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         Karolina Mažintaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 

KAL ĖDINĘ NUOTAIK Ą  
DOVANOJOME VAIKAMS 
IŠ VIEŠVIL ĖS 

Gruodžio 8 dieną mūsų mokykloje tradiciškai viešėjo 
svečiai iš Viešvilės vaikų globos namų. Technologijų 
mokytojos Jolantos Kundrotienės ir socialinės pedagogės 
Nijolės Paulikienės iniciatyva buvo surengtas smagus 
prieššventinis susitikimas. 

Pirmiausiai visi – tiek mūsų mokyklos mokiniai, tiek 
svečiai - kepė kūčiukus. Vėliau vyko sportinės varžybos salėje: 
ne tik buvo žaidžiamas neįprastas kvadratas su dideliu 
kamuoliu, bet ir buvo virvės traukimo varžybos bei kitos 
smagios rungtys. Rankdarbių būrelio mokiniai buvo paruošę 
vaišių, padovanojo savo sukurtų dovanėlių - iš vilnos nuveltus 
dėklus telefonams. Kartu vaišinosi, bendravo, įdėjo maišelius 
lauktuvių kitiems globos namų vaikams. 

Tikimės, kad jaukiai praleista diena sušildė vaikų ir jais 
besirūpinančių pedagogų širdis. 

 

 
           I.Antanaitytė, K.Bucholcaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 

 

ARTĖJANČIŲ ŠVENČIŲ AKCENTAS – 
KAL ĖDINĖS EGLUTĖS ĮŽIEBIMAS  

 
 

Šiemet žaliaskarė 
eglutė mokyklos aktų salėje 
suspindo gruodžio 14-ąją. 
Ilgosios pertraukos metu 
mokiniai buvo pakviesti 
pasiklausyti adventinio 
koncerto, kurį surengė 
muzikos mokytoja 
Stanislava Januškevičienė, 
o sveikinimo žodį tarė 
mokyklos direktorius 

Viljamas Bakšys. 
Šventinę nuotaiką kūrė kanklėmis grojusi ir dainavusi 

Deimantė Šimkutė, ,,Tylią naktį“ atlikusi Gerda Stanaitytė. 

Gražiai skambėjo dainuojančiosios 2a klasės ,,Kalėdų eglutė“ 
ir ,,Švęskime kartu“. Žiūrovų simpatijas pelnė ,,Lašelius“ ir 
,,Kalėdų tylią naktį“ atlikęs duetas – Deimantė Stankevičiūtė ir 
Alanas Užemeckas. Smagia repo melodija ,,Ateina senis“ 
koncertą pabaigė šeštokės Gerda Stanaitytė ir Ieva Girdžiūtė. 

Eglutė spindi – šventiniai renginiai prasideda. 
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         Vytenis Greičiūnas , ,,Žvilgsnio“ korespondentas 
 

 
KAL ĖDINIAI RENGINIAI 

  
 

Viena 2015-ųjų kalendorinių metų diena, gruodžio 23-ioji, 
mokykloje buvo ypatinga – vyko kalėdiniai renginiai. 

Pirmiausiai pradinių klasių mokiniai suko ,,Metų ratą“. 
Tai buvo stebuklinga kelionė visais metų laikais: dainomis ir 
šokiais visi buvo nuskraidinti į pavasarį, o kelionę, žinoma, 
baigė žiemą su Kalėdomis ir net Kalėdų Seneliu, kurį mokiniai 
taip nuoširdžiai kvietė, kad jis net į svečius atvyko. Jau įprasta, 
kad Kalėdų Senelis teiraujasi vaikų, ar šie buvo geri. Bet kaip 
jis nustebo išgirdęs visų salėje esančių vaikų tvirtinimą, kad jie 
visus tuos metus labai gerai mokėsi, klausė tėvelių. Vaikai 
žino, ką reikia Kalėdų Seneliui sakyti... O jis tik suokalbiškai 
šypsojos į savo ilgą barzdą ir pažadėjo, kad vaikučiai 
dovanėles ras klasėse... 

 
Įdienojus aktų salė vėl buvo pilnutėlė – vyko popietė 

„Kalėdiniai kalendoriaus lapeliai“. Šventinius lapelius scenoje 
pabėrė 5-7 klasių mokiniai. Pasirodymai buvo išties išradingi: 
prisiminėme Adventą, pamatėme Grinčą, vagiantį Kalėdas, 
išvydome šventąjį Valentiną, su kapitonu supomės jūroje, 
juokėmės iš Petriuko nuotykių mokykloje, prisiminėme 
atšvaitų dieną, net ypatingose Užgavėnese išgirdome keistą 
šūkį ,,Žiema, žiema, bėk į kiemą“, daugelį stebino kepurių 
mados ir laiškelius daliję paštininkai. Visoms klasėms buvo 
įteikti apdovanojimai - auksu spindinčios žvaigždės bei metų 
nominacijos: linksmiausios, draugiškiausios, sportiškiausios, 
darbščiausios, guviausios, mieliausios, sporto ir mokslo, 
sveikuoliškiausios ir stilingiausios klasės. 

 

Aštuntokai, devintokai ir dešimtokai pristatė savo nominacijas. 
Jie tarėsi klasėse ir skyrė jas bendraamžiams. Taigi popietės 
metu nominacijas gavo metų stiliukas, metų sportininkas ir 
sportininkė, metų draugai, metų aštrialiežuvė, metų garso 
operatorius, metų šokėja, metų šukuosena, metų treningas, 
metų dainininkė.  

Po renginio moksleiviai skubėjo į klases, kur vaišinosi, 
keitėsi dovanėlėmis, žaidė, smagiai bendravo.  

 
        ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

ADVENTO POPIETĖ 
Baigiantis Adventui Jurbarko Švenčiausios Trejybės 

dekanato dekanas kunigas Darius Auglys šventino mokyklą, 
įvairias jos erdves. Po to mokytojų kambaryje į Advento 
susikaupimo popietę mokyklos bendruomenę pakvietė 
socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojai. Prasmingas 
mintis išsakė kunigas Darius Auglys ir mokyklos direktorius 
Viljamas Bakšys. Skambant muzikai, tikybos mokytoja Sigita 
Norkienė skaitė poeto Vytauto Mačernio kūrybą, degant 
žvakutėms, tyloje buvo apmąstomi praėjusieji metai, o užgesus 
žvakių liepsnelėms buvo dalijamasi duonos pėdelėmis ir 
išsakomi sveikinimai, palinkėjimai.  

 
        ,,Žvilgsnio“ inf. 
 

KVIE ČIA TĖVŲ KLUBAS 
,,KARTU SU VAIKU“   

Tėvų klubas 
,,Kartu su vaiku“, 
kuriam vadovauja 
socialinė pedagogė 
Nijolė Paulikienė, 
gruodžio 10 dieną 
sėkmingai užbaigė 
metus. Buvo galima 
gauti patarimų, 
diskutuoti, tartis, kaip 
auklėti vaikus ar tiesiog 
maloniai bendrauti.  

Kiti T ėvų klubo susitikimai numatomi sausio mėn. 14, 
28 d. 18 valandą 102 kabinete. Maloniai kviečiami visi tėveliai 
ir mamytės, kurie nori diskutuoti, daugiau sužinoti pedagoginių 
naujienų, plėsti savo akiratį, dalintis vaikų auklėjimo patirtimi 
ar tiesiog smagiai bendrauti.  
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         Vytenis Jonaitis, Pijus Greičius, 4a ir 4b kl. mokiniai 

 
ADVENTINIAI RYTME ČIAI 

Gruodžio 9 d. mes, 4b klasės 
mokiniai, su savo mokytoja ėjome į darželį 
„Ąžuoliukas“. Ten žaidėme įvairius 
žaidimus, dainavome dainas ir pasakojome 

apie Adventą. Smagiausia buvo žaisti žaidimą „Oi kas ti už 
durų“. Pradžioje darželinukams dovanojome angeliukus su 
linkėjimais, o patys gavome saldainių. 

 Tą pačią dieną mūsų 4a klasės mokiniai lankėsi 
darželyje „Nykštukas“. Darželinukai mus pasitiko su 
grojančiais angeliukais, kuriuos vėliau mums padovanojo. Mes 
pasakojome apie senovinius Advento žaidimus, draudimus, 
minėme mįsles, dainavome dainas. Visiems patiko žaidimas 
„Voverėlė“, nes reikėjo gaudyti į darželį įjunkusią voverę. Už 
teisingai įmintas mįsles vaikai gavo po saldainį. Pabaigoje mes 
padovanojome angeliukus su linkėjimais.  

Buvo smagu susitikti ir pasikalbėti su savo 
auklėtojomis, draugais.  

 

 

 
         Ineta Eidokaitytė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 

 
KŪRYBINĖS ATOSTOGOS 

2b klasės 
mokiniai pasitarę 
su savo mokytoja 
Vilija 
Levgardiene 
nusprendė,  kad 
per trumpąsias 
rudens atostogas 
ne tik ilsėsis, bet 
ir kurs, o kūrinius 
pristatys per 
klasės valandėlę. 
Jaunieji išradėjai 
ir jų sukurti darbeliai, kuriems buvo panaudotos neįtikimos 
medžiagos bei gamybos technikos, nustebino ir mokytoją, ir 
bendraklasius, todėl buvo ir surengta parodėlė. Išradimai labai 
įdomūs, naudingi, užkrečiantys artėjančių švenčių laukimu.  
 

 
     B.Bartkutė, M.Juškaitė, M.Barboravičius, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 
SIMONO ŠEIMOS VIEŠNAGĖ 

VILNIUJE  

 
 
   Simono Kamincko iš 2b klasės šeimai lapkričio 30-oji 

diena buvo ypatinga, nes berniukas keliavo į Vilnių, kur Balio 
Dvariono meno mokykloje vyko kūrybingiausios šeimos 
konkursas. Jame dalyvavo ne tik antrokas Simonas, bet ir jo 
mama bei teta. 

Kūrybingiausios šeimos konkurse dalyvavo apie dvylika 
šeimų. Jurbarkiečių pasirodymas buvo išskirtinis: Simonas 
vaidino bitę, jo mama – boružėlę, o teta – drugelį. Vaidinimo 
metu Simonas fortepijonu pagrojo kūrinį ,,Kamanės kova“. 
Vėliau berniuko mama skambino valsą, o pasirodymo 
pabaigoje teta atliko ,,Vabaliukų dainą“. Smagiausia, kad 
kūrybingoji jurbarkiečių šeima buvo pripažinta laureatais ir 
apdovanota diplomu bei prizais. 

Vėliau Simonas su šeima vaikščiojo po Vilnių, aplankė 
Prezidentūrą, apžiūrėjo kalėdinę eglutę, net sutiko įžymių 
žmonių – matė Egidijų Dragūną. 

Simonas džiaugėsi smagia kelione, o klasės draugams 
parvežė lauktuvių – visą maišą guminukų ir keturias didžiules 
lazdas iš saldainių. Berniukas sakė, kad kalėdinių atostogų 
metu jo laukia dar viena kelionė – šįkart į pačią Laplandiją. 

Linkime Simonui sėkmės! 

 
                ,,Žvilgsnio“ inf. 
 
    

JAUNOJO ŠACHMATININKO 
SĖKM Ė 

 
Mūsų mokyklos 4b klasės mokinys Pijus Greičius gruodžio 27 
d. Vilkaviškyje vykusiame šachmatų turnyre buvo geriausias. 
Nors varžėsi net beveik 40 dalyvių, bet bendroje įskaitoje Pijus 
užėmė pirmąją vietą. Sveikiname Pijų, įveikusį net kai kuriuos 
suaugusius varžovus. 
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         Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė 
 

  
Es weihnachtet, Mery 
Christmas, Roždestvo 
Labas rytas, dobroje ūtro, 

god morning, guten Morgen! 
Tokiais žodžiais prasidėjo gruodžio 16 d. 

integruotos užsienio kalbų pamokos. Pamokos tą dieną 
persikėlė iš kabinetų į 3 aukšto trikampio erdvę. 

Vyko 3 pamokos. Jų uždavinys – supažindinti 
įvairiomis kalbomis  su Advento ir Kalėdų tradicijomis 
kitose šalyse ir sukurti gerą mokomąją – pažintinę 
atmosferą. 

Pamokas pradėjo mokiniai, besimokantys vokiečių 
kalbos, nes šių švenčių svarbiausi simboliai ir 
seniausios giesmės kilo iš Vokietijos ir Austrijos. Jie 
trumpai papasakojo apie Advento prasmę, adventinio 
vainiko, žvakių, eglutės reikšmę, padainavo 
populiariausią Kūčių vakaro giesmę ,,Oh Tannenbaum“ 
(O, eglute). Pasakojimo metu buvo rodomos skaidrės. 

Penktų, septintų ir dešimtų klasių mokiniai 
angliškai pristatė Kalėdų tradicijas Didžiojoje 
Britanijoje. Patys mažiausi mokiniai, antrokai, 
padainavo nuotaikingą dainelę „Santa“ apie Kalėdų 
Senelį ir pačią populiariausią anglišką kalėdinę dainą 
„Jingle Bells“. Kalėdinę nuotaiką dalino penktų klasių 
mokiniai dainuodami smagią dainelę „Santa Claus is 
coming to town“. 

Rusų kalbos besimokantys mokiniai papasakojo ir 
parodė Ded Moroz, Santa Klaus ir Weihnachtsmann 
skirtumus, padainavo nuotaikingą Senio Šalčio dainelę 
iš filmuko ,,Na, palauk“, dainelę apie eglutę, 
populiarias ,,čiastuškas“ apie žiemą ir žiemos šventes, 
deklamavo eilėraščius apie Kalėdas ir pasakojo apie 
burtus. Mokytojos demonstravo skaidres ir įdomiai 
pasakojo apie žiemos švenčių kilmę, paaiškino 
skirtingą šventimo laiką ir papročius Rusijoje. 

Savo jau turimas ir pamokoje įgytas žinias 
pasitikrino viktorinos metu. Visi buvo labai aktyvūs. 
Netradicinė pamoka visiems labai patiko. 

Pamokų pabaigoje mokiniai dainavo populiariausią 
pasaulyje kalėdinę giesmę ,,Tyli naktis“  anglų, 
vokiečių ir rusų kalbomis. 

Pamokas vedė mokytojos R.Damušienė, 
V.Kulikauskienė, N.Labinskienė, V.Pakinkytė, 
K.Sinkienė, D.Vaznienė, N.Vizbaraitė. Dalyvavo 
2a,b,c  3c  5a,b,c  7a,b,c   8a,b,c  9 ir 10a, b klasės.  

 

 

           
,,Žvilgsnio“ inf. 

 
7b KLASĖ LAIM ĖJO I VIET Ą 
RAJONINIAME KONKURSE 

 
I etapo laimėtoja - mūsų mokyklos komanda ,,Juodieji 

serbentai“: Meida Juškaitė, Matas Barboravičius, Deimantė 
Blažauskaitė, Matas Kavaliauskas, Martynas Laurinaitis, mokytoja 
Violeta Greičiūnienė, visuomenės sveikatos specialistė Vilija 
Veverskienė. 

2015 spalio mėnesį startavo respublikinis vaikų, mokinių ir 
pedagogų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“. Pirmą kartą buvo 
organizuotas 2002 metais Pedagogų profesinės raidos centro projekto 
„Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“ rėmuose. 
Konkursas tapo populiarus ir vyksta jau septintą kartą. Jo tikslas – 
ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų 
sveikatą, skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų bendradarbiavimą, vertinti savo ir kitų 
potencialą dirbant komandoje. 

II etapas bus vykdomas zonose nuo 2016 m. vasario 15 d. iki 
2016 m. balandžio 3 d. Tikimės, kad mūsų mokyklos komandą 
,,Juodieji serbentai“ vėl lydės sėkmė. 

 
,,Žvilgsnio“ inf. 

 
STREIKAS 

Gruodį surengę įspėjamuosius streikus, sausio 
pabaigoje šalies pedagogai planuoja skelbti 
trijų dienų streiką - paskelbė jiems 
atstovaujančios profesinės sąjungos. „Valdžia 
iš esmės neatsižvelgė į streikuojančių 
pedagogų interesus, nerodo jokio noro spręsti 
problemas, todėl buvo nuspręsta sausio 
pabaigoje skelbti 3 dienų streiką“, – rašoma 
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos 
pranešime.  
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Tiražas 60 egz. 
El. versija: www.jvdm.lt 
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