GIMNAZIJOS AKTUALIJOS
STUDIJOS

Su gimnazija atsisveikino 32 dvyliktokai. 13 iš jų mokėsi
Jūžintuose. Geriausiai egzaminus išlaikė Arnas Zoluba ir
Dovydas Taraila. Studijas VGTU pasirinko Aušrinė Juodelytė,
Dainius Klebonas, Arnas Zoluba. VDU studijuos Gabija
Ališauskaitė, Iveta Pranskūnaitė. Dovydas Taraila ir Diana
Kuznecova įstojo studijuoti VU. Daugelis abiturientų
studijuos įvairiose Lietuvos kolegijose, kiti – verslo
mokyklose. Linkime sėkmės.
KLASIŲ AUKLĖTOJAI
1 kl.- Rita Zovienė
2 kl.- Rima Paunksnienė
3 kl.- Zita Vilienė
4 kl.- Danutė Tymukienė
5 kl. – Jolanta Vygėlienė
6 kl.- Genutė Pavilonienė
7 kl. – Ramunė Glinskienė
8 kl. – Rita Merkienė
1g kl.- Arvydas Uldinskas
2g kl.- Zita Šivickienė
3g kl.- Audronė Stočkuvienė
3bg kl. (Jūžintuose) Neringa
Ragelienė
4g kl.- Vilma Steputaitienė

NEFORMALUSIS UGDYMAS
,,Sportuok ir būsi sveikas‘‘ ( vad. R. Merkienė)
Jaunieji istorikai ( vad. R. Narvydienė)
Jaunieji žurnalistai (vad. N. Markevičienė )
,,Žaisdami mokomės‘‘ ( vad. G. Pavilonienė)
Keramikos studija (vad. D. Baltakytė)
,,Jaunasis matematikas‘‘ (vad. A. Uldinskas)
,,Žvorūnė‘‘ (vad. J.Vygėlienė)
Dainavimo studija (vad. R. Glinskienė)
,,Tirli- tirli – dūda‘‘ (vad. R. Glinskienė)
,,Linksmieji klavišai‘‘ ( vad. R. Glinskienė)
,,Galvočiukai‘‘ (vad. D.Tymukienė)
,,Smalsučiai‘‘ (vad. R. Zovienė)
Laukiame Jūsų ir gimnazijos neformalaus
ugdymo skyriuje.

Kontaktiniai duomenys:
Mokyklos telefono nr. – 27147, 8-612-89176,
el. paštas – kamajugimnazija@gmail.com,
adresas internete – www.kamajugimnazija.lt
Leidinį parengė gimnazijos administracija

Kasmetinis Kamajų Antano Strazdo gimnazijos informacinis leidinys
2017 m. rugsėjo 1 d.
Tas pats siauras keliukas per mišką.
Išsikeroję medžiai su nenumaldomai rausvėjančiom
šermukšnių ašarom.
Ir vasara pasilieka už posūkio...
Pasiimk šitą paveikslą, įsidėk į kuprinę namų šilumą,
paukščio sparnų ilgesį ir keliauk...
Savo kelyje išgyvenk pačių įdomiausių akimirkų,
išmok pačių svarbiausių žodžių, s u t i k ž m o n e s , kurie eis drauge su
Tavimi.
Smagaus,
spalvingo,
išradingo,
prasmingo
mokyklinio Rugsėjo.

MOKSLO METŲ IR UGDYMO PROCESAS
Pradžia- 2017 m. rugsėjo 1 d.
Atostogos
Rudens atostogos – 2017 m. spalio 30 d.- lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos – 2017 m. gruodžio 27 d.- 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos – 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos – 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Mūsų vasara
KŪRYBINĖ - KRAŠTOTYRINĖ STOVYKLA
Birželio 19 – 23 dienomis Ieva Batjanaitė ir Simona Šeputytė (IIIg) dalyvavo
5 dienų kūrybinėje – kraštotyrinėje stovykloje Kunigiškiuose ( Anykščių raj.)
Jos tema: „Piešiame piliakalnius ir pilis Kajetono Sklėriaus tėviškėje”.
Mergaitės klausėsi muziejininko R. Guobio, tautodailininkės, keramikės,
tapytojos Dangyros Pyragaitės bei archeologo, istorijos mokslų dr. Gintauto
Zabielos paskaitų. Stovyklautojai vyko į pažintines- edukacines ekskursijas ,
aplankė Kernavės archeologijos ir istorijos muziejų-rezervatą, Ukmergės,
Žiogų, Palatavio, Šeiminiškėlių piliakalnius. Be to, vyko ir praktiniai
užsiėmimai. Mokiniai fotografavo matytų apylinkių vietoves, lipdė molinius
suvenyrus, mokėsi piešti vadovaujami meninio ugdymo vadovės mok. K.
Striukienės. O kur dar relaksaciniai patirčių, dienos įspūdžių ir atradimų
aptarimai vakarais prie laužo.

Į tris dienas Vilniuje vykusias Lietuvos jaunimo dienos birželio
23-25 dienomis vyko ir grupelė mūsų gimnazisčių. Tai jau
aštuntoji katalikiško jaunimo šventė, kurios tema "Tiesa padarys
jus laisvus". Šventėje netrūko daug įdomių veiklų, užsiėmimų ar
renginių: diskusijų, sportinių varžybų, maldos vakarų,
žvaigždžių koncerto „Siemens“ arenoje ir kt. Temos ar
užsiėmimai buvo labai įvairūs: nuo Ukrainos karo iki tikėjimo
iššūkių šiandien, nuo šeimos vertybių iki misijų Afrikoje.
Jaunimo dienas vainiko istorinis įvykis – Teofiliaus Matulionio,
vyskupo ir kankinio, beatifikacijos šventė. Jaunimas džiūgavo,
kad gali būti šio įvykio liudininkais.

PRIMENAME

Socialinė- pilietinė veikla privaloma visiems 5-10 klasių mokiniams.
Nustatomas valandų skaičius: 5 kl.- 5 val., 6 kl.- 7 val. , 8 kl. – 10 val., 1g kl.12 val., 2g kl.- 14 val. Socialinės- pilietinės veiklos turinys derinamas su
mokyklos tradicijomis, bendruomenės poreikiais, pilietiškumo ugdymu ir
projektine veikla. Klasės auklėtojai stebi, analizuoja, apibendrina
informaciją, informuoja tėvus apie mokinių socialinės- pilietinės veiklos
sėkmingumą.
Kontroliniai darbai. Mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip
vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne
vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų
ir šventinių dienų.
2018 m. balandžio – gegužės mėn. gimnazijoje vyks 4, 6, 8 kl. standartizuoti
ir 2 kl. diagnostiniai testai.
2g (10) kl. mokiniams baigiantis ugdymo procesui vyks privalomas
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.
Elektroninis dienynas. Dienynas pasiekiamas adresu http://sistema tamo.lt.
Visa informacija skelbiama tik dienyne, todėl būtina kasdien juo naudotis. Iki
kiekvieno mėnesio 7 dienos auklėtojai atspausdins popierinę praėjusio
mėnesio ataskaitą. Nauji mokiniai ir jų tėvai prisijungimo kodus gaus pirmąją
ar antrąją rugsėjo savaitę.
Mokymosi pažangos ir pasiekimų aplankai. Šiais metais vėl bus naudojami
aplankai, kuriuose mokiniai segs visą svarbiausią mokymosi informaciją –
pamokų tvarkaraščius, mokinio taisykles, mėnesių ataskaitas, duomenis apie
daromą pažangą ir pasiekimus. Mokiniai kaups su mokytojais aptartus
mokymosi pažangą iliustruojančius darbus ( testus, kontrolinius, kūrybinius).
Sukaupta informacija bus aptariama auklėtojo-tėvų-mokinio pokalbiuose arba
individualiuose susitikimuose su dalykų mokytojais. Toks pažangos
stebėjimo būdas labai stiprina mokymosi motyvaciją ir gerina mokinių
pasiekimus.
Sveikata. Iki rugsėjo vidurio visi mokiniai privalo būti pasitikrinę sveikatą ir
turėti tai patvirtinančias pažymas.

