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TRADICINIS INTERVIU 
SU MOKYKLOS 
DIREKTORIUMI 

Dar vienas rugsėjis triukšmingai 
atlapojo mokyklos duris – vidun 
plūstelėjo būriai mokinių, skambutis 
ragino skubėti į klases ir vaikus, ir 
mokytojus. Smalsu, kaip šiemet 
mokysimės, kas bus nauja. Todėl kaip 
ir kasmet kalbiname direktorių 
Viljamą Bakšį. 

Ką veikėte per vasarą? O gal 
vasara buvo per trumpa? Ar laukėte naujų mokslo metų? 

Matyt, ši vasara buvo trumpesnė, nes planuotų kelionių 
motociklu surengti nespėjau. Daug laiko praleidau su šeima bei 
artimaisiais ir tai taip pat padėjo pailsėti bei optimistiškai 
nusiteikus pradėti naujus mokslo metus. 

Ar mokykloje vis dar bus vykdoma Olweus patyčių 
prevencijos programa? Kaip manote, ar ji naudinga, ar 
vaikai mokykloje mažiau tyčiojasi vieni iš kitų? 

Olweus patyčių prevencijos programa nesibaigė. Greičiausiai 
gruodžio mėnesį bus atliekamas tyrimas patyčių lygiui mokykloje 
nustatyti. Gautus rezultatus palyginsime su praėjusių mokslo 
metų rezultatais. Tikiuosi, kad visų mūsų pastangomis patyčių 
problemos mastas sumažėjo. Bet svarbiausia, kad išmokome, kaip 
reikia kovoti su netinkamu elgesiu, žinome keturias taisykles ir 
jas taikysime net ir programai pasibaigus. 

Kokios ugdymo naujovės laukia 2014-2015 mokslo 
metais? 

Šiais mokslo metais vienu iš prioritetų pasirinkome siekti, 
kad ugdymo turinys būtų įdomus ir auginantis, atviras ir 
patirtinis, personalizuotas ir suasmenintas, interaktyvus, 
kontekstualus/aktualus. Paprasčiau pasakius, pamoka turi būti 

įdomesnė, aiškesnė ir suprantama, daugiau naudojama padedančių 
mokytis mokymo priemonių. 

Ar vaikyst ėje mėgote eiti į mokyklą? Kuo svajojote būti 
užaugęs? 

Nepasakyčiau, kad labai mėgau, nes susigalvodavau  daug 
įdomios veiklos. Mėgau važinėti dviračiu, žiemą – slidinėti. 
Vėliau daug laiko praleisdavau remontuodamas motociklą, be to, 
lankiau muzikos mokyklą. Pamokos kaip ir trukdė. Geriausiai 
atsimenu norą užaugus būti autobuso vairuotoju – tuo metu 
važinėjo labai gražūs raudoni autobusai ,,Ikarus“. 

Ko palinkėtumėte šiais mokslo metais mūsų mokiniams, 
mokytojams? 

Linkėčiau visai mokyklos bendruomenei drauge mokytis su 
kitais ir iš kitų, dalintis patirtimi, atradimais, sumanymais ir 
kūriniais. 

Ačiū. Sėkmės ir Jums. 

 
          Matas Barboravičius, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 
 

RINKIMAI Į MOKINI Ų TARYBĄ 
Rugsėjo 17 d., vos prasidėjus naujiems mokslo metams, vyko 

rinkimai į Mokinių tarybą.  
Pirmiausiai kalbėjo visi kandidatai. Jie prisistatė ir 

supažindino su savo 
idėjomis, pateikė 
pasiūlymų, kuriuos 
įgyvendintų, jei taptų 
tarybos nariais. Vėliau 
vyko balsavimas.  
Daugiausiai balsų 
surinkęs 10a klasės 
mokinys Benas Butkus 
išrinktas tarybos 
pirmininku, o jo 
pavaduotoja - 10b klasės mokinė Viktorija Pociūtė. Taip pat 
nemažai balsų surinko Gintarė Gabrielė Gabšytė bei Monika 
Račaitė – tikimės, kad joms geriau pasiseks per kitus rinkimus. 

Naujajai Mokinių tarybai ir jos vadovams linkime kūrybingo, 
naudingo darbo ir sėkmės įgyvendinant visas idėjas, sumanymus. 
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         E.Masaitytė, I.Andriukaitytė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

RUGSĖJO 1-OJI –  
MOKSLO IR ŽINI Ų DIENA 

Nors labai šventiškai skamba Rugsėjo 1-osios dienos 
pavadinimas, tačiau beveik niekas nelaukia šios šventės: po 
nuostabių, pilnų laisvės, poilsio vasaros dienų tenka sugrįžti į 
klases, palinkti prie vadovėlių ir stengtis kuo geriau mokytis. 
Nors ir liūdna pasibaigus vasarai, bet Rugsėjo 1-oji šiemet 
buvo labai graži. 

Aikštėje prie mokyklos būriavosi mokiniai, mokytojai, 
tėveliai. Netrukus dešimtokai iškilmingai atvedė pirmokėlius – 
jiems ši diena ypatinga. Sveikinimo žodį tarė Seimo narys B. 
Pauža ir direktorius V. Bakšys. Pirmokams buvo įteikti pasai – 
nuo tos akimirkos jie tapo tikrais mokiniais. Smagu buvo 
klausytis ir vyriausiųjų mokinių – dešimtokų – sveikinimo 
žodžių, ir nedrąsiai eiles deklamuojančių pirmokų. Šventės 
dalyviams renginio vedėjos Justė Pileckytė ir Ema Arlauskaitė 
paskelbė, kad labai gerai praėjusius mokslo metus baigę 
mokiniai klasėse bus apdovanoti padėkomis. Todėl netrukus 
visi skubėjo į klases, kur džiaugėsi apdovanojimais, dalijosi 
vasaros įspūdžiais, susipažino su naujokais, kalbėjosi su 
auklėtojomis.  

Prasidėjo naujieji mokslo metai, bet reikia prisiminti, kad 
2013-2014 m. m. labai gerai mokėsi net 108 mokiniai. Taigi 
direktoriaus įsakymu pareikšta padėka Adomavičiūtei J. (7c), 
Ambrutaitytei K. (6b), Aukštakalnytei V. (7b), Bajorinaitei R. 
(5a), Bakaitytei K. (2b), Baliukynaitei E.M. (10a), 
Baltrušaitytei G. (8d), Baltrušaitytei M. (6b), Bartkutei B. (5b), 
Bartkutei G. (3a), Bastikaitytei G. (8d), Benešiūnaitei E. (1c), 
Birgiolaitei U. (4a), Bosaitei U. (8b), Bosui J. (6a), Brazhenko 
V. (6c), Butikytei J. (1c), Butkui M. (1b), Butkutei G. (6b), 
Čiauškaitei U. (2b), Čyžaitei D. (1a), Daukintytei K. (7a), 
Dulaitytei G. (2a), Eicheltaitei G. (5a), Foktaitei I. (8d), 
Gabšytei G. G. (6c), Gavėnaitei O. (1c), Gotautaitei S. (3b), 
Grabauskaitei G. (5c), Greičiui P. (2b), Greičiūnui V. (5a), 
Grigaitei G. (1b), Grybaitei L. (8b), Grygelaitytei A. (6a), 
Izokaitytei U. (8a), Jasevičiūtei R, (8b), Jociutei B. (5c), 
Jomantaitei I. (8b), Jovarauskaitei T. (5c ), Jurevičiūtei G. (8b), 
Jurevičiūtei P. (8d), Jurkšui A. (5c), Karčiauskui A. (3b), 
Karpavičiūtei R. (8c), Keturauskaitei D. (7a), Klevinskaitei V. 
(5a), Kovalenkaitei A. (6b), Kulikauskui A. (8b), Kuzminskui 
Matui (6a), Labanauskui A. (1c), Laurinaitytei G. (8d), 
Laurinaitytei I. (10a), Lazauskaitei A. (6c), Lazdauskui Š. (8c), 
Lopetaičiui M. (1a), Lopetaitytei S. (4a), Lukoševičiūtei G. 
(1a), Mačiulaitytei M. (8b), Mandrijauskaitei D. (7c), Mankui 
L. (8c), Martišiui T. (5c), Martišiūtei V. (2a), Masaitytei D. 
(1b), Matukaitytei K. (2b), Mažeikaitei R. (7b), Mažintaitei K 
(5b), Mejerytei A. (8b), Mickutei I. (3b), Mozūraitytei U. (5c), 
Murauskaitei A. (5a), Naujokaitytei E. (1a), Noreikai A. (7a), 

Onusaičiui G. (8b), Paulaičiui S. (2b), Pažereckaitei V. (8b), 
Petravičiūtei M. (8b), Pikčiūnui A. (1c), Pileckytei J. (7c), 
Pinaitytei V. (1c), Povilaitytei D. (3c), Rainytei V. (6a), 
Rakštelytei R. (2b), Ramanauskui E. (6a), Rauzaitei U. (2a), 
Sakalauskaitei M. (7b), Sakalauskaitei M. (7b), Sakalauskaitei 
T. (3b), Samulevičiūtei U. (8b), Sinkutei M. (2b), Skilinskaitei 
G. (7b), Spaustynaitytei S. (5a), Stanaitytei S (5a), Staneikaitei 
K. (6a), Škudzinskui E. (6c), Šleževičiūtei G. (1c), Šlickytei V. 
(6a), Treiniui E. (1a), Uksaitei V. (8b), Urniežiūtei V. (5a), 
Užemeckui A. (3a), Vilkenytei P. (5a), Virbauskaitei A. (8d), 
Vyturiui T. (1b), Zaksaitei M. (4b), Zaleckytei A. (8b), 
Žabarauskaitei E. (3a), Žemaitaičiui D. (1b) ir Žibučiui Š. (3c).  

Sveikiname pirmūnus ir visiems mokiniams linkime 
sėkmingų 2014-2015 mokslo metų! 

 
          Gabija Eicheltaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

ŠVENTĖ PRIE VYTAUTO DIDŽIOJO 
PAMINKLO 

Pirmadienį, rugsėjo 8-ąją, kaip įprasta susirinkome į 
mokyklą. Tačiau tai nebuvo eilinis pirmadienis. Pasibaigus 
pirmajai pamokai, susiruošėme į šventę. 

Priekyje plevėsuojant mūsų mokyklos vėliavai, visi 
draugiškai ir pakiliai nusiteikę iškeliavome prie Vytauto 
Didžiojo paminklo. Čia mus pasitiko skambanti M. 
Mikutavičiaus daina ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“. Visiems 
susirinkus (o mūsų buvo tikrai daug – visų Jurbarko miesto 
mokyklų atstovai) nuskambėjo Lietuvos himnas, buvo pakelta 
vėliava. Pranešimą apie svarbiausius Vytauto Didžiojo 
nuopelnus ir žygius perskaitė 10a klasės mokinė Raminta 
Alijošiūtė. Susirinkusius mokinius, mokytojus, miestiečius 
sveikino Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja G. Pocevičienė ir 
Jurbarko rajono mero pavaduotojas K. Šimkus. Šventėje 
maloniai skambėjo mokytojos I. Andreikevičienės 
vadovaujamo merginų ansamblio atliekamos dainos, o šokio 
plastika sužavėjo mokytojos A. Rukšnienės vadovaujamos 
šokėjos. 

Po tokios 
iškilmingos 
šventės dalies 
prasidėjo 
žaidimas, 
kurio vedėjas 
buvo 
režisierius 
Gintaras 
Zareckas. 
Dalyvių 
laukė neblogas išbandymas ir tikras žinių patikrinimas po ką 
tik praūžusių vasaros atostogų! Pasirodė, kad geriausiai 
sukauptas žinias prisiminė gimnazistė, ji tapo laureate. Antroje 
vietoje liko mokinė iš Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, o 
mūsų 8a klasės mokinys Alfredas Noreika, kaip tikras 
džentelmenas praleidęs damas į priekį, užėmė trečiąją vietą. 
Kadangi mūsų mokykla pavadinta Vytauto Didžiojo vardu, 
kaip ir dera šeimininkams, mokyklos direktorius V. Bakšys 
įteikė prizus nugalėtojams. 

Pakiliai nusiteikę, smagiai paminėję Vytauto Didžiojo 
karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės apgynimą dieną visi po renginio skubėjo į mokyklą, kur 
toliau tęsėsi įprastos pamokos. 
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         Liepa Pažereckaitė, 5b klasės mokinė 

 
SKAUTŲ IŠVYKA Į ŠVČ. MERGELĖS 

MARIJOS ATLAIDUS - ŠILINES 
Šiluvoje švenčiami Švč. 

Mergelės Marijos Gimimo 
atlaidai, liaudiškai - Šilinės. 
Spėjama, kad šis 
pavadinimas kilęs nuo seno 
vietovardžio – Šilas, iš kurio 
vėliau išsirutuliojo dabartinis 
vietovardis – Šiluva. Šiluvos 
bažnyčia – bene pirmoji 
Lietuvoje Marijos Gimimo 
šventovė. Garsas apie šią 
bažnyčią ir ypač apie rugsėjo 
8-ąją joje švenčiamus 
Marijos Gimimo atlaidus 
žinomas labai plačiai. Į šią 
vietą jau nuo senovės 
žmonės būriais traukdavo ne 
tik iš artimiausių apylinkių, 
bet ir iš tolimiausių Lietuvos 

kampelių. Šiluvoje  atlaidai veikiausiai imti švęsti, kai P. S. 
Gedgaudas 1457 m. čia Švč. Mergelės Marijos garbei 
pastatydino bažnyčią.  

Žmones į Šiluvą traukė ne tik patys atlaidai, bet vis plačiau 
sklindanti žinia apie Marijos apsireiškimą Šiluvoje ir bažnyčioje 
kabantis, nuo 1622 m. malonėmis garsėjantis Švč. Mergelės 
Marijos su Kūdikiu paveikslas. Maldininkų per Šilines niekada 
netrūkdavo. Jie suvažiuodavo iš įvairių Lietuvos vietų. Tarp jų 
būdavo ir aklų, kurčių, nebylių, sunkiai vaikštančių ir visišką 
negalią turinčių bei kitomis ligomis sergančių. Maldininkai 
eidavo Kryžiaus kelius, melsdavosi prie malonėmis garsėjančio 

Dievo Motinos paveikslo, 
prašydavo Dievo pagalbos.  

Rugsėjo 10 dieną dalis  
mūsų skautų taip pat lankėsi 
Šiluvoje.  Daugeliui iš jų 
Šiluva buvo vieta, apie kurią 
žinojo tik iš mokytojų, tėvų ar 
senelių pasakojimų. Todėl 
pirma pažintis su Mergelės 
Marijos šventove prasidėjo jau 
kelionės metu. Šiluvoje 
mokinius nustebino tai, kad 
mažame miestelyje stovi tokia 
graži ir didinga bažnyčia, kuri 
mūsų apsilankymo dieną buvo 
pilna besimeldžiančių žmonių. 

Didelį įspūdį paliko ir Švenčiausios Mergelės Apsireiškimo 
koplyčia, kurios didybė ir  paprastumas suteikė skautams progą 
valandėlę stabtelėti ir susimąstyti... 

Lankydamiesi Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose, 
mokiniai ne tik dalyvavo Šventose Mišiose, grožėjosi įspūdinga 
bažnyčia ir stebėjosi maldininkų gausumu, bet taip pat stengėsi 
parsivežti bent nedidelę atminimo dovanėlę sau ir savo 
artimiesiems. Taip pat pagal savo išgales stengėsi sušelpti 
prašančiuosius išmaldos. Pasisėmę dvasinės ramybės, gerų 
emocijų ir naujų žinių visi grįžo į savo namus. 

 

 
 

 
     Deimantė Šimkutė, 5c klasės mokinė 

 
SKAUTAI BALT Ų VIENYBĖS IR 

LYGIADIENIO ŠVENT ĖJE 
Prieš 776 metus rugsėjo 22 dieną įvyko Saulės mūšis. Tą 

dieną Baltų tautos šventė pergalę prieš Kalavijuočių ordiną. 
Susiklostė graži tradicija vis šį įvykį prisiminti: jau dvylikti 
metai, kai Lietuva ir Latvija mini Baltų vienybės dieną. 

Taip pat verta žinoti, kad rugsėjo 22 dieną prasideda 
astronominis ruduo. Taigi susilygina nakties ir dienos laikas, 
kitaip dar vadinamas rudens lygiadieniu. Nuo šiol pradeda ilgėti 
naktys, o dienos vis trumpėja. 

Būtent tą svarbią dieną mūsų mokyklos skautai kartu su 
Naujamiesčio pagrindinės mokyklos skautais rinkosi prie 
Bišpilio piliakalnio, kur degino laužus, virė iš žolelių arbatą, ja 
vaišino šventės dalyvius bei žaidė žaidimus. 

 
      Lina Jakaitytė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

PRISIMIN ĖME EUROPOS KALBAS 
Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena.  
Simboliška, kad 

šią dieną mūsų 
mokyklos aktų 
salėje  Pamiers 
(Prancūzija) licėjaus 
moksleivių teatras 
rodė spektaklį 
,,Teatro mišrainė“ 
(,,Theatre en vrac“), 
režisierius Seel 
Antoine. Nors 
vaidinama buvo 
anglų kalba, kartais nuskambėdavo ir trumpučiai prancūziški 
intarpai. Tačiau viskas buvo suprantama, nes kūrinio siužetas 
daugeliui puikiai žinomas – žiūrovai išvydo 8 trumpas parodijas 
pagal V. Šekspyro ,,Hamletą“. Ypač įtaigiai buvo sukurta 
duobkasių scena, o Hamleto tėvo šmėkla, pasirodžiusi tiesiog 
žiūrovų salėje, nustebino ne vieną. 

Mokyklos fojė veidrodžiai jau nuo ryto buvo papuošti 
Europos valstybių vėliavomis bei pasisveikinimo žodžiais. Todėl 
svečiai mielai ant Prancūzijos vėliavėlės paliko savo autografus, 
o pastebėję, kad trūksta prancūziško pasisveikinimo, po 
lietuvišku ,,labas“ parašė savąjį ,,bonjuor“. 
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         J.Adomavičiūtė, I.Andriukaitytė, A.Zabliauskaitė, 
,,Žvilgsnio“ koresp. 
 

JAUNŲJŲ ŽURNALIST Ų 
APSILANKYMAS TAURAG ĖJE 

VYKUSIOJE KONFERENCIJOJE 
Pavasarį,  gegužės 14-osios rytą, mūsų mokyklos 

Jaunųjų žurnalistų būrelis  kartu su vadove V. 
Greičiūniene  išvyko į Tauragėje surengtą mokyklų 
jaunųjų žurnalistų konferenciją ,,Kiekviena mokykla 
savita“.  

Atvykus į  Tauragės ,,Šaltinio“ progimnaziją mus 
labai maloniai pasitiko renginio organizatoriai: 
užregistravo, įteikė programėles, atminimo dovanėles ir 
pakvietė į salę ruoštis konferencijai. Iki renginio pradžios 
turėjome šiek tiek laiko – tai buvo puiki proga susipažinti 
su kitos mokyklos leidžiamu laikraščiu ,,Prie Šaltinio“, 
pabendrauti su  įdomiais žmonėmis iš įvairių mokyklų.   

Konferencija prasidėjo koncertu, kuriame dainavo 
Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos moksleiviai. Kiek 
vėliau, išklausę direktorės ir Tauragės miesto mero 
sveikinimo žodžius, įdėmiai stebėjome kolegų iš Raseinių 
bei Tauragės prisistatymus, jų pranešimus, kuriuose buvo 
stengiamasi atskleisti, pabrėžti, kuo kiekviena mokykla 
savita. Žinoma, išsamiai papasakojome ir apie mūsų 
Vytauto Didžiojo mokyklą, jos istoriją, tradicijas, 
savitumą. Daug dėmesio skyrėme ir mokyklos laikraščio 
,,Žvilgsnis“ pristatymui, akcentavome, kad rudenį 
laikraštis minės leidimo dešimtmetį. 

 Vėliau vyko žurnalistiniai mokymai – diskusijos. 
Šiai veiklai vadovavo laikraščio ,,Tauragės žinios“ 
redaktorė Ramunė Ramanauskienė  bei laikraščio 
,,Tauragės kurjeris“ korespondentė Margarita 
Pūdžiuvienė. Po pietų patraukėme į skirtingas kūrybines 
laboratorijas:   jaunųjų žurnalistų grupelės vyko į 
,,Tauragės žinias“, ,,Tauragės kurjerį“, Tauragės kabelinę 
televiziją ir į Tauragės radiją.  

Mes, Ieva ir Jonė, su savo grupe vykome į 
Tauragės kabelinę televiziją. Ten turiningai ir įdomiai 
praleidome laiką. Darbuotojai supažindino mus su 
aparatūra, visi stebėjomės tuo, kad sunkiai dirbdami 
televizijoje žmonės vis tik mėgaujasi šiuo savo darbu. 
Turėjome puikią progą išbandyti diktoriaus profesiją. Abi 
sėdomės į žinių vedėjų kėdes ir pasiėmusios tekstus 
bandėme tapti tikromis žinių vedėjomis. Supratome, kaip 
tai sunku ir neįprasta. Televizijos direktorius akcentavo, 
kad dirbant šį darbą reikia sugebėti rasti tinkamą 
intonaciją bei kalbėjimo greitumą: jei kalbėsi per greitai, 
žiūrovas negalės tavęs suprasti, o jei per lėtai, kaip 
juokavo direktorius, žiūrovai prie televizijos ekranų 
tiesiog užmigs. Be to, kūrybinės laboratorijos metu 
filmavomės laidoje ,,Trečiadienio pokalbis“, kur buvo 
gvildenama patyčių problema. 

Tauragės radijas - tai  kita kūrybinė laboratorija, 
kur nuėję stebėjome tiesioginę laidą apie sąžinę. Įdomu 
buvo matyti už stiklinės pertvaros prie mikrofonų 
dirbančius radijo laidos vedėjus Rimą ir Algirdą. Vėliau 
mums buvo parodyta, kaip ,,ateina“ į eterį reklama, 
šaukiniai, muzika. Kai susipažinome su studija, mus 
suskirstė į nedideles grupes ir gavome užduotį sugalvoti 
reklamos bei šaukinio tekstus. Žinoma, buvome labai 
kūrybingi, reklamavome net raugintų agurkų sultis. 
Įdomiausia buvo sukurtus šaukinius bei reklamas 
įgarsinti, vėliau stebėjome, kaip įrašai montuojami, 

parengiami transliacijai. Džiaugiamės, kad mūsų atlikti darbai skambės 
radijo eteryje. 

Grįžę į ,,Šaltinio“ progimnaziją ruošėmės refleksijai apie atliktus 
darbus, patirtus nuotykius su savo grupe. Vėliau, išklausę visų dalyvių 
pasakojimų, sėdome į didelį autobusą ir vykome į M. Jankaus muziejų 
Bitėnuose. Išvydome pirmąją spausdinimo mašiną, iš arčiau 
susipažinome su M. Jankaus gyvenimu. Pavaikščiojome ir apžiūrėjome 
unikalią paveikslų po atviru dangumi parodą.  

Po tiek daug atliktų darbų ir smagių nuotykių vėl grįžome į 
,,Šaltinio“ progimnaziją, atsisveikinome su organizatoriais ir sėdę į savo 
autobusą mes, jaunieji žurnalistai, patraukėme namo, į Jurbarką. Visi 
būrelio nariai ne tik nuostabiai praleido laiką, bet ir įgijo be galo daug 
patirties. Labai dėkojame savo mokytojai V. Greičiūnienei už šią 
nepakartojamą išvyką bei įgytą patirtį, kuri mums tikrai bus reikalinga.  

          Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė 
 

GERIAUSIU MOKYKLOS MOKYTOJU 
 VĖL TAPO RIMAS VIŠINSKAS  

  
Mokyklos Jaunųjų 
žurnalistų būrelis artėjant 
Mokytojo dienai surengė 
geriausio mokytojo 
rinkimus. Balsavo 5 – 10 
klasių mokiniai. 
Suskaičiavus balsus 
paaiškėjo, kad didele 
persvara, be žymesnės 
konkurencijos nugalėjo 
kūno kultūros mokytojas 
Rimas Višinskas. Taigi 
pateikiame išskirtinį interviu su šiuo žmogumi. 
 

Jau antri metai iš eilės tapote geriausiu mokytoju. Kaip 
galvojate, už ką vaikai Jus taip mėgsta?  

Na, tai Jūs man pasakykite už ką. Aš pats nežinau. Gal už tai, 
kad aš Jus visus myliu ir gerbiu. 

Ar tik ėjotės, jog ir šiais metais Jums atiteks geriausio 
mokytojo titulas? 

Tikrai ne. Net negalvojau apie tai. 
Ką Jums reiškia tai, jog, mokinių manymu, Jūs esate 

geriausias mokytojas? 
Tai didelė garbė. Jūsų įvertinimas yra pats svarbiausias. 
Ko galėtumėte palinkėti savo kolegoms, kad ir jie kitais 

metais sulauktų daugiau mokinių simpatijų? 
Mano kolegos yra labai puikūs. Nei linkėti, nei patarti jiems 

nieko nereikia. Jie dirba puikiai. 
Kaip planuojate švęsti šia proga? Ar tai Jums svarbus 

įvykis? 
Įvykis tikrai labai svarbus. O švęsiu paprastai – pasidžiaugsiu, ir 

viskas. 
Ačiū. Linkime sėkmės ir kit ąmet vyksiančiuose 

rinkimuose.
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