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         Vytenis Greičiūnas,  ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

PRASIDĖJO JUBILIEJINIAI MOKSLO 
METAI 

Šis rugsėjis ypatingas mūsų mokyklos bendruomenei – 
pažymimi dvidešimtieji mokyklos veiklos metai. Todėl ir 
mokslo metų pradžios šventė buvo ypatinga. 

Saulėtą rytmetį aikštėje prieš mokyklą būriavosi visų 
klasių mokiniai ir jų auklėtojos, tėveliai, patogiai kėdėse 
įsitaisė mokytojai, administracija, garbingi svečiai. Pirmiausiai 
– gražia tradicija tapusi pirmokų, lydimų 10 klasių mokinių, 
eisena, vėliau iškilmingas himno giedojimas ir mokyklos 
vėliavos iškėlimas. Sakydamas sveikinimo kalbą mokyklos 
direktorius Viljamas Bakšys pažymėjo, kad 1995 metais 
rugpjūčio 31 dieną LR statybos ir urbanistikos ministerijos 
leidimu išimties tvarka imtas naudoti statomos mokyklos III 
aukštas su atskiru įėjimu. Direktorius sakė: ,,Viskas buvo 
nauja, mokytojai - jauni, kolektyvas - be tradicijų, darbo 
tvarkų, technologijų, o materialinė bazė - tik suolai ir lentos. 
Kūrėme, pirkome, mainėme, diegėme. Pirmieji  metai, ir ne tik 
jie, kėlė  naujus iššūkius: reikėjo  įrengti kabinetus naujoms 
klasėms,  įsigyti vadovėlių, mokymo priemonių, kūrėme 
tradicijas,  darbo ir tvarkos sistemas, nustatėme pamokų 
kokybės kriterijus. Buvo daug problemų, tačiau jos tik 
sustiprino mokyklos kolektyvą. Esu įsitikinęs – sunkumuose  
slypėjo ir galimybės, daug galimybių. Šiandien mes savo 
veiklos neįsivaizduojame be nuolatinės kaitos, tobulėjimo ir 
naujų iššūkių. Pokyčiai yra veiklos varomoji jėga. Per 20 metų 
išleidome 16 abiturientų laidų, džiaugiamės jų pasiekimais. 
Šiandien pasitinkam 52 pirmokus. Savo mintis ir žvilgsnį 
kreipiame į kiekvieno vaiko individualią pažangą, turime 
darbo sistemą ir patirties. Pasikeitė mokyklos valdymo 
struktūra, kuri leidžia labiau struktūrizuoti mokyklos veiklą, 
kreipiant dėmesį į mokinių savijautą, vadovavimo klasei 
kokybę, mokymosi pagalbą, komunikaciją ir 
bendradarbiavimą, kūrybišką veiklą pamokoje. Juk gėris 
visada priklauso nuo dviejų sąlygų: nuo įvairios veiklos 
galutinio tikslo tinkamo iškėlimo ir nuo tinkamų priemonių 

tam tikslui siekti parinkimo. Sveikinu visą mokyklos 
bendruomenę dvidešimtmečio proga, patikinu, kad ir toliau 
savo veiklą grįsime bendruomenės susitarimais ir mokymusi, 
racionaliai panaudosime turimus materialiuosius ir 
žmogiškuosius išteklius naujų veiklos modelių, aplinkų ir 
ugdymo būdų kūrimui. Su Rugsėjo 1–ąja!“ Su švente 
mokyklos bendruomenę taip pat pasveikino Jurbarko miesto 
seniūnas Romualdas Kuras, Jurbarko savivaldybės 
administracijos švietimo skyriaus vedėjas Antanas 
Gvildys. Sveikinimo žodį tarė ir vyriausieji mokiniai 
dešimtokai: ,,Pirmokėliams linkime, kad jų pažinimo kelio 
pradžia  būtų ne sunki, o įdomi. Mokytojams – kantrybės ir 
ištvermės pedagoginiame darbe. Visiems šios mokyklos 
mokiniams linkime draugauti: būkime visus ateinančius 
mokslo metus draugiški ir padėkime vieni kitiems.“  

Po iškilmingų sveikinimų į dangų pakilo 20 balionų, 
simbolizuojančių mokyklos sukaktį, dangų raižė spalvingi 
fejerverkai. Taigi, mokykla 20-ąjį kartą atvėrė duris - 
kiekvieno iš mūsų vaikystė neatsiejama nuo mokyklos: čia 
prasideda tikrasis pažinimas, čia gimsta gražiausios svajonės, 
čia imame suprasti, kas yra pareiga, atsakomybė... 

P.S. „Šventė labai graži. Dėkoju.“ (mokyt. Silva Marija 
Višinskienė), „Graži šventė, Sauliau!“ (mokyt. 
N.Laurinaitienė), „Labai graži šventė“ (mokyt. Vilija 
Levgardienė), „Smagi šventė: nei per trumpa, nei per ilga, 
viskas savo vietose, nebuvo nereikalingų dalykų; patiko 
cituojami Prezidentės, švietimo ir mokslo ministrės, Seimo 
nario žodžiai. Gražiai renginį vedė Aivaras ir Evelina.“ 
(ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja Aida Šimkuvienė), „Aš 
esu labai kritiška, bet šį kartą neturėjau prie ko prikibti. Ir 
vedėjai gražiai neklysdami vedė.“ (raštinės vedėja Birutė 
Narbutaitė). 

 
Nuotraukoje – sveikinimo žodį taria Jurbarko savivaldybės 
administracijos švietimo skyriaus vedėjas A. Gvildys 
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        Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

TRADICIŠKAI DALYVAVOME 
RENGINYJE PRIE VYTAUTO 

DIDŽIOJO PAMINKLO 

 
Vos nuskambėjus pirmajam skambučiui, pakvietusiam 

mus į klases po vasaros atostogų, mūsų mokykla vėl ruošėsi 
šventei. Ir taip kiekvieną rugsėjį: šventė vejasi šventę. O antroji 
svarbi mūsų mokyklai šventė yra rugsėjo 8-oji - Vytauto 
Didžiojo karūnavimo diena ir padėkos už Lietuvos 
nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena. Tą dieną visi 
mūsų mokyklos mokiniai keliauja prie Vytauto Didžiojo 
paminklo, kur vyksta iškilmingas minėjimas. 

Minėjimas prasidėjo himno giedojimu ir vėliavos 
iškėlimu. Ją kėlė mūsų mokyklos pirmūnė Gabrielė Gabija 
Gabšytė. Sveikinimo kalbą pasakė meras S. Mockevičius. 
Gražių linkėjimų pažėrė švietimo skyriaus vedėjas A. Gvildys. 
Šventę gera nuotaika, linksmais ir vaikiškai nerūpestingais 
pasirodymais nuspalvino mažieji mūsų mokyklos šokėjai, 
vadovaujami mokytojos L. Žukauskienės. Be linksmosios 
dalies buvo ir žinių patikrinimo bei galvosūkio pamokėlė 
,,Karūna Vytautui“. Nelabai tos galvos dirbo po vasaros 
linksmybių tiek A.Giedriaus-Giedraičio gimnazijos 
merginoms, tiek mūsų dešimtokėms Ievai ir Evelinai: 
geriausiai pasisekė Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 
komandai – Marijai ir Augustei. Šias merginas apdovanojo 
mūsų mokyklos direktorius Viljamas Bakšys. 

Linksmas, prasmingas, bet kartu ir rimtas renginys baigėsi. 
Visi patraukėme atgal į mokyklą, kur kuprinėse nekantriai 
mūsų laukė knygos ir sąsiuviniai. 

 
         ,,Žvilgsnio“ inf. 

 
MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS 

Neseniai prasidėjo nauji mokslo metai – kupini lūkesčių, 
pasiryžimo, tikėjimo, kad ugdymosi rezultatai šiemet bus dar 
geresni. Tikrai taip ir bus, jei kiekvienas mokinys išnaudos 
visas savo galimybes. 

Prisimindami praėjusius 2014-2015 mokslo metus 
džiaugiamės, kad pavasarį už labai gerą mokymąsi padėkos 
raštais buvo apdovanotas didelis būrys mokinių. Sveikiname 
Andriukaitytę Akvil ę (4b kl.), Bartkutę Gabrielę (4a kl.), 
Benešiūnaitę Elvitą (2c kl.), Bessarabą Edviną (4a kl.), Bosaitę 
Emiliją Sofiją (1a kl.), Burmoną Matą (1a kl.), Butikytę Jorūnę 
(2c kl.), Butkų Mantą (2b kl.), Čyžaitę Donatą (2a kl.), 
Dulaitytę Gabiją (3a kl.), Eidokaitytę Samantą (1a kl.), 

Gavėnaitę Otilij ą (2c kl.), Globį Augustą (4c kl.), Gotautaitę 
Simoną (4b kl.), Greičių Pijų (3b kl.), Griškutę Saulę (1c kl.), 
Gudleikytę Lukreciją (1a kl.), Gudžiūnaitę Ugnę (3a kl.), Jakštį 
Dalių (1b kl.), Jokimaitį Matą (4b kl.), Kaminską Simoną (1b 
kl.), Kavaliauską Gabrielių (2a kl.), Korniką Julių (1a kl.), 
Kubiliūtę Ievą Benitą (3b kl.), Liaudenskaitę Vytę (1a kl.),               
Lopetaitį Mantą (2a kl.), Lukoševičiūtę Gabiją (2a kl.), 
Martišauskaitę Mij ą (2c kl.), Martišiūtę Vakarę (3a kl.), 
Masaitytę Deimantę (2b kl.), Matukaitytę Kamilę (3b kl.), 
Mejerį Augustą (1b kl.), Micevičių Lauryną (1b kl.), Mickutę 
Indrėją (4b kl.), Miliūnaitę Katriną (1a kl.), Morlencą Domą 
(1c kl.), Naujokaitytę Eleną (2a kl.), Noreikaitę Orijaną (2b 
kl.), Patašiūtę Pauliną (3b kl.), Pinaitytę Vakarę (2c kl.), 
Povilaitytę Dainą (4c kl.), Rakštelytę Ramintą (3b kl.), 
Šleževičiūtę Gretą (2c kl.), Šulinską Igną (4a kl.), Treinį 
Eitvydą (2a kl.), Žibutį Šarūną (4c kl.), Balšaitį Martyną (5a 
kl.), Birgiolaitę Ugnę (5a kl.), Einingytę Austėją (5b kl.), 
Girdauskaitę Emiliją (5b kl.), Kasparaitį Matą (5c kl.), 
Levickytę Gretą (5b kl.), Lopetaitytę Samantą (5a kl.), 
Pažereckaitę Liepą (5b kl.), Šimkutę Deimantę (5c kl.), Šlyterį 
Augustą (5b kl.), Štreimikytę Gabiją (5c kl.), Trumpicką Tajų 
Joną (5c kl.), Vasiliauskaitę Gabiją (5b kl.), Zaksaitę Medą (5b 
kl.), Adomavičiūtę Jonę (8c kl.), Ambrutaitytę Kamilę (7b kl.), 
Arlauskaitę Emą (8c kl.), Aukštakalnytę Vaivą (8b kl.), 
Bajorinaitę Rūtą (6a kl.), Blažauskaitę Deimantę (6b kl.), 
Brazhenko Viktoriya (7c kl.), Butkutę Gabiją (7b kl.), Gabšytę 
Gintarę Gabrielę (7c kl.), Gavėnaitytę Rūtą (10a kl.), 
Grabauskaitę Gabrielę (6c kl.), Jociutę Barborą (6c kl.), 
Keturauskaitę Dominyką (8a kl.), Klevinskaitę Viktorij ą (6c 
kl.), Kovalenkaitę Aušrinę (7b kl.), Kuzminską Matą (7a kl.), 
Lazauskaitę Agnę (7c kl.), Lyneburgerytę Gerdą (7c kl.), 
Mandrijauskaitę Dominyką (8c kl.), Martišių Tomą (6c kl.), 
Mažeikaitę Rugilę (8b kl.), Noreiką Alfredą (8a kl.), Patašiūtę 
Emiliją (8a kl.), Pileckytę Justę (8c kl.), Pocevičiūtę Andrėją 
(7c kl.), Rainytę Viktorij ą (7a kl.), Sakalauskaitę Martyną (8b 
kl.), Sakalauskaitę Medą (8b kl.), Skilinskaitę Gretą (8b kl.), 
Spaustynaitytę Sandrą (6a kl.), Šlickytę Vaidą (7a kl.), 
Urniežiūtę Viktorij ą (6a kl.) ir Vilkenytę Pauliną (6a kl.). 

Sveikiname mokslo pirmūnus, buvusius ir esamus Vytauto 
Didžiojo pagrindinės mokyklos mokinius, ir linkime sėkmės 
šiais ypatingais mokslo metais, kai mokykla skaičiuoja savo 
veiklos dvidešimtuosius metus. 

 

GERIAUSIOS LIETUVOJE! 
Birželio 7 dieną  Kauno sporto halėje mūsų mokyklos 

mergaičių komanda, treniruojama mokytojos Laimos 
Stanienės, dalyvavo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio – 
mokyklų žaidynių kvadrato finalinėse varžybose. Mergaitės 
žaidė puikiai: įveikė visas varžovių komandas ir iškovojo 
pirmąją vietą Lietuvoje. 

Štai visa šaunioji 
komanda: Ugnė 
Mozūraitytė, komandos 
kapitonė, 7c kl. 
(nuotraukoje – Mokslo 
metų pradžios šventėje 
kelia mokyklos vėliavą), 
Paulina Vilkenytė, 7a kl., 
Monika Urbonavičiūtė, 7a 
kl., Nerilė Stankutė, 6a kl., Martyna Kacinkevičiūtė, 7a kl., 
Toma Jovarauskaitė, 7c kl., Karolina Mažintaitė, 7b kl., Gabija 
Štreimikytė, 6c kl., Meda Osipovaitė, 6c kl., Samanta 
Lopetaitytė, 6a kl. 

Didžiuojamės mokyklos sportininkėmis ir linkime naujų 
pergalių! 
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         Augustas Globys, 4c klasė 

 
VASAROS ATOSTOGOS 

 Vasaros atostogos buvo puikios. Labiausiai įsiminė kelionės 
su giminaičiais ir tėveliais į Lenkiją, Čekiją ir Slovakiją. 
Lenkijoje aplankėme Veličkos druskų kasyklą. Sužinojau, kad 
šioje kasykloje yra 350 kilometrų ilgio požeminio tunelio 
labirintas. Pamačiau įvairių skulptūrų iš druskos. 

 Kitą rytą išvykome į Čekiją. Aplankėme ,,Kaulų“ bažnyčią. 
Man buvo įdomu, kad ji pastatyta iš 40 tūkstančių žmonių 
kaulų. Bažnyčia nepaprasta, o jos vidus dekoruotas žmonių 
kaulais. 

 Kita kelionė buvo į Slovakiją. Ten kopėme į kalnus, 
kėlėmės keltu į pačią aukščiausią kalno viršūnę, grožėjomės 
požeminiu pasauliu, ledo urvais, uolienomis. 

- Ak, kaip  įdomu! 
- Labai! – pritarė  mama ir tėtis. 
Praėjusios vasaros atostogos buvo labai įdomios. Aš jas 

atsiminsiu dar ilgai ilgai. 

 
        Neringa Urbutytė, 4c klasė 

 
MANO ATOSTOGOS 

  Kai prasidėjo atostogos, aš su mama išvykau pas tėtį į 
Airij ą. Mes nuvykome į didžiausią miestą Dubliną. Tai – 
Airijos sostinė.  Dubline žaliuoja įvairių krūmų ir medžių 

parkas, laisvai 
vaikšto apie šimtą 
elnių,  stovi iki pat 
dangaus statula 
,,Spyglys“, teka  
Liffey  upė.  
Žavėjausi  dideliu 
kriokliu, žaliais 
kalnais, kurių 
viršūnėje trykšta 
upeliai. Ilgai 
atsiminsiu gatvėje 

grojančius 
muzikantus, įvairius 
triukus su ugnimi, 
vaikštančius mimus,  
važinėjimąsi po 
miestą dviejų aukštų 
autobusu ir Patriko 

katedrą – didžiausią bažnyčią. 
 Buvo labai smagu atostogauti Dubline. Greit prabėgo mano 

atostogos.  

 
         B.Bartkutė, I.Eidokaitytė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 

 
MOKINI Ų TARYBA TURI NAUJ Ą 

PIRMININK Ą! 
 Vos įpusėjus rugsėjui vyko Mokinių tarybos susirinkimas - 

išrinktas naujasis pirmininkas. Juo tapo Edvinas Skarbalius iš 9 
klasės (14 balsų), pateikęs gana įdomią rinkiminių pažadų 
programą: ,,Pirma idėja - sukurti mūsų mokykloje aktų salėje 
,,chill“ (pasibuvimo vieta). Ten būtų galima bendrauti, žaisti. 
Būtų leidžiama muzika. Į aktų salę galėtų ateiti kiekvienas 
mokyklos moksleivis ir tenai leisti savo ilgąsias pertraukas. 

Antra idėja - daryti dažniau apklausas koridoriuose. Apklausos 
būtų visokiausiomis 
temomis: ,,Geriausias 
mokytojas (-a)“, ,,Ar 
patinka naujos 

uniformos?“, 
,,Šauniausias 

bendraklasis“ ir t.t.“ 
Edvino konkurentės 

Kornelija Buchalcaitė (5c 
kl.) gavo 3, o Gabija 

Butkutė (8b kl.) - 1 balsą. Beje, pavasarį neįvykusiuose 
rinkimuose (nebuvo kvorumo) Gabrielė Gabija Gabšytė (8c kl.) 
buvo surinkusi 6 balsus, bet dabar nekėlė savo kandidatūros.                                              

 
         Liepa Pažereckaitė, 6b klasės mokinė 

 
LIETUVOS SKAUTIJOS 20-METIS  
Rugsėjo 12-ąją dieną vyko Lietuvos skautijos gimtadienis. 

Tad Jurbarko, Raudonės ir Viešvilės skautai susirinko jo švęsti 
prie Jurbarko rajono savivaldybės. 

Pirmiausiai vyko iškilminga rikiuotė, o po jos smagus šokis, 
kurį mokinomės iš anksto jau namie - tai ,,flashmobas“. Vėliau 
žaidėme labai 
smagų žaidimą 
,,Lietuvos 
skautija prieš ir 
po dvidešimties 
metų“: turėjome 
surasti šešis 
žmones, kurie 
buvo išsislapstę 
po visą 
Jurbarką. Tad iš 
pat pradžių 
mums davė planą, kur juos rasti. Kiekvienas rastasis pateikė 
užduotis: teko dainuoti, sudėti Lietuvos skautijos himną ir t.t. 
Skautų elgesį gatvėje komisija stebėjo iš paukščio skrydžio: 
tinkamas elgesys taip pat buvo svarbus renkant taškus. Po 
smagaus ir judraus žaidimo buvo komandų apdovanojimai. 
Šįkart laimėjo septintoji komanda.  Po apdovanojimų vėl 
pakartojome smagųjį ,,flešmobą“ ir vyko uždarymo rikiuotė.  

Visi smagiai šventėme savo mylimos Lietuvos skautų 
organizacijos gimtadienį.  
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          Simona Raudytė, specialioji pedagogė 
 

MOKINI Ų POŽIŪRIS 
Į ŽMONES, 
TURINČIUS 
NEGALI Ą 

Kas galėtų pateikti tikslų 
žodžio negalia apibūdinimą? 
Kiekvienas išgirdęs šį žodį 

susiformuoja tam tikrą vaizdinį. Bet ar tas vaizdinys 
arba kilusi mintis gali būti teisinga? 
     Visi mes esame skirtingi, unikalūs ir nepakartojami. 
Tiek kalbant apie mūsų charakterius, tiek gebėjimus. 
Aišku, ne visi mes galime pasigirti vienodais 
sugebėjimais, bet tai nereiškia, kad esame blogesni arba 
kitokie. Pagalvokime, kaip jaučiasi žmogus, turintis 
regėjimo arba judėjimo negalią. Savaime suprantama, 
kad kai kurie mums elementarūs veiksmai jiems gali 
būti sunkiai atliekami arba išvis neįmanomi. Tačiau tai 
nereiškia, kad toks žmogus yra blogesnis už tave, mane 
bei kitus. Yra daugybė situacijų, kai neįgalus žmogus 
yra įgalesnis už visus kitus, kurie neturi jokios 
negalios.  
       2014-2015 m.m. pavasarį mūsų mokykloje vyko 
mokinių apklausa, susijusi su požiūriu į žmones, 
turinčius negalią. Apklausoje dalyvavo 111 mokinių, 
kurie pateikė įvairių atsakymų. Didžioji dalis 
apklaustųjų teigia, kad žodis negalia reiškia negalėjimą, 
negebėjimą kažko atlikti. Kitiems ši sąvoka siejosi su 
liga ar tam tikru sutrikimu. Pasiteiravus apie jausmus, 
kurie kyla pamačius žmogų, turintį negalią, dauguma 
respondentų nurodė, kad jaučia gailestį, užuojautą, 
jiems pasidaro liūdna. Interpretuojant šiuos mokinių 
atsakymus galima pasidžiaugti, kad mūsų mokyklos 
mokiniai yra geranoriški, tačiau tuo pačiu norisi ir 
informuoti, kad žmonės, turintys negalią, nemėgsta, kai 
jų yra gailimasi, nes jie nori, kad į juos būtų žvelgiama 
kaip į lygiaverčius žmones, kuriems kartais reikia 
aplinkinių pagalbos. Smagu ir tai, kad mūsų mokyklos 
mokiniai bendraudami su kitu asmeniu atsižvelgia į to 
žmogaus gebėjimą bendrauti bei charakterį, o žmogaus 
išvaizda jiems nėra rodiklis pagal kurį renkasi draugus.  

 Mokinių atsakymai ne visada džiugino. Pasitaikė 
atsakymų, kurie kiek nustebino ir atskleidė pačių 
mokinių vidinius prieštaravimus. Kai buvo teirautasi, ar 
mokiniai norėtų, kad jų klasėje mokytųsi mokinys, 
turintis negalią, didžioji dalis respondentų atsakė 
neigiamai. Negi klasėje kažkas pasikeistų? Jūs patys 
nebebūtumėte savimi? Keisčiausia tai, kad paskui 
didžioji dalis atsakiusiųjų mokinių (net 77%)  toliau 
teigia, kad sėdėtų viename suole su klasės draugu, 
turinčiu negalią. Tikimės, kad šis daugelio mokinių 
atsakymas buvo nuoširdus.  

 Kalbant apie pagalbą žmogui, turinčiam negalią, 
gauti taip pat džiuginantys rezultatai. 60% apklaustųjų 
pasisiūlytų padėti žmogui, turinčiam negalią, o 36% 
norėtų padėti, tačiau nedrįstų. Net 58% mokinių 
apgintų draugą, turintį negalią, jei iš jo būtų šaipomasi 
arba jis būtų apkalbamas. Malonu, kad dauguma mūsų 

mokyklos mokinių supranta, jog negalią turintis mokinys ar žmogus 
gali dažnai sulaukti patyčių, todėl reikia nebijoti juos apginti. 62% 
respondentų, jei turėtų galimybių, prisidėtų prie įvairių organizacijų 
ar kitų žmonių, kurie padeda žmonėms, turintiems negalią.  

    Bendri apklausos rezultatai iš tikro yra džiuginantys. Tikimės, 
kad ateityje, brangūs mokiniai, jūsų požiūris tik gerės, būsite 
empatiškesni vieni kitiems. Visada reikia pradėti nuo savęs: blogus 
dalykus ar mintis ,,nuryti“, o gėrį ir džiaugsmą dalinti visiems.  

 
        Karolina Mažintaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

NETRADICIN Ė PAMOKA 
VYKO KRAŠTO MUZIEJUJE 

Šią savaitę buvo minima Baltų vienybės diena. Ta proga mes, 7b 
klasės mokiniai, per 
literatūros pamokas 
skaitėme kūrinius, 
aptarėme baltų kultūros 
atspindžius juose, taip 
pat per dailės pamokas, 
išsiaiškinę, kas būdinga 
baltiškajai pasaulėžiūrai, 
piešėme darbus, 
kuriuose atskleidėme 
savitą, individualų 
požiūrį į tai, kuo mums įdomūs protėviai baltai, o per istorijos 
pamokas analizavome šaltinius, rinkome medžiagą ir parengėme 
pristatymą, supažindinantį su baltais. 

Baigiamasis visos savaitės veiklos akcentas - rugsėjo 25 dieną 
surengta išvyka į Krašto muziejų. Čia vyko integruota lietuvių 
kalbos, istorijos, dailės pamoka ,,Baltų pasaulėžiūra“. 7b klasės 
mokinės Deimantė ir Karolina plačiau papasakojo apie per istorijos 
pamokas surinktą informaciją, susijusią su baltais, jų gentimis. 
Vėliau susidomėję žiūrėjome jurbarkiečio Gintaro Žalnoros filmą 
apie Lietuvos piliakalnius ,,Mieganti ugnis – piliakalniai“. Žiūrėdami 
kalbėjome apie piliakalnius, džiaugėmės, kad esame aplankę 
Bišpilio, Seredžiaus, Sudargo, Merkinės piliakalnius. Klausėmės ir 
unikaliomis laikomų liaudies dainų – sutartinių, kurios, kaip senojo 
tikėjimo apeiginės giesmės, pradėjo nykti priėmus krikščionybę. 
Baltiškojo paveldo objektai yra ne tik piliakalniai, bet ir mitologiniai 
akmenys, alkakalniai, apie kuriuos mums įdomiai papasakojo 
muziejininkė Aušra Smirnovienė. Tada žiūrėjome kitą filmą 
,,Apeiginiai akmenys“. Baigiantis pamokai kartu su dailės mokytoja 
aptarėme piešinius, juos pristatėme,džiaugėmės bendraklasių darbais. 

Po pamokos dėkojome muziejininkei Aušrai Smirnovienei, 
istorijos mokytojai Janinai Kovalenkienei, dailės mokytojai Nijolei 
Kapačinskienei ir lietuvių kalbos mokytojai Violetai Greičiūnienei už 
neįprastą, bet labai naudingą ir įdomią pamoką.  
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