
Bet mokytojus prisimenu kaip šiltus ir atsidavusius mokiniams. 
Ko norėtumėte palinkėti mūsų mokyklai, administracijai, 
darbuotojams, mokiniams? 
Mokytojams, darbuotojams ir ,,Žvilgsnio“ redakcijai norėčiau palinkėti 
kuo geriausios kloties ir stiprybės edukacijos srityje. Nuo jūsų priklauso 
mūsų ateitis! Na, o mokiniams linkiu nebijoti daryti klaidų, nes jos tik 
moko. 

 
        ,,Žvilgsnio“ mįslės atsakymas 
 

Kovo 14 d. – skaičiaus „pi“ diena. Daugeliui 
žinoma ,,pi“ reikšmė yra 3,14, tačiau mokslininkai šią reikšmę yra 
patikslinę daugiau nei milijardu ženklų. Nors viso šio skaičiaus įsiminti 

neįmanoma, tačiau 
matematikai bei šio 
mokslo mėgėjai 
varžosi, kas daugiau 
jo reikšmės išmoks 
mintinai. Skelbiama, 
kad pasaulio rekordas 
priklauso kinui, kuris 
nesuklydęs išvardino 
beveik 7 tūkst. skaičių 
po kablelio. 
Skaičius ,,pi“, kuris 

taip pavadintas pagal graikų abėcėlės raidę, kelia žmonių susidomėjimą 
jau daugiau nei 3 tūkst. metų. ,,Pi“ įdomus ne tik mokslininkams, bet ir 
menininkams. Jį galima pastebėti įvairiuose kūriniuose ir net 
Šventajame Rašte. Matematikai sako, kad šis skaičius neturi pabaigos ir 
vargu ar kada nors bus apskaičiuota tiksli ,,pi“ reikšmė. 

 
       PASIJUOKIME  

 
MOKINIAI LINKSMINA MOKYTOJUS 

Pateikiame linksmas, be galo originalias mūsų mokinių mintis, 
manydami, kad juokas – sveikata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺Velykos – tai nuostabus pavasario metas: smagu dažyti kiaušinius, 
verbuoti kitus. 
☺ Žodžio vertė neįkainojama, spalvinga, turinti daug patarlių bei 
posakių. 
☺ Vakar, kai leidos saulė, užaugo vaisiai: vyšnios, obelys, kriaušės. 
☺Per Jurbarką teka Mituvos ežeras. 
☺Aukštai, tarp medžių, stovėjo troba: ir šiltnamis, ir sodas, ir 
medžiai. 
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