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ŠIAME NUMERYJE: 
� Paminėta Laisvės gynėjų diena 
� Parodos skaitykloje 
� Gyvenimas svetur (L.Lukošiaus pasakojimas apie Olandiją) 
� ,,Žvilgsnio“ svečias – Karolis Bauža 
� Kalėdinių renginių mozaika 
� Mokykloje veikia pailgintos darbo dienos grupė 

          
         M.Matukevičiūtė, J.Žičkutė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

,,Žvilgsnio“ svečias 
Karolis Bauža – 

buvęs mūsų 

mokyklos 

mokinys 
Karolis Bauža - 
Lietuvos dziudo 
imtynininkas, 
Londono 
olimpiados dalyvis. 
Iškovoti medaliai: 
Europos čempionate 
bronza (2009 m. 

Tbilisis), Universiadoje bronza (2007 m. Bankokas), Europos 
U23 čempionate 2009 m.  auksas. 
Mes džiaugiamės, kad buvęs mūsų mokyklos mokinys yra 2012 
metų olimpiados Londone dalyvis, bet iš pradžių papasakokite, 
ką veikėte baigęs mokyklą, kokia veikla užsiimate dabar. 

Truputį plačiau papasakosiu, kaip keitėsi mano gyvenimas 
išvažiavus į Kauną ir palikus Jurbarką, kurį tikrai buvo labai 
sunku palikti. Taigi išvažiavau iš mūsų mokyklos baigęs 10 
klasių, nes iš trenerio Kaune gavau pasiūlymą atvykti sportuoti. 
Aišku, šito ir pats labai norėjau, bet nebuvo viskas lengva ir 
paprasta - šiek tiek prieštaravo tėvai, kad galbūt per jaunas 
išvažiuoju. Bet man ir treneriui pavyko įkalbėti tėvus. Dabar, 
kiek žinau, tėvai nesigaili. Tada, prisimenu, labai norėjosi atgal į 
Jurbarką, nes visi draugai buvo Jurbarke, o čia dar nauja 
mokykla, be to, vienam savarankiškai gyventi nelengva - 
laukdavau laisvo savaitgalio, kad galėčiau grįžti į namus pas 
draugus. Bet kuo toliau, tuo sunkiau tai buvo padaryti, nes 
kelionių daugėjo – vyko varžybos, treniruotės ir treneris 
nenorėdavo išleisti dėl režimo. Kaune pabaigiau 12 klasių, po 
vidurinės įstojau į Lietuvos kūno kultūros akademiją. Sunku 
buvo mokytis, nes atsiskaitymų metu tekdavo išvažiuoti į 
varžybas, stovyklas, reikėdavo pratęsti sesijas ir po kelionės iš 
karto eiti į atsiskaitymus. Man pavyko pabaigti, galvojau, kad 
bakalauro diplomo užteks, bet gavęs diplomą įstojau į magistro 

studijas Kauno technologijos universitete, ten baigiau švietimo 
vadybos magistrantūrą ir dabar ketinu tęsti doktorantūros 
studijas.  Mano veikla: treniruotės – sportas. Keliuosi ryte 6 val. 
ir keliauju į treniruotę, grįžęs pavalgau, pamiegu ir keliauju į kitą 
treniruotę, o po jos irgi pavalgau, nueinu pas daktarus, padaro 
masažą, ilsiuosi laukdamas vakarinės treniruotės, po kurios tik 
norisi greičiau namo, į lovą. Praėjus olimpinėms žaidynėms 
atsirado daugiau laisvo laiko, tad turiu dabar susirinkęs vaikų 
grupę ir pradėjau juos treniruoti. Lanko 5 metų ir vyresni vaikai, 
bet man labiau patinka, kai atvedami 5-6 m., nes tokio amžiaus 
ir pats pradėjau sportuoti. 

(nukelta į 4 psl.) 

                
Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

GIMTOSIOS KALBOS DIENA   
Sausio 24 d. mūsų mokykloje vyko pradinių klasių mokinių 

raiškiojo skaitymo ir dailyraščio konkursai, skirti Gimtosios 
kalbos dienai paminėti.  

Poeto Anzelmo Matučio 90-mečiui skirtame raiškaus žodžio 
konkurse visi stengėsi kuo gražiau padeklamuoti išmoktą tekstą, 
bet komisija nusprendė, kad geriausiai pavyko ir pirmąsias vietas 
laimėjo šios mokinės: Ugnė Čiauškaitė (1b kl., skaitytas kūrinys 
- Zita Gaižauskaitė. ,,Apie musę troleibuse“), Deimantė 
Stankevičiūtė (2a kl., skaitytas kūrinys - Kostas Kubilinskas. 
,,Pagyrūnas baravykas“), Samanta Lopetaitytė (3a kl., skaitytas 
kūrinys - Birutė Lenkytė. ,,Šaltas rytas“), Viktorija Urniežiūtė  
(4a kl., skaitytas kūrinys - Kostas Kubilinskas. ,,Agė melagė“). 
Sveikiname raiškaus skaitymo konkurso laureates ir linkime 
sėkmės rajoniniame konkurse!  

Taip pat negalime pamiršti tą dieną vykusio nacionalinio 
Vinco Kudirkos dailyraščio konkurso ,,Rašom!“ Visi dalyviai 
stengėsi itin kruopščiai rašyti nurodytą tekstą ir tikėjosi laimėti 
prizines vietas. 3-4 klasių mokinių darbai yra išsiųsti į Vilnių, 
dabar laukiama rezultatų, 
o nugalėtojai iš 1-2  klasių 
paaiškėjo iškart. 
Sveikiname pirmąsias 
vietas laimėjusius 
mokinius: Eriką 
Grygelaitytę (1a kl.), 
Ugnę Gudžiūnaitę (1a kl.), 
Nedą Banaitį (1b kl.), 
Luką Čeberką (1b kl.), Germilę Valčiukaitę (2a kl.), Augustą 
Globį (2c kl.), Simoną Gotautaitę (2b kl.). 

Didžiuojamės pradinių klasių mokiniais, jų kūrybiškumu, 
stropumu! 

 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
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         Ineta Stankevičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

LAISV ĖS GYNĖJŲ 
DIENA

 
Sausio 11 d. mokykloje buvo minima Laisvės gynėjų diena.  
Mokyklos bendruomenė dalyvavo pilietinėje akcijoje 

,,Atmintis gyva, nes liudija“. Rytą mūsų mokyklos languose 
mirgėjo uždegtų žvakučių liepsnelės, kurios priminė dramatiškas 
dienas, kai atsikūrusi Lietuvos valstybė ir jos žmonės apgynė 
nepriklausomybę, - pilietinė akcija buvo skirta prisiminti ir 
paminėti prieš 22 metus Lietuvos piliečių vieningą siekį apginti 
atkurtos valstybės nepriklausomybę ir bendrą pilietinę poziciją, 
padėjusią atsilaikyti prieš sovietinių okupantų ir vietinių 
kolaborantų agresiją, bandymą karine jėga įvykdyti perversmą. 
Visa tai mokiniai su mokytojais ir prisiminė pirmosios pamokos 
pradžioje.  

Vėliau aktų salėje tradiciškai vyko Laisvės gynėjų dienai 
skirtas koncertas. Renginį vedė mokytojas Vincas Bakšys, 
įvairiais muzikos instrumentais grojo Jurbarko A. Sodeikos meno 
mokyklos mokiniai, dainavo šeštokės J.Adomavičiūtė ir 
M.Račaitė, itin išraiškingai atrodė būrelio mokinių šokamas 
ispaniškas šokis. 

Minėdami Lietuvai svarbią datą dar kartą įrodėme, kad 
,,Atmintis gyva, nes liudija“. 

 
         G.Izokaitė, M.Račaitė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

PARODOS SKAITYKLOJE  
Gruodžio ir 

sausio mėnesį 
mokyklos skaitykloje 
vyko 3 nuostabios 
parodos. 

 Sausio 13-ajai 
atminti surengta 
dokumentinių 
nuotraukų  paroda 
„Laisvė“. Kadangi 
sausio 11 dieną 
minėjome Laisvės 
gynėjų dieną, dalyvavome šiai dienai skirtoje pilietinėje akcijoje 
,,Atmintis gyva, nes liudija“, ta proga buvo galima apžiūrėti ir 
parodą, dar kartą prisiminti skaudžius netolimos praeities 
įvykius.  

Taip pat buvo surengta itin įdomi, spalvinga dailės darbelių 
paroda „Kalėdos žėri įvairiom spalvom“. Skaitykloje 

apsilankiusieji galėjo gėrėtis mokytojos N.Kapačinskienės 
mokinių darbais bei dailės būrelį lankančių (vadovė - pradinių 
klasių mokytoja V.Levgardienė) mokinių kūryba. 

 Minint Anzelmo Matučio 90-ąsias gimimo metines buvo 
surengta knygų parodėlė „Margaspalvė genio kalvė“: buvo 
eksponuojamos poeto knygos, leidiniai apie vaikų rašytoją.  
 

 
         Lukas Lukošius, buvęs ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

GYVENIMAS SVETUR 
Apie emigraciją, gyvenimą Olandijoje pasakoja buvęs 

mūsų mokyklos mokinys, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 
Lukas Lukošius 

Emigruoti ar ne yra sunkus klausimas, kuris paskutiniais 
metais kyla ne vienai šeimai. Mano šeima pasirinko emigraciją.  

Visi žinome, kad populiariausios emigravimui šalys yra 
Danija, Norvegija, Anglija, Airija, Olandija. Mes emigravome į 
Olandiją, gėlių šalį, laisvą šalį - Olandijoje beveik nėra 
apribojimų. Daug kam atrodo labai patrauklu, kad tik iki 16 metų 
vaikams draudžiama vartoti alkoholį, o dėl rūkymo 
nebaudžiama. Gyvenant Olandijoje pirmiausiai reikia išmokti 
kalbą, todėl Drachten mieste lankau mokyklą ISK 
(Internacionalinė mokyklinė klasė). Čia yra I1 - silpniausia grupė 
mokinių, nemokančių olandų kalbos, vėliau galima mokytis I2 – 
tai stipresnė grupė, kurioje esantys jau moka kalbą, beje, jų 
kalbos mokėjimas tolygus pradinukų kalbos mokėjimui, 
galiausiai I3 - stipriausia grupė, kurioje jau ruošiama mokyklai, 
aš ir mokausi šioje grupėje. Mūsų mokykloje mokosi vaikai iš 

įvairių šalių: Lietuva, Lenkija, Vengrija, Rumunija, Rusija, 
Portugalija, Brazilija, Slovėnija ir kitos valstybės, iš kurių 
žmonės atvyksta į Olandiją. Į mokymosi programą įeina olandų 
kalba, matematika, kūno kultūra, maisto ruošimas, informacinės 
technologijos (laisvas internetas). Pagrindinis mokymosi šaltinis 
– internetinė svetainė www.ijsbrekerplus.nl arba tos svetainės 
knyga. Jokiais vadovėliais vaikai nesinaudoja, tik mokytojo (jis 
vadinamas ponu arba ponia) parengta medžiaga. Be to, pažymiai 
nerašomi, tik 100 procentų (balų) sistema vertinami atlikti testai. 
Dažnai pramogaujama, pramogos vyksta vasaros mokykloje, 
kurioje būna ne tie, kurie atsilikę (kaip įprasta Lietuvoje), o tie, 
kurie protingi bei labai gabūs ir todėl pasirinkę mokytis 
papildomai. Vasaros mokykla trunka 2 savaites, mokomasi iki 
pietų, o po to būna pramogos: muziejai, pramogų parkai. 
Pamokos būna dvi, sujungtos į vieną, ir trunka 1 val. 40 min. 
Mokomasi nuo 9 iki 16 val. Visi labai draugiški, niekas 
neįžeidinėja, nes tada išmestų iš mokyklos. Man patinka mokytis 
toje mokykloje, nes joje daug kitataučių ir visi esame lygūs.  

Džiaugiuosi gyvendamas Olandijoje, tikiuosi labiau pažinti 
šią šalį. 
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       Guoda Radvilavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
(parengta pagal mokyklos svetainėje publikuojamą medžiagą) 
 

▓  Gruodžio 17 d. mokyklos bendruomenė buvo 
kviečiama į Kalėdų eglutės įžiebimo šventę, kurią pradėjo 
mokytojos S. Januškevičienės vadovaujamo 1-4 kl. jaunučių 
choro mokinės, atlikdamos dainą „Kalėdų žvaigždutė“. 
Mokyklos direktorius V. Bakšys pasveikino artėjančių švenčių 
proga ir įžiebė įvairiaspalvėmis girliandomis bei žaisliukais 
papuoštą eglutę. Šventėje skambėjo nuotaikingos dainos, kurias 
atliko 6c klasės mokiniai (muzikos vadovė S. Januškevičienė) ir 
vokalinis ansamblis „Mozaika“ (vadovė I. Andreikevičienė). 

▓ Mūsų mokyklos projektas ,,Žalioji laboratorija“ 
lapkričio 27 d. - gruodžio 17 d. kvietė mokyklos bendruomenę 
prisijungti prie aplinką tausojančios kalėdinės akcijos 
,,Padovanok nereikalingiems daiktams antrą gyvenimą“ ir 

susikurti nuostabias 
Kalėdas. Mokiniai 
mielai dalyvavo 
projekto veikloje: 1-4 
kl. mokiniai atrinko 
nereikalingus žaislus, 
kūrė, konstravo 
,,Veidrodžio rėmelį“. 5 
klasių mokiniams buvo 

organizuojamas ,,Kalėdinis blusų turgus“- mokiniai pasikeitė 
asmeniniais nebrangiais, kokybiškais, nebereikalingais, 
naudotais daiktais: knygomis, žurnalais, žaidimais, papuošalais, 
suvenyrais. 7-10 klasių mokiniai ant ,,Eko medžio“ talpino 
informaciją apie aplinkai palankų gyvenimo būdą. Mokiniai 
kūrybiškai pateikė informaciją apie antrines žaliavas, jų 
rūšiavimą, antrinį panaudojimą. 

▓  Gruodžio 18-19 d. kūno kultūros mokytojai organizavo 
kalėdinį sporto turnyrą. Dvi dienas įvairių klasių mokiniai 
šauniai rungėsi kvadrato, krepšinio ir kamuolio metimo 
varžybose. I vietas laimėjo 6b ir 7b klasių komandos, o baudų 
metimo konkurso nugalėtoju tapo Justinas Giedraitis (7b kl.), 
tritaškio metimo konkurso nugalėtojas – Armandas Kondratas 
(10c kl.), tolimojo metimo konkurso nugalėtojas – Aurimas 
Meškauskas (8b kl.). 

▓ Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai šiemet prieš 
Kalėdas keliavo į 
Viešvilės vaikų globos 
namus: būrys 5-10 kl. 
mokinių prisidėję 
dovanų važiavo vėl 
aplankyti senus savo 
draugus, pasveikinti su 
artėjančiomis 
šventėmis. Dėžėse buvo 
surinktos knygelės, 
saldumynai ir megztos 
šiltos juostos, maunamos ant galvos. Technologijų mokytojų J. 
Kundrotienės, A. Muleikienės, Ž. Matukatienės paskatinti mūsų 
mokyklos darbštuoliai atnešė net 49 juostas, kurias rankdarbių 
būrelio mergaitės papuošė iš vilnos nuveltomis gėlytėmis. 
Aktyviausi buvo 7c klasės mokiniai.  

▓  Laukdami švenčių, Advento metu, mūsų mokyklos 3-7 
kl. mokiniai kartu su vokiečių k. mokytoja R. Damušiene 
parengė jaukią, pačių mokinių sukurtų adventinių kalendorių 
parodą: kalendoriai megzti, kepti, pinti... Atvertus langelį ar 
atidarius dėžutę, galima rasti valgomą siurprizą, išmintingą 

posakį, palinkėjimą ar puikų receptą. Iš viso mokiniai pagamino 
net 39 advento kalendorius.  

▓ Vokiečių k. 
mokytoja R. 
Damušienė į mokyklos 
aktų salę sukvietė visus 
savo mokinius kalbėti, 
vaidinti ir dainuoti 
vokiškai apie Kūčias, 
šv. Kalėdas. 
Netradicinę pamoką 
pradėjo mokinių 
vaidinimas apie 
keturias susipykusias 

Advento žvakes. Mokytoja priminė Advento kalendoriaus 
atsiradimo istoriją, papasakojo apie pasiruošimo Kūčioms, šv. 
Kalėdoms papročius, pasakojo, kaip šios šventės švenčiamos 
Vokietijoje. Visi mokiniai linksmai dainavo gerai žinomas 
vokiečių dainas „Tannenbaum“, „In der Weihnachtsbäckerei“, 
„Stille Nacht“, stebėjo nuotaikingą animacinį filmą vokiečių 
kalba „Petersonas laukia svečių“.  

▓ 7b ir 6b kl. mokiniai, 
paskatinti rusų kalbos 
mokytojų V.Pakinkytės ir 
D.Vaznienės, piešė kalėdinius 
naujametinius plakatus, 
kuriuose siekė atspindėti slavų 
tautoms būdingų spalvų 
koloritą ir pavaizduoti 
pagrindinius švenčių 
personažus - Senelį Šaltį ir 
Snieguolę. 

 

▓Mūsų mokyklos 
mokinių ir bendruomenės 
sukurti darbai dalyvavo 
rajoniniame konkurse – parodoje „Eko kalėdinė kompozicija“ ir 
buvo eksponuojami V. Grybo memorialiniame muziejuje. 2013 
m. sausio 4 d. vyko pristatytų darbų vertinimas. Vertinimo 
kriterijai: kūrybinio darbo atitiktis konkurso tikslui ir idėjai; 
požiūrio į ekologiją bei jos vaidmenį visuomenėje kūrybiškumas 
ir naujumas; kūrybinio darbo atlikimo techninė kokybė. Smagu, 
kad 2c kl. mokinių (mokytoja Zita Ambrazaitienė) kompozicija 
„Transformuota Kalėdų eglutė“ 1-4 klasių mokinių amžiaus 
grupėje laimėjo III vietą. Mokiniai apdovanoti už kūrybiškumą 
bei novatorišką požiūrį į ekologiją ir jos vaidmenį visuomenėje. 

▓ Kaip pradinukai linksminosi kalėdinių švenčių 
laikotarpiu? Įvairių klasių mokiniai šventė skirtingai. 4a ir 4c 
klasės rengė ,,žiburėlius“ ir keitėsi dovanėlėmis. Su 4a ir 4c 
klasių mokiniais į Kultūros namus ėjo ir visi kiti pradinukai, o 
ten žiūrėjo 
įspūdingą 
spektaklį 
,,Katės namai“. 
Grįžę į klases 
1a ir 4b 
mokinukai 
tėveliams 
pristatė bendrą 
projektą 
,,Ranka 
rankon“  - visus 
džiugino muzikinis spektaklis ,,Avinėlis Beragėlis“. Jie dainavo, 
vaidino ir net dūdelėmis grojo. O pirmokėliai šoko. Taip mūsų 
mokyklos pradinukai šventė Kalėdas.  
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        M.Matukevičiūtė, J.Žičkutė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

,,Žvilgsnio“ svečias 
Karolis 

Bauža – 

olimpietis, 

buvęs 

mūsų 

mokyklos 

mokinys 
 
 
Kokių įspūdžių patyrėte Londone? Kas Jums 

labiausiai įsiminė iš dienų, praleistų ten? Kaip Jums 
sekėsi? Tikėjotės, kad viskas bus lengviau ar 
atvirkščiai? 

     Čia labai sunkus klausimas... nežinau net ką 
atsakyti. Iš tikrųjų nusivyliau - nuvykęs į olimpinį 
miestelį tikėjausi kažko itin įspūdingo, bet niekas 
nenustebino, nebent tai, kad daug žurnalistų vaikštinėja ir 
galbūt kartais ne laiku ir ne vietoje jie pasirodo norėdami 
paklausti, kaip nuotaika, kaip jautiesi. Ypač tai erzina 
prieš varžybas, nes sportininkas būna susikoncentravęs 
kovai, o prie jo lenda ir pradeda klausinėti. Todėl nuo jų 
stengiausi kuo toliau būti. 

   Kaip ir visi Lietuvos žmonės labiausiai įsiminiau 
Rūtos aukso medalį - baseine savo akimis teko pamatyti ir 
vienam iš pirmųjų ją pasveikinti. Labai šauni mergaitė, 
tikiuosi, kad kitoje olimpiadoje jos pasiektas rezultatas 
bus dar geresnis. Tokių užsispyrusių sportininkų Lietuvai 
reikia ir daugiau.  

   Man pačiam olimpinėse žaidynėse sekėsi nekaip - 
likau tik 9. Tada buvau labai savimi nusivylęs, po varžybų 
nenorėjau su niekuo kalbėti nei telefonui, nei su tais, kurie 
buvo atvykę palaikyti į varžybas. Pirmą kovą laimėjau 
prieš prancūzų sportininką - kova nebuvo lengva (su juo 
buvo tekę susitikti ir kitose varžybose). Antra kova buvo 
su varžovu, su kuriuo labiausiai nenorėjau susitikti 
pirmoje ar antroje kovoje, nors prieš jį po kartą buvau 
pralaimėjęs ir laimėjęs. Tai labai stiprus varžovas: dukart 
pasaulio čempionas, keliskart Europos čempionas, 
olimpinis čempionas - tituluotas, bet yra įveikiamas. 
Nesitikėjau, kad bus lengva, nes į olimpiadą papuola tik 
stipriausieji. Prieš ją vyksta labai sudėtinga atranka, labai 
didelė konkurencija: važiuoji į varžybas, ten kovoji dėl 
reitingo - už kiekvieną laimėtą vietą gauni tam tikrą kiekį 
reitingo taškų. Į olimpiadą papuolė pagal pasaulinį 
reitingą 22 žmonės, todėl nebuvo galima tikėtis lengvų 
kovų. 

Kada nors galvojote, kad tiek pasieksite? Nuo 
mažens svajojote apie sportininko karjerą? 

   Nemeluosiu - tikrai nuo mažens svajojau išvažiuoti 
į olimpiadą, atsimenu, kažkada, kai Jurbarke mokiausi, 
skaitykloje žiūrėjom olimpiados transliaciją ir laukėm, 
kada V.Alekna mes diską. Tikėjausi ir svajojau išvažiuoti, 
tai puikiai žino ir pirmoji mano trenerė Diana Arlauskaitė, 
kuri tikrai man daug padėjo.  Londono olimpiada nėra 
mano galutinis tikslas, aš dar nepasiekiau, ko norėjau, bet 
dar laiko tam, kad pasiekčiau užsibrėžtą tikslą, manau, yra 
- žmogus per savo gyvenimą daug ką gali pasiekti ir 
padaryti, tik reikia labai norėti ir siekti. Aš prisimenu, 
kaip iš pradžių buvo sunku, kiek daug visko praradau. 
Pamenu - brolis su klasės draugais šventė Šimtadienį, 
išleistuves. Aš šito neturėjau, nebuvo nei bakalauro, nei 

magistro diplomo įteikimo, nes vis tekdavo išvažiuoti į varžybas. Per 
sportą daug praradau, o svarbiausia - draugai... Daug kas iš jų galbūt 
galvoja, kas esu pasipūtęs (taip esu girdėjęs), bet taip iš tikrųjų nėra. 
Tiesiog nėra laiko susitikti su draugais, nors, atrodo, susitariu vakare po 
treniruotės susitikti, bet po jos parašau žinutę, kad nepyktų, kad gal kitą 
kartą, nes būnu taip pavargęs, kad tik norisi greičiau namo ir ramiai 
pabūti. 

Jeigu ne dziudo, tai kokia sporto šaka Jus taip pat traukia ar 
domina, kodėl? 

Yra dar viena svajonė išbandyti ir kitą sporto šaką - norėčiau 
dalyvauti bušido varžybose, patiktų truputį ir ringe pajudėti. Bet tai 
pabandysiu tik tada, kai baigsiu dziudo sportininko karjerą. Visa tai 
mane traukia todėl, kad yra panašu į dziudo, todėl galima daug ką iš 
šios sporto šakos panaudoti.  

Kokie Jūsų prisiminimai, susiję su mūsų mokykla? 
Prisiminimai apie mūsų mokyklą yra patys geriausi. Ko mes joje 

tik nesame patyrę!.. Iki šiol pamenu visus mokytojus, pas kuriuos 
mokiausi. Labiausiai įsiminė matematikos mokytoja A.Zikienė ir 
biologijos mokytoja J.Višinskienė. Tai labai geros mokytojos, nors 
mokykloje aš jas tikrai nelabai mėgau, jos privertė mane mokintis, labai 
džiaugiuosi, kad joms tai pavyko. Dar prisimenu, kaip visi per pertrauką 
rinkdavosi valgykloje - būdavo pilna pilna, o dabar, kiek žinau, šito jau 
nebeliko... 

Papasakokite apie savo laisvalaikį, pomėgius. 
Laisvalaikio beveik neturiu. Mano laisvalaikis - tai grįžti į Jurbarką 

ir aplankyti tėvus bei porą likusių draugų. Pats geriausias draugas yra 
miegas, poilsis. Laisvalaikis mano susijęs su sportu, turėdamas laisvą 
dieną ar pusdienį aš vis tiek einu į salę: patinka ringe pajudėti, šiek tiek 
pasiboksuoju, nueinu į ,,štanginę“. Matyt, sportas man į kraują įaugo. 

Dėkojame ir linkime sėkmės. 

 
       ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖ 

Grupėje dirbantys 
pedagogai organizuoja saugią 
mokinių priežiūrą po pamokų, 
kryptingą pažintinę, meninę, 
sportinę veiklą Grupės 
patalpose, mokykloje, lauke. 

Grupėje nuosekliai, 
planingai ir turiningai 
organizuojama veikla, 
atitinkanti mokinių amžių. 

Pagal galimybes 
sudaromos sąlygos mokinių 
saviraiškos poreikiams tenkinti. 

Teikiama pedagoginė pagalba mokiniams atliekant namų darbų 
užduotis. 

Užtikrinamas savalaikis mokinių nuvykimas į neformaliojo 
ugdymo užsiėmimus bei išvykimas į namus. 

Tėvai, globėjai informuojami apie mokinių savijautą, elgesį, veiklą 
Grupėje. 
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