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Jurbarko rajono neįgaliųjų 
draugijos taryba nutarė turė-
ti nors vieną tradicinę šventę 
„Pabūkime kartu“. Šios šventės 
organizavimas buvo patikėtas 
Girdžių seniūnijai. Pasitarus 
su Girdžių seniūnijos seniūnu 
Dariumi Juodaičiu, šventę nu-
tarta suruošti rugsėjo 5 d. Nors 
organizaciniai klausimai buvo 
derinami su rajono neįgaliųjų 
draugijos l.e.p. pirmininke Bi-
rute Daugėliene, bet rūpesčių 
dėl šventės užteko ir Girdžių 
seniūnijos šventės organiza-
toriams. Seniūnijos neįgalieji 
kartu ir džiaugėsi ir nuogąstavo. 
Džiaugtasi dėl to, kad jais buvo 
patikėta ir kad mes buvome tos 
pirmosios kregždės, ruošiant 
rajoninio mąsto šventę neįga-
liesiems. Be to šis pasitikėjimas 
ir įpareigoja, dėl ko ir bijojome, 
kaip pasiseks? Juk ir patarlė sako, 
kad pirmas blynas būna prisvilęs. 
Bet Girdžių seniūnijos seniūnas 
D. Juodaitis kartu su seniūnijos 
neįgaliaisiais labai stengėsi ir 
rimtai ruošėsi šiai šventei. O 
kaip pasisekė suruošti šią šventę, 
įvertino susirinkę neįgalieji iš 
rajono seniūnijų.

Šventė „Pabūkime kartu“ pra-
sidėjo 12 val. Šv. Mišiomis, 
Girdžių Šv. Marijos Magdalietės 
bažnyčioje. Šventas Mišias au-
kojo Girdžių parapijos klebonas 
Saulius Pavalkis, kuris meldėsi ir 
sveikatos prašė susirinkusiems 
neįgaliesiems.

Nors iš ryto truputį ir paly-
nojo, bet vėliau nušvito, lyg pats 
dangus palaimino šią šventę. 
Po Šv. Mišių šventinis renginys 
persikėlė į Girdžių parapijos 
klojimo kiemą. Šventę pradėjo 
Girdžių seniūnijos seniūnas Da-
rius Juodaitis, kuris pasveikino į 
šventę atvykusius neįgaliuosius. 
Šventėje dalyvavo ir svečiai 
iš  Jurbarko rajono savivaldy-
bės. Susirinkusius neįgaliuosius 
sveikino Jurbarko savivaldy-
bės administracijos vicemeras 
Kazimieras Šimkus, socialinės 
paramos skyriaus vedėja Ange-

Rajono neįgalieji kartu Girdžiuose

lė Zabalujeva, Sodros vadovas 
Alvydas Šimaitis. Neįgaliuosius 
sveikino ir Girdžių seniūnijos 
seniūnui padėką bei gėles įtei-
kė Jurbarko rajono neįgaliųjų 
draugijos l.e.p pirmininkė Birutė 
Daugėlienė. Gėles ir medaus 
ąsotėlį Girdžių klebonui kunigui 
Sauliui Pavalkiui įteikė Jurbarko 
rajono neįgaliųjų tarybos narė 
Vida Piniutienė.

Visiems, prisidėjusiems prie 
šios šventės organizavimo, be 
kurių ši šventė nebūtų įvykusi, 
dėkojo Girdžių neįgaliuosius 
rajono neįgaliųjų draugijos ta-
ryboje atstovaujanti Judita Vi-

reikienė. Nuoširdžius padėkos 
žodžius skyrė Girdžių seniūnui 
D. Juodaičiui, kuris taip en-
tuziastingai, atsakingai ėmėsi 
organizuoti šią šventę, kad čia 
susirinkę neįgalieji jaustųsi kaip 
savo namuose. Taip pat dėkojo 
klebonui kunigui S. Pavalkiui, 
kuris įsileido neįgaliuosius į savo 
valdas, dėkoja šventės vedan-
tiesiems - Marcelei (kultūrinių 
renginių organizatoriai Loretai 
Zdanavičienei) ir Dzidoriui (kul-
tūrinių renginių organizatoriui 
Algimantui Vizbarai).

 
Nukelta į 3 psl.

Artėja rinkimai 
ir referendumas 

Spalio 14 d. šalyje vyks 
rinkimai į Lietuvos Respubli-
kos Seimą bei patariamasis 
referendumas dėl Visagino 
atominės elektrinės statybų. 
Mūsų seniūnijoje rinkimai 
vyks dviejose rinkimų apy-
linkėse: Pavidaujo ir Girdžių. 
Pavidaujo ir gretimų kaimų 
gyventojai balsuos buvusiuose 
Pavidaujo kultūros namuose, 
Girdžių ir gretimų kaimų gy-
ventojai – seniūnijos pastate. 

Pavidaujo rinkimų apylin-
kei vadovaus Gaila Čepulienė, 
pavaduotojo pareigas eis Rima 
Mikalkėnienė, o sekretoriaus 
– Bronė Butkuvienė. Iš viso 
apylinkėje dirbs 8 komisijos 
nariai. Rinkėjų skaičius – 
358. 

Girdžiuose rinkimų komi-
sijai vadovaus Romutė Ger-
vylienė. Pirmininkės pava-
duotoja – Daiva Matonienė, o 
sekretorė – Loreta Jonaitienė. 
Rinkimų apylinkėje yra 747 
rinkėjai. Girdžiuose komisijos 
narių bus 7. Narius į rinkimų 
komisijas siūlo šalyje veikian-
čios partijos, per rinkimus 
gavusios mandatų. 

Rinkimų teisę turi Lietuvos 
Respublikos piliečiai, kuriems 
rinkimų dieną yra sukakę 18 
metų. Rinkimuose negali da-
lyvauti piliečiai, kurie teismo 
pripažinti neveiksniais. 

Seimo rinkimai vyks spalio 
14 d. nuo 7 iki 20 val. 

Balsuojant rinkimų dieną 
būtina su savimi turėti pasą ar 
kitą asmens tapatybę patvir-
tinantį dokumentą (asmens 
tapatybės kortelę, vairuotojo, 
studento pažymėjimą ir pa-
našiai).

Balsuojant ne rinkimų dieną 
ne savo apygardoje būtina 
turėti asmens tapatybę patvir-
tinantį dokumentą bei rinkėjo 
kortelę.

„Girdžiai“ inf. 
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Karjera 
Vietos veiklos grupės „Ne-

munas“ valdyboje - pasikeiti-
mai. Keletas senųjų valdybos 
narių pareigų neteko, paskirta 
naujų valdybos narių. Tarp 
naujųjų narių - Pavidaujo 
kaimo bendruomenės pirmi-
ninkas Arūnas Čepulis. 

Nuoširdžiai sveikiname!

“Girdžiai“ inf. 

Jurbarko rajono savivaldybės 
administracija 2012-08-31 baigė 
įgyvendinti projektą Nr. VP3-1.2-
VRM-01-R-71-004 „Girdžių mies-
telio kompleksinis sutvarkymas“ 
pagal 2007–2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 1 
prioriteto „Vietinė ir urbanistinė 
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo plėtrai“ įgyvendinimo 
priemonę VP3-1.2-VRM-01-R 
„Prielaidų spartesnei ūkinės 
veiklos diversifikacijai kaimo 
vietovėse sudarymas“. Projekto 
vadovas – seniūnas Darius Juo-
daitis, techninę priežiūrą atliko 
savivaldybės administracijos 

Bus tvarkomi 
šiukšlynai

Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centras įgyvendina 
Europos Sąjungos projektą, 
pagal kurį bus sutvarkyti 
nelegalūs šiukšlynai bei są-
vartynai, kuriuos nurodė 
seniūnijų seniūnai. Džiugi 
žinia Girdžių seniūnijos gy-
ventojams, nes pas mus bus 
sutvarkyti net 3 šiukšlynai. 

Laimėjęs konkursą ran-
govas darbus vykdys buvu-
sio „paukštyno“ teritorijoje, 
šiukšlynuose esančiuose Pa-
vidaujo bei Butkaičių kai-
muose. 

Mūsų rajone bus tvarkomi 
iš viso 5 nelegalūs šiukšly-
nai. Kaip minėta, trys mūsų 
seniūnijoje, dar po vieną 
Eržvilko bei Seredžiaus se-
niūnijose. 

„Girdžiai“ inf. 

 Skubame pranešti, kad Girdžių 
bendruomenės centras ruošiasi 
vykdyti projektą - Viešųjų erdvių 
sutvarkymas Girdžiuose Nr. LE-
ADER-11- NEMUNAS-04-051. 
Projekto vertė 222.222,22 Lt,  
gauta paramos suma 200.000,00 
Lt. Projekto metu teks atlikti 
savanoriškų darbų už 22222,22 
Lt, tad visus mylinčius Girdžių 
miestelį kviesime į talkas savo 
darbu prisidėti gražinant aplinką 
kurioje gyvename, kuriame, my-
lime, svajojame. Projektas turi 
būti užbaigtas iki 2013 m. rugsė-
jo 1 d. Pagal projektą numatoma 
sutvarkyti vakarinę užtvankos 
pakrantę ir pirkti landšaftinin-
ko paslaugas, kad pakoreguoti 
parke augančių medžių erdves. 
Tvarkant pakrantę yra numatyti 
darbai: dviračių tako įruošimas 
su įvažiavimu neįgaliesiems, 
poilsio aikštelių įruošimas  su 
suoliukais ir šiukšliadėžėmis, 
tiltelis su pavėsine ant vandens, 
maudymosi ir aktyvios poilsio 

Bandys spręsti 
daugiabučių gy-

ventojų problemas
Girdžių seniūnas Darius 

Juodaitis raštu kreipėsi į sa-
vivaldybės administraciją su 
prašymu planuojant lėšas iš 
Europos Sąjungos fondų dalį 
jų skirti sklypų suformavimui 
prie Girdžiuose esančių dau-
giabučių.

Suformavus sklypus ir 
paskyrus juos kiekvienam 
daugiabutyje esančiam butui 
spręstųsi statinių įteisinimo 
klausimai, taip pat pačių teri-
torijų priežiūra, šienavimas.

„Girdžiai“ inf. 

Girdžiuose sutvarkyta infrastruktūra,
 pagerinta gyvenamoji aplinka

Ūkio skyrius. 
B e n d r a  p ro j e k t o  v e r t ė 

914.398,00 Lt, iš Europos regi-
oninės plėtros fondo bei Lie-
tuvos valstybės biudžeto skirta 
777.237,97 Lt, Jurbarko rajono 
savivaldybė skyrė 68.580,18 Lt 
projekto įgyvendinimui.

Girdžių miestelio Mituvos slė-
nio sutvarkymo, kultūros centrui 
priklausančio pastato dalies ir pa-
talpų rekonstravimo ir aplinkos 
sutvarkymo, krepšinio ir tinklinio 
aikštelių įrengimo darbus vykdė 
UAB „Jonavos ranga“ ir UAB 
„Evera“.

Projekto įgyvendinimo metu 
Girdžių miestelyje Mituvos slė-

nyje sutvarkytos viešosios erdvės: 
įrengta renginių aikštelė, takai, 
privažiavimas, tribūnos, apšvie-
timas. Rekonstruota kultūros 
centrui priklausančio pastato 
dalis ir jame esančios patalpos 
bei sutvarkyta aplinka. Moky-
klos teritorijoje sutvarkyta dalis 
stadiono: įrengtos krepšinio ir 
tinklinio aikštelės.

Projekto metu sutvarkius mies-
telio infrastruktūrą pagerėjo jo 
estetinis įvaizdis, pagerėjo gyve-
nimo aplinka, atsirado sąlygos 
kokybiškam jaunimo laisvalai-
kio praleidimui, taip sudarytos 
prielaidos diversifikacijai kaimo 
vietovėse. „Girdžiai“ inf. 

zonos įruošimas. Pralaidų su-
tvarkymas ir vienų patogesnių 
nusileidimo laiptų prie užtvan-
kos pastatymas.

Visų planų įgyvendinti šiuo 
projektu nepavyks, nes neužten-
ka lėšų. Svajonėse liko dviračių 
tako apšvietimas su saulės bate-
rijomis, parko teritorijos sutvar-
kymas, įruošiant takus, pastatant 
suoliukus, pastatant skulptūrą, 
atspindinčią Girdžių istoriją ir 
dar daug kitų darbų.  Bet vis tik 
Girdžių miestelis, įvykdžius pro-
jektą taps patrauklesnis, širdžiai 
mielesnis.

Pradėtas vykdyti dar vienas 
projektas „Valstybės parama“. Šio 
projekto vertė 23.516,00 Lt. Pagal 
šį projektą bus įsigyta: nešioja-
mas kompjuteris su programine 
įranga, video kamera, multime-
dijos projektorius su ekranu, 
daugiafunkcinis spausdintuvas, 
mikrofonai, stalas, 10 kėdžių, 
akordeonas, armonika,smuikas, 
tambūrinas, būgnų komplektas. 

Tai priemonės kurios padės 
kultūros darbuotojams šiuolai-
kiškiau kurti ir įgyvendinti kūry-
binius sumanymus. Instrumentų 
komplektas  reiškia, kad bus 
kviečiami seniūnijos muzikan-
tai  ir kuriama  kaimo kapela. O 
tada... kaimo kapelų varžytu-
vės, na o jau kaimo vakaruškų 
linksmumas bus užtikrintas tik 
svarbiausia, kad instrumentai 
nedulkėtų ir nesiilgėtų muzikan-
tų ir aktyvių klausytojų. Juk ateitį 
kuriame mes patys. 

Norisi padėkoti visiems pro-
jektus rašiusiems ir prisidėju-
siems prie jų rašymo, negailėju-
siems savo laisvo laiko, kad tik 
tas mūsų miestelis būtų gražes-
nis, o jame gyvenantys žmonės 
laimingesni.

Girdžių bendruomenės 
centro pirmininkė                                               

Nijolė PetraitieNė

Viešųjų erdvių sutvarkymas Girdžiuose

Š. m. liepos 16 d. patvirtintas 
Kaimo plėtros ir verslo skatini-
mo programos ,,Parama kaimo 
bendruomenėms ir vietos veiklos 
grupėms“ priemonei įgyvendinti 
skirtų lėšų pagal projektus ir lėšų 
gavėjus paskirstymo sąrašas. 
Jurbarko rajone iš 4 patvirtintų 
projektų net 3 laimėjo Girdžių 

Bus vykdomi nauji projektai
seniūnijos bendruomenės ir 
centras.

Girdžių bendruomenės centro 
projektui „Girdžių bendruomenės 
centro materialinės bazės stiprini-
mas“ skirta 23516,00 Lt parama.

Pavidaujo kaimo bendruome-
nės projektas „Pavidaujo kaimo 
bendruomenės viešųjų erdvių 

sutvarkymas ir materialinės tech-
ninės bazės stiprinimas“ gavo 
21688,56 Lt paramos.

Girdžių Šeimų centro projektui 
„Girdžių Šeimų centro materiali-
nės bazės stiprinimas ir vaikų žai-
dimų aikštelės įrengimas“ skirta 
24491,00 Lt parama.
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Jie sąmojingai, negailėdami 
šmaikščių komentarų, keblių  
klausimų, linksmų atrakcijų, žai-
dimų, linksmino neįgaliuosius. 
Girdžių neįgaliųjų vardu buvo 
padėkota muzikos mokytojai 
Onutei Patašienei, kuri prisis-
tatymui Girdžių neįgaliuosius 
išmokė dainuoti pačios sukurtas 
dainas apie Girdžius. Taip pat 
padėkos žodžiai skirti Girdžių 
seniūnijos neįgaliesiems, kurie 
daugiausia prisidėjo prie šventės 
organizavimo, tai V. Kripaitienei, 
O. Vaitiekūnienei, J. Naudulai-
čiui, E. P. Pinaičiams,  Ž. Latvie-
nei, O. Matonienei, D. Saulėnie-
nei bei Carito moterims.

Girdžių seniūnijos neįgalieji 
svečius vaišino ant laužo vir-
ta moliūgų sriuba, putojančia 

Rajono neįgalieji kartu Girdžiuose
namine gira, čia pat kepamais 
širdiniais blynais, kurie simboli-
zavo lyg dalelę širdies kiekvieno 
Girdžių seniūnijos neįgaliojo, 
kurie norėjo parodyti kaip čia jie 
buvo laukiami ir mylimi. Svečiai 
taip pat prisivežė daugybę vaišių, 
kurios vos tilpo ant stalų. Iki 
vėlumos netilo dainos ir muzika, 
nes dalyvius linksmino Eržvilko 
bandonijų kapela.

Bet viskas kas turi pradžią 
turi ir pabaigą. Išsiskirstėme 
tikėdami, kad ši pirmoji surengta 
šventė Girdžiuose taps tradiciniu 
rajoniniu neįgaliųjų renginiu, 
kuris prisidės prie neįgaliųjų 
ir sveikųjų žmonių suartėjimo. 
Tad išsiskirstydami nesakėme 
“sudie“, o „iki pasimatymo“ 
sekančiais metais, kitoje seniū-
nijoje.

Judita VireikieNė

Kadangi i svajonės nieko ne-
kainuoja, jų turiu begales! Bet, 
kadangi šie metai – paskuti-
niai šioje mokykloje ir reikia 
palinkėti ko nors sau būtent 
šiems 2012/2013 mokslo metais, 
pirmiausia norėčiau palinkėti 
kantrybės. Kantrybės ruošiant 
krūvas namų darbų, ruošiantis 
patikroms, kalbų lygių nusta-
tymams... Kantrybės ruošiant 
informatikos namų darbus ar 
rašant įvairius straipsnius, o jų 
bus.... Dar man reiks užsispy-
rimo, siekiant užsibrėžtų tikslų. 
Ir galiausiai noriu palinkėti 
sau sutarimo, susikalbėjimo su 
visais, kad vėliau, būdama vie-
nuoliktokė ar dvyliktokė, galė-
čiau užsukti čia, į savo senąją 
mokyklą ir nesijausti čia svečiu. 

Dešimtokų norai ir palinkėjimai sau
Grįžti lyg niekur nieko, su vi-
sais sveikintis... Oooh! Baisu ir 
pagalvot, kad po truputį tirpsta 
paskutinės dienos… 

irma
Norėčiau gėlę tau nuskinti, 

bet ji sušalus po ledu, norėčiau 
laimės palinkėti, bet aš pati jos 

neturiu. Palinkėjimas sau – 
vienas gerai mokytis ir viskas! 

Melanija
Nelabai pasiilgau informati-

kos, linkiu sau baigti teigiamais 
pažymiais 10 klasę, daug žuvies 
pagaut ir sėkmės mokytis. 

indrius
Aš sau pasilinkėčiau geriau 

mokytis ir pasiruošti egzami-
nams, paskutiniais metais pra-
leisti gerai laiką. 

Deivydas 

Šiais mokslo metais linkiu 
jums drausmingų ir gerų moki-
nių, parašyti kuo daugiau 10 ir 
kuo mažiau 2.

 iveta 
Šiais metais linkiu sau gerai 

pabaigti mokyklą. 2.Dalyvauti 
įvairiuose renginiuose. 3. Kuo 
daugiau mokytis. 

rūta 
Šiais mokslo metais pasižadu 

sau, kad pasieksiu tiek kiek jėgos 
leis :)) O Jums mokytoja daug 
daug kantrybė su mumis ;) 

Deimantė 
Aš sau norėčiau palinkėti, kad 

gerai mokyčiausi, gerai išlaikyti 
egzaminus, ir sėkmingai pabaigti 
mokslus. 

Darius 

Kadangi turiu daug svajonių ir 
norų, o reikia tik trijų, taigi visų 
pirma norėčiau gerai išlaikyti 
egzaminus, kitaip sakant pati-
kras, sutarti su mokytojais, bei 
klasiokais ir daug mokintis, nes 
norėsiu eiti į gimnaziją ir siekti 
to ko noriu. O Jums norėčiau 
palinkėti, jog visi mokiniai jūsų 
klausytų ir Jums būtų smagu 
dirbti Mūsų mokykloje. 

karolina 
Linkiu sau išmokti visko kuo 

daugiau ir būti stropus visus 
mokslo metus. Stengtis visad 
išlikti drausmingas bei pavyz-
dingas, negauti jokių pastabų ir 
nebūti minimas per susirinki-
mus. Baigti šią mokyklą su gerais 
prisiminimais. 

aurimas
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Girdžių miestelio biblioteka 
rugsėjo 15 dieną vaikus pakvietė 
į popietę  ,,Vasarėlė prabėgo...‘‘. 
Popietės metu buvo aptariamos 
per vasarą perskaitytos patiku-
sios knygos. Popietėje vaikai var-
žėsi savo žiniomis  iš literatūros 
kūrinių:reikėjo užbaigti knygos 
pavadinimą, atspėti ištrauką iš 
knygos. Po smagių varžytuvių 
vaikai suvaidino šiuolaikiškai 
,,Raudonkepuraitę‘‘.  Po to buvo  
apdovanojami mažieji kny-
gos mylėtojai, kurie dalyvavo 
konkurse ,,Perskaičiau knygelę 
– išaugo lapelis‘‘. Aktyviausiai 
konkurse dalyvavo: Gabija Ma-
saitytė, Goda Masaitytė, Greta 
Piliukaitytė, Augustė Šipkaitė, 

Popietė ,,Vasarėlė prabėgo...‘‘
Giedrė Gadliauskaitė, Brigita 
Baužaitė ir kt.  Vasaros knygų 
skaitytojai gerokai paaugino 
skaitymo ,,medį‘‘- jis taip aplipo 
lapais, kad net šakelių nesimatė 
ir lapeliai krito nuo medžio 
žemyn. 

Tad per vasarą svarbu ne tik 
džiaugtis šiltais saulės spindu-
liais,  žaisti su draugais, bet ir 
kuo daugiau sužinoti. Ir kur 
daugiau galima pasisemti žinių 
jei ne knygelių puslapiuose. Juk 
knygos – ugdo vaiko vaizduo-
tę, raštingumą, kūrybingumą, 
skatina draugišką bendravimą,  
įgūdžius.

Vilija StoškieNė

Mes į gamtą iškeliavom
Tuojau pat po pamokų
Ten suradom krūvą šiukšlių
Ir daugybę butelių.

Prasivalę sau aikštelę
Kepėme tuoj šašlykus
Prisivalgius ligi soties
Ir lietus mums nebaisus

O lietutis kai aprimo,
Ėjome miškų takais
Radom grybų baravykų
Nešėme keliais maišais.

Bet tie grybai, kad juos ga-
las...
Pasipylė iš maišų.
Staiga kilo "grybų karas"!
Kol neliko "sviedinių"...

Žaidėm, šėlom, išdykavom 
Gaudėm žuvį ir pūgžlius,
Kol saulelė iš už šilo
Ėmė kviesti į namus.

Aštuntokai 
Pašventy

Rugsėjo 28ąją dieną vyko akci-
ja „Saugus kelias į namus“ skirta 
mažiausiems mūsų mokyklos 
mokinukams.

2 pamokos metu, 10 klasės 
mokiniai kartu su pačiais ma-
žiausiais - ikimokyklinukais 
ir darželinukais bei mokytoja 
I. Molčankiniene infocentre 
kalbėjo apie saugų eismą. Skaitė 
knygeles, sprendė užduotis... 
Atsakinėjo į klausimus ir dali-
nosi savo žiniomis apie saugų 
eismą, elgesį autobuse ir bet kur 
gatvėje.

O 3 pamokos metu, kartu su 
mokytoja J. Ručinskiene ir trimis 
dešimtokėmis, mažiausieji išėjo į 
Girdžių miestelį. Čia dešimtokės 
praktiškai parodė, kaip pereiti 
gatvę, kaip elgtis sankryžoje, 
kur nėra pėsčiųjų perėjos ir 
šviesoforo.

Labai džiaugiamės, kad moky-

„Saugus kelias į namus”
toja J. Ručinskienė tik pradėju-
sius lankyti  mokyklą vaikučius 
moko saugaus elgesio gatvėje. 
Todėl išėjus į miestelį problemų 
neturėjome. Tikimės, kad mažie-
ji sužinojo šį tą naujo, užtvirtino 
turimas žinias ir visuomet kelyje 
elgsis saugiai! 

irma GeNDrikaitė

Pirmasis mokyklos mokinių savivaldos susirinkimas!

Jo metu, kaip ir kiekvienais metais pasiskirstėme pareigomis:
• Mokinių savivaldos pirmininkė, jau antrus metus - Irma 

Gendrikaitė (10 klasė)
• Pirmininko pavaduotoja – Paulina Žilinskaitė (9 klasė)
• Sekretorė – Raimonda Giedraitytė (10 klasė)
• Atsakingas už mokyklos mokinių budėjimą – Arnas Šerš-

niovas (8 klasė)
• Atsakinga už mokyklos mokinių lankomumą – Onutė Pe-

trikytė (7 klasė)
Taip pat patvirtinome pirmojo pusmečio veiklos planą.
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Rugsėjo 28 dieną Girdžių 
pagrindinėje mokykloje vyko 
Saugaus eismo diena „Girdžiai 
-2012“. Šios dienos metu vyko 
daug renginių. Visą savaitę 
I.Gendrolienės parengtame sten-
de mokiniai galėjo susipažinti su 
saugaus eismo taisyklėmis, var-
žybų nuostatomis, patarimais, 
įdomybėmis ir t.t. Antros pamo-
kos metu dešimtokai ir moky-
toja I.Molčankinienė infocentre 
susitiko su pačiais mažiausiais 
mūsų mokyklos mokinukais – 
kartu skaitė knygelę „Saugokime 
vieni kitus kelyje“, spalvino, 
atliko užduotėles. Per trečiąją 
pamoką trys dešimtokės kartu 
su mokytoja J.Ručinskiene išėjo 
į miestelį, praktiškai įtvirtinti, tai 
ką išmoko, sužinojo. Tėveliams 
parnešė informacinių technolo-
gijų mokytojos L.Norkaitienės 
paruoštus lankstinukus apie tė-
velių pavyzdį vaikams keliuose, 
transporte.

Nuo ketvirtos pamokos pra-
sidėjo renginiai vyresniųjų kla-
sių moksleiviams. Vyko Eismo 
klasės video pamoka, mokiniai 
žaidė internetinį žaidimą „Ar 
pasirašai?, dalyvavo viktorinose, 
dviračių varžybose, susitiko su 
Jurbarko autoklubo ir motoci-
klininkų klubo „Lost on Road“ 
nariais, apžiūrėjo sportinį auto-
mobilį ir motociklus. Įspūdžių 
visiems labai daug. Bet apie viską 
iš eilės. 

Ir mažų ir didelių mokinių 
dėmesį labiausiai traukė moky-
klos aikštelėje stovintis sportinis 
automobilis bei motociklai. Pra-
dinukai išpūtę akeles klausėsi pa-
sakojimų ir noriai fotografavosi. 
BMW savininkas Algimantas 
Norkaitis papasakojo automobi-
lio istoriją, parodė kokie griežti 
saugos reikalavimai yra taikomi 
sportiniams automobiliams, 
laimingieji net pasivažinėjo šiuo 
istoriniu automobiliu. Jurbarko 
autoklubo direktorius Arturas 
Gailius papasakojo apie klubą, jo 
veiklą ir aktų salėje mokiniams 
pasiūlė viktoriną „Saugus eismas 
linksmai ir rimtai“. Mokiniai 
noriai sprendė, nes prizas labai 
jau viliojantis – pasivažinėjimas 
sportiniais automobiliais per 
artimiausią Jurbarko autoklu-
bo renginį. Mažiausiai klaidų 
padarė Paulina Žilinskaitė ir 
Rūta Šeškevičiūtė! Sveikiname. 
Su vyresniųjų klasių mokiniais 
A.Gailius iš karto išsiaiškino 

padarytas klaidas.
Tuo pačiu metu istorijos ka-

binete Jurbarko motociklininkų 
klubo „Lost on Road“ nariai 
Ieva, Gytis, Mantas ir Edvardas 
pristatė savo klubą, papasakojo 

apie klubo veiklas – viena iš 
jų - dalyvavimas kasmetinėje 
akcijoje „Darom“, demonstravo 
nuotraukas ir video vaizdelius 
iš savo klubo kelionių. Paaiškino 
ir gyvais pavyzdžiais pademons-

travo – šalmų, pirštinių, kitų 
apsaugos priemonių būtinumą. 

Informatikos kabinete kartu 
su mokytoja R.Mikalkėniene 
mokiniai žaidė internetinį žai-
dimą „Ar pasirašai?“ Žaidime 
kasdienės eismo situacijos mo-
kiniams pateikiamos patraukliu 
būdu. Interaktyvioje kelionėje 
iš namų į mokyklą jie atsako į 
klausimus ir sprendžia eismo 
situacijas pritaikydami turimas 
žinias, įsisavindami eismo taisy-
kles ir išmokdami naujų dalykų. 
Todėl mokiniai noriai varžėsi 
ir su menamais priešininkais ir 
su klasės draugais. Daugiausia 
taškų surinko ir nugalėtojais 
tapo Orinta Jurkutė ir Iveta Gir-
džiūtė. Gerai taisykles praktiškai 
moka taikyti Jonas Levulis, Inga 
Žilinskaitė, Akvilė Antanaitytė. 
Sveikiname visus! 

Fizikos kabinete kartu su mo-
kytoja I.Gendroliene vaikai 
žiūrėjo saugaus eismo klasės 
sukurtus filmukus apie saugumą 
keliuose, juos aptarė. Filmukų 
herojai neįkyriai, smagiai, pa-
traukliai priminė mokiniams, 
kaip teisingai dėvėti atšvaitus, 
kaip elgtis visuomeniniame 
transporte, nereguliuojamose 
sankryžose. 

Dešimtokai kartu su auklėtoja 
Z.Bilotiene sprendė KET bilietus 
– pasitikrino kaip moka eismo 
taisykles. 

Pe r  p a s ku t i n ę  p a m o k ą 
vyko dviratininkų varžybos, 
kurias organizavo mokytojai 
I.Gendrolienė ir L.Klijūnas. Jose 
dalyvavo net 11 jaunųjų dvirati-
ninkų! Dalyviai varžėsi įvairiose 
figūrinio važiavimo rungtyse. 
Buvo pademonstruoti gebėjimai, 
galimi važiavimo būdai su dvi-
račiu. Mažiausiai baudos taškų 
surinko ir 1 vietą užėmė Ignas 
Kisielius, nedaug nuo jo atsiliko 
Laurynas Kavaliauskas, o 3 vietą 
užėmė ketvirtokas Elvijus Pinai-
tis. Vėliau vyko važiavimas ratu. 
Greičiausiai ratu važiavo Harol-
das Budrius. Varžybas stebėjo ir 
aktyviai klasės draugus palaikė 
gausus žiūrovų būrys.

Mokyklos bendruomenė dėkoja 
Jurbarko autoklubui, jo nariams 
Arturui Gailiui, Algimantui 
Norkaičiui, motociklininkų klubo 
„Lost on Road“ nariams.

Liudmila NorkaitieNė 
eismo dienos organizatorė 

Saugaus eismo diena „Girdžiai -2012“
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Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė, Arūnas 
Čepulis. Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

Š. m. rugsėjo 14 d. įvyko ilgai 
lauktas Girdžių pagrindinės 
mokyklos renovuotos krepšinio 
ir tinklinio aikštelių atidarymas. 
Ryte iškilmingai perkirpta juos-
ta, kurią pasidalino mokyklos 
direktorė Janė Pocienė, Girdžių 
seniūnijos seniūnas Darius Juo-
daitis ir sporto aikštelių „šeimi-
ninkas“ - kūno kultūros moky-
tojas Linas Klijūnas. Atidaryme 
dalyvavo ir Jurbarko rajono 
savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vyr. specialistė 
Dalia Jaramavičienė. Po atidary-
mo vyko tarpklasinės kvadrato 
ir krepšinio sporto varžybos 
bei asmeninės smiginio, šaškių 
ir stalo teniso varžybos. Pralai-
mėjusiųjų nebuvo, o kiekviena 
klasė gavo apdovanojimą – po 
didelį arbūzą.

Vakare, sutemus prasidėjo 
neįprastas naktinis tinklinio tur-
nyras. Po ilgo šviesų derinimo, 
tinklinio aikštelės sukinėjimo, 
komandos pradėjo žaidimą. 
Dalyvių gausa pranoko organi-
zatorių lūkesčius. Iš viso užsire-

Sporto aikštelės atidarymo šventė – 
nuo ryto iki nakties

gistravo 9 komandos. Varžybos 
netruko įgauti pagreitį. Netrūko 
emocijų, entuziazmo ir geros 
nuotaikos. Kadangi rudeniška 
naktis nelepino, tai pūstelėdavo 
smarkesnis vėjelis, tai nulašno-
davo lietus, gelbėjo šilta arbata 
ir geras nusiteikimas. Džiugu, 
kad su vyresniaisiais nepabūgo 
susirungti ir jaunieji žaidėjai. 
Buvo sudarytos dvi komandos 
iki 18 metų. Viena iš jų pateko 
į finalą. Varžybos perkopė vi-
durnaktį ir tęsėsi geras pora va-
landų po. Nugalėtojai paaiškėjo 
po įtempto žaidimo. Jais tapo 
„Jaunųjų melagių“ komanda 
(žaidėjai Donatas Kučinskas, 
Marius Bakaitis ir Evaldas Šlyte-
ris). Antroji vieta atiteko jaunajai 
„Tinklinių“ komandai (žaidėjai 
Šarūnas Latvys, Laurynas Kava-
liauskas ir Deividas Žilinskas). 
Trečiąją vietą iškovojo „Žilins-
kio pankų“ komanda (žaidėjai 
Mindaugas Romanovas, Dei-
vidas Ambrazaitis ir Rimvydas 
Ivaškevičius). Naktinio tinklinio 
turnyro laimėtojams ir nugalėto-

jams prisiminimui įteikti rankų 
darbo medaliai. Smagu, kad iki 
šio turnyro vyravusios pesi-
mistiškos nuomonės, ar pavyks 
žaisti naktį, buvo išsklaidytos. 
Pirmas blynas nebuvo prisvilęs, 
tad tikimės, kad ir kitais metais 
pavyks pakartoti naktinį tinkli-
nio turnyrą. Dėkojame turnyro 
teisėjams Linui Klijūnui ir Ode-
tai Vaitiekūnaitei bei visiems 
savanoriams, prisidėjusiems 
prie varžybų organizavimo ir 
medalių gaminimo.

Sporto klubas „Girdžiai“ ir 
Neformali jaunimo grupė 

„Veikiam“

Rugsėjo mėn. 26 d. vyko Jur-
barko rajono kaimo vietovių 
bendrojo lavinimo mokyklų len-
gvosios atletikos atskirų rungčių 
varžybos. Net 3 mūsų mokyklos 
mokiniai užėmė trečias vietas! 
Sveikiname!

3 vietą iškovojo:
Deividas Žilinskas šuolio į 

aukštį rungtyje;
Onutė Petrikytė šuolio į aukštį 

rungtyje; 
Šarūnas Latvys 60m. bėgime.
Šarūnas nubėgo distanciją per 

7,6 sekundes ir pagerino moky-
klos rekordą.

Sveikiname ir džiaugiamės 
mokinių pasiekimais!

Linas kLiJūNaS
kūno kultūros mokytojas 

Trys trečios 
vietos

Šeštokų norai ir 
palinkėjimai sau

Mano svajone laimėti mili-
joną, turėti daug žemės ir ūkio 
technikos, ir kad man sektųsi gy-
venime.                ignas

1 noras - būti geriausiu 
krepšininku. 2 noras - Skraidyt. 
3 noras - būti pačiu greičiausiu. 

Haroldas
Noriu buti ūkininku ir turėti 

daug traktorių.             
 redas

Palinkėjimai sau: gerai mo-

kytis, gerai išsimiegoti, gerai 
praleisti laiką.          

Žydrūnė
Šiais metais norėčiau gauti 

geresnius pažymius. Daugiau 
bendrauti, geriau elgtis. 

Gabrielė
Norėčiau važiuoti į kvadrato, 

futbolo varžybas, į ekskursijas. 
Norėčiau, kad būtų daug kūno 
kultūros pamokų. 

Modestas
Norėčiau laimėti 1 milijoną, 

norėčiau savo motorolerio, dar 
noriu geros meškerės. 

karolis 

Aštuntokų norai ir 
palinkėjimai sau

3 palinkėjimai sau: kad gerai 
mokinčiausi, kad klausyčiau mo-
kytojų, kad būčiau aktyvus. 

ovidijus
Šiais mokslo metais noriu 

gerai mokytis, gerai elgtis ir pa-
rodyti gerus rezultatus sporte. 

Deividas
Aš sau linkiu, kad būtų geri 

pažymiai.              arnas
Linkiu sau gerų pažymių per 

mokslo metus.            karolis 

Devintokų norai ir 
palinkėjimai sau

Linkėčiau sau gerų šių mokslo 
metų, gerai mokytis, būt draus-
mingai, svajoju gerai baigti mo-
kyklą, įstoti į gerus universitetus 
ir būti gera mokine. 

Vida
Linkiu sau daug gerų pažymių 

ir kad neužpultų tinginys kaip 
praeitais metais. 

Juozas
Linkiu sau, ne tik informati-

kos pamokas, bet ir visose kitose, 
klausytis ką sako mokytoja/as, 
bandyt suprasti, daug kantrybės, 
būti daug drąsesne. 

rūta
Patarimai sau: pasistengti 

mokytis, nes kitaip negausiu 
motorolerio, būti drausmingu 
ir t. t. 

šarūnas
Palinkėjimas sau - daug gerų 

pažymių, gerų pasiekimų. 
ernestas

Aš norėčiau šiais metais gerai 
baigti 9 klasę, linkiu sau daug 
dešimtukų, dar norėčiau, kad 
ateitų naujų klasiokų! 

taironas
Netingėt mokytis, stropumo, 

aktyvumo! 
raminta


