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Reikšmingi gimnazijos įvykiai – retrospektyva nuo
rugsėjo mėn.

ATKURTAS GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS
„SPINDULYS“
Įvairiais laikais spauda išgyveno ir tebeišgyvena
pakilimus bei nuosmukius – vieni laikraščiai užsidaro,
kiti tampa panašesni į sienlaikraščius, treti virsta
savaitraščiais, mėnraščiais arba interneto portalais.
Natūralu – tokie yra išlikimo dėsniai.
Įdomus likimas ištiko ir gimnazijoje leistą
laikraštį „Spindulys“. Buvusi gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja Irena Giedraitienė prisimena, kad
leidinys pasirodydavo gimnazijos padangėje tik tada,
kai atsirasdavo būrelis entuziastų, kurie rašydavo,
maketuodavo, rūpindavosi spausdinimu. Tačiau, jei
laikraščio leidimo polėkis nuslopdavo, leidinys tyliai
ramiai
pasimiršdavo,
jo
niekas
labai
ir
nepasigesdavo... Pavaduotoja geriausiai prisimena du
aktyvius „Spindulio“ leidėjus – Laimį Benį ir Petraitį.
Deja, jų leistų laikraščių numerių nėra išlikusių,
tačiau gimnazijos muziejuje yra saugomi 1997–2000
metais išėję numeriai, kuriems dienos šviesą išvysti
padėjo šie entuziastai: L. Balčiūnaitė, S.
Kancerevyčius, V. Glinskaitė, I. Butėnaitė, M. Valytė,
G. Lechmanaitė, T. Mikalauskaitė, I. Strodomskytė,
S. Plienaitytė, T. Kucinaitė, R. Valutytė, D. Lazaitis,
R. Karpavičiūtė, R. Daugirdaitė, L. Baltrušaitytė, L.
Bakšys, I. Krikštanytė, A. Barštanaitė, A. Bartkutė,
R. Greičiutė, D. Liepinaitytė, D. Samytė, L. Jokšas,
E.Stalgytė, T. Kiznis, T. Tomkus, R. Vaitiekūnaitė, Ž.
Tomkus, V. Pilipauskaitė, K. Andriulaitis.

Nuotraukoje – muziejuje saugomi laikraščiai

Sakoma, kad mokyklose leidžiamas laikraštis –
metraštis ateities kartoms. Todėl šiais mokslo metais
susikūręs Jaunųjų žurnalistų būrelis ir tikisi tapti
šiuolaikiniu metraštininku, paliksiančiu ateities
kartoms liudijimą apie gimnazijos, jos bendruomenės
narių gyvenimą. Jaunieji žurnalistai džiaugiasi ir
sveikina visus, tapusius istorinio įvykio – atkurto
gimnazijos laikraščio „Spindulys“ – liudininkais!
Iš laikraščių istorijos...
Laikraščių – tokių, kokius mes juos esame įpratę matyti dabar,
ištakomis laikomi dar Senovės Romos laikais leisti vyriausybės
pranešimų biuleteniai. Jie buvo išraižomi ant metalo ar akmens
ir pakabinami viešoje vietoje. Taip informaciją visuomenei
skleisti sumanė ir pradėjo Julijus Cezaris. Dėl to, kokį leidinį
galima pavadinti pirmuoju spausdintu laikraščiu, kyla diskusijų.
Vienos versijos šalininkų teigimu, pirmasis laikraštis atsirado
1566 metais Venecijoje. Tais metais vyriausybė esą pradėjo
leisti naujienas, kurios buvo kabinamos ant sienos. Jas buvo
galima perskaityti susimokėjus nedidelės vertės monetą, kuri
buvo vadinama Gazetta. Iš pradžių šios naujienos buvo rašomos
ranka, vėliau imtos spausdinti. Kitos versijos šalininkai pirmuoju
pasaulio laikraščiu vadina 1605 metais Strasbūre atspausdintą
vokišką laikraštį. Lietuvoje pirmieji popieriniai laikraščiai
pasirodė maždaug 18 amžiuje.
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kvapą. Televizijos bokšte taip pat yra ekspozicija „Lietuvos
laisvės gynėjams atminti“, nuotraukos, darytos Sausio 13-osios
kruvinųjų įvykių metu, sujaudino ne vieną...
JAUNŲJŲ ŽURNALISTŲ BŪRELIO
Kelionė buvo ne tik įdomi, bet ir naudinga: įgijome žinių
apie žurnalisto profesiją ir susipažinome su svarbiais
VEIKLA
žiniasklaidos veiklos objektais, įstaigomis.
Jaunųjų žurnalistų kelionė į Vilnių
Po atostogų, antradienį, lapkričio 7 dieną, mūsų gimnazijos
Jaunųjų žurnalistų būrelio narės, vadovaujamos mokytojos
Violetos Greičiūnienės, vyko į sostinę. Ten aplankėme Lietuvos
Respublikos Seimą, stebėjome, kaip dirba
profesionalūs
žurnalistai, dalyvavome Seimo posėdyje, susitikome su Seimo
nariais, nuvykome į televizijos bokštą – svarbiausią televizijos
programų transliuotoją.

Ar žinote, kas yra Seimo rūmuose? Ekskursijos metu mes,
gimnazistės, apsilankėme pirmajame rūmų pastate esančioje fojė,
kur dabar vyksta parodos, senojoje posėdžių salėje, menančioje
ne tik tragiškuosius Sausio 13-osios įvykius, bet ir tai, kad čia
kovo 11-ąją buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Senojoje
posėdžių salėje kai kurios jaunosios žurnalistės inscenizavo
posėdį, taip sužinodamos ne tik, kur sėdi tam tikras pareigas
Seime užimantys žmonės, bet ir kaip yra priimami įstatymai.
Ekskursija tęsėsi apsilankymu Prezidento Algirdo Brazausko,
Tarybos, Konstitucijos salėse ir antruosiuose Seimo rūmuose –
čia yra dabartinė posėdžių salė, kurioje ekskursijos nevyksta,
tačiau mums, jaunosioms žurnalistėms, teko galimybė ten
apsilankyti ir „gyvai“ stebėti posėdį. Po trumpos pažintinės
ekskursijos susitikome su buvusiu Jurbarko meru, dabartiniu
Seimo nariu Ričardu Juška ir buvusiu olimpiniu disko metiku,
dabar taip pat dirbančiu Seime, Virgilijumi Alekna. Jie
papasakojo apie pirmuosius darbo Seime metus, atsakė į
klausimus – surengėme nedidelę spaudos konferenciją. Įdomu
tai, kad Virgilijus Alekna netgi atsinešė mums parodyti tris savo
iškovotus olimpinius medalius.
Po ekskursijos Seime turėjome labai daug laisvo laiko. Jo
taip pat nepraleidome veltui. Vienos apsilankė kačių kavinėje,
kitos gėrėjosi vaizdais iš Valdovų rūmų bokšto, trečios apžiūrėjo
mūsų sostinės senamiestį.
Paskutinė aplankyta vieta – Vilniaus televizijos bokštas.
Sužinojome, kad jis buvo pradėtas statyti 1974 metais, bokšto
aukštis apie 326,5 m. Pastaraisiais metais Vilniaus TV bokštas
yra ne tik televizijos programų transliuotojas, bet ir nepaliauja
stebinti įvairiais rekordais bei projektais: 2006 metais rugpjūčio
19 dieną bokštas tapo didžiausiu šviečiančiu krepšinio lanku, o
nuo 1999 metų jis kasmet virsta milžiniška stilizuota Kalėdų
eglute. Mes, jaunosios žurnalistės, čia galėjome apžiūrėti
Vilniaus panoramą iš 19 aukšte įkurtos apžvalgos aikštelės. Ten
pat vakarieniavome besisukančiame restorane „Paukščių takas“.
Vaizdai sutemus ir įsijungus miesto šviesoms tiesiog gniaužė

Guoda Stalgytė, Jaunųjų
žurnalistų būrelio narė

Susitikimas su
korespondentu
Gruodžio 15 dieną
gimnazijos
Jaunųjų
žurnalistų
būrelis
bendravo su „Šviesos“
korespondentu
Luku
Pilecku.
Nors
susitikimas
vyko
neoficialioje aplinkoje,
sklandant
prieššventinėms
nuotaikoms, tačiau buvo
turiningas: gimnazistės
daug išgirdo apie žurnalistų darbą, jo sunkumus bei džiaugsmus,
taip pat apie savitą Luko Pilecko žurnalistinio darbo patirtį.
Paklaustas, kokios savybės pačios svarbiausios šios profesijos
atstovams, korespondentas atsakė, kad kantrybė ir įžūlumas.
Smagiausia susitikimo akimirka ir kulminacija – čia pat
improvizuota fotosesija. Taigi, popietė prie kavos puodelio buvo
jauki, sklandi ir naudinga.
Miglė Venckutė, Jaunųjų žurnalistų būrelio narė

Viešnagė laikraščio redakcijoje

Gruodžio 1-ąją gimnazijos Jaunųjų žurnalistų būrelis lankėsi
Jurbarko miesto ir rajono laikraščio „Mūsų laikas“ redakcijoje.
Išvyka buvo įdomi: leidinio direktorė Oksana Mazur ir
korespondentė Rasa Murauskienė supažindino su šiuo metu
leidžiamo laikraščio istorija, atskleidė žurnalistinio darbo
specifiką ir užkulisius, papasakojo atsitikimų iš savo patirties.
Daug emocijų kilo antrojoje susitikimo dalyje, kai gimnazistės
atliko praktines užduotis: kūrė straipsnių antraštes, galvojo,
kokios savybės būdingos žurnalistui, diskutavo bei ginčijosi.
Apsilankymas redakcijoje buvo naudingas: dar daugiau sužinota
apie vieną iš įtakingiausių profesijų Lietuvoje – juk ne veltui
sakoma, kad žiniasklaida yra ketvirtoji valdžia, turinti didelę
galią paveikti visuomenės gyvenimą.
Jonė Adomavičiūtė, Jaunųjų žurnalistų būrelio narė
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Metų

INTERVIU SU 2017 METŲ
NOMINACIJŲ LAIMĖTOJAIS
Skaitytojams pateikiame išskirtinį interviu su 2017 metų
nominacijų laimėtojais, kurie sutiko atsakyti į keletą klausimų.
1.
2.
3.
4.

Klausimai:
Ką Jums reiškia gauta nominacija?
Koks Jūsų mėgstamiausias posakis?
Įvardinkite, kokia veikla Jums įdomiausia,
mieliausia.
Jūsų linkėjimas gimnazijos bendruomenei,
prasidėjus 2018-iesiems Šuns metams.

Metų mokytoja – Asta Zikienė. 1. Gauti tokią nominaciją

iš tiesų yra džiugu, bet tuo pačiu įpareigoja, kad reikia dirbti
dar geriau ir stengtis padėti kiekvienam mokiniui pasiekti kuo
geresnių rezultatų. Be to, manau, kad mūsų gimnazijoje yra
daug šaunių mokytojų, vertų tokios nominacijos. 2. Nėra
blogo oro, yra tik bloga apranga. 3. Pomėgių turiu daug ir
įvairių. Išrinkti vieną, labiausiai man patinkantį, būtų sunku,
nes jie labai skirtingi. Taigi įvardinsiu tik kelis: mėgstu
keliauti, sportuoti, aktyviai leisti laisvalaikį. Labai traukia
kalnai ir, jei randu nors kokią galimybę, būtinai stengiuosi
atostogas leisti juose. Be to, man patinka konditerija. Labai
mėgstu išbandyti naujus ir neįprastus tortų ir pyragų receptus.
4. 2018-aisiais metais visiems norėčiau palinkėti kuo daugiau
saulės, šilumos ir šypsenų.
Metų mokytojas – Linas Klijūnas. 1. Turbūt kiekvienas

džiaugtųsi (aš taip pat) gavęs nominaciją „Metų mokytojas“.
Šitą nominaciją gaunu antrus metus iš eilės. Nežinau, ar esu
vertas. Reikia klausti tų, kas renka, bet ačiū tiems, kurie
balsavo už mane. 2. Lazda turi du galus. Kaip šauksi taip
atsilieps. 3. Patinka būti gamtoje (grybavimas). 4.
Draugiškumo, supratingumo, pakantumo vienas kitam,
daugiau šypsenų.

veikliausia

–

Augustė Pocevičiūtė. 1. Šia
nominacija labai džiaugiuosi,
kaip ir bet kuria kita.
Manau,veikiu tikrai nemažai,
taigi
galbūt
jos
ir
nusipelniau, pasitikiu kitais,
juk jie ir suteikė man šį
įvertinimą. 2. Bet kokia
pabaiga yra kažko naujo
pradžia. 3. Myliu visas
veiklas, kuriomis užsiimu,
bet visad jaučiau aistrą
sportui bei dainavimui, tai du
dalykai, kurie man leidžia
atsipalaiduoti ir pasijusti
geriau. 4. Linkiu daugiau
supratingumo ir pagalbos vienas kitam.
Metų stilingiausia
–
Vėjūnė
Rupeikaitė. 1. Labai džiaugiuosi ir
norėjau gauti šitą nominaciją, bet tikrai
nesitikėjau. Visada smagu išsiskirti
kažkuo, kad ir savo stiliumi. 2.Jei aš
dingčiau, ar ieškotum manęs? 3. Turbūt
teatras ir, aišku, knygas labai mėgstu
skaityti 4. Linkiu, kad šie metai visiems
būtų šilti ir kūrybingi.
Metų linksmuolis – Marius Meškauskas.
1. Didžiuojuosi šia nominacija, nesitikėjau gauti. Buvau
savimi, dariau tai, ką darau visada –
bandau išspausti šypseną žmonių
veiduose, nes šypsena ir žmonių
juokas maloniausias dalykas, kuris
nieko nekainuoja. Be to, juk juokas
ilgina gyvenimą ;) 2. Aš visą
gyvenimą vadovaujuosi patarlėmis ir
pagrindinės dažnai keičiasi, bet
dabartinė, kurią su draugu dažnai
vartojame tokia: „Nėra to, ko
nesutvarkytum už pinigus.“ :D 3.
Nuolatinės veiklos kaip ir neturiu,
viską siekiu išbandyti, bet hobis
šioks toks yra – tai noras viską
žinoti, visur viską skaityti, bandyti
paaiškinti logiškai, kaip kas veikia, vyksta. Net nežinau, kaip
tai įvardinti. 4. O palinkėjimas toks: kad visi planai, darbeliai,
projektai, svajonės, potencialas nenueitų šuniui ant uodegos :)
Stadiono (salės) pažiba – Martynas Gaižauskas. 1. Iš tiesų
labai džiaugiuosi nominacija – labai malonu būti pastebėtam,

bet manau, kad buvo ir geresnių kandidatų. 2. Svarbiausia
įsitikinti, kad tavo didžiausias priešas negyvena tavo galvoje.
3. Manau, kad mano mėgiamą veiklą įvardija pati nominacija.
4. Neatsakė.
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INTERVIU SU 2017 METŲ
NOMINACIJŲ LAIMĖTOJAIS
Skaitytojams pateikiame išskirtinį interviu su 2017 metų
nominacijų laimėtojais, kurie sutiko atsakyti į keletą klausimų.
1.
2.
3.

4.

Klausimai:
Ką Jums reiškia gauta nominacija?
Koks Jūsų mėgstamiausias posakis?
Įvardinkite, kokia veikla Jums įdomiausia,
mieliausia.
Jūsų
linkėjimas
gimnazijos
bendruomenei,
prasidėjus 2018-iesiems Šuns metams

Metų hobis – Pijus Bastys.
1. Gavęs „Metų hobio”
nominaciją
labai
apsidžiaugiau. Nors tai ir
mokyklos apdovanojimas, bet
man labai smagu, kad esu
įvertintas savo bendraamžių ir
jaunesnių mokinių. Tai mane
skatina dar labiau stengtis
tobulėti savo, kaip fotografo,
srityje bei siekti dar didesnių tikslų. 2. Nieko nėra neįmanomo,
tik reikia truputį pastangų, noro ir viskas pavyks! 3. Šiaip nuo pat
mažens mane domina labai daug dalykų, save išbandau visur, kur
tik galiu. Neįsivaizduoju savęs be jokios veiklos. Tačiau yra trys
pagrindinės veiklos, kurioms šiuo metu skiriu daugiausia laiko.
Pirmiausia, žinoma, fotografija. Tai veikla, kuriai šiuo metu
skiriu daugiausia savo laiko. Antra, labai mėgstu organizuoti
renginius, trečia, jau 11 metų lankau skautų būrelį. 4. Gimnazijos
bendruomenei noriu palinkėti produktyvių, išradingų, sėkmingų,
kupinų iššūkių ir įdomios veiklos metų!
Metų megaprotas – Viktorija
Rainytė. 1. Tikrai nesitikėjau
gauti tą nominaciją, nes visai
savęs
nelaikau
tuo
megaprotu. Galbūt todėl, kad
esu labai savikritiška. Bet
žinoma, smagu, kai sulauki
tokio
įvertinimo!
2.Mėgstamiausio
posakio
kaip ir neturiu, tiesiog
mėgstu siekti užsibrėžtų
tikslų, ir viskas. 3. Mėgstu skaityti knygas, patinka aktyvus
laisvalaikis, dar, žinoma, mėgstu būti su draugais, su jais įdomu
užsiimti kokia nors kūrybine veikla. 4. Na, o linkiu darbingų,
kūrybingų ir sėkmingų metų!
Metų renginių siela ir Metų
džentelmenas
–
Adomas
Kulikauskas. 1. Džiugu, jog
mokiniai vėl mane išrinko ir
nominavo šiais metais, smagu,
kad balsavo. Šiek tiek netikėta
Metų džentelmeno nominacija,
bet malonu, jog įvertina naujose
srityse. 2. Elkis su kitais taip,

kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi. 3. Patinka viskas, kur
įmanoma dalyvauti ir pasirodyti publikai! Mėgstu sportą,
kultūrinę veiklą bei aktyvų gyvenimo būdą. 4.Linkiu visiems
gerų mokslo metų, visiems mokiniams puikių pažymių, na, o
mokytojams gerų mokinių!
Metų porelė – Povilas Kačiušis ir
Rugilė Mažeikaitė. Metų ilgiausių
kasų savininkės – Greta Skilinskaitė ir
Saulė Ignatavičiūtė. Apgailestaujame,
su šiais respondentais nepavyko
susisiekti.
Greta

Saulė
Interviu parengė Vika
Lukauskaitė, Judita Pociūtė,
Emilija Kazlauskaitė,
Sabina Račaitė,
Meda Jankauskaitė,
Jaunųjų žurnalistų būrelio narės

Būtinai dalyvaukite pėsčiųjų žygyje!
Vasario 15 d. 10.00-13.00 val. vyks gimnazijos
bendruomenės žygis, skirtas Lietuvos valstybės
šimtmečiui pažymėti ir artėjančiam gimnazijos 100
metų jubiliejui paminėti!
Žygio taisyklės
I.LINSMOJI DALIS:
1. Žygyje būtina gera nuotaika.
2. Būtinas linksmas draugų (bendraklasių) būrys.
3. Žygio metu paveiksluoti įdomiausias akimirkas būsimam
nuotraukų konkursui.
II. BŪTINOJI DALIS:
1. Patogi, nenauja avalynė.
2. Nedidelė kuprinė asmeniniams daiktams sudėti.
3. Galvos apdangalas, pirštinės.
4. Turėti antras kojines persiauti (jei sušlaptų batai).
5. Apsiaustas nuo lietaus.
6. Nedidelis termosas kavos arba arbatos.
7. Nedidelis kiekis vandens.
8. 1-2 sumuštiniai ar saldumynų.
9. 2-3 pleistrai (jei batai pradeda spausti, užsiklijuoti iš karto).
10. Už mokinių saugų elgesį gatvėje ir saugumą žygio metu
atsako lydintys mokytojai ir patys mokiniai.
Žygio žemėlapis skelbiamas gimnazijos interneto puslapyje.
Organizatoriai
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Netradicinė patirtis dailės
pamokose
Šaltinis – gimnazijos interneto svetainė

REIKŠMINGI GIMNAZIJOS
ĮVYKIAI
Rugsėjo 1-osios šventė

Rugsėjo 18 ir 21 d. 3-4 gimnazijos
klasių mokiniai, lankantys dailės
užsiėmimus, turėjo puikią galimybę
dalyvauti
grafinės
monotipijos
kūrybinėse dirbtuvėse. Kiekvienas
mokinys
sukūrė
unikalias
kompozicijas su augalų atspaudais.
Šiuos užsiėmimus vedė buvusi mūsų
mokinė Paulė Vaitkutė, 3 kurso
Vilniaus dailės akademijos studentė.

Mokytojų diena

Renginio vedėjai Vėjūnė Rupeikaitė ir Justas Virbickas
pasveikino visus Mokslo ir žinių dienos proga, pakvietė
giedoti
Lietuvos
Respublikos
bei
gimnazijos
himnus. Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius,
Jurbarko
rajono
savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė Zita Tytmonienė, Jurbarkiškių
klubo prezidentas Romas Dainius ir gimnazijos
direktorius
Alvydas
Januškevičius.
Gimnazijos
direktorius įteikė gimnazistams padėkos raštus už
dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, renginiuose bei už
labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. Šventinę
nuotaiką padėjo sukurti muzikos mokytoja Gražina
Mikšienė ir jos mokiniai: Ieva Sapronaitytė, Edvinas
Sutkus, Augustė Pocevičiūtė ir Jogailė Gustainytė.
Abiturientų vardu gimnazistus pasveikino Meda
Mačiulaitytė.
Gimnazijos
direktorius
Alvydas
Januškevičius dalyvavusiems svečiams įteikė gimnazijos
Metų knygą. Gimnazistai kartu su mokytojais pasveikino
vieni kitus pasikartodami Marijono Mikutavičiaus dainą
„Pasveikinkit vieni kitus“. Beje, siekiant populiarinti
tautinį kostiumą ir įprasminti jį valstybinėse šventėse,
Lietuvoje 2017-aisiais minimi Tautinio kostiumo metai,
todėl gimnazijos mokytojos Laimina Juškienė, Irena
Petruitienė, Birutė Galbogienė, Roma Kasparaitienė, Reda
Žemelienė, Gražina Mikšienė, Birutė Pauliukienė ir
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė šią
Rugsėjo pirmąją pasitiko su tautiniais kostiumais.

Gimnazijos mokinių taryba pasveikino mokytojus su Tarptautine
mokytojų diena. Šventė prasidėjo anksti ryte pasitinkant mokytojus su
gėlėmis ir šventine muzika. Gyvą muziką, dainas, eiles mokytojams
dovanojo Kamilė Ambrutaitytė, Viktorija Pėkautaitė, Guoda Stalgytė,
Edvinas Sutkus, Augustė Pocevičiūtė, Ieva Sapronaitytė, Vėjūnė
Rupeikaitė, Edvinas Skarbalius, muzikos mokytoja Gražina Mikšienė.
Dvasine mokytojų pusiausvyra rūpinosi „Gėlių vaikai“: Justas
Virbickas, Pijus Bastys, Augustė Žemaitytė, Erika Alijošiūtė, Kamilijia
Palaitytė, Beatričė Kukytė.

Studijų mugė „Kas po to?“

Poezijos knygos pristatymas

Gimnazistai sveikino buvusią gimnazijos mokytoją Zitą
Kairiūkštienę, sėkmingai išleidusią poezijos rinkinį
„Niekad nepamiršiu“. Savo dainomis susirinkusiuosius
džiugino Paulina Kerutytė, Augustė Pocevičiūtė ir
Edvinas Sutkus.

Spalio 13 d. gimnazijos aktų salėje vyko studijų mugė „Kas po to?“,
kurioje savo pamąstymais ir patirtimi pasidalino buvę gimnazijos
mokiniai. Matas Mačiulaitis teigė, kad „jei tiki, kad tavo žodis vieną
dieną gali tapti galutinis ir neskundžiamas, kad esi vertas formuoti ir
įgyvendinti vieną iš trijų valdžių bei užtikrinti įstatymo viršenybę,
rinkis studijuoti teisę“. Inga Būblaitytė padėjo atsakyti į dažnai keliamą
klausimą „Kur stoti?“, jei traukia šios studijų kryptys: reklama,
komunikacija, žurnalistika ir filologija. Rokas Mockevičius pasakojo
apie medicinos studijas ir gydytojo darbą. Lukas Tabulevičius teigė,
kad socialinių mokslų studijos jau ilgą laiką yra populiariausios
Lietuvoje.
Gabrielė
Onusaitytė
paaiškino
apie
bankroto
administratoriaus funkcijas. Aurimas Sendžikas tvirtino, kad verta
rinktis inžinerinę specialybę. Lina Grinevičiūtė pristatė fizinius
technologinius mokslus, jų svarbą.
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Vokiečių kalbos dienos

Lietuvoje vėl startavo „Vokiečių kalbos dienos“.
Pagrindinis renginys gimnazijoje vyko spalio 18 d., į jį
atvyko du Erasmus mainų programoje dalyvaujantys
studentai iš Vokietijos. Mokiniai pristatė savo
projektinius darbus „WARUM DEUTSCH?“ Didelio
susidomėjimo sulaukė projektiniai darbai apie dabartinę
Vokietijos jaunimo kalbą. Be to, lankėmės Vytauto
Didžiojo pagrindinėje mokykloje, kur dainavome
vokiškai, dalyvavome viktorinoje apie Vokietiją,
vaišinomės kava ir saldumynais. Vokiečių kalbos dienų
iniciatoriai:
Vokietijos
Federacinės
Respublikos
ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Centrinė
užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos
akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Vokietijos ir
Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK).

Biologijos renginys
Biologijos
mokytoja
Janina Ašutaitytė kartu
su mokiniais dalyvavo
mobilios
mokslinės
laboratorijos „Mo Mo
Lab“
edukacinėje
programoje, kuri buvo
pristatyta spalio 10
dieną Smalininkuose.

Susipažinimo vakaras
Pirmų klasių mokiniai
kartu savo auklėtojais
spalio 20 d. rinkosi į
susipažinimo
vakarą.
Visos klasės ruošdamos
prisistatymus
atskleidė
savo kūrybiškumą ir
išmonę.
Turiningai
praleisti laiką padėjo įdomios užduotys. Visus
pradžiugino originalios dovanos „Klasė – klasei“. Smagią
nuotaiką sukūrė iš anksto pasiruoštos dainos. Renginį
vedė 1a klasės mokiniai.

darbuotoja, vaikų ir jaunimo specialistė Živilė Gvildienė. Ji supažindino
gimnazistus su projektu ir eksponavo žalingų įpročių padarinių
modelius.
O visą lapkričio mėnesį gimnazijos pirmųjų
klasių mokiniai dalyvavo savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro sveikatos rėmimo
projekto
„Alkoholio,
tabako
ir
kitų
psichoaktyviųjų
medžiagų
vartojimo
prevencija“ antrojo etapo pamokose „Pirmoji
pagalba“. Pamokų metu buvo aptarti pirmos
pagalbos
teikimo
principai:
pagalba
skęstančiajam, nukentėjusiojo gaivinimas,
pirma pagalba apsinuodijimo atvejais bei
įkandimo, įgėlimo, saulės smūgio, nušalimo,
užspringimo atvejais. Visuomenės sveikatos
specialistė mokė gimnazistus, kaip teisingai
įvertinti nukentėjusiojo būklę, kaip atlikti
pradinį gaivinimą ABC principu. Ir visa tai mokiniai išbandė praktiškai.

Gimnazisto paso šventė
Lapkričio 16 d. 1 gimnazijos klasių mokiniai ir jų tėvai buvo
pakviesti į jubiliejinę Gimnazisto paso
šventę, kurią jau penktą kartą
gimnazijoje organizuoja direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė
kartu su 1 klasių auklėtojomis, muzikos
mokytoja Gražina Mikšiene, fotografijos
mokytoju Adolfu Būblaičiu, dailės
mokytoja Jurgita Davidavičiene, teatro mokytoja Jūrate Videikiene ir
šokio mokytoja Reda Žemeliene.
Šįkart renginyje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė
Grigucevičienė ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, jaunimo
reikalų koordinatorius Lukas Bakšys. Gimnazistus pasveikino ir
gimnazisto pasus įteikė meras Skirmantas Mockevičius ir gimnazijos
direktorius Alvydas Januškevičius. Jaunimo koordinatorius Lukas
Bakšys palinkėjo jauniesiems gimnazistams išnaudoti visas galimybes,
kurias sudaro gimnazija. Tėvų vardu kalbėjo Monika Buitkuvienė. Visi
šventės dalyviai kartu su tėveliais sugiedojo gimnazijos himną.

Dainų popietė
Lapkričio 23 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje
gimnazistės Ieva Sapronaitytė ir Guoda
Stalgytė kartu su muzikos mokytoja Gražina
Mikšiene dalyvavo Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialo valdybos
organizuojamoje dainų popietėje „Dainoj mes
išliksim gyvi“, skirtoje Lietuvos kariuomenės
dienai paminėti.

„Sveikatos kampelis“
Rugsėjo 28 dieną startavęs
Jurbarko
rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
rėmimo
specialiosios
programos
projektas
„Alkoholio,
tabako
ir
kitų
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencija“ pasiekė ir mūsų gimnaziją. Spalio
12 dieną „Sveikatos kampelį“ pristatė sveikatos biuro

Dalyvavimas konferencijoje
„Alternatyva“
Lapkričio 24 d. gimnazijos mokinių
atstovai kartu su socialine pedagoge D.
Eidokaitiene dalyvavo rajoninėje mokinių
konferencijoje „Alternatyva“, kuri vyko
Jurbarko
Naujamiesčio
pagrindinėje
mokykloje.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, laikraštis „Spindulys“, 2018 m. SAUSIO mėn., Nr. 1 (001), psl. 7

Laimėjimas Konstitucijos egzamine
Kalėdinis matematikos
turnyras

Istorijos mokytojas Jonas Laurinaitis užėmė III vietą Lietuvos
Respublikos Konstitucijos egzamine! Konstitucijos egzaminą
tradiciškai buvo galima laikyti ir internetu, naujienų portale
DELFI. Čia dalyviams buvo numatytas tik vienas etapas,
laureatais tapo geriausiai Konstitucijos žinias per trumpiausią
laiką pademonstravę dalyviai. Teisinio išsilavinimo neturinčių
piliečių grupėje geriausiai pasirodė ir mūsų gimnazijos istorijos
mokytojas.

Pasaulinės AIDS dienos protų mūšis

Gimnazijoje gruodžio 5 dieną matematikos mokytojos Laiminos
Juškienės 3M4 ir 4M4 grupių mokiniai dalyvavo Kalėdiniame
matematikos turnyre. Jie ne tik sprendė užduotis, bet ir patys
kūrė matematines-kalėdines
užduotėles.
Turnyre
daugiausiai taškų surinko
Jasevičiūtė
Amanda,
Laurinaitytė
Greta
ir
Glinskaitė.

Kalėdinio atviruko
konkursas-paroda

Gruodžio 1 d. – Pasaulinė kovos su AIDS diena. Šia proga
užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) pakvietė mus
paminėti Pasaulinę AIDS dieną dalyvaujant protmūšyje „AIDS:
geriau žinoti 17“. Į netradicinę pamoką susirinko I – II
gimnazijos klasių mokiniai. Buvo sudarytos 3 komandos po 6
narius. Proto mūšio metu mokiniai ne tik atsakinėjo į sudėtingus
klausimus, bet ir gilino turimas žinias apie ŽIV bei AIDS. Šį
kartą nugalėjo I d klasės komanda, kuriai buvo įteiktos Jurbarko
rajono savivaldybės sveikatos biuro dovanėlės, o visoms
komandoms – padėkos raštai už nuoširdų dalyvavimą.

Kalėdinė darbelių paroda
Gruodžio
19-21
dienomis
technologijų kabinete vyko Kalėdinė
darbelių paroda, kurią su ugdytiniais
organizavo
mokytoja
Irena
Petruitienė.

Sausio 5 d. Jurbarko krašto
muziejuje vyko respublikinio
kūrybinio kalėdinio atviruko
konkurso – parodos „AŠ TAU
LINKIU,
LIETUVA“
uždarymas
ir
nugalėtojų
apdovanojimai. Iš kelių šimtų
dalyvių tarp nugalėtojų pateko
ir mūsų gimnazijos moksleivis
Irmantas Norkūnas. 9 - 12 kl. amžiaus grupėje Irmanto darbas
„Simbolinė eglutė rėmelyje“ pelnė pirmąją vietą.

Raštingiausio dešimtoko konkursas
Sausio 10 dieną gimnazijoje vyko Raštingiausio dešimtoko
konkursas. Jame diktantą rašė 15 mokinių iš visų dešimtų klasių.
Nugalėtojai: Gintarė Gabrielė Gabšytė,
2c kl. (I vieta), Vėjūnė Rupeikaitė, 2a kl.
(II vieta), Mantvydas Bagdonas, 2b kl.
(II vieta), Iveta Girdžiūtė, 2a kl. (III
vieta), Augustė Pocevičiūtė, 2a kl. (III
vieta), Gytis Gotautas, 2d kl. (III vieta).

Matematikų laimėjimas
Mūsų gimnazijos 1 kl. komanda laimėjo
2-ąją vietą Raseinių krašto jaunųjų
matematikų 18 olimpiadoje.
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Praktinės veiklos Vilniaus universiteto
gyvybės mokslų centre ir parodoje „Mokykla
2017“
„Gamtos tyrimų“ būrelis ir
geriausi
gimnazijos
biologai kartu su mokytoja
Janina Ašutaityte vyko į
respublikinę
švietimo
inovacijų
parodą
„Mokykla 2017“ Lietuvos
parodų centre „Litexpo“ ir
Vilniaus
universiteto
gyvybės mokslų centrą,
kur
mokiniai aplankė
genetikos, mikrobiologijos
ir biotechnologijos, taip
pat molekulinės biologijos
laboratorijas. Atvykę biologai stebėjo, kaip studentai,
vadovaujami dėstytojų, atlieka tyrimus, galėjo su jais
pabendrauti, užduoti klausimų ir sulaukti išsamių
atsakymų. Gimnazistai pirmą kartą matė išmanųjį
mikroskopą – robotą, vienintelį tokį Lietuvoje, kuris visą
darbą atlieka pats. Vėliau biologai vyko į parodą
„Mokykla 2017“. „Atradimų laboratorijose“ gimnazistai
atliko
praktinius
darbus:
„Kofeino
kristalai“,
„Elektroforezė“ ir „Greičiausiai veikiantis fermentas“.
Mokiniai ne tik įgijo praktinių, bet ir teorinių žinių, kurias
galės pritaikyti mokykloje ir studijuodami ateityje. Atlikę
praktinius darbus, gimnazistai aplankė kitas parodos
erdves.

Laboratoriniai darbai VGTU

inžinerijos fakultetą metu
naujomis profesijomis.

Konstitucijos
egzaminas 2017
Rimgailė
Vaitkutė
pateko
į
antrą
Konstitucijos egzamino
dalį. Gavo Teisingumo
ministrės Padėkos raštą.

Mūsų
gimnazija
bendradarbiauja
su
Vilniaus
Gedimino
Technikos Universitetu.
Gimnazijoje
turime
VGTU klasę, kurioje yra
43 mokiniai. Universiteto
dėstytojai priėmė mūsų
gimnazijos
mokinius,
padėjo
jiems
atlikti
fizikos
bei
chemijos
laboratorinius
darbus.
Mokė inžinierinio 3D
modeliavimo. Trumpos
ekskursijos po Transporto
mokiniai susipažino su

III klasių viktorina
Gruodžio 11 dieną gimnazijoje per septintą pamoką vyko III klasių
viktorina, kurią organizavo IIIE klasė (auklėtoja J. Norkūnienė).
Viktorinoje dalyvavo IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIID, IIIF klasių
komandos. Renginio dalyviai turėjo atsakyti į lengvus, kartais
priverčiančius pasukti galvą klausimus. Viktoriną sudarė trys dalys,
kurios buvo viena už kitą įdomesnės. Vis dėlto pirmą vietą po atkaklios
kovos laimėjo IIIA klasės komanda – Gudiškytė Gabrielė, Mažeikaitė
Rugilė, Jasiūnas Marius, Stankevičiūtė Ema ir Mačiulaitytė Deimantė.
Renginys patvirtino posakį, jog to, ką turi, ant pečių nešioti nereikės.

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisiminėme 1991 metų
sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai
pasiekė istorinę pergalę. Laisvės gynėjų dieną gimnazijoje paminėjome
visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija", ties kiekvienu
langu uždegdami žvakelę, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą,
teisingumą, atmintį ir vienybę. 2-ų klasių gimnazistus pakvietėme į
gimnazijos aktų salę, kur istorijos mokytojas Jonas Laurinaitis vedė
viktoriną, skirtą Sausio 13-osios įvykiams atminti, o istorijos mokytoja
Birutė Genienė pasidalino savo įžvalgomis ir prisiminimais apie 1991uosius metus. Muzikos mokytoja Gražina Mikšienė kartu su Guoda
Stalgyte dovanojo visiems prasmingus koncertinius numerius. 2b klasė
kartu su klasės auklėtoja Gitana Bajorinaite rūpinosi, kad akcija ir
viktorina vyktų sklandžiai.

Artėjant gimnazijos 100 metų jubiliejui
Sudaryta darbo grupė!
Kuriama 100-mečio emblema!
Rašomas šventės scenarijus!
Rengiami jubiliejiniai leidiniai!
Kuriamas filmas!
Rūpinamasi šventės simbolika!
Iškilmės vyks rugsėjo 29 d.!
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