
Gimnazijos įvykiai 2021-2022 m.m. 

Rugsėjo 1-osios šventė 

Mokslo metų pradžios šventė vyko Dainų slėnyje. Renginio tema – pamoka visiems 

susirinkusiesiems, kurią vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Violeta Greičiūnienė ir jos 

mokinys, dvyliktokas Simonas Goptaitis. Renginio metu skambėjo Igno Icikevičiaus atliekamos 

dainos (vadovė Gražina Mikšienė), šoko mokytojos Redos Žemelienės parengtos šokėjos. 

Šventėje sveikinimo žodžius išsakė Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius, švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti vedėjo pareigas, Genovaitė 

Grigucevičienė, mokyklos direktorė Vida Greičiūtė, jurbarkiškių klubo prezidentas Romas Dainius, 

UAB ,,Manvesta“ atstovė. 

 



IVA klasės ekskursija į Anykščius 

Rugsėjo 9 diena IVA klasei ypatinga - vyko mokomoji-pažintinė ekskursija į Anykščius.  

Kartu su auklėtoja Vita Pakinkyte ir mokytoja Daiva Karčiauskiene mokiniai aplankė A. Baranausko 

ir A. Vienuolio - Žukausko muziejų ekspozicijas, akmens dulkėmis kurtų paveikslų kolekciją, 

apžiūrėjo šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, užkopė į jos bokštą ir apžvelgė apylinkes, 

pakeliavo medžių lajų taku, apžiūrėjo Puntuko akmenį, Siauruko muziejų, užkopė į Laimės žiburį, 

pasivažinėjo rogučių trasa. 

 

 
 

Žydų genocido atminimo diena  

Rugsėjo 23 d. gimnazijos IC ir ID klasių mokiniai su mokytojais S. Ambrazaičiu ir B. Pauliukiene 

dalyvavo renginyje Kauno g. prie memorialo Sinagogų aikštėje. Buvo minima 

Lietuvos žydų genocido atminimo diena. 

 



Edukacija ,,Užsiėmimai su oda" 

 Rugsėjo 25 d. puikieji gimnazijos menininkai V. Grybo muziejuje su dailės mokytoja J. 

Davidavičiene dalyvavo kūrybinėje, terapinėje edukacijoje ,,Užsiėmimai su oda".  

Gamino odines apyrankes, dekoravo tautinio ornamento motyvais. Užsiėmimą vedė V. Grybo 

muziejaus dailininkė-edukatorė Gabija Viduolytė.  

 

 
 

 

 

 



Susitikimas su policijos komisariato bendruomenės pareigūnu 

   Rugsėjo 20-28 dienomis visos 2 gimnazijos  klasės sulaukė svečio  Ramūno Budriaus - Marijampolės 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato bendruomenės 
pareigūno, Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo. Svečias papasakojo, kokia atsakomybė ir baudos  gresia 
už įvairius nusižengimus bei nusikalstamas veikas, kodėl mūsų amžiaus jaunimas negali vartoti 
psichotropinių medžiagų. Sužinojome, kokių bėdų galima sulaukti, netinkamai naudojantis socialiniais 
tinklais. 
    Dėkojame svečiui ir  klasių auklėtojoms: V. Strončikienei, G. Bajorinaitei, I.Savickaitei,  J.Norkūnienei, 
V. Klepikovienei, už suorganizuotą susitikimą. 
 

 
 

 



Mokytojo diena 

Spalio 5 d. gimnazijos Mokinių taryba surengė itin gražią šventę savo mokytojams. 
Pasirinkę aktualią  pandemijos tematiką gimnazistai pasiūlė šmaikščiai pažvelgti į nūdienos problemas.  
    Mokytojai šventinį rytą buvo apdovanoti saldumynais bei gėlių puokštėmis, net patikrinta 
sveikata ir įteiktos pažymos, suteikiančios leidimą tą dieną dirbti. Šventės kulminacija tapo Jurbarko 
kultūros centro bigbendo ,,Jada“ koncertas ir smagios mokinių parengtos užduotys mokytojams. 
Ypatingo jaukumo šventei suteikė mokinių paruošti saldumynai, kuriais prie kavos ar arbatos puodelio 
mėgavosi pedagogai, kai tuo metu dvyliktokai vedė pamokas ir ,,matavosi" mokytojo profesiją. Kaip 
jiems sekėsi, liudija tokios emocijos: ,,Netgi dviese buvo sunku susitvarkyti su visa klase vaikų... Kaip 
mokytojai tai padaro ir dar sugeba išdėstyti pamokos temą, mums neaišku. Tariame didžiausią AČIŪ savo 
mokyklos mokytojams, kurie mus moko ir išmoko.“  

Mokytojai dar visą savaitę gyveno prisimindami smagią šventę, gėrėdamiesi gėlių žiedais, 
dėkodami iniciatyviems ir kūrybingiems savo mokiniams. 

 
 



 

 

 

 



Kelionė į Vilnių 

Spalio 8 dieną IVC klasės bei kai kurie 
besidomintys menu mokiniai lankėsi 
Vilniuje. Aplankydami Lietuvos 
Nacionalinę galeriją bei MO muziejų, 
susipažino su Lietuvos 
profesionaliosios dailės įvairių 
laikotarpių menininkų kūryba. taip 
pat pasivaikščiojo po Lukiškių 
kalėjimą, kuris yra įtrauktas į Kultūros 
vertybių registrą. Ypač smagu buvo 
puikiu oru pasivaikščioti Vilniaus 
senamiesčio gatvelėmis, grožėtis 
istorine architektūra. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Integruotos veiklos viešojoje bibliotekoje 

Visą savaitę (spalio 11 – 15) Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko integruotos technologijų 
pamokos pirmųjų klasių gimnazistams. Bibliotekos darbuotojos supažindino su Jurbarko viešosios 
bibliotekos istorija, struktūra, dirbančių žmonių profesijomis. Galiausiai gimnazistai dalyvavo viktorinoje. 
Kiekvienos klasės nugalėtojai buvo apdovanoti.  

Integruotas technologijų pamokas organizavo mokytojai Adolfas Būblaitis ir Reda 
Žemelienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piešinių konkurso „1830–1831 metų sukilimo Lietuvoje vado Antano Gelgaudo atminimas“ 

nugalėtojai 

Jurbarko rajono savivaldybė 2021-uosius metus paskelbė Generolo Antano Gelgaudo 
metais, nes šiemet minimos 1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje ir jo vado generolo Antano Gelgaudo 
(1792–1831) žūties 190-osios metinės.  

Siekdamas skatinti mokinių kūrybiškumą, puoselėti šios istorinės asmenybės atminimą bei 
vykdyti paveldo sklaidą, Jurbarko švietimo centras kartu su partneriais - Vilniaus dailės akademija, VšĮ 
Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centru bei Vinco Grybo memorialiniu muziejumi - organizavo 
respublikinį mokinių piešinių konkursą-parodą „1830–1831 metų sukilimo Lietuvoje vado Antano 
Gelgaudo atminimas“.  

Konkurse-parodoje dalyvavo Lietuvos bendrojo ugdymo 9–12 klasių ir meno mokyklų visų 
klasių mokiniai, kurių darbus vertino kūrinių atrankos komisija, sudaryta iš švietimo, dailės, istorijos, 
meno teorijos ir paveldo specialistų.  

Po dviejų atrankos turų paskelbti nugalėtojai, kurių iškilmingas apdovanojimas įvyko spalio 
11 d. Panemunės pilyje.  

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrinių grupėje nugalėtojais tapo mūsų gimnazijos 
mokiniai (mokytoja Jurgita Davidavičienė):  

1 vieta atiteko Haroldui Kuliešiui (darbas „E. Pliaterytė“), 
2 vieta – Gabrielei Tirlikaitei (darbas „Vilties šešėlis“),  
3 vieta – Aistei Dirdaitei (darbas „Portretas“). 
Mokinius pasveikino Jurbarko meras S. Mockevičius, Panemunės pilies direktorius M. 

Daraškevičius, Švietimo centro direktorė J. Voroninienė, mūsų gimnazijos direktorė V. Greičiūtė bei V. 
Grybo memorialinio muziejaus vadovė R. Grybaitė. Renginiui pakylią ir džiugią nuotaiką suteikė 
nuostabūs mūsų gimnazijos mokiniai, grojantys Jurbarko kultūros centro bigbendo grupėje ,,Jada". 



 
 



 

Mokinių pažintis su senuoju Vilniumi 

Spalio 13 dieną II C ir II E klasių mokiniai keliavo po Vilniaus senamiestį. Besigrožėdami 
puikia Vilniaus senamiesčio architektūra padedant gidei susipažino su vidiniais kiemeliais. Mokiniai 
išgirdo Vilniaus kiemelių istorijas, pamatė senovinių mūrų liekanas, sužinojo, kaip atrodė gražiausi 
kiemai, kur buvo bajorų ir didikų valdos. 

 Apžiūrėję senamiestį vyko į pabėgimų kambarį, kur dalyvavo komandiniuose žaidimuose. 
Su Vilniumi atsisveikino aplankydami Okupacijų ir laisvės kovų muziejų ir apžiūrėję kalėjimo-tardymo 
izoliatorių, kuriame nuo 1940 m. rudens iki pat 1987 m. buvo kalinami okupacinei valdžiai neįtikę 
Lietuvos gyventojai.  

Kartus su mokiniais vyko auklėtojos I. Savickaitė ir V. Klepikovienė. 

 

 

 

 

 

 



Edukacinė išvyka į Palangą 

Spalio 15 d. krapnojant lietučiui gimnazijos IIIC, D, E klasių mokiniai aplankė pajūrį.  
Keliauninkai, įkopę į bažnyčios bokštą, pirmiausiai pasigrožėjo rudeniška Palangos 

panorama, vėliau gilino istorijos žinias dalyvaudami orientaciniame žaidime, šiluma ir jaukumu apgobė 
Gintaro muziejus ir turininga edukacinė veikla jame. Išskirtiniu grožiu užbūrė aplankytas Birutės kalnas, 
o išvykos kulminacija tapo Olandų kepurė, aplankyta pakeliui namo. 

Mokinius lydėjo, edukacinę išvyką organizavo istorikė Birutė Genienė, lituanistė Violeta 
Greičiūnienė, matematikė Asta Zikienė. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pamoka Krašto muziejuje 

Norėdami į savo kraštą pritraukti daug turistų, turėtume mokėti bent keletą užsienio kalbų 
ir gebėti įdomiai pristatyti savo vietovę. To mokomės jau mokyklos suole. 

Spalio 20 d. III klasių mokinių grupė su mokytoja Vita Pakinkyte rusų kalbos mokėsi 
neįprastoje aplinkoje - Krašto muziejuje. Žiūrėdami filmuotą medžiagą ir klausydami ekskursijos vadovės 
pasakojimo apie mūsų rajono įžymiausias vietas, praplėtė ne tik krašto pažinimo žinias, bet ir praturtino 
savo rusų k. žodyną, lavino bendravimo rusų k. įgūdžius. 

 
 
 
 
 
 



LRT tiesioginės laidos filmavimas gimnazijoje 

 
Spalio 22 d. 13 val. per LRT televiziją vyko tiesioginės laidos ,,Laisvės banga“ transliacija iš 

mūsų gimnazijos. 
,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ drauge su JAV ambasada nuo 2021 m. spalio 1 d. rengia 

atvirų istorijos pamokų ciklą „Laisvės banga“. Lietuvoje atrinktos 6 mokyklos, iš kurių LRT televizija 
transliuoja ypatingas istorijos pamokas. Džiaugiamės, kad viena iš atrinktų mokyklų – tai mūsų Jurbarko 
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija. 

Gimnazijos bendruomenė atsakingai ruošėsi laidos filmavimui. Klasėms buvo skirti namų 
darbai: atkurti istorinę Lietuvos nuotrauką. Mokiniai su dideliu susidomėjimu kūrybiškai atliko skirtas 
užduotis. Nuotraukas LRT rodė tiesioginės transliacijos metu. Gimnazistas Rokas Grinkevičius ir Jurbarko 
kultūros centro fotografas-operatorius Audrius Sinkus talkino dronu filmuojant Jurbarko miesto vaizdus, 
kuriuos išvydome laidos metu. 

,,Laisvės bangos“ pamokose mokytojais tampa laidos vedėjai: istorikas Robertas 
Petrauskas ir muzikos atlikėja, kompozitorė Raminta Naujanytė-Bjelle. Laidose pagrindinis dėmesys 
sutelktas naujausiam Lietuvos istorijos laikotarpiui. Kiekvienos transliacijos metu pasirenkama vis kita 
tema. Į laidą kviečiami ir kalbinami žymūs svečiai, kurie dalyvavo ar matė istorinius įvykius atkūrus 
Lietuvos Nepriklausomybę.  

Istorijos pamokos KITAIP sudaro galimybę mokiniams praplėsti žinias, atskleisti kūrybinius 
gebėjimus, pažinti įvykius ne tik iš vadovėlių, bet iš to laikotarpio liudininkų prisiminimų pasakojimo.  

LRT laidos įrašą galima žiūrėti čia:  
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000182668/laisves-banga-atviros-istorijos-

pamokostarptautinesorganizacijospasaulyje?fbclid=IwAR0f4oCIMY5IA2QrUq5sNWMuDDvQpLWSJcm8
GBhOAgLF_2qQ4HNTHRYAZGM  
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Mokinių tarybos išvyka pas kolegas į Tauragę 

Spalio 25 dieną mūsų gimnazijos Mokinių tarybos nariai kartu su mokytoja Asta Zikiene 
vyko į Tauragės ,,Versmės“ gimnaziją.  

Kelionės tikslas buvo susitikti su ,,Versmės“ gimnazijos Moksleivių parlamentu ir 
pasidalinti darbo patirtimi. Susitikimo metu ,,Versmės“ gimnazijos moksleiviai pristatė savo Parlamento 
veiklą bei vedė edukacinį-orientacinį žaidimą apie savo gimnaziją. Buvome labai nustebinti jaukaus ir 
nuoširdaus priėmimo. Mokiniai labai greit susidraugavo, rado ne tik bendrą kalbą, bet ir bendrų veiklų.  

Po tokio šilto susitikimo nuspręsta, kad bendradarbiavimą reikia tęsti, todėl kitas vizitas 
bus ,,Versmės“ gimnazijos Moksleivių parlamento pas mus. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

Rajoninis renginys 

Mūsų gimnazijos matematikos mokytoja Laimina Naujokienė, vadovaujanti rajono 
matematikos mokytojų metodiniam būreliui, suorganizavo Jurbarko rajono 9 klasių mokinių piešinių 
,,Rudeninis Teodoro skėčio paradas" parodą, kuri vyksta šiomis dienomis Jurbarko r. savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje. Parodos tikslas - skatinant mokinių kūrybiškumą plėsti matematines žinias, 
domėjimąsi iracionaliaisiais skaičiais, stačiaisiais trikampiais, kuriant ,,Teodoro skėtį" įvairia technika. 
Mokiniai darbus kūrė savarankiškai arba vadovaujami mokytojų. Mūsų gimnazijos mokytoja 
B.Galbogienė integravo šią idėją su dailės mokytoja J.Davidavičiene. 1E klasės mokiniai dirbo 
savarankiškai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



,,Teodoro spiralė“ 

Spalio paskutinę savaitę vyko integruotos matematikos ir dailės pamokos tema ,,Teodoro 
spiralė“. Pamokos vyko I A, I B, I C klasėse, prisijungė ir keli vyresnių klasių mokiniai. Pamokas vedė 
matematikos mokytoja Birutė Galbogienė ir dailės mokytoja Jurgita Davidavičienė. Atrinkti darbai 
pristatomi virtualioje parodoje ,,Rudeninis Teodoro skėčio paradas“ bei viešojoje Jurbarko bibliotekoje. 

 

 

 



Žaismingas Helovino šventės akcentas 

Mokinių tarybos iniciatyva beveik paskutinę spalio dieną, 28 d.,  prieš rudens atostogas 
gimnazijos bendruomenė į pamokas rinkosi pasipuošusi Helovino kostiumais. Tiek mokinių, tiek 
pedagogų bei kitų darbuotojų apranga buvo žaisminga, stilinga ir šiek tiek ... vaiduokliška. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



„Fenomenai kaip kūryba“ 

Lapkričio 16 d. gimnazistai dalyvavo Kūrybingumo mokyklos parengtame projekte 
„Fenomenai kaip kūryba“. Tai „Kūrybingumo mokyklos” bei Lietuvos Kultūros Tarybos organizuojamas 4 
susitikimų projektas.  

Tyrinėdami skirtingus fenomenus kartu su filosofu Kristupu Saboliu ir komunikacijos 
ekspertu Tomu Ramanausku, mokiniai susipažins su įvairiomis kūrybingumo technikomis bei 
tarpdiscipliniškumo nauda. Tai skatina dėmesingumą, įtraukumą, lankstumą bei susidomėjimą mokslu.  

Individualių susitikimų su Lietuvos menininkais metu mokiniai aptars meno ir mokslo sąryšį 
bei kūrybingumo poveikį.  

Projekto pabaigoje mokiniai galės sukurti 1 minutės vaizdo įrašą pasirinkta tema: 1. Apginti 
upę teisme, 2. Šiukšlių salų piliečiai ar 3. Daugiau nei žmonių visuomenė. 

Tokios užduotys skatina mokinius mąstyti, kurti ir dalyvauti, nes 3 geriausi filmukai bus 
apdovanoti partnerių prizais. 

 

 
 

 

 



Suaugusiųjų mokymosi savaitė  

Lapkričio 15-21 d. Jurbarko Švietimo centras organizuoja suaugusiųjų mokymosi savaitę 
,,Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ Mūsų gimnazijos Metodinė taryba prisijungė prie šio renginio ir 
pakvietė buvusius gimnazijos mokytojus lapkričio 17 d.  į integruotų pamokų ciklą kūnui, sielai, protui, 
motorikai, vaizduotei ir laimei ugdyti „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi ir... tampi laimingas“. 
Užsiėmimų metu mokytojai tyrinėjo iliuzines apgaules, klausėsi V. Mačernio gyvenimo fragmentų, S. 
Nėries poezijos, iš molio lipdė kalėdines dekoracijas. Kūnas atsipalaidavo atliekant fizinius pratimus, o 
sielai malonumą teikė gera muzika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



,,Erazmus+" projektas 

 
Gimnazijoje įgyvendinamo tarptautinio ,,Erazmus+" projekto narės lapkričio 21 - 26 d. 

dalyvavo veiklose, kurių tema ,,Kaip išvengti šiukšlių". Gimnazijos komanda keliavo į Italiją, į Chiavenna 
miestą. Mokines - Ugnę Čiauškaitę (IIA kl.), Teklę Kucinaitę (IIB kl.), Emiliją Grabauskaitę (IIC kl.), Gabrielę 
Andriulaitytę, Moniką Dobilaitę, Ugnę Kuniauskaitę iš IIID klasės - lydėjo gimnazijos direktorė Vida 
Greičiūtė ir projekto koordinatorė, anglų k. mokytoja Daiva Karčiauskienė.  

Štai dalyvių dienoraštis. 
PIRMOJI (lapkričio 22 d.) projekto ,,Erasmus“ darbo diena prasidėjo puikiai: susipažinimas, 

namų darbų – filmų - pristatymas. Filmukuose buvo iškeltas klausimas: kiek šiukšlių prikaupia mokinys 
per vieną dieną? Šios savaitės užduotis projekto dalyviams - pasiūlyti sprendimus, kaip sumažinti šiukšlių 
kiekį ir ką su jomis daryti. Mokiniai jau pradėjo kurti plakatus ir skrajutes. O mokytojai planuoja ir ieško 
temų naujiems projektams. Šauniai padirbėjus ir papietavus, mus priėmę mokiniai - jaunieji gidai - 
supažindino ir parodė įdomiausias miestelio Chiavenna vietas. Įspūdžių daug: italų svetingumas, 
neapsakomo grožio kalnai... P. S. Tikrų itališkų picų ir makaronų jau paragavome! 

ANTROJI (lapkričio 23 d.) ,,Erasmus+" diena turininga kūrybinėmis, pažintinėmis, 
orientavimosi veiklomis! Mokiniai vakar sukurtus eskizus jau perkelia ant drobės. Suteikta galimybė 
susipažinti su Leonardo da Vinči mokykla (mokyklos direktorius pozuoja su mūsų gimnazijos direktore), 
pasidairyti po kabinetus (nuotraukoje IT kabinetas, jame dirba mokiniai), laboratorijas (nuotraukoje 
kalbų laboratorija, tiesa, šįkart be mokinių), kitas įvairias erdves. Mokiniai išbandė savo jėgas 

orientacinėse varžybose! P. S. O rytoj visi keliaujame į MADŲ SOSTINĘ MILANĄ! Laukite tęsinio  

TREČIOJI (lapkričio 24 d.) ,,Erasmus+" diena be komentarų... Priblokštos Milano vaizdų: 
šimtamečių ir pačių moderniausių.  

KETVIRTOJI (lapkričio 25 d.) ir paskutinė ,,Erasmus" veiklos Chiavenna miestelyje Italijoje 
diena. Rytinė dalis buvo skirta užbaigti šūkius ir plakatus, reikalingus viešajai akcijai prie miesto 

savivaldybės. Po to valanda mieste (lygiai!!!) Trash hunt - šiukšlių medžioklės. Radiniai įspūdingi 
Kiekviena grupė surinko po didžiulį maišą. Papietavę, nešini savaitės metu sukurtais transparantais, 
plakatais ir surinktais maišais šiukšlių patraukėme su eisena prie savivaldybės. Mūsų savaitės darbo 
tikslas buvo aiškiai išsakyti savo poziciją: mums ne vis vien, mums rūpi pasaulio ateitis ir mes tai 



parodome imdamiesi aktyvių veiksmų. Akcija, lydima gyvos muzikos ir improvizuotų šokių, truko apie 
valandą. Vakarop buvome pakviesti į edukaciją ir vietinių pasididžiavimo - sūrio bei kumpio - 
degustaciją kalno gilumoje, grotoje, kaip ją vadina vietiniai gyventojai. Liko paskutinė vakarienė, 
atsisveikinimas su ypač svetingais italais ir ankstų rytą kelionė namo. Iki greito pasimatymo. 

Arrivederci, Italija.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Rajoninis rusų kalbos renginys  

Lapkričio 19 d. mūsų gimnazijoje vyko rajoninis rusų kalbos renginys „Rusų kalbos 
mokomės kitaip“. Mokiniai pristatė darbus tema „Мой край - излучина синего Нямунаса“ (,,Mano 
tėviškė - mėlyno Nemuno vingis“). 

Renginys prasidėjo Igno sudainuota nuotaikinga rusiška daina iš „Bremeno muzikantų“ 
apie keliones po pasaulį. Tačiau renginio vedėjai Eduardas ir Gabija pabrėžė, kad ne tik kitur yra puikių 
vietų. Nuostabus bei turtingas ir mūsų kraštas. Jį turime gebėti pristatyti visiems svečiams. Tai ir buvo 
pasiruošę padaryti renginio dalyviai. 

Be mūsų gimnazijos mokinių dalyvavo Veliuonos Antano ir Jono Juškų, Eržvilko gimnazijų, 
Šimkaičių Jono Žemaičio ir Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinių mokyklų atstovai. Visi pristatė 
labai kūrybiškus, įdomius darbus apie gimtąsias vietas, garsino savo kraštą, įgijo naujų žinių apie jį, turėjo 
galimybę išbandyti savo rusų kalbos praktinius įgūdžius.  

Renginio pabaigoje svečiai aplankė Krašto muziejų, susipažino su jo ekspozicija apie 
Jurbarką ir apylinkes, dar labiau praplėtė žinias apie gimtąjį kraštą.  

 

 

 

 

 

 

 



Paminėta Lietuvos kariuomenės diena 

Lapkričio 23 d., minint Lietuvos kariuomenės dieną, gimnazijoje vyko protmūšis ,,Lietuvos 
tarpukario kariuomenė". Protmūšyje susirungė gimnazijos II klasių mokiniai ir gimnazistai, atvykę iš 
Kauno ,,Aušros" gimnazijos. Protmūšio dalyvius sveikino Lietuvos kariuomenės atsargos kariškis 
Vidmantas Genys ir pavaduotoja ugdymui Ona Enčerienė. 

 

 

 
 



Ypatingos varžybos 

Lapkričio 24 d. gimnazijos III ir IV klasių mokiniai (mokytojas Antanas Kiniulis) dalyvavo 
Kauno technologijos universiteto organizuojamose JuniorBec inžinerinėse varžybose, kurios vyko 
Tauragės STEAM centre. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Į gimnaziją be kuprinių 

Mokinių tarybos iniciatyva paskutinį lapkričio penktadienį (26 d.) į mokyklą ir mokiniai, ir 
mokytojai keliavo be kuprinių. Išradingumo tikrai netrūko: vieni mokymosi priemones nešėsi gitaros 
dėkle, kiti torto ar meistro įrankių dėžutėse, kibiruose, kartoninėse dėžėse ar tiesiog lipnia juosta 
priemones priklijavo prie savo rūbų. 

 
 
 
 
 
 
 



Kūrybinės dirbtuvėlės 

Lapkričio 30 dieną 19 kūrybingų gimnazistų (dailės studijos vadovė Jurgita Davidavičienė) dalyvavo 
įdomioje kūrybinėje kalėdinio žaisliuko edukacijoje - dirbtuvėse Panemunių pilyje. Užsiėmimą vedė VDA 
scenografijos dėstytoja Jurgita Mirinavičienė.  
 

 
 



 
Ištapyti lietuvių kalbos kabinetai 

Metų pabaigą vainikavo užbaigti kūrybiniai sieninės tapybos darbai. Mūsų šaunieji gimnazijos 
menininkai: Aistė Krištopaitytė, III E, Meda Masaitytė, IV E, Haroldas Kuliešius, IV A, Aistė Vabalaitė, III 
C, Vita Rukšnaitytė, IIIC, Aistė Dirdaitė, IV A, vadovaujami dailės mokytojos J. Davidavičienės, išdekoravo 
lietuvių kalbos mokytojų J. Norkūnienės, V. Greičiūnienės 25 ir 26 kabinetus. 

 
 



Literatūros pamoka 

Gruodžio 8 d. gimnazijos 4 klasių mokiniams vyko netradicinė literatūros pamoka - susitikimas su aktore 
Virginija Kochanskyte ir muzikantu Valdu Andriuškevičiumi. Renginys ,,Šimtmečio dialogas. Dedikacija 
Nacionalinės premijos laureatui Sigitui Gedai ir tautos dainiui Maironiui“ žavėjo poetinio žodžio įtaigumu 
bei klarneto melodijų vingrumu. Renginį organizavo mokytoja Violeta Greičiūnienė. 

 

 



Žygis ,,Kalėdų beieškant" 

Gruodžio 10 d. gimnazijos mokytojos Birutė Genienė, Augustė Vabalienė, Loreta Aniulienė organizavo I 
gimnazijos klasių mokiniams žygį pėsčiomis ,,Kalėdų beieškant". Su auklėtiniais smagiame 
pasivaikščiojime, kurį paįvairino ir pasakojimai praeinant pro įžymias istorines Jurbarko vietas, dalyvavo 
mokytojai Edita Černiauskienė, Alina Plevokienė, Linas Klijūnas. Laikraštis ,,Mūsų laikas" kviečia visus 
jurbarkiečius į žiemos žygius - gimnazistai tai padarė linksmai ir su gražiomis nuotraukomis. 
  

 
 

 
 

 

 

 

 



Edukacija ,,Kūrybinėse dirbtuvėlėse“ 

Kalėdų belaukdami mūsų gimnazistai dalyvauja įvairiose edukacinėse veiklose. Gruodžio 15 dieną II C 
klasė, palydėta chemijos mokytojos L. Aniulienės ir dailės mokytojos J. Davidavičienės, dalyvavo 
kūrybinėje emalio technikos edukacijoje Sandros Mielkaitytės dirbtuvėse. Mokiniai pasigamino puikius 
spalvingus, dengtus emaliu raktų pakabukus iš vario. 

 

 



Menu besidominčių kelionė į Vilnių 

Gruodžio 17 dieną III B klasės mokiniai, mokytojo L. Klijūno auklėtinai, bei menu besidomintys I-IV klasių 
mokiniai, lydimi dailės mokytojos J. Davidavičienės ir anglų kalbos mokytojos D. Karčiauskienės, ne tik 
nuvyko pasigrožėti šventiškai tviskančiu Vilniumi, bet ir apsilankė Lietuvos Seime, susitiko su Seimo nariu 
Ričardu Juška.  
Mokiniai lankėsi šiuose objektuose: Vilniaus dailės akademijoje parodų salėje ,,Titanikas“, Bernardinų 
bažnyčioje akvarelės parodoje ,,Karūna“, Bažnytinio paveldo muziejuje parodoje ,,Štai žvaigždė! Gimimo 
scena: nuo Alpių kalnų iki Baltijos jūros“.  

 

 
 



Edukacija ,,Karpiniai iš popieriaus“ 

Gruodžio 18 dieną Jurbarko krašto muziejuje gimnazijos dailės studijos mokinės Rūta Zobielaitė (IA) ir 
Aistė Dirdaitė (IVA) kartu su dailės mokytoja Jurgita Davidavičiene dalyvavo tautodailininkės Meilutės 
Andriukaitienės (Šakių raj.) edukacijoje ,,Karpiniai iš popieriaus“. Užsiėmime įgyta patirtimi renginio 
dalyvės prieškalėdiniu laikotarpiu pasidalins su kitais gimnazijos mokiniais. 

  
 

 



 
Išvyka į Vilnių 

Gruodžio 20 dieną I A klasės mokiniai, lydimi auklėtojos R. Žemelienės ir bibliotekininkės I. Pranaitienės, 
dalyvavo Pabėgimų kambario ,,Nepabexit" veiklose. Gimnazistai išbandė komandinį darbą, spręsdami 
galvosūkius turėjo rasti būdą, kaip atrakinti kambarį. Išsprendus sudėtingus galvosūkius jau buvo galima 
vykti į MO muziejų. Edukacijoje ,,Kas vyksta šiame paveiksle?" susipažino su vizualinio mąstymo metodu.  
Po visų edukacijų grožėjosi šventiniu Vilniaus senamiesčiu. 

 
 

 



,,Mokyklos garbė 2021“ 

Gruodžio 22 d. gimnazijoje vyko tradicinis nominacijų įteikimo renginys ,,Metų garbė'21". 
Iš 9-10 klasių mokinių išrinktos šios nominacijos bei apdovanoti nominantai: 
METŲ STILIUS - Justinas Juška  
METŲ TIKTOK'ERIS -Tautvydas Lebeckas 
METŲ PROTAS - Agnius Laurinaitis  
METŲ PROTEINSHAKE (SPORTIŠKIAUSIAS) - Orestas Puidokas  
METŲ ŠUKUOSENA - Marius Kornikas  
METŲ JUDESYS - Mantas Lopetaitis  
METŲ TINGINIO PANTIS - Titas Bačiulis  
METŲ BĖGIKAS - Nedas Juknevičius  
METŲ AKTYVAS - Ignas Icikevičius  
METŲ PIRDA (vairuotojas) - Titas Barauskis 
METŲ ,,SALDŽIAUSIA PORELĖ" - Emilijus Gaupšas ir Agnė Gerulaitytė 
Iš 9-10 klasių mokinių išrinktos šios nominacijos bei apdovanoti nominantai: 
METŲ STILIUS - Akvilė Andriukaitytė  
METŲ ,,SALDŽIAUSIA PORELĖ" - Matas Petraitis ir Ugnė Kuniauskaitė  
METŲ TIKTOK'ERĖ - Ermelinda Bielevičiūtė  
METŲ PROTAS - Samanta Lopetaitytė  
METŲ PROTEINSHAKE (SPORTIŠKIAUSIAS) - Karolis Kavaliauskas  
METŲ ŠUKUOSENA - Gytis Karvelis  
METŲ JUDESYS - Aistė Tamošaitytė  
METŲ TINGINIO PANTIS - Simonas Goptaitis  
METŲ BĖGIKAS - Ignas Kapačinskas  
METŲ KLEVAS (vairuotojas) - Ignas Šiaulinskas 
Apdovanoti ne tik mokiniai, bet ir mokytojai – išrinktos mokinių pasiūlytos frazės: 
LINAS KLIJŪNAS: ,,Šeši ratukai", 282 balsai 
BIRUTĖ GALBOGIENĖ: ,,Nusirašinėjimas veda į debilizmą", 227 balsai 
GRAŽINA MIKŠIENĖ: ,,Pasidėkite telefonus", 224 balsai 



BIRUTĖ GENIENĖ: ,,Vaikai, rašom didelis romėniškas pirmas", 223 balsai  
ALDONA NORKUVIENĖ: ,,Man sunku jus perrėkti per kaukę", 201 balsas  
IRMANTA VALOŠINIENĖ: ,,Neprileisiu jūsų prie egzamino", 198 balsai  
 
Šventinę nuotaiką kūrė šie atlikėjai (vadovė Gražina Mikšienė): Manta Bukauskaitė, Ignas Icikevičius, 
Toma Butkutė, Gerda Stanaitytė,  Arnas Šniokaitis, Gytis Karvelis. Koncertavo bigbendo grupė ,,Jada“: 
Miglė Šašytė, Miglė Remeikytė, Agnė Gerulaitytė, Gabija Vasiliauskaitė, Gabija Štreimikytė, Matas Kairys, 
Edvinas Paulaitis. Renginį organizavo Mokinių taryba, kurios koordinatorė mokytoja Asta Zikienė. 
Daugiau nuotraukų albume ,,Mokyklos garbė 2021“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



,,Ekoeglutė" 

Gruodžio mėnesį gimnazijoje vyko Mokinių tarybos inicijuota akcija ,,Ekoeglutė". Renginyje ,,Mokyklos 
garbė" apdovanota gražiausia IV A klasės sukurta eglutė – ją išrinko balsavusieji virtualios eglučių 
parodos lankytojai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



,,Padovanokime Kalėdų dvasią"  

Gruodžio 23 dieną technologijų būrelis ,,Mada ir stilius", vadovaujamas R. Žemelienės makrame technika 
sukūrė kalėdinius žaisliukus, kuriuos padovanojo Smalininkų senjorų namų gyventojams. Akciją 
,,Padovanokime Kalėdų dvasią" inicijavo R. Žemelienė, D. Eidokaitienė ir I. Pranckaitienė. 
 

 
 
 
 
 
 



Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos paminėjimas gimnazijoje 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100028535538952&set=a.731123954515449&__cft__%5b0%5d=AZXyPXfuy_KdrI13Mla9JFWHvoweAbMc1j_ZmgRQOb8DewGcUOiCn6IHZKnAtW5rHfN2b-6T7jSnnORuNCF_tcSNMns507DosGGP5MBxRtXDawzBFvaRA8oAHVZSkyfAl24&__tn__=-R


 

 

 



Parodos 

Gimnazistų tapybos darbų parodos: gimnazijos 1 aukšte sausio mėnesį eksponuojama trečių klasių 
paroda ,,Kūrybinis pastato perspektyvinio piešinio dekoras“ ir gimnazijos dailės studijos paroda, skirta 
skulptoriaus V. Grybo 130-osioms gimimo metinėms pažymėti. 
 

 
 

Krepšinio turnyras 

Sausio 26 d. Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokiniai dalyvavo tarpklasinėse krepšinio 3x3 
varžybose. Sveikiname varžybų nugalėtojus ir prizininkus! 
 
 

 



Pagerbtos holokausto aukos 

Sausio 27 d. minima Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Minint šią dieną 
gimnazijos bendruomenė dalyvavo miesto renginiuose, prisidėjo prie tarptautinės akcijos #mes 
prisimename (#We Remember).  

Anglų kalbos mokytojos Lina Maskolaitienė, Edita Černiauskienė ir istorijos mokytoja 
Augustė Vabalienė 10 klasių mokiniams vedė integruotą istorijos ir anglų kalbos pamoką, skirtą šiai 
dienai atminti. Mokiniai prisiminė, kas yra holokaustas, išsiaiškino, kodėl aukų atminimo diena minima 
būtent sausio 27 d., atliko praktines užduotis, diskutavo.  

Antro aukšto fojė buvo galima pasiklausyti holokaustą išgyvenusių aukų liudijimų, sužinoti 
apie holokausto mastą, koncentracijos stovyklas ir jų išvadavimą. 

Istorijos mokytoja Birutė Genienė su III klasės mokiniais klausėsi holokaustą išgyvenusių 
aukų prisiminimų, diskutavo apie žmogiškąsias vertybes. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Nuotolinė diskusija 

Sausio 27 d. gimnazijos istorijos mokytojos B. Genienė, A. Vabalienė su keletu mokinių dalyvavo 
nuotoliniame renginyje ,,Diskusija apie Europos jaunimo, švietimo ir kultūros ateitį". Teorinėse 
paskaitose kalbėta apie esančias galimybes įvairių amžiaus grupių žmonėms mokytis, bendrauti, keistis 
žiniomis, įvairia patirtimi. Susitikime kalbėjo VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 
profesorius R. Vilpišauskas, docentė N. Putinaitė, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje laikinoji vadovė 
A. Kazlauskaitė. Idėjų dirbtuvėse ,,Kokie yra pagrindiniai Europos jaunimo, švietimo ir kultūros srityje 
kylantys iššūkiai ir kaip juos įveikti" buvo diskutuojama, siūlomi sprendimai. Diskusijose aktyviai dalyvavo 
ir mūsų gimnazijos atstovai. 

 
 
 



„Krištolinė lelija“ 

Vasario 2 d. įvyko savivaldybės Apdovanojimų komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomos gautos 
anketos – rekomendacijos Padėkos dienos apdovanojimams „Krištolinės lelijos“. Komisijos siūlymu 
nominacijoje „Už išskirtinius pasiekimus švietimo, ugdymo ir mokslo srityje“ „Krištoline lelija“ šiais 
metais  apdovanojama gimnazijos dailės mokytoja metodininkė Jurgita Davidavičienė.  
 

 
Vasario 21 d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos IV klasės mokinei Lijanai Lipinskaitei 
,,Krištolinės lelijos“ apdovanojimą už išskirtinius pasiekimus sporto srityje (treneris Mindaugas 
Smirnovas) perdavė Vertimų kaimo bendruomenės pirmininkė Vaida Saročkienė. Gimnazijoje vykusioje 
ceremonijoje dalyvavo Žindaičių seniūnaitijos seniūnaitė Birutė Petraitienė ir narys Almantas Bietkis. Jie 
ir teikė pasiūlymą šiai nominacijai gauti. Gimnazijos bendruomenė sveikina Lijaną ir linki siekti aukštumų 
sporte bei savo pasiekimais garsinti savo gimtąjį kraštą ir Lietuvą visame pasaulyje! 

 



IA klasės valandėlė 
Šiemet paskelbti Europos jaunimo metai.  
IA klasės mokiniai vasario 3 dieną, klasės valandėlės metu, susitikime su jaunimo reikalų tarybos 
pirmininke Inga Molevaite diskutavo apie tai, kokie galėtų būti jaunimo metai, kokius poreikius turi 
jaunuoliai, kas jiems kelia nerimą, o gal džiugesį. Sužinojo, kur galima savo idėjas pateikti norint jas 
įgyvendinti bei kokius žingsnius reikėtų žengti norint pasimatuoti profesiją. Susitikimo organizatorė IA 
klasės auklėtoja Reda Žemelienė. 
 
 

 
 

Tinklinio varžybos 

Vasario 8 dieną Antano Giedraičio - Giedriaus gimnazijos mokiniai dalyvavo tarpklasinėse tinklinio 
varžybose, skirtose Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. 
Sveikiname varžybų nugalėtojus ir prizininkus! Fizinio ugdymo mokytojai. 
 

 
 



Smiginio varžybos 

Vasario 9 d. Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokiniai dalyvavo asmeninėse smiginio (klasikinio) 
varžybose.  
Merginų grupėje pirmąją vietą iškovojo Karolina Batarūnaitė, antrąją Austėja Einingytė ir trečiąją Austėja 
Puraitė.  
Vaikinų grupėje pirmąją vietą iškovojo Nojus Lužaitis, antrąją - Saidas Rauza ir trečiąją - Titas Barčas.  
Sveikiname varžybų nugalėtojus ir prizininkus! Fizinio ugdymo mokytojai. 

 
 

 

ŠIMTADIENIS 2022 

Penktadienį, vasario 11 dieną, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje vyko 
dvyliktokų šimtadienio šventė – abiturientams liko šimtas dienų iki pirmųjų egzaminų. 

Į mokyklos aktų salę dvyliktokai buvo kviečiami keliomis grupėmis. 
Panašu, kad jokie pandeminiai ribojimai šventės organizatorių vienuoliktokų išradingumo nė kiek 
nesuvaržė. Šventinė aktų salės puošyba priminė pasaką – tamsa, šviečiantys debesys, žvaigždės ir 
nušviestas takas iki scenos, o kur dar dangaus lengvumas virš galvų... 

Vaidinimas buvo parengtas pagal mamos ir sūnaus santykius, kurie persipina su mokyklos 
reikalais. Programos pradžioje scenoje pasirodžiusi „mamytė“ vertė visus iš kėdžių savo buitiniu 
šmaikštumu. Suskambus žadintuvui, prabudęs jos sūnelis iki ašarų prajuokino ne tik dvyliktokus, bet ir 
mokytojus. Lyg ir veltėdis, bet galvotas vyrukas vis bandė surasti sau tinkamą profesiją greitam 
išgarsėjimui. Paauglys vis suka galvą, kuo čia užsiimti, kuo tapti, bet vis nepavyksta, o „mamytė“ vis sėja 
rūpestį vaiko pilvuko ir miegelio reikalais: ,,Ar pavalgei, eik nusiprausi, eik prigulsi...“ Į savo paieškas 
vaikinukas įtraukė ir dvyliktokus, kuriems teko vykdyti įvairias šmaikščias užduotis. Daugiausiai ovacijų 
susilaukė vyrukai, kurie nepabūgo persirengti merginomis – jų debiutas ant podiumo buvo sutiktas 
triukšmingomis ovacijomis. 

Prasidėjęs vaidinimas atrodė lyg šmaikščios kasdienybės atvaizdas, tačiau staiga paaiškėjo, 
kad visa tai buvo tik sapnas. O „mamytė“ sūnui priminė: ,,Vis dar turi šimtą dienų!“ 
Renginyje netrūko šmaikščių, iš gimnazistų gyvenimo sukurtų vaizdo filmukų, kuriuos palydėdavo juokas 
ir plojimai. 

Gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė dvyliktokams linkėjo, kad jiems netektų tiek vargti 
atrandant save kaip šiam veikėjui. Sveikindama mokinius ji citavo Pedro Kalderono frazę – visas 



gyvenimas yra sapnas. Priminė, kad tas sapnas bus gražus tik tada, jei jie tinkamai išnaudos likusias šimtą 
dienų. Pasidžiaugusi puikia šventės atmosfera, nuostabiai papuošta sale, padėkojo vienuoliktokams už 
nepamirštamą dieną, skirtą dvyliktokams ir jų auklėtojams. Abiturientams palinkėjusi nesapnuoti 
košmarų pridūrė: „Vakare visi kartu atšvęskite kiek galima linksmiau ir įsimintiniau, tik, žinoma, 
kultūringai.“ 

Šventės kaltininkai buvo kviečiami įsiamžinti prie fotosienelės, jiems įteikti vienuoliktokų 
sukurti pusatestačiai. 

Kalbintos gimnazistų mokytojos linkėjo visiems 133 dvyliktokams sėkmės užbaigiant šį 
gyvenimo etapą ir ateities gyvenimo kelyje. (Laikraštis ,,Mūsų laikas) 

 

 



 

 

 

 



,,Gražiausi žodžiai ir dainos Tau - Tėvyne" 

Vasario 15 dieną Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokiniai papuošė Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos organizuojamą renginį ,,Gražiausi žodžiai ir dainos Tau - Tėvyne" dainomis, 
šokiais bei skaitiniais apie Lietuvos istoriją. 

🇱🇹 Dainas atlikdami Toma Butkutė, Ignas Icikevičius sujaudino visų žiūrovų širdis. Dainininkus paruošė 
mokytoja Gražina Mikšienė.  

🇱🇹 Šokių studijos ,,Era" merginų šokiai suteikė galimybę nukeliauti mintimis į prisiminimus. Kolektyvo 
vadovė Reda Žemelienė.  

🇱🇹 Skaitovės Gabrielė Andriulaitytė ir Monika Dobilaitė, paruoštos istorijos mokytojos Augustės 
Vabalienės, priminė istorinius faktus apie atkurtą Nepriklausomą Lietuvą. 
 

 
 

 

 

 

 



,,Laužai Lietuvai" 

 
Vasario 15 d. 18.00 val. Vasario 16-ajai paminėti skirtame renginyje, kuris vyko gimnazijos stadiono 
aikštėje, organizuota akcija ,,Laužai Lietuvai“: 

 aplink laužą degėme fakelus, 

 formavome Lietuvos valstybės kontūrą, 

 prisiminėme istorinius faktus,  

 šiai datai atminti skyrėme bendrą dainą, 

 skambėjo skaitymai Lietuvai, 

 įsiamžinome vakarėjančios gimnazijos fone. 
Buvo gera prie laužo sušilti, pajusti bendruomeniškumo jausmą, pasididžiavimą, kad buvome, esame ir 
būsime lietuviai. 

 



 

 
 
 
 

 



Susitikimas su Indre Gaskaite 

Vasario 24 dieną lietuvių kalbos ir literatūros pamokos I klasių mokiniams ir Mokinių tarybai vyko 
neįprastai – gimnazistai susitiko su rašytoja Indre Gaskaite. Tai pasakų kūrėja, kuri nuo mažens yra 
neregė. Moteris supažindino mokinius su neregio pasauliu. Susitikime dalyvavusieji pažvelgė kitu 
žvilgsniu į juos supantį pasaulį. 

 

 
 
 
 
 

 



Solidarumo su Ukraina akcija 

Kovo 2 d. aikštėje prie savivaldybės vyko rajono mokyklų mokinių pilietiškumo akcija besikaunančiai 
Ukrainai palaikyti. Šią idėją rajono istorijos mokytojams pateikė gimnazijos istorijos mokytojos B. 
Genienė ir A. Vabalienė. Šioje akcijoje su mokiniais dalyvavo ir kiti gimnazijos mokytojai: L. Klijūnas, D. 
Karčiauskinė, V. Pakinkytė. Tokios akcijos priverčia susikaupti, susimąstyti, kokia gali būti trapi laisvė ir 
kokia reikalinga visuomenės vienybė kovai, paramai, pergalei. 

 

 
 

 

 



Laboratoriniai tyrimai 

Kovo 4 d. gimnazijoje lankėsi mobilioji mokslinė laboratorija.  
Visi norintys mokiniai galėjo dalyvauti 8 praktinėse veiklose, kurios vyko mobiliojoje laboratorijoje ir 
gimnazijos klasėse. Mokiniai galėjo tyrinėti aplinką ir gamtą moksliniais metodais, kurti ir ieškoti naujų 
technologinių sprendimų. Be to, susipažino su įvairiais prietaisais ir moksline įranga, sužinojo, kaip atlikti 
mokslinį tiriamąjį darbą. Projekto koordinatoriaus Stepo Šafranausko iniciatyva mokiniai galėjo dalyvauti 
sferinio kino seansuose ir stebėjo kino filmą „Gyvybės atsiradimas“. 
 

 

 



Konferencija ,,Būk aktyvus” 

Kovo 4 d. gimnazijoje vyko respublikinė moksleivių savivaldų konferencija ,,Būk aktyvus”. Svečiavosi net 
10 mokyklų. Svečiai atvyko iš Tauragės, Šakių, Šilalės, Alytaus ir kitų rajonų. 
 

 
 
 



Tarptautinė konferencija 

Kovo 4 d. gimnazijos II B klasės mokinė Kamilė Vasiulytė dalyvavo tarptautinėje moksleivių matematikos, 
informacinių technologijų ir ekonomikos projektinių darbų konferencijoje. Kamilė pristatė savo darbą 
,,Grafai. Optimalus ledų išvežiojimo maršrutas". Projekto vadovė matematikos mokytoja Laimina 
Naujokienė. 

 

 



Lietuvių kalbos renginiai 

Kovo 3 dieną gimnazijoje  vyko lietuvių k. ir literatūros viktorina „Moki žodį-žinai kelią“ 
(organizavo  lietuvių k. mokytoja Jolanta Norkūnienė). Ją I gimnazijos klasių mokiniams organizavo 
dešimtokai, t. y. II D klasė. 
Šis protų mūšis, mūsų mokykloje jau tapęs tradiciniu, vyksta kasmet ir yra vienas iš Lietuvių kalbos dienų 
renginių. Šių dienų tikslas – skleisti žinias apie lietuvių kalbą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi 
motyvaciją ir ugdyti pagarbą lietuvių kalbai. 
Kovo 9 dieną vyks diktantas II gimnazijos klasių mokiniams. Šis diktanto konkursas skirtas  Kovo 11-ajai 
– Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Organizatorius – lietuvių kalbos mokytojas S. 
Ambrazaitis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Krepšinio varžybos 

Kovo 9 d. Antano Giedraičio- Giedriaus gimnazijos mokiniai dalyvavo krepšinio 1x1 varžybose. Trečiąją 
vietą iškovojo Augustas Globys, antrąją vietą Erikas Pranskaitis ir pirmąją vietą ir pereinamąją taurę 
iškovojo Karolis Kavaliauskas.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

Protų mūšis  

Kovo 10 dieną gimnazijoje vyko tradicinis protų mūšis – koncertas, skirtas Kovo 11-ajai. Renginio 
pradžioje sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė, skambėjo Lietuvos himnas. 
Gimnazijos mišrus choras, vadovaujamas muzikos mokytojos Gražinos Mikšienės, protų mūšio dalyviams 
ir žiūrovams dovanojo dainas: „Mes Lietuvos kareivėliai“, „Pinavija“, „Žemė Lietuvos“. Taip pat dainavo 
IV klasės mokinė Gerda Stanaitytė, II klasės mokinys Ignas Icikevičius, IV klasės mokinė Toma Butkutė, 
dainą ,,Giedu dainelę" atliko mokytojas Mantas Širkevičius. Solistams ir chorui gitara pritarė Gytis 
Karvelis.  
Protų mūšyje savo jėgas išbandė 6 komandos: Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 
„Laisvės vaikai“, Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos „Drugys“, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 
„Patriotai“, „Kijevo šmėklos“, „No War“ ir „Signatarai“. 
Komandos varžėsi 5 kategorijose: biologija, geografija, matematika, istorija ir muzika. 
I vietą laimėjo komanda „Signatarai“, II vietą – „Laisvės vaikai“, III vietą užėmė komanda „No War“. 
Prizininkai buvo apdovanoti savivaldybės įsteigtais saldžiais prizais ir diplomais.  
Renginio pabaigą papuošė mokytojos Redos Žemelienės vadovaujamos šokių studijos „Era“ šokėjos. 
Renginį vedė muzikos mokytoja Gražina Mikšienė ir istorijos mokytoja Augustė Vabalienė. 
 

 
 

 

 

 



 

Konkursas ,,Temidė“ 

Kovo 10 d. įvyko rajoninis teisinių žinių konkurso ,,Temidė“ etapas. Komanda (gimnazistai Eivis 
Kazlauskas, Fausta Žakevičūtė, Gabrielė Andriulaitytė, Monika Dobilaitė, Justas Ušinskas ir mokytojas 
Vytautas Staponas) užėmė 1 vietą bei pateko į kitą etapą, kuris vyks Marijampolėje. 
 

 
 

 

 



Tinklinio varžybos 

Kovo 10 d. Antano Giedraičio - Giedriaus gimnazijos tinklinio komanda dalyvavo šešių komandų tinklinio 
turnyre, skirtame Kovo 11-ajai paminėti ir Tauragės profesinio rengimo centro taurei laimėti.  
Trečiąją vietą iškovojo Tauragės profesinio rengimo centro komanda, antrąją - Skaudvilės gimnazija, o 
nugalėtojais tapo Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos komanda.  
Fizinio ugdymo mokytojas Linas Klijūnas. 
 

 
 

Mokinių tarybos veiklos įvertinimas 

Gimnazijos Mokinių taryba džiaugiasi ir nori visus gimnazistus informuoti, jog Jurbarko ugdymo įstaigos 
įstojo į Lietuvos moksleivių sąjungą (LMS). 
 Įstojo šios mokyklos: 1. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija; 2. Jurbarko r. Veliuonos Antano 
ir Jono Juškų gimnazija; 3. Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija; 4. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-
daugiafunkcis centras; 5. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla. 
Šiuo metu turime dar vieną užduotį – steigti LMS padalinį Jurbarke. Tam reikia surinkti ir deleguoti 
moksleivius, kurie būtų aktyvūs ir norėtų prisijungti prie LMS padalinio steigimo Jurbarke. 
Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad mūsų mokykloje yra aktyvių gimnazistų! 
 
 
 
 
 



 

Varžybos  ,,Snaiperis 2022" 

Kovo 16 d. Antano Giedraičio - Giedriaus gimnazijos sporto salėje mokiniai dalyvavo varžybose ,,Snaiperis 
2022". Trečiąją vietą iškovojo Augustas Globys, IIIB klasė, antrąją vietą - Eimantas Petrošius, IIIA klasė, ir 
nugalėtoju tapo Aistis Karčiauskas, IIIE klasė.  
 

 

Solidarumas su kovojančia Ukraina 

Gimnazija prisijungė prie Jurbarko LIONS klubo iniciatyvos nupinti apyrankes. Mokiniai kartu su 
technologijų mokytoja Reda Žemeliene nupynė daugiau nei 100 mėlynų-geltonų draugystės apyrankių, 
kurios bus dalinamos kovo 19 d. Kaune vyksiančios Kaziuko mugės metu žmonėms, skyrusiems aukas 
Ukrainai padėti. AČIŪ gimnazistams ir jų mokytojai! 
 

 



 

Inkilėliai 

Šaunieji mūsų gimnazistai pasirūpino parskridusiais paukščiukais. Kartu su technologijų mokytoju A. 
Būblaičiu pagamino 10 inkilėlių, su dailės mokytoja J. Davidavičiene juos dekoravo. O drąsiausieji 
pakabino parko teritorijoje. 

 

 

 



 

Svečiai iš Kauno 

Kovo 22 d. gimnazijoje lankėsi Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro atstovai. Jie 
gimnazistams pristatė profesijas, kurias galima įsigyti baigus 10 ir 12 klasių. Gimnazistai turėjo galimybę 
patys gaminti vieno kąsnio sumuštinukus, plakė ir degustavo kokteilį, mokėsi jį patiekti.  
Visus susidomėjusius mokymo centro atstovai kviečia į Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 
centro atvirų durų dienas, vyksiančias balandžio mėnesį. 

 
 
 



 
Konferencija 

Kovo 22 d. 9 gimnazistai, lydint mokytojai Irmai Savickaitei, dalyvavo dorinio ugdymo konferencijoje 
„TIKĖJIMAS IR MOKSLAS - DU SPARNAI KILTI Į TIESĄ: Tikėjimo iššūkiai sovietmečiu - Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika“. Rugilė Šlakaitytė ir Austėja Kriščiūnaitė skaitė pranešimą ,,Nijolė Sadūnaitė 
krikščioniško trilerio herojė sovietmečiu". 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dekoracijos biologijos kabinete 
 
Šį pavasarį biologijos kabineto (nr. 17) siena pražydo spalvomis. Tai Aistės Krištopaitytės (III E klasė), 
Medos Masaitytės (IV E klasė) ir mokytojos Jurgitos Davidavičienės kūrybinis darbas. 

 
 

 



Jaunieji matematikai 

 

Balandžio 2 dieną Vilniaus universitete matematikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos Jaunųjų 
matematikų mokyklos baigimo renginys. Šioje mokykloje mokėsi ir mūsų gimnazistai. Šiemet ją 
sėkmingai baigė ir išlaikė egzaminus net 8 gimnazistai: Rokas Bružaitis, Rokas Grinkevičius, Luka 
Jakelaitytė, Milva Martišiūtė, Nojus Mikelionis, Armanda Sadauskaitė, Gabija Rinkevičiūtė ir Matas 
Stankaitis. Mokinius konsultavo ir ruošė matematikos mokytoja Asta Zikienė. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



,,Sidabro vainikėlis"  
Technologijų mokytojos Redos Žemelienės mokinių Aurelijos Vaitkutės (IV C klasė) siuvinėti knygų 
žymekliai ir Rūtos Zobielaitės (I A klasė) natūraliomis medžiagomis marginti kiaušiniai bei Gretos 
Stūronaitės (I C klasė) rankšluosčio nėriniai, taip pat mokinio Augusto Keblaičio (I B klasė) rankšluostinė 
(mokytojas Adolfas Būblaitis) ir dailės mokytojos Jurgitos Davidavičienės mokinės Tomos Aniulytės (IV E 
klasė) jaunimui skirtas nertas aksersuarų komplektas. Tai darbai, kurie atstovavo Jurbarko kraštui 
regioninėje parodoje ,,Sidabro vainikėlis" Tauragės krašto muziejuje. Balandžio 1 d. vyko baigiamasis 
parodos renginys.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOKINIŲ KONFERENCIJA „ĖJO, ŠVIESDAMAS KITIEMS“ , SKIRTA ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS 
130-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI  

Balandžio 4 d. (pirmadienį) 12 val. aktų salėje.  
Tikslas: sukakties proga plačiau supažindinti gimnazistus su pedagogo ir rašytojo A.Giedraičio-Giedriaus, 
kurio vardu pavadinta gimnazija, asmenybe ir veikla. 
Paroda „Ėjo, šviesdamas kitiems“ veiks balandžio 4-8 dienomis gimnazijos I aukšto koridoriuje (prie 
bibliotekos). Paruošė Jurbarko miesto viešoji biblioteka (Jūratė Korsakaitė)  ir Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazijos biblioteka (Vaida Sendžikienė, Ilona Pranaitienė).  
Konferencija 
Įžanginis žodis. III klasės mokiniai Julija Mikutaitytė ir Justas Ušinskas. Mokyt. S.Ambrazaitis. 
Roko Radzevičiaus daina „Išdainuokime Lietuvą“. Toma Butkutė (IV klasė). Mokyt. Gražina Mikšienė.  
A.Giedraičio-Giedriaus gyvenimo apžvalga. Julija Mikutaitytė, III B kl. mokinė. Mokyt. S.Ambrazaitis. 
A.Giedraičio-Giedriaus veikla Jurbarke. Justas Ušinskas, III A kl. mokinys. Mokyt. S.Ambrazaitis. 
Atsiminimai apie Jurbarką ( pagal A.Giedraičio-Giedriaus knygą „Mūsų Jurbarkas“). III klasės mokiniai 
Aistė Vabalaitė, Nedas Kairys.  Mokyt. Vilija Bartusevičienė. 
A.Giedraitis – mokyklos steigėjas ir pedagogas. III klasės mokinės Emilija Siaurusaitytė ir Enona 
Vaivadaitė. Mokyt. Augustė Vabalienė. 
Filmas apie A.Giedraitį – Giedrių. Pradžia. Mokyt. J.Videikienė, mokyt. A.Būblaitis. 
A.Giedraitis- Giedrius – žurnalų vaikams leidėjas. IIID klasės mokinės Gabrielė Andriulaitytė, Monika 
Dobilaitė. Mokyt. Violeta Greičiūnienė. 
A.Giedraitis – Giedrius ir Vilhelmas Storosta – Vydūnas. IIID klasės mokinė Daina Povilaitytė. Mokyt. 
Birutė Genienė. 
Gimnazijos mokinių Liepos Pažereckaitės, Nijos Bialoglovytės poezija (eilėraščiai). Skaito Akvilė Kakšytė, 
IC klasės mokinė. Mokyt. V.Greičiūnienė ir mokyt. S.Ambrazaitis. 
A.Giedraičio-Giedriaus asmenybė. Andželika Jonikaitė ir Kamilė Matukaitytė, IID klasės mokinės. Mokyt. 
Jolanta Norkūnienė. 
A.Giedraičio – Giedriaus grožinė kūryba ir jos svarba. Meida Zokaitė, IIB klasės mokinė. Mokyt. Irmanta 
Valošinienė. 
Kipro Mašanausko daina „Kokia nuostabi, Lietuva, esi...“ Dainuoja Ignas Icikevičius  (2 kl.). Mokyt. Gražina 
Mikšienė. 
Darbo grupės, ruošusios minėjimą, vadovas – mokyt. Saulius Ambrazaitis. 
Renginio dailininkė – mokyt. Jurgita Davidavičienė, vaizdo siužetų vadovai– mokyt. Adolfas Būblaitis, IT 
inžinierius Žilvinas Nedelčenka. 
Įgarsintojai, vaizdo operatoriai – Arnas Sluoksnaitis (IIIA), Mantas Lopetaitis (ID). 
Papildoma informacija apie A.Giedraitį-Giedrių – „Jurbarko krašto gide“: http://jkgg.lt   



 

Renginio vedėjai 
 
 
 
 



Pamoka Šimkaičių miške  
Balandžio 6 d. II E klasės gimnazistai, lydint mokytojoms B. Genienei ir V. Klepikovienei, dalyvavo 
integruotoje istorijos ir dorinio ugdymo (etikos) pamokoje „Partizanų kovos, dvasinis pasaulis ir 
literatūra pokario Lietuvoje 1944–1953 metais “, kuri vyko Šimkaičių miške prie partizano Jono Žemaičio-
Vytauto bunkerio. Kariškis Vidmantas gimnazistams papasakojo ir parodė, kaip ir kur gyveno, kuo tikėjo 
ir pasitikėjo partizanai. Pamokos pabaigoje reflektuodami mokiniai atsakė į mokytojų parengtus 
klausimus. 
 

 
 

 
 
 



Sporto šventė 
Balandžio 8 dieną Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salėje vyko Sporto šventė, skirta 
mokytojams D. ir J. Stankevičiams atminti. 19-tame šio turnyro renginyje dalyvavo apie 100 sportininkų 
iš Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus, Eržvilko, Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazijų ir iš Skirsnemunės J. 
Baltrušaičio pagrindinės mokyklos.  
Mokiniai varžėsi keturių sporto šakų -  tinklinio, smiginio, stalo teniso ir šachmatų - varžybose.  
Taip pat buvo surengtas rankinio kamuolio metimo į vartus konkursas. Jo metu vartuose stovėjo buvęs 
rankinio vartininkas Saulius Kulikauskas ir gimnazistė Meda Osipovaitė. Tinklinio varžybose vaikinų 
grupėje trečiąją vietą iškovojo komanda „Trešnės“, antrąją - „Be apšilimo“ ir pirmąją - „GVT“ (tai visos 
mūsų gimnazijos komandos). Merginų grupėje trečiąją vietą iškovojo „Eržvilkas“, antrąją - „Be šansų“ ir 
pirmąją - „Braškės“ (abi mūsų gimnazijos komandos). Tinklinio varžybų geriausiais žaidėjais buvo išrinkti  
Meda Osipovaitė ir Nojus Lužaitis (mūsų gimnazija). Jiems buvo įteikti prizai iš Rimanto Stankevičiaus 
rankų.  
Šachmatų varžybose trečiąją vietą iškovojo Arnas Saulėnas (iš Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės 
mokyklos), antrąją Kristupas Meškauskas, o nugalėtoju tapo Ąžuolas Norkūnas (abu prizininkai iš mūsų 
gimnazijos).  
Smiginio varžybose merginų grupėje trečiąją vietą iškovojo Austėja Einingytė, antrąją vietą - Austėja 
Puraitė (abi iš mūsų gimnazijos), o nugalėtoja tapo Laura Gėlaitytė iš Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazijos. 
Smiginio varžybose vaikinų grupėje trečiąją vietą iškovojo Augustas Keblaitis, antrąją - Ignas Icikevičius, 
o nugalėtoju tapo Saidas Rauza (visi vyrukai iš mūsų gimnazijos).  
Stalo teniso varžybose merginų grupėje trečiąją vietą iškovojo Marija Masaitytė, antrąją vietą - Eglė 
Saprončikaitė (abi veliuonietės), o nugalėtoja pripažinta mūsų gimnazistė Viltė Kazlauskaitė. Stalo teniso 
varžybose vaikinų grupėje trečiąją vietą iškovojo Nojus Štulas (mūsų gimnazija), antrąją vietą Redas 
Čirvinskas, o nugalėtoju tapo Astijus Streleckis (abu prizininkai iš Skirsnemunės J. Baltrušaičio 
pagrindinės mokyklos).  
Varžybų prizininkai ir nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais, suvenyrais.   

 



Saldžios dovanos senjorams 
IVC klasės mokiniai, vykdydami Lions Quest programą, paruošė saldžias Velykines dovanėles senjorams. 
Tikimės, kad tai ne tik praskaidrins senjorų nuotaiką, bet ir papuoš šv. Velykų stalą. Klasės vadovė Lina 
Maskolaitienė. 

 

 



 
Liepa Pažereckaitė – Lietuvos Jaunųjų filologų konkurso II vietos laimėtoja 

,,Mūsų laikas“ 
Džiugi žinia visiems Jurbarko krašto filologams – Nemuno krašte netrūksta jaunųjų talentų. 54-ojo 
Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso vertinimo komisija nutarė Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos II laipsnio diplomu už labai gerą poeziją apdovanoti Liepą Pažereckaitę, Jurbarko Antano 
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos IV gimn. klasės mokinę, mokytoja Violeta Greičiūnienė. 
Šis konkursas sulaukė 160 darbų, iš kurių atrinkta 112 mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų, aptartų ir 
įvertintų septyniose sekcijose: prozos, poezijos, literatūros kritikos, publicistikos ir eseistikos, kalbos, 
tautosakos ir literatūrinių vertimų. Vertintojai su atrinktaisiais mokiniais bendravo kontaktiniu būdu 
Vilniuje, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, balandžio 14 d. ir nuotoliniu būdu „Zoom“ 
platformoje balandžio 15 d. Jaunieji kūrėjai apdovanoti už poeziją, prozą, literatūrinį vertimą iš rusų, 
anglų, vokiečių kalbos, už literatūros mokslo ir kritikos darbą; publicistiką ir eseistiką; tautosakos darbą; 
kalbos darbą. 
Konkurso tikslas – ugdyti filologinę kultūrą. Šis konkursas svarbus ir tuo, kad drąsina jaunuosius filologus 
ir filologes rinktis humanitarinį kelią, padeda rasti takus į kultūros žurnalų redakcijas, o kartais – į 
leidyklas. Kvietimas dalyvauti konkurse – svarbus įvertinimas. Pretendentų dalyvauti konkurse būta kur 
kas daugiau, tačiau reikėjo dalyvauti atrankoje savo rajonuose ar miestuose. Konkurso idėjos autorius – 
poetas Justinas Marcinkevičius. Tuometinė Švietimo ministerija poeto siūlymą ugdyti pradedančiuosius 
literatus bei kalbininkus įgyvendino 1965 metais. 
Kelias dešimtis metų konkurso komisijai pirmininkavo jaunųjų literatų ugdytojas, žurnalo ,,Moksleivis“ 
redaktorius, prozininkas Algimantas Zurba. 
Šiuo metu konkurso komisijai pirmininkauja literatūrologas, rašytojas dr. Regimantas Tamošaitis. 
Vertinimo komisijoje yra poetas, eseistas Donatas Petrošius, poetas, kultūros apžvalgininkas Antanas 
Šimkus ir kt. 
Interneto svetainė www.menobangos.lt, žurnalas ,,Pašvaistė“ pasirengusios publikuoti įtaigiausius 
konkurso dalyvių tekstus. Jaunųjų filologų konkursą organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
Rašyti eiles įkvėpė Vytautas Mačernis 
Liepa kurti pradėjo jau septintoje klasėje, dar besimokydama Vytauto Didžiojo progimnazijoje. Pirmą 
kartą filologų konkurse sudalyvauti paskatino lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Laurinaitienė. 
Į respublikinį etapą pateko devintoje klasėje, tuo metu jau mokydamasi Jurbarko Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazijoje. Dalyvauti konkurse pasiūlė taip pat lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Violeta 
Greičiūnienė. Pasak jaunosios poetės, vien dalyvavimas respublikiniame etape reiškia daug, nes taip 
jaunieji kūrėjai gauna progą pasikalbėti su profesoriais, literatūros kritikais, pasiklausyti kitų vaikų 
kūrybos, įgyti naujų žinių ir patirčių. „Tuomet prizinės vietos negavau, bet pats dalyvavimas buvo gera 
patirtis“, – prisiminė Liepa, pasidžiaugusi, kad šiais, paskutiniais, mokyklos metais, respublikiniame 
konkurso ture visai netikėtai laimėjo antrąją vietą. „Matyt, gerokai paaugau nuo devintos klasės“, – 
šypsosi mergina, įvertinta už savo kūrybą. „Sunku pasakyti, kas paskatino mane kurti. Turbūt atsirado 
poreikis kažkur išlieti savo mintis, jausmus, turėti atvirą pokalbį su pačia savimi“, – pasakojo Liepa, 
pridūrusi, kad dar septintoje klasėje nagrinėti poeto Vytauto Mačernio eilėraščiai tapo jos įkvėpimu. 
Kūryboje džiaugsmą atradusi gimnazistė ir toliau žada rašyti eiles. „Kūryba tapo kiekvienos dienos dalimi, 
ritualu, nesvarbu, ar tai būtų eilėraščių rašymas, piešimas, ar paprasčiausias maisto gaminimas“, – sako 
ji. Abiturientė studijų krypties dar nėra pasirinkusi. „Šis klausimas mane kankina, kaip ir turbūt daugelį 
abiturientų, tačiau kol kas stengiuosi savęs nespausti. Manau, savo kelią atrasiu tinkamu laiku. Jeigu ne 
dabar, tai vėliau“, – įsitikinusi Liepa. 

 
 



XV kasmetinio Europos mokinių darbų, skirtų DNR dienai 
paminėti, nacionalinio konkurso nugalėtojai – net trys gimnazistai 

 
Balandžio 25-ąją minima tarptautinė DNR diena. Šiai šventei paminėti Amerikos žmogaus genetikos 
draugija ir Europos žmogaus genetikos draugija organizuoja moksleivių darbų konkursą, prie kurio 
kasmet prisijungia ir Lietuvos žmogaus genetikos draugija, organizuojanti nacionalinį etapą. Ta proga 
balandžio 25 d. vyko baigiamasis šventinis renginys, kurio metu buvo apdovanoti laimėtojai. Šių metų 
konkurso darbų tema „Kaip DNR gali padėti nustatyti/atrasti senovės žmonių istoriją?“ Net trys mūsų 
gimnazijos mokiniai – tarp nugalėtojų. Nacionaliniame konkurse Agnei Gerulaitytei atiteko Northway 
Biotech premija, Gabijai Štreimikytei skirta Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
III vieta, Rokui Bružaičiui - taip pat Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III vieta. 
Mokinius konkursui ruošė biologijos mokytoja Janina Ašutaitytė.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarptautinis projektas 
Balandžio 26 d. gimnazistai dalyvavo pirmajame tarptautinio projekto, kuruojamo Vašingtono TOLI 
instituto, etape ,,Jurbarko žydų gyvenimo atspindžiai". Gimnazistai kartu su projektui vadovaujančiomis 
mokytojomis Auguste Vabaliene ir Jurgita Davidavičiene dalyvavo ekskursijoje, daug sužinojo apie 
Jurbarko žydus. Mokiniai susipažino su žydų bendruomenės papročiais, verslais, sužinojo, kas yra štetlas, 
ragavo žydiškų saldumynų. Pasisėmę naujų žinių gimnazistai pasiruošę kibti į praktines-menines ir 

tiriamąsias projekto veiklas. Lauksime rezultatų  

 

 



 
„Gyvybės dienos minėjimo akcija“ 

Balandžio 29 d. vyko integruota dorinio ugdymo (etikos – tikybos) pamoka „Gyvybės dienos minėjimo 
akcija“ IIC klasėje. Gimnazistai miesto viešosiose erdvėse ant šaligatvio užrašė žinutes. Suraskite ir 
perskaitykite. Mokinius lydėjo mokytojos V. Klepikovienė, I. Savickaitė ir socialinė pedagogė D. 
Eidokaitienė. 

 
 

 
 



 
Atgimė naktinės labdaros tinklinio varžybos! 

Balandžio 29 d. po ilgos pertraukos įvyko naktinės labdaros tinklinio varžybos! Žaidime dalyvavo 27 
komandos! Vaikinų komandų - 10. Mišrių komandų - 14. Merginų - 3. 
Džiaugiamės dideliu būriu susirinkusių tinklinio entuziastų iš Kauno, Kelmės, Tauragės rajonų. Dalyviai 
ligi pat 6 valandos ryto taip įnirtingai žaidė ligi paskutinio susirinkto taško!  
Prizines vietas pasidalino šie dalyviai: 
Vaikinų komandoje: 
1 vieta – „Bilietas namo“. 
2 vieta – „Kajutininkai“. 
3 vieta – „JTR“ . 
Mišrių žaidėjų komandoje: 
1 vieta – „Ūdra pliaže“. 
2 vieta – „Šaukėnai 2“. 
3 vieta – „Šaukėnai“. 
Merginų komandoje: 
1 vieta – „Mes kitokios“. 
2 vieta – „Mergučės“. 
3 vieta – „Bet kas“. 
Taip pat nuoširdžiai AČIŪ tariame kūno kultūros mokytojui LINUI KLIJŪNUI, kuris koordinavo šias 
varžybas, ir Mokinių tarybai, kuri padėjo jas surengti! 
 

 
 
 



Projektas ,,Darom” 
Gegužės 2 dieną I D ir II A klasių mokiniai dalyvavo akcijoje, surengtoje pagal LIONS QUEST programą 
,,Raktai į sėkmę”. Vyko mūsų, mokinių, inicijuotas projektas ,,Darom”.  
Rinkome vėjo nupūstas, nulaužtas šakas ir pasidžiaugėme saulės spinduliais bei gamtos gražumu. 
 

 
 

 
 



Knygnešių keliais 
Gegužės 5 d. minint 118-ąsias lietuviškos spaudos atgavimo metines, Pagėgių savivaldybės Martyno 
Jankaus muziejuje įvyko teatralizuotas edukacinis renginys „Knygnešių keliais – misija įmanoma“.  
Renginyje dalyvavo ir mūsų gimnazijos komanda.  
Renginys skirtas artėjančiai Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, kuri kasmet minima gegužės 7 
dieną. 
Edukacinėje programoje dalyvavo moksleivių komandos iš dešimties Pagėgių savivaldybės, Jurbarko, 
Šilutės rajonų bendrojo ugdymo mokyklų. Atvykusias komandas pasveikino Martyno Jankaus muziejaus 
direktorė Liudvika Burzdžiuvienė ir Pagėgių savivaldybės mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė. 
Mokyklos turėjo paruošusios po trumpą komandos prisistatymą. Po prisistatymų buvo duotas startas 
žaidimui „Saugiai pernešk spaudą“. Knygnešių komandos pasklido po Bitėnų kaimo apylinkes. Kiekviena 
komanda, keliaudama jiems skirta, specialia spalva pažymėta, trasa link „Knygų išdavimo punkto“, turėjo 
surasti penkias užduotis. Atlikus užduotis ir surinkus frazę-slaptažodį, „Knygų išdavimo punkte“, 
komandos gavo spaudinius, kuriuos išradingai teko slėpti nuo miškuose tykančių žandarų. Dalyvių 
pagrindinis tikslas buvo saugiai ir sėkmingai parnešti spaudinius spaudos surinkėjams. Didžiausias iššūkis 
knygnešiams buvo neįkliūti žandarams ir sėkmingai praeiti pasienio patikrinimo postą. Pasienio šefas 
vachmistras Fricas ir pasienio šefas vachmistras Dočys krėtė visus: ir pėsčius, ir važiuotus. Pro šiuos 
pareigūnus nepraslydo nė vienas, o bandančius pabėgti stabdė žandarai. Daliai knygnešių nepavyko 
išvengti arešto, teko pabuvoti daboklėje, kurią akylai saugojo pareigūnai. 
Parkeliavę į muziejaus kiemą, komandos privalėjo parneštus spaudinius pristatyti spaudos surinkėjams, 
kurie sumavo rezultatus. Spaudos surinkėjus, galėjo pasiekti tik komandos kapitonas per tvenkinį 
persikėlęs valtimi. Prieš tai jis privalėjo įteikti valtininkui komandos pasą ir tik tuomet jis su parneštais 
spaudiniais buvo perkeliamas į kitą tvenkinio krantą.  
Apie pusiaudienį į muziejaus kiemą buvo atvesdinti suimtieji, įkliuvę už draudžiamos spaudos gabenimą 
ir kitokią nelegalią veiklą. Negailestingas pasienio šefas vachmistras Fricas teisė suimtuosius, 
paskirdamas įvairias bausmes. Tik jas atlikę kartu su visa komanda, suimtieji buvo išteisinti.  
Šiuo renginiu Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus siekia garsinti knygnešystę, kaip Mažosios 
Lietuvos kultūros fenomeną, unikalų ir pasaulyje atitikmenų neturintį reiškinį. 
Moksleiviams patirti šiuos knygnešių sunkumus ir išgyvenimus padėjo muziejaus nuolatiniai partneriai: 
VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinė, Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-joji rinktinė, 
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras, Rambyno regioninio parko direkcija, Pagėgių krašto 
turizmo ir verslo informacijos centras, Lumpėnų seniūnija, Bitėnų kaimo bendruomenė.  
Renginio pabaigoje visus dalyvius nudžiugino Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų pasienio užkardos 
kinologų pasirodymas su šunimis. Po to visi dalijosi patirtais įspūdžiais prie dubenėlio košės ir karštos 
arbatos puodelio. 
Renginį rėmė Lietuvos Kultūros taryba ir Pagėgių savivaldybės administracija. 



 

 



 
Įkurta meno ir literatūros alėja 

Gegužės 6 d. „Mūsų laikas“ turėjo progą dalyvauti neeiliniame renginyje Jurbarko Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazijoje. Mokyklos trečiame aukšte įkurta meno ir literatūros alėja, kurios sienas nuo puoš 
gimnazistės Ievos Andriukaitytės paveikslai. 
Kaip sako pati autorė: „Čia Lietuvos literatūros klasikai atgimsta naujai, moderniai.“ Ši vizualizacija 
neįprasta ne tik žymių rašytojų perteikimu kitu kampu, bet ir tuo, kad kiekvienas paveikslas turi QR kodą. 
Lankantys parodą prie paveikslo ras kodą, kurį nuskanavę galės perskaityti šio rašytojo biografiją, 
sužinoti daugiau apie jo kūrybą. 
Lietuvių kalbos mokytoja akcentavo mokiniams pasinaudoti Ievos paveikslais mokantis egzaminams – tai 
puikus paruoštukas besiruošiantiems dvyliktokams. Pasveikinti Ievos susirinko gausus būrys jos gerbėjų 
ir palaikančiųjų jos kūrybą. Merginos talentu žavėjosi jos mokytojos, kurios lydi ją šiame meno ir savęs 
ieškojimo kelyje: dailės mokytoja Jurgita Davidavičienė, lietuvių kalbos mokytoja Irmanta Valošinienė, 
auklėtoja ir matematikos mokytoja Laimina Naujokienė ir gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė. 
Šios gabios merginos mamytė širdingai dėkojo mokytojoms ir mokyklos bendruomenei už gerą pavyzdį, 
palaikymą ir tinkamą dukros talentų nukreipimą. Ievos teta stebėjosi savo dukterėčios talentu, sako, 
žinojusi, kad Ievutė talentinga, bet tokios meno išraiškos dar neteko matyti. Ievai visi linkėjo nesustoti 
tobulėti, siekti savo kelio šviesos ir spalvinti jį taip, kaip tik norisi pačiai. 

(„Mūsų laikas“) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abiturientų parama nepasiturintiems žmonėms 
IV E klasė tęsia savo tradicijas ir daro gerus darbus. 
Gegužės 6 d. Jurbarko Samariečių labdaros valgykloje prisidėjome savo auka ir darbu: dalinome maistą 
Jurbarko nepasiturintiems žmonėms.  
Tai klasės tradicija, prasidėjusi dar pirmojoje gimnazijos klasėje, 2018 m. Gera daryti gerus darbus, taip 
užbaigiant LIONS QUEST programą.  
P.S. už gerą atlyginama geru, buvome patys pavaišinti gardžiu kugeliu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VGTU diena gimnazijoje 

Gegužės 6 d. mūsų gimnazijoje svečiavosi Vilniaus TECH universiteto dėstytojų komanda! 
Universiteto studijų programa buvo pristatoma per 3 pamoką aktų salėje. Dalyvavo 11-12 klasių 
mokiniai. ,,Makaronų tiltų” čempionatas vyko 11 valandą aktų salėje. Sporto salėje vyko paskaita ,,Sporto 
industrijos produktai”, 17 kabinete - ,,Cheminės medžiagos aplink mus”, 8 kabinete matematikos 
paskaita ,,Grožį galima pamatuoti matematiškai”. 
,,Makaronų tiltų” čempionato Jurbarko rajono turą laimėjo Eržvilko gimnazijos komanda su tiltu, kuris 
atlaikė 3,9 kg svorio! Laimėtojai iškovojo kvietimą į respublikinį ,,Makaronų tiltų” turą. 
 

 



 
ATNAUJINTAS JURBARKO GIMNAZIJOS PASTATAS 

2022 metų gegužės 6 d. baigti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato energetinio 
efektyvumo didinimo darbai, kuriuos vykdė UAB „Vilungės statyba“. Siekiant sumažinti suvartojamos 
energijos sąnaudas, apšiltintos išorinės pastato sienos, cokolis (atlikta jų apdaila), pakeistos šildymo ir 
patalpų apšvietimo sistemos (įrengtas LED apšvietimas). Pirmame ir trečiame pastato aukštuose įrengti 
neįgaliesiems pritaikyti sanitariniai mazgai. Bendra atnaujinimo darbų vertė – 749 101,68 Eur. 
„2020 metų birželį pradėti darbai neapsiėjo be trukdžių – dėl laukiamų sprendinių iš projektuotojų buvo 
sustabdyti pastato cokolio šiltinimo ir kiti darbai. Tam įtakos turėjo ir COVID-19 ligos protrūkiai, dėl kurių 
vėlavo statybinių medžiagų tiekimas į objektą, brango ir statybinės medžiagos. Šiandien džiaugiamės, 
kad gimnazijos pastatas yra atnaujintas. 
Tikslinant pastato energetinio efektyvumo didinimo projektą taip pat suprojektuoti aplinkos gerbūvio 
bei estetinio vaizdo darbai. Sekančiu etapu numatyta atnaujinti pagrindinius gimnazijos pastato laiptus 
ir lauko turėklus, įrengti takus priešais pagrindinį įėjimą. Projektas šiems darbams atlikti jau yra 
parengtas, todėl artimiausiu metu bus kreipiamasi į Savivaldybės tarybą dėl finansavimo skyrimo“, – 
gegužės 6 d. susitikime su rangovais ir gimnazijos atstovais sakė Jurbarko rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Raimundas Bastys. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tęsiasi tarptautinis projektas „Erasmus+“.  
Šįkart kelionėje į Vokietiją mokinius Nedą Kairį (III A kl.), Eivį Kazlauską (III E kl.), Miglę Micevičiūtę (III A 
kl.), Eglę Pranckutę (II A kl.), Matą Petraitį (III E kl.), Justą Ušinską (III A kl.) lydi mokytojos Lina 
Maskolaitienė ir Jurgita Davidavičienė. 
,,Gegužės 7-ąją skridome lėktuvu iš Vilniaus į Frankfurtą. Patyrėme keletą nuotykių Vilniaus oro uoste, 
bet laimingai pasiekėme savo kelionės tikslą. Antrąją dienos dalį praleidome Meinzo mieste. Mėgavomės 
šiltu pavasarišku oru, žaluma bei žavėjomės senamiesčio architektūra“ ,- sako Eivis Kazlauskas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konkursas ,,Pašėlusiai' 22"  
Gegužės 7 dieną Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos šokių studija ,,Era" dalyvavo 
respublikiniame šokių festivalyje - konkurse ,,Pašėlusiai' 22".  
Šokėjos įgijo patirties dalyvaudamos šokių pamokose su profesionaliais šokių treneriais Mariumi Pinigiu, 
Marijanu Staniulėnu. Taip pat stebėjo Marijano Staniulėno pristatomą šokio spektaklį ,,JAU NE TA".  
Paskutinėje festivalio dalyje šokėjos pristatė savo šokius ,,Apkabink mane" ir ,,Pertrauka". 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mikroskopavimo pamokos gimnazijos bendruomenei 
Gegužės 9 d. gimnazijos antrame aukšte prie biologijos kabineto vyko mikroskopavimo pamokos 
gimnazijos bendruomenei. Visi, kuriuos domina paslaptingas mikropasaulis, galėjo pažvelgti į jį pro 
mikroskopą. Pro mikroskopą žvelgė ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Galima buvo pamatyti žmogaus 
kūno audinius, vabzdžio burnos aparatą, amebos ląstelę ir dar daug įdomių dalykų. Renginį organizavo 
biologijos mokytojos Janinos Ašutaitytės vadovaujamas būrelis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vakaras su Liepa 
Gegužės 12 d. gimnazijoje vyko jaunosios poetės Liepos Pažereckaitės (IV E klasė, mokytoja V. 
Greičiūnienė) kūrybos vakaras, surengtas bibliotekos darbuotojų Vaidos Sendžikienės ir Ilonos 
Pranaitienės iniciatyva. 
Šventę papuošė Liepos draugų pasirodymai: Agnės ir Gabijos atliekami kūriniai ,,Imagine" ir ,,I wont give 
up" bei Simono skaitomos eilės.  
Liepa džiaugėsi Simono pateikta jos eilėraščių interpretacija, taip pat pati skaitė kūrybą, pasakojo apie 
save, atsakė į vakaro dalyvių klausimus, pažadėjo išleisti ir mokyklos bibliotekai padovanoti eilėraščių 
knygą.  
Liepa yra pakviesta dalyvauti tarptautiniame ,,Poezijos pavasario" festivalyje, kuris vyks Vilniuje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reitingai  
Didžiuojamės gimnazijos pasiekta aukšta vieta tarp tokio paties dydžio Lietuvos gimnazijų! 
Žurnalas ,,Reitingai" pirmą kartą 2022 metais reitingavo gimnazijas pagal abiturientų iš valstybinių 
brandos egzaminų gautus šimtukus. Mūsų gimnazija yra net 18 vietoje tarp gimnazijų, kurias kasmet 
baigia nuo 100 iki 150 abiturientų. Tai ypač džiugi žinia mūsų gimnazijos bendruomenei ir Jurbarko 
kraštui! 
O gimnazijos vieta reitinge tarp visų gimnazijų (nepriklausomai nuo abiturientų skaičiaus) taip pat aukšta 
– net 42 vieta Lietuvoje! 
Jurbarko gimnazijos sėkmė 2022 metų reitinguose! Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija 
pagal kiekvieno mokomojo dalyko valstybinių brandos egzaminų ir abiturientų, įstojusių į valstybės 
finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, rezultatus yra 75 vietoje iš 357 Lietuvos gimnazijų! Šis 
aukštas pasiekimas - tai visos gimnazijos bendruomenės nuopelnas! Džiaugiamės, kad mūsų gimnazija 
rikiuojasi geriausių Lietuvos gimnazijų šimtuke! 
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų įtaka aukštam savivaldybės reitingui pagal švietimo rodiklius. 
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai tiksliai ir išsamiai parodo akademinį lygį ir parengimo kokybę. 
Pagal juos ir yra sudarytas naujausias Lietuvos savivaldybių reitingas (vertinti 2021 metų egzaminų 
rezultatai). Džiaugiamės ne tik gerais Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos rezultatais, bet ir 
aukšta Jurbarko savivaldybės reitingų pagal švietimo rodiklius vieta. Jurbarko savivaldybė užima aukštą 
23 vietą iš 60 Lietuvos savivaldybių! 
 

 
 
 
 
 



Erasmus+ programa atkeliavo į Jurbarką  
Paskutinis tarptautinis projekto susitikimas, kurio tema ,,Eco -friendly food: Food miles“ 

ATIDARYTAS.  
 Kartu su svečiais iš Austrijos, Italijos ir Vokietijos pirmadienio rytą (2022-05-16) mūsų gimnazistai 
sulaukė garbių svečių iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos. Atidaryme visus pasveikino 
gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė, meras Skirmantas Mockevičius ir Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėja Aušra Baliukynaitė. Išgirdę sveikinimo žodžius ir daug gražių palinkėjimų, dalyviai pristatė 
savo namų darbus, kurių pagrindinis klausimas - kokį atstumą nukeliauja produktai, kol patenka ant 
mūsų kasdienio stalo. Įdomu buvo stebėti pristatymus, kuriuose skaičiai kartais buvo stulbinantys: gali 
būti, kad per savaitę susidaro daugiau kaip 100 000 kilometrų. Popiet prasidėjo praktinė veikla - dirbdami 
grupėse projekto dalyviai turi išsiaiškinti ir paruošti pristatymus, kokią ekologinę naudą tai duotų, jei 
pavyktų sutrumpinti maisto kelią iki mūsų lėkštės. 

 
 



Erasmus+ projekto vizito Jurbarke tema ,,Ekologiškas maistas: maisto mylios“ (Eco-friendly 
food: foodmiles).  
Antradienis (gegužės 17 d.) sklidinas veiklos: ryte, baigę ruošti pristatymus savo grupėse, sėdame į 
autobusą ir keliaujame į Bulvės muziejų Kudirkos Naumiestyje. Gidas, muziejaus šeimininkas Jonas 
Valaitis mums surengė ir bulvės karalienės rinkimus, balsuodami – ragaudami - išrinkome savo grupės 
karalienę, kuri, pasirodo, yra populiariausia bulvių veislė Europoje ir geriausiai tinka cepelinams gaminti. 
O po to, aišku, atėjo eilė ir cepelinams. Nepatikėsite, jie patiko 95 procentams svečių. Kadangi miestelis 
ribojasi su Rusija, tiesiog privalėjome apžiūrėti ir svečiams parodyti, kaip atrodo ir kaip yra šiandien 
saugoma NATO valstybės siena, einanti vandeniu. Pasinaudoję proga, aplankėme Kudirkos Naumiesčio 
pasienio postą, kuris visiems paliko didžiulį įspūdį. 
O mmm kokia uoga ant dienos torto buvo sūrio degustacija įmonėje ,,Sūrio džiazas“ Girdžiuose. Patys 
nuoširdžiausi komplimentai šeimininkei Svajonei ir jos moterų komandai nuo mūsų visų -  austrų, italų, 
vokiečių ir, žinoma, gimnazistų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gegužės 18 d. kartu su Erasmus + svečiais vykome į Trakus bei Vilnių. Trakuose gaminome ir valgėme 
karaimų nacionalinį patiekalą - kibinus - bei kartu su gidu vaikščiojome po miestą. Vėliau keliavome į 
Vilnių, kurį aprodėme draugams iš Austrijos, Italijos bei Vokietijos. 

 
 

 
 



Erasmus+ projekto vizito Jurbarke tema ,,Ekologiškas maistas: maisto mylios“ (Eco-friendly food: 
foodmiles).  
Ketvirtadienį (gegužės 19 d.) projekto dalyviai pristatė savo išvadas ir mintis apie tai, kokia būtų nauda, 
jei sutrumpėtų maisto kelias nuo gamintojo iki lėkštės. Likusi diena visiems sočiai atseikėjo maisto 
gaminimo: jurbarkietiškos auselės, lietuviški šaltibarščiai ir balandėliai, itališki pizzocheri, austriški ir 

vokiški tradiciniai patiekalai, o desertui - italų nuotykiai Jurbarke  skanėstas tiramisu.  
Tai paskutinė veiklų diena, apvainikuojanti visą trejus metus užtrukusį projektą. Labai tikimės, kad kitais 
metais planai pavyks, ir vėl mūsų gimnazistai turės galimybę dalyvauti jau kito Erasmus+ projekto 

veiklose. Laikykite kumščius  
Galiausiai nuoširdžiai dėkojame ,,Kūrybinėms dirbtuvėlėms“ ir Sandrai Mielkaitytei už kūrybingas galvas 
ir nepailstančias rankas. 

 

 



,,Poezijos pavasaris" 
Gegužės 18 d. abiturientė Liepa Pažereckaitė dalyvavo tarptautiniame poezijos festivalyje ,,Poezijos 
pavasaris".  
Moksleivių poezijos skaitymuose ,,Augame kartu su eilėraščiu" Vilniuje, Rašytojų klube, Liepa skaitė savo 
kūrybą. Mūsų gimnazijos mokinę puikiai įvertino kultūrinio gyvenimo žurnalo jaunimui ,,Pašvaistė" 
redaktorė Audronė Daugnorienė suteikdama galimybę eilėraščius spausdinti leidinyje. Be to, Liepa 
sulaukė kvietimo dalyvauti Lietuvos rašytojų sąjungos organizuojamoje jaunųjų filologų stovykloje 
,,Vasaros akademija“. Jaunajai poetei ir jos mokytojai Violetai Greičiūnienei Rašytojų klubo direktorė 
Janina Rutkauskienė įteikė vertingų knygų. 
 

 
 
 
 



Konkursas ,,Ką žinau apie Lietuvos kariuomenę“ 
Justas Ušinskas (III A klasė) laimėjo II vietą respublikiniame konkurse ,,Ką žinau apie Lietuvos 
kariuomenę“. Sveikiname Justą ir jo istorijos mokytoją Birutę Genienę! 

 
 

 
 
 



,,Smurtui-Ne!" 
Gegužės mėnesį be smurto prieš vaikus paminėjo I A klasės mokiniai įgyvendindami ,,LIONS 
QUEST  ,,Raktai į sėkmę“ projektą.  
Gegužės 16 dieną I A klasė surengė Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos bendruomenei 
konferenciją ,,Smurtui-Ne!", kurios metu skaitė pranešimus, dalyvavo diskusijose.  
Gegužės 18 dieną vyko kūrybinės dirbtuvės ,,Būk matomas". Kūrybinėse dirbtuvėse gaminant knygų 
skirtukus ugdė gerumo, susikalbėjimo, supratimo, empatijos, kantrybės savybes, reikalingas agresijos 
mažinimui.  
Projektą vainikavo dovana - knygų skirtukai visai gimnazijos bendruomenei. Juos galima rasti Antano 
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos bibliotekoje.  
Veiklas kuravo I A klasės auklėtoja Reda Žemeliene, socialinės pedagogės Dalė Eidokaitienė ir Inga 
Pranskaitienė, psichologė Loreta Tamošaitienė. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bėgimas 
Gegužės 20 d. Antano Giedraičio- Giedriaus gimnazijos mokiniai dalyvavo Šimkaičiuose vykusiame 
generolo Jono Žemaičio 113-osioms gimimo metinėms skirtame 11 kilometrų bėgime ,,Laisvės taku 
2022". Fizinio ugdymo mokytojai Remigijus Brazaitis ir Linas Klijūnas. 

 
 

 
 
 



DofE programa tęsiasi 
Gegužės 19-20 d. mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo DofE apdovanojimų programos bandomajame 25 
km žygyje. Fizinio ugdymo mokytojas Linas Klijūnas.  
Plačiau apie programą: https://www.dofe.lt/lt/what-is-dofe-award-participants/ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dofe.lt/lt/what-is-dofe-award-participants/?fbclid=IwAR06sfBWGD3uZFOeenx9IXTF4ywkm-jQ7ydea3aGmGJJAMz6SiOR-PA1758


 
Lietuvos kūno kultūros ženklo programa 

Gegužės 23 d. Andrius Bartkus (nuotraukoje), Renaldas Skrickis ir Eimantas Stūronas atliko užduotis 
Lietuvos kūno kultūros ženklui ,,Vis tobulėti" gauti. 
Iš visos Lietuvos dalyvavo 25 moksleiviai. Mokiniams reikėjo atlikti po 5 sportines rungtis ir žinių testą.  
Geriausiai sekėsi Andriui Bartkui (IIID klasė) - jis surinko visus įmanomus gauti 35 taškus ir įgijo ženklelį 
,,Aukso su ąžuolo vainiku". Renaldas Skrickis surinko 25 taškus ir gavo ,,Aukso ženklelį", o Eimantas 
Stūronas surinko 18 taškų ir gavo ,,Sidabro su ąžuolo šakele" ženklelį. Vaikinų fizinio ugdymo mokytojas 
Linas Klijūnas. 
Kasmet, prasidedant ir baigiantis mokslo metams, kiekvienas mokinys gali pasitikrinti savo fizinį 
parengtumą ir su sportu susijusias žinias laikydamas Lietuvos kūno kultūros ženklo programos testus. 
Lietuvos kūno kultūros ženklo programą sudaro trys dalys: „Augti ir stiprėti“ (8–11 m.), „Kasdien judėti“ 
(12–13 m.) ir „Vis tobulėti“ (14–18 m.). 

  
 
 
 
 



 
Paskutinis skambutis 

Gegužės 26 d. gimnazijos abiturientų 96 laidai nuskambėjo paskutinis skambutis. Į šventiškai papuoštas 
klases 132 mokinius paskutinei pamokai pakvietė auklėtojai Vita Pakinkytė, Lina Maskolaitienė, Daiva 
Karčiauskienė, Adolfas Būblaitis, Laimina Naujokienė. Po to aktų salėje vyko šventinis koncertas, po kurio 
tradiciškai miesto gatvėmis pajudėjo išpuoštų automobilių kolona. 

 



 

 
 

 
 
 



Ministrės vizitas gimnazijoje 
Gegužės 27 d. gimnazijoje lankėsi LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministrė Monika 
Navickienė, ją lydinti komanda ir LR Seimo narys Ričardas Juška.  
Svečiai domėjosi ukrainiečių apgyvendinimo sąlygomis gimnazijos bendrabutyje. Vizito metu ministrė 
susitiko ir bendravo su čia gyvenančiais ukrainiečiais.  
Malonu dėl svečių parodyto dėmesio ir rūpesčio. 
 

 
 
 
 



IIC klasės skrydis oro balionu 
Projektas „Laisvės banga“ kvietė moksleivius dalyvauti konkurse „Atkurk akimirką“. Burtų keliu laimėjusi 
IIC klasė su keletu draugų birželio 1 d. skrido oro balionais. Prizo steigėja - JAV ambasada.  
Gimnazistų įspūdžiai:  
Birželio 1d. dalis Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių vyko į Trakus skristi oro balionu. 
Stebėjome, kaip ši transporto priemonė yra paruošiama skrydžiui, ir po trumpo instruktažo, kaip elgtis 
kelionės metu, pakilome virš medžių viršūnių. Skridome virš Trakų ir Kernavės miestų, įspūdingą 
kraštovaizdį papildė pilotų dainuojamos dainos, pasakojimai apie šio krašto bei oro balionų istoriją. 
Sklandžiai nusileidę mokiniai padėjo paruošti balioną transportavimui ir atliko pirmojo skrydžio ritualus. 
Ši patirtis paliko daug naujų įspūdžių ir prisiminimų. (Ugnė) 
 

 
 
 



,,Karšuvos žemės vaikai" 
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos šokių studija ,,Era" dalyvavo Tauragės apskrities dainų 
šventėje ,,Karšuvos žemės vaikai", kuri vyko birželio 3 dieną. Tariame ,,ačiū“ gimnazijos direktorei Vidai 
Greičiūtei už pasitikėjimą ir suteiktą galimybę patirti pačias įsimintiniausias akimirkas. Kolektyvą paruošė 
ir lydėjo šokių vadovė Reda Žemelienė. 
 

 
 

 
 



,,Bendradarbiaujame veikdami"  
Birželio 6 d. gimnazijos II E klasės mokiniai vykdė LIONS QUEST programos ,,Raktai į sėkmę" inicijuotą 
integruotą projektą ,,Bendradarbiaujame veikdami" Vytauto Didžiojo progimnazijoje. Aplankė 6 ir 7 
klasių moksleivius, dorinio ugdymo pamokose bendravo ir vedė įvairias veiklas. 

 

 



Metodinis renginys  
Metodinis renginys ,,Projektinis darbas - kaip savivaldaus mokinių mokymo(si) metodas“ vyko birželio 7 
dieną.  

 

 
 



Sporto šventė 
Birželio 8 d. Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokiniai dalyvavo 2021-2022 m. m. Jurbarko rajono 
bendrojo ugdymo mokyklų sporto šventėje. Fizinio ugdymo mokytojai Linas Klijūnas ir Remigijus 
Brazaitis. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Karjeros diena  
Birželio 9 dieną gimnazijoje svečiavosi KTU atstovė Akvilė Celiešiūtė. Ji gimnazistams pristatė 
universitetą, studijų kryptis, stojimo reikalavimus, mokymosi ypatumus. Susitikimą organizavo mokytoja 
Laimina Naujokienė. 
 

 

 
 
 



Jaunųjų žurnalistų veikla kitaip 
Jaunųjų žurnalistų būrelio mokslo metų baigimo renginys – edukacija „Popieriaus transformacija“ pagal 
„Kultūros paso“ programą. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



Integruota pamoka 
Birželio 10 d. vyko integruota geografijos, chemijos ir ugdymo karjerai pamoka „Globalizacija. Klimato 
kaita“ II B ir II E klasių mokiniams. Keliavome aplankyti mūsų mieste veikiančių jurbarkiečių įkurtų įmonių 
MB „Dirginta“, UAB „Vers deko“. Mokiniai susipažino su darbo specifika aplinkos tvarkymo įmonėje 
,,Dirginta”, sužinojo apie įsidarbinimą vasarai ir tolimesnės karjeros galimybes, apžiūrėjo galingą 
techniką. Kai kuriems net pasisekė su ja susipažinti iš arčiau. Pasirodo, mažai žinome ir apie greta mūsų 
veikiančią įmonę ,,Vers deko”. Įmonė pradėjo savo veiklą nuo kalėdinių dekoracijų, o šiuo metu siūlo 
platų asortimentą įvairių dekoracijų namams, sodui, įvairių formų vabzdžių namelius ir t.t. Abiejose 
įmonėse nuskambėjo ta pati žinutė mokiniams – darbštūs, atsakingi ir nagingi žmonės čia yra laukiami… 
Esame dėkingi įmonių vadovams už nuoširdų priėmimą, galimybę iš arčiau pažinti verslo pasaulį ir 
praplėsti savo akiratį.  
Integruotą pamoką organizavo chemijos mokytoja Loreta Aniulienė ir geografijos mokytoja Birutė 
Pauliukienė.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Integruota pamoka ,,Gyvenimiškoji chemija ir matematika statybų sektoriuje“ 

Birželio 13 d. vyko atvira integruota chemijos, matematikos ir ugdymo karjerai pamoka „Gyvenimiškoji 
chemija ir matematika statybų sektoriuje“ Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos IIA klasės 
mokiniams. Veiklos vyko UAB „DK Statyba“ biure-parduotuvėje. Mokiniams buvo skirtos tokios 
užduotys: susipažinti su prekyvietės siūlomomis prekėmis nagrinėjant jų cheminę sudėtį, be to, teko 
išspręsti matematikos uždavinių, susijusių su statybomis. Prekybos vadovas Saulius Meškauskas 
papasakojo apie verslo kūrimą Jurbarke, jo aukšto lygio išlaikymą, konkuruojant su vietine prekyba, 
įsidarbinimo įmonėje galimybes. Taip pat vadovas skyrė prizą mokiniui, teisingai atsakiusiam į užduotą 
klausimą. Pamoką vedė mokytojos Loreta Aniulienė ir Vilma Strončikienė.  

 

 
 

 



 
Kelionė į Vilnių 

Birželio 14 d. I B klasė vyko į ekskursiją Vilniuje. Ten aplankėme Lukiškių kalėjimą ir pabėgimo kambarį. 
Su mumis vyko mokytoja Gražina Mikšienė ir klasės auklėtoja Alina Plevokienė. Patyrėme nepakartojamų 
įspūdžių! 
 

 



 
Būsimųjų gimnazistų pažintis su mūsų ugdymo įstaiga 

 
Birželio 16 dieną IC klasės mokiniai vykdė LIONS QUEST programos „Raktai į sėkmę“ inicijuotą projektą 
„Atvirų durų diena gimnazijoje rajono VIII klasių mokiniams“. Į 1-okų pristatymą susirinko miesto 
progimnazijų VIII klasių atstovai. IC klasės mokiniai būsimiems gimnazistams pristatė gimnazijos 
mokytojus, popamokinę veiklą, atsakė į rūpimus klausimus bei surengė ekskursiją po gimnaziją. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



Mokslo metų užbaigimo šventė – Padėkos diena (2022-06-16) 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



Ukrainietės gimnazijoje 
Visą pasaulį sukrėtus žiniai apie karą Ukrainoje ir apie žmones, priverstus palikti savo namus, ir  į mūsų 
gimnaziją atvyko mokytis ukrainiečių pabėgėlių. Jie labai noriai  siekė bendrauti su savo bendraamžiais, 
bet neretai trukdė kalbos barjeras.  
Pagrindinius dalykus jie mokėsi nuotoliniu būdu savo šalyje, o pas mus - šnekamosios lietuvių kalbos. 
Mokėsi labai stropiai ir nuoširdžiai. Taip pat labai domėjosi viskuo, kas susiję su Lietuva: šventėmis, 
papročiais, švietimo sistema, gėrėjosi gamtovaizdžiu, lygino klimato ypatumus su savo krašto.  
Juokaudamos  merginos sakė, kad tuoj daugiau žinos apie Lietuvą nei apie gimtinę.  Joms buvo viskas 
įdomu, viską stengėsi įsiminti ir sužinoti, todėl lankėmės Jurbarko krašto muziejuje parodoje apie 
Suvalkijos architektūrą, o neseniai nuvykome ant Sudargo piliakalnių, grožėjomės atsiveriančiais 
peizažais, susipažinome su knygnešystės reiškiniu lietuvių kultūroje, pamatėme paminklą rašytojo 
Selendžerio kūriniui, praėjome basakojų taku, išsiaiškinome Lietuvos geografinę padėtį. 
Mokinės iš Ukrainos svajoja daugiau pakeliauti po Lietuvą ir geriau ją pažinti. 

Mokytoja Vita Pakinkytė 

 
 

 

 

 



DofE 
 
Birželio 18 d. Antano Giedraičio - Giedriaus gimnazijos 5 mokinės išėjo į DofE kvalifikacinį 25 km žygį, 
skirtą bronzos ženkleliui gauti. 19 d. grįžo pavargusios, bet laimingos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Išvyka į Druskininkus 
 
Paskutinę mokslo metų dieną, birželio 21-ąją,  I C klasės mokiniai, lydimi auklėtojos A. Vabalienės ir 
socialinės pedagogės D. Eidokaitienės, vyko į Druskininkus. Nors oras nelepino, tačiau aplankėme 
Druskininkų muziejų, galeriją, kėlėmės lynų taku ir pramogavome vandens parke ir kartinguose. 

 

 



Išvyka į Lenkiją 
2022 m. birželio 21-22 dienomis mūsų gimnazijos II A, II B ir II E klasių mokiniai, lydimi klasių vadovių 
Vilmos Strončikienės, Gitanos Bajorinaitės ir Vitos Klepikovienės, vyko į pažintinę -edukacinę kelionę po 
Šiaurės Lenkiją.  
Su trumpais sustojimais keliauta per kaimyninę Lenkiją.  
Pirmąją dieną mokiniai šv. Lipkoje apžiūrėjo sakralinį ansamblį, klausėsi šokančių vargonų koncerto. 
Vėliau aplankė buvusios Hitlerio karinės būstinės griuvėsius „Wolfschanze“ („Vilko guolis“), kur Hitleris 
praleido net 900 dienų. Apžvalginės ekskursijos metu keliautojai susipažino su bunkerių sistema, 
nepavykusio pasikėsinimo prieš Hitlerį istorija. Vakarėjant atvyko į Gdanską, į miestą, kuris jau XII a. 
garsėjo kaip ypatingos svarbos Baltijos pajūrio uostas. Kelionės dalyviai susipažino su miesto 
senamiesčiu. Nakvojo viešbutyje. 
Antrąją dieną vyko į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Tai pirmoji koncentracijos stovykla, pastatyta už 
Vokietijos teritorijos ribų ir veikė nuo 1939 m. rugsėjo 2 d. iki 1945 m. gegužės 9 d. Tai paskutinė stovykla, 
kurią išlaisvino sąjungininkų pajėgos. Buvusioje kryžiuočių ordino sostinėje, Malborke, keliautojai 
nusikėlė į viduramžius ir susipažino su viena didžiausių pilių Europoje. 1274-1457 metais Malborkas buvo 
Didžiojo Kryžiuočių ordino bei viso vienuolyno sostinė. Tai didžiausia Europoje viduramžių pilis, įrašyta į 
UNESCO Pasaulio kultūrinio paveldo sąrašą. Būtent šioje pilyje XIV a. buvo kalintas Lietuvos Didysis 
Kunigaikštis Kęstutis.  
Vėlai vakare, grožėdamiesi kalvotąja Mozūrija, mokiniai grįžo į Lietuvą. 
 

 
 
 

 
 



DofE apdovanojimai 
 

Birželio 29 d. Vilniuje, VU botanikos sode vyko DofE apdovanojimų ceremonija!  
Bronzos ženkleliais apdovanoti gimnazistai Vasarė Gabartaitė, Gabija Siriūnaitytė, Paulina Patašiūtė, 
Armanda Urpšaitė, Aistė Kotryna Butėnaitė ir Augustinas Davidavičius.  
Vadovai - anglų kalbos mokytoja Lina Maskolaitiene ir fizinio ugdymo mokytojas Linas Klijūnas. 
Sveikiname mokinius ir jų mokytojus! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egzaminų rezultatai – 96 laida 
2021-2022 mokslo metais vėl turime šimtukų, bet jų derlius kur kas menkesnis nei pernai. Aštuoni 
šimtukai džiugina gimnaziją!   
Aukščiausiais balais įvertintos penkių abiturientų lietuvių kalbos ir literatūros žinios bei po vieną šimtuką 
gauta už valstybinį matematikos, biologijos ir informacinių technologijų egzaminą. 
Net tris šimtukus susižėrė Matas Stankaitis (nuotraukoje). Aukščiausiais balais įvertintos jo matematikos, 
informacinių technologijų bei lietuvių kalbos ir literatūros žinios.  
Miglė Remeikytė šimtukus surinko už lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bei biologiją.  
Po šimtuką už lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą gavo Liepa Pažereckaitė, Gabija Štreimikytė 
ir Luka Jakelaitytė. Visus penkis aukščiausiais balais įvertintus lituanistus paruošė mokytoja Violeta 
Greičiūnienė.  
Mato Stankaičio matematikos mokytoja Asta Zikienė, informacinių technologijų – Erika Liutkevičienė. 
Biologijos šimtukininkę paruošė Janina Ašutaitytė. 
,,Liepos 14 dieną Jurbarko krašto muziejuje vyks jau tradicinė šimtukininkų, jų mokytojų bei tėvų 
pagerbimo šventė. Už kiekvieną šimtuką, rajono tarybos sprendimu, rajono abiturientai bus paskatinti 
piniginėmis išmokomis – po 105 eurus už kiekvieną šimtuką. Tad tris šimtukus gavęs M. Stankaitis bus 
paskatintas 315 eurų“, - teigiama ,,Mūsų laike“. 
 

 
 
 



Tradicinis šimtukininkų pagerbimas 
Liepos 14 d. Jurbarko krašto muziejuje buvo pagerbti abiturientai, kurie iš valstybinių brandos egzaminų 
surinko aukščiausius 100 balų įvertinimus.  
Penki mūsų gimnazijos mokiniai iš viso surinko 8 šimtukus: Matas Stankaitis 100 balų gavo iš 
matematikos, informacinių technologijų bei lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų, Miglė Remeikytė 
šimtukus gavo už lietuvių kalbos ir literatūros bei biologijos egzaminus, Liepa Pažereckaitė, Gabija 
Štreimikytė ir Luka Jakelaitytė 100 balų įvertintos už lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. 
Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino šimtukininkus paruošė mokytoja Violeta Greičiūnienė, M. 
Stankaičio matematikos mokytoja Asta Zikienė, informacinių technologijų – Erika Liutkevičienė. M. 
Remeikytės biologijos mokytoja – Janina Ašutaitytė. Visiems aukščiausiais balais įvertintiems 
gimnazistams Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius įteikė padėkų raštus, 
moksleiviai bus paskatinti piniginėmis premijomis.  Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 
direktorė Rasida Kalinauskienė įteikė dovanas penkiems šimtukininkams, kurių atestatuose puikuojasi 
po 100 balų iš lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino. Direktorė pasidžiaugė, kad Matas 
Stankaitis, Liepa Pažereckaitė, Miglė Remeikytė, Luka Jakelaitytė ir Gabija Štreimikytė buvo nuolatiniai 
viešosios bibliotekos lankytojai ir skaitytojai, palinkėjo jaunuoliams sėkmės tolimesniame jų 
pasirinktame kelyje, o sugrįžus į Jurbarką paragino visada aplankyti biblioteką. 
Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Aušra Baliukynaitė bei vyr. 
specialistė Genovaitė Grigucevičienė įteikdamos gėlių žiedus dėkojo gimnazistų mokytojoms ir 
tėveliams. 
 

 
 
 
 
 
 



 96 laidos išleistuvių iškilmės 
Liepos 16 d. gimnazija išlydėjo 96 laidą. Ceremonija vyko gimnazijos sporto komplekse. 
Brandos atestatas su pagyrimu buvo įteiktas Matui Stankaičiui. 
Brandos atestatus gimnazijos abiturientams, iš egzaminų gavusiems 100 balų, įteikė Jurbarko rajono 
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.  
Gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė įteikė 128 abiturientams ir 3 gimnazistams iš suaugusiųjų klasės. 
Gimnazistai baigė Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) klasę. Diplomus įteikė 
universiteto Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros vedėjas doc. dr. Raimondas Grubliauskas, 
buvęs mūsų gimnazistas. VGTU klasę  baigė šie mokiniai: Rokas Grinkevičius, Samanta Lopetaitytė, Matas 
Stankaitis, Nojus Mikelionis, Justas Radvila, Rokas Bružaitis, Gabija Rinkevičiūtė, Milva Martišiūtė, Luka 
Jakelaitytė, Armanda Sadauskaitė, Karolis Kavaliauskas, Ugnius Mockus, Miglė Tervainytė, Deimantė 
Šimkutė, Austėja Balčytytė, Meda Zaksaitė, Justas Kasperavičius, Gabija Urbšaitytė, Toma Aniulytė, 
Karolina Batarūnaitė, Erikas Pranskaitis, Augustė Mockevičiūtė, Austėja Puraitė, Aistė Dirdaitė. 
Abiturientus pasveikino gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė, Jurbarko rajono savivaldybės meras 
Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Aušra 
Baliukynaitė. 
Mokinių vardu kalbėjo IV E klasės abiturientas Simonas Goptaitis. Tėvų vardu žodį tarė Giedrė Jackienė. 
Klasių vadovų vardu kalbėjo Daiva Karčiauskienė.  
UAB ,,Manvesta“ skirtos premijos geriausiai besimokantiems abiturientams: Mantui Stankaičiui – 500 
eurų, Miglei Remeikytei – 300 eurų, Lukai Jakelaitytei – 200 eurų.  
Šilalės Stasio Girėno 703-ios šaulių kuopos vadas Rimas Vaičiakauskas ir kuopos specialistė Dalia 
Jakštienė atvyko pasveikinti ir įteikti šaulei Guodai Ramonaitei padėką išleistuvių proga.  
Klasių vadovai: Vita Pakinkytė, Adolfas Būblaitis, Lina Maskolaitienė, Laimina Naujokienė, Daiva 
Karčiauskienė.  
Renginio vedėjas – Lukas Bakšys. Atlikėjai – grupė ,,Ritmas kitaip“.  
 

 
 

https://www.facebook.com/rimas.vaiciakauskas?__cft__%5b0%5d=AZWeliMgzq2U-VycV9a9Dsg9uRjO5V7XkAylvP5Ek3xj_fgaaf0pFFg4d3vjMsdNPLG6Y64oJFg0f3Pjwzo_aYm8pN48C60kbK1jMRoZA4_w575KOATKW9ARntDczgqAqcPcus-rUm-hNkfrTa0FsCVZy9pAVDnWDhZc-d3CsukASAGcZ7oyNWw50Zana847kHg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/dalia.jakstiene.796?__cft__%5b0%5d=AZWeliMgzq2U-VycV9a9Dsg9uRjO5V7XkAylvP5Ek3xj_fgaaf0pFFg4d3vjMsdNPLG6Y64oJFg0f3Pjwzo_aYm8pN48C60kbK1jMRoZA4_w575KOATKW9ARntDczgqAqcPcus-rUm-hNkfrTa0FsCVZy9pAVDnWDhZc-d3CsukASAGcZ7oyNWw50Zana847kHg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/dalia.jakstiene.796?__cft__%5b0%5d=AZWeliMgzq2U-VycV9a9Dsg9uRjO5V7XkAylvP5Ek3xj_fgaaf0pFFg4d3vjMsdNPLG6Y64oJFg0f3Pjwzo_aYm8pN48C60kbK1jMRoZA4_w575KOATKW9ARntDczgqAqcPcus-rUm-hNkfrTa0FsCVZy9pAVDnWDhZc-d3CsukASAGcZ7oyNWw50Zana847kHg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guoda.ramonaite.9?__cft__%5b0%5d=AZWeliMgzq2U-VycV9a9Dsg9uRjO5V7XkAylvP5Ek3xj_fgaaf0pFFg4d3vjMsdNPLG6Y64oJFg0f3Pjwzo_aYm8pN48C60kbK1jMRoZA4_w575KOATKW9ARntDczgqAqcPcus-rUm-hNkfrTa0FsCVZy9pAVDnWDhZc-d3CsukASAGcZ7oyNWw50Zana847kHg&__tn__=-%5dK-R


 
 
Nuotraukoje – UAB ,,Manvesta“ premijų laureatai M. Stankaitis, M. Remeikytė, L. Jakelaitytė su įmonės 
vykdančiąja direktore. 
 



  
 
Nuotraukoje – šaulių kuopos vadas Rimas Vaičiakauskas, kuopos specialistė Dalia Jakštienė, Guoda 
Ramonaitė. 
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Nuotraukoje – IV E klasė, auklėtoja Daiva Karčiauskienė. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per vasarą įrengta ,,Lauko klasė" 
Nuo rugsėjo 1-osios mokinius kvies naujai įrengta ,,Lauko klasė". Idėjos autorius ir iniciatorius - 
direktorės Vidos Greičiūtės pavaduotojas ūkio reikalams Saulius Pranskaitis. Idėją įgyvendinti padėjo 
gimnazijos darbuotojai Jonas Patašius, Liudas Šedauskas ir vairuotojas Jonas Girėnas. Tačiau šis projektas 
būtų likęs neįgyvendintas, jeigu ne Česlovas Petraitis, įmonės ,,Savas medis“ vadovas, kuris ne tik 
medieną dovanojo, bet pasirūpino jos išpjovimu ir paruošimu suoliukų gaminimui. Išskirtinė gimnazijos 
bendruomenės padėka gerbiamam Česlovui Petraičiui. 
 

 
 

 
 
 
 
 



Mokytojų išleistuvės 
Mūsų gimnazija rugpjūčio 31 dieną atsisveikino su nuostabiomis mokytojomis Birute Galbogiene 
(matematika) ir Onute Stanaitiene (vokiečių k.). 
Dėkojame už viską, ką atidavėte mūsų bendruomenei! Jūs nuostabios! Linkime puikių sumanymų ir 
sėkmės naujame gyvenimo etape! 
 

 
 

 
GIMNAZIJOS MUZIEJUS, 2022 m. 

Medžiagą parengė Violeta Greičiūnienė 


