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Labas!  

Pasibaigus pirmosioms mokslo metų atostogoms, mes ir vėl 
gyvename žiemos laiku – ilgi vakarai, trumpos dienos... Atsi-
naujinusi „Skambučio“ komanda nė neketina užmigti žiemos 
miegu, tad akylai stebi visus gimnazijoje vykstančius įvykius 
(ir ne tik) bei skuba pasidalinti jais su Jumis visais. Tegu at-
slenkanti žiema Jums, mieli skaitytojai, atneša tik geras emo-
cijas ir džiaugsmą. Nesušalkite! Malonaus skaitymo! 

Redakcija 

 

 

 

Primename: 2013 metų gimnazijos  
simbolis –SKĖTIS 

Po mūsų mokyklą keliauja... skėtis. 

Ne tam, kad apsisaugotume nuo lietaus ar saulės.  

Skėtis – tai mūsų visų saugumas: saugūs tada, kai vieningi, kai 
mus jungia bendra idėja, svajonė ar darbas kartu. Saugūs, kai 
susitelkę draugėn. Skėtis – tai tarsi priedanga nuo to, kas negra-

žu, nemiela, negarbinga. Pagaliau skėtis – tai, kas nekasdieniška, 
ypatinga ar įdomu... Mums nebaisios kasdienybės darganos ar 
karščiai.  

Mes — po skėčiu. Laikykim jį savo rankose tvirtai! 

 

3g klasės naujokų įspūdžiai 

„Šioje mokykloje jaučiuosi gerai. Dauguma klasiokų yra draugiški. 

Mokytojai stengiasi, kad kiekvienas mokinys gerai iš moktų ir 
suprastų dėstomą temą.“ 

„Mokykloje jaučiuosi gerai, niekas neskriaudžia. Šalta, bet paken-

čiama. Sporto salė didelė, graži. Klasiokai draugiški.“ 

„Pasirinkau mokymuisi šią mokyklą todėl, kad mane sužavėjo 
mokyklos aplinka, žmonių draugiškumas bei mokytojai. Per šį 
praėjusį laiką susidariau tikrai gerą nuomonę. Gal ir yra keli  niu-

ansai, bet tai tik detalės... “. 

„Gimnazijoje mokausi jau trečią mėnesį. Įspūdžiai patys geriausi. 
Visa 3g klasė priėmė labai šiltai. Mokykloje jauku, mokytojai 

draugiški, puikūs savo srities specialistai.“ 

„Mokykloje jaučiuosi pakankamai jaukiai. Klasės drauga i  mane 
sutiko labai draugiškai. Mokytojai irgi labai draugiški.“ 

 
 

Nuo šiol „Skambutį“ galite NEMOKAMAI atsisiųsti iš  
gimnazijos svetainės adresu www.kamajugimnazija.lt! 

Ar žinai, kad... 

... šiais mokslo metais gimnazijoje mokosi 223 moksleiviai; 

... čia mokosi  daugiau mergaičių nei berniukų; 

... gimnazijoje dirba 38 pedagogai; 

... daugiaus iai gimnazijoje yra dvyliktokų – 30; 

... mažiausiai moksleivių yra antroje klasėje – čia jų vos du; 

... daugiausiai mergaičių mokosi 4g klasėje – 17; 

... daugiausiai berniukų yra taip pat 4g klasėje – 13; 

... didžiausią klasei tenkantį mergaičių skaičių turi penktokai 
— jų klasėje mergaitės sudaro net 67 procentus. 

... didžiausiu klasei tenkančiu berniukų skaičiumi gali  pas i-

girti  ketvirtokai — berniukai sudaro 56 procentus; 
… šiemet mokyklą paliks jau IX gimnazistų laida. 

 

Visa statistika: 

Klasė  Mergaitės  M % Berniukai  B % Iš viso: 

1 klasė  7 58 5 42 12 

2 klasė  1 50 1 50 2 

3 klasė  6 55 5 45 11 

4 klasė  7 44 9 56 16 

5 klasė  14 67 7 33 21 

6 klasė  7 58 5 42 12 

7 klasė  10 45 12 55 22 

8 klasė  11 52 10 48 21 

1g klasė  12 50 12 50 24 

2g klasė  10 53 9 47 19 

3g klasė  16 62 10 38 26 

4g klasė  17 57 13 43 30 

Kalvių sk. 4 57 3 43 7 

Iš viso: 122 55 101 45 223 

*3 ir 5 grafose - mergaičių ir berniukų pasiskirstymas klasėje procentais  
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— Gerb. Seniūne, pirmiausia 
norime paklausti, kur yra Jūsų 
gimtinė? 

— Gimiau ir augau Lazdijų mies-
te Dzūkijoje. Baigiau Lazdijų 
vidurinę mokyklą. (Lazdijai – 
pasienio miestas — ribojasi  su 
Lenkija.) Beje, Lazdijuose moky-
tojavo ir gyveno poetė Salomėja 
Nėris. Čia yra jos muziejus. 

— Kaip sekėsi mokytis, kur 
studijavote, dirbote? 

— Mokykloje mokiausi gerai. 
Dalyvavau įvairiuose užklasinės 
veiklos būreliuose. Domėjausi 
viskuo (lankiau fotografijos 
būrel į, meno istorijos fakultaty-
vus). Mėgau keliauti, skaityti. 

1978 metais baigiau Lietuvos 
veterinarijos akademiją – zooin-
žinierijos fakultetą ir pagal pa-

skyrimą atvykau dirbti į Salų 
tarybinį ūkį – technikumą. Dės-
čiau specialybės dalykus. Užda-
rius technikumą beveik 20 metų 
dirbau Salų tarybiniame ūkyje, 
Salų kolūkyje, Dviragio žemės 
ūkio bendrovėje — ėjau įvairias 
pareigas. Likvidavus bendrovę 
dirbau Panemunėlio seniūnijoje, 
vėliau Rokiškio rajono saviva l-
dybės žemės ūkio skyriuje vy-
riausiąja specialiste. 

— O ar didelė Jūsų šeima? 

— Su vyru Jonu užauginom 3 
vaikus (du sūnus ir vieną dukrą). 
Šiuo metu jie gyvena savaran-
kiškai. Visi yra sukūrę šeimas. 

— Ką mėgstate laisvalaikiu? 

— Visą gyvenimą labai mėgau ir 
mėgstu keliauti. Aplankiau daug 

pasaulio šalių. Labai mėgstu 
skaityti. Turiu ir nuosavą biblio-
tekėlę. 

— Ar jau teko bendradarbiauti 
su mūsų mokykla? 

— Kamajų seniūnijoje dirbu 
neseniai, todėl dar nesu gerai 
susipažinusi su Kamajų gimnazi-
jos  veikla. Esu dalyvavusi tik 
Rugsėjo 1-osios šventėje. Pla-
čiau galėčiau papasakoti apie 
šventės „Kuc kuc Kamajuos“ 
rengimą ir gimnazijos pagalbą 
organizuojant šią šventę. 

Labai pradžiugino gimnazijos 
neformaliojo ugdymo centro 
mokinių koncertas. Gimnazijos 
neformali gidų grupė „KAS gi“ 
demonstravo fi lmą. Filmas su-
jaudino tiek jaunuosius žiūro-
vus, tiek ir vyresnio amžiaus 

seniūnijos gyventojus. Verks-
nionių kaimo jaunimo kurtame 
fi lmuke labai įtaigiai buvo per-
teiktas gamtos grožis. 

Kamajų bažnyčioje teko ma-
tyti mokinių fotografijos paro-
dą. Gamtos grožis įžiūrėtas 
paprasčiausiame žolės lape. 
Šaunuoliai! 

Kūno kultūros mokytojai or-
ganizavo smiginio, krepšinio 
varžybas. Į jas buvo kviečiami 
visi seniūnijos gyventojai, jau-
nimas. 

Bendradarbiavome su gim-
nazijos mokytojais, kurie mielai 
prisidėjo prie renginio organi-
zavimo. 

Ikimokyklinio ugdymo sky-
riaus auklėtiniai ir pedagogės 
paruošė nuotaikingą progra-
mėlę šventei. 

Galiu pasidžiaugti gimnazijos 
mokinių ir mokytojų leidžiamu 
laikraštėliu „Kamajų strazdukų 
giesmės“. Jame yra įvykių ne 
tik iš gimnazijos bendruome-
nės gyvenimo, bet ir iš visos 
Kamajų seniūnijos. Daug istori-
nės medžiagos apie Kamajų 
Respubliką. 

Norisi paminėti nuotaikingas 
ir malonias akcijas, kurių metu 
moksleiviai aplanko ir seniūniją 
– dalina pačių pagamintus 
atvirukus, „šypsenėles“, dova-
nėles ir t.t. 

—Malonu, jog gražiai atsilie-
piate apie mūsų, mokinių ir 
mokytojų, veiklą. Gal turite 
kokių pageidavimų ar pasiū-
lymų? 

—Norėtųsi, kad į seniūnijos 
organizuojamus susitikimus su 
mokslo, politikos, meno atsto-
vais ateitų dar daugiau moks-
leivių, mokytojų. Gal galėtų 
moksleiviai prisijungti prie 
seniūnijoje gyvenančių vienišų 
senelių globos, informuoti 
seniūniją apie jų gyvenamoje 
vietovėje pastebėtus negaty-
vius ar pozityvius reiškinius. 

— Stengsimės nenuvilti. Labai 
dėkojame už pokalbį ir linkime 
Jums kuo geriausios sėkmės. 

Kalbino Aistė ir Dovilė V. 

Gimnazijos dieną 

vainikavome masiniu 
šokiu 

Kaip jau įprasta , kasmet spal io 

15d. GIMNAZIJA švenčia  savo 
GIMTADIENĮ. Šiemet š ia  proga 
vis i  mokinia i , mokytoja i , ki ti  
mokyklos darbuotoja i  i r net d i -
rektorius būrėsi masiniam šokiui. 
Mat visame pasaulyje garsėjanti  
„Flashmob‘ų“ manija atkeliavo i r 

į mūsų mokyklą! („Flashmob‘as“ 
– ta i  neįprastas koks nors  veiks -
mas, kurį atlieka  grupė asmenų 
viešoje vietoje). Šį kartą tai  buvo 
šokis . Pas i rodymas  vyko lauke 

ant i šgrįsto tako į mokyklą. Va i z-
das  buvo ne tik puikus, bet i r kiek 
neįprastas, nes dvi merginos šokį 

demonstravo ant gimnazi jos  
la iptų stogo. Taip, ant stogo, kad 

vis i  šoktų darnia i . Pas i rodymas  
truko vos  keletą minučių, o repe-
tuota  kone visą pamoką! „Fla sh-

mob‘as“ pritraukė daug smals ių 
akių. Vieni atėjo tik pažiūrėti, bet 
gal iausiai neatsispyrė ir pabandė. 
Patiko? Turbūt ta ip. O kam gal i  
nepatikti  diena, ka i  būna trys  
pamokos, o l ikus i  dienos  da l i s  
smagia i  prabėga l inksmame 
būryje skambant muzika i . 

Raminta 

 

„Flashmob‘ų“ manija atkeliavo ir į mūsų mokyklą.  
(nuotr. R.Čibinskaitės) 
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Mokinių balsas  Menų savaitėje „Menas“ vaikščiojo koridoriais... 

Daug įdomių dalykų gali sužinoti iš mūsų mažųjų ir iš „dičkių“ lūpų, 

pavyzdžiui, apie tai, kas patinka mūsų mokykloje ir patinka ne bet 
kaip, o labiausiai. Pirmiausia užkalbinome vyriausius, nuo „išminties“ 
naštos net sulinkusius dvyliktokus, bet... labai atsiprašome, kad nenu-

rodėme atsakymų autorystės... Atspėkite — kodėl? Taigi... 

 

Rinkimai 

Mokykloje įvyko „mažieji“ rinkimai. Tai jūsų „klasiokų“ nuomonė. Linkime neapsvaigti nuo šlovės ir garbingai išlaikyti gautus „titulus“. 

Titulas 
Klasė 

Klasės siela Klasės draugas Klasės humoristas Juokingiausias draugo posakis Geriausiai mokosi 

1 kl Kipras Braukyla Paulina Skardytė Kamilė Jasiūnaitė „Kudakuoja kaip višta“ (Kipras) Kipras Braukyla 

2-3 kl. Justas Tervydis Vika Strumskytė Rokas Čiurlys „Atėjo ant skambučio“ Justas Tervydis 

4 kl. Brigita Sokaitė Donatas Čiurlys  Jokūbas Smalstys   Brigita Sokaitė 

5 kl. Rimantė Mičelytė Žemyna Vaičionytė 
Edvinas Mikalaičiū-

nas 
„Už Lietuvą, vyrai“ (Edvinas) Rimantė Mičelytė 

6 kl. Austėja Kiliutė Austėja Kiliutė 
Aras Jukna ir Faus-

tas Traškevičius 
„Suvarytas“ (Faustas) Austėja Kiliutė 

7 kl. Aurora Lobovaitė Miglė Čypaitė Rokas Tumonis „Į narniją“ (Lukas) Sandra Macijauskaitė 

8 kl. Vita Vigėlytė Vaidas Macijauskas Gustas Vizbaras „Tik tu iš vysą“ (Ernestas) Vaidas Macijauskas 

9 kl. Arnas Zoluba 
Samanta Kriukelytė 

ir Arnas Zoluba 
Dainius Klebonas „Difuzija“ (Airidas) Arnas Zoluba 

10 kl. 
Paulina Lašaitė ir 
Vaida Mickūnaitė 

Vaida Mickūnaitė Laurynas Zizonis „Tingėjau“ (Raimundas) 
Paulina Lašaitė ir  
Paulius Vaštakas 

11 kl. Monika Nakaitė Ramūnas Mackus Agnius Uldinskas ,,Vas tiek‘‘ (Ernestas) 
Deividas Skavičius ir  

Lina Dabregaitė 

12 kl. Vytas Matiukas Lukas Jukna Lukas Jukna „Daugiau nebedūksiu“ (Greta) Liepa Glinskaitė 

Trys juokingiausi mokytojų posakiai (kas jų autoriai — atspėkite patys) 

„Pasiimi tačką, prisikrauni malkų....“. 

„Kažkas čia vyksta...“. 
„Nu gi teip nu...“. 

Kas labiausiai jums patinka 
mūsų mokykloje? 

-Kel ios merginos. 
-La iptai i r sienos. 

-La isvos pamokos.  
-Va lgykla. 

Koks skaniausias maistas mūsų 
mokykloje?  
-Netikri vaisiai i r daržovės dailės 
kabinete. 
-Neteko va lgyti . 

-Kepsnys džiūvėsėliuose. 

Ir dar: DVYLIKTOKAI NORĖTŲ 

TREČIO AUKŠTO MOKYKLOJE . 

Klausimas pirmokėliams:  
„O kas jums labiausiai patinka 
mūsų mokykloje? 
-Pertraukos. (Justina) 
-Krepš inis .(Lukas) 
-Kūno kultūros pamokos. (Re-
migi jus) 
-Žaisti. (Indrė) 

-Mokytis . (Augustina) 
-Eiti  į va lgyklą. (Kamilė) 

 

Skaniausias maistas pirmokams 
yra maltinukai ir troškinys. 

Pirmokams labai patiko šventė 
„KUC KUC KAMAJUOS“ bei  
„FLASHMOBAS“.  
 

PIRMOKAI NORĖTŲ, KAD JIEMS 
VYKTŲ ŠOKIAI, KAD MOKYKLOJE 
BŪTŲ MOTOCIKLŲ, KAD BŪTŲ 

DVI PAMOKOS IR DVI PERTRAU-
KOS . 

Kalbino Aistė 

 

 

Sugrįžus iškart po atostogų, 
lapkričio 4-8 dienomis buvo 
skelbiama Menų savaitė. Jos 
metu klasės varžėsi, atlikinėjo 

užduotis ir buvo vertinamos. 
Pirmadienį ir antradienį 1-12 
klasių išrinktos komandos 

vaizdavo spalvų pasaulį plaka-
tuose ir kūrė logotipus, skirtus 
menų savaitei. Trečiadienį 
vyko prevencinės pertraukos. 

Jų metu gimnazistai da inavo 
karaokė dainas. Šis smagus 
užsiėmimas subūrė nemažą 
grupę žmonių, norinčių iš-

bandyti savo jėgas. Smagu 
buvo žiūrėti į mokytojus , 
„traukiančius“ savo jaunystės 

dainas. Ketvirtadienį 6-12 
klasės  pristatė madų kolekci-
jas. Mūsų mokyklos merginos 
demonstravo savo sukurtas 

madas. Be to, įvairiose mo-
kyklos erdvėse vyko „Gyvų 
skulptūrų“ paroda. Kiekviena 

klasė ar mokinių grupė, pas i-
rinkusi mokykloje bet kurią 
vietą, turėjo sukurti skulptū-
rinę kompozici ją iš gyvų žmo-

nių. Buvo galima naudoti 
priedus, pvz., suoliukus ar 
kitokius daiktus. Taip pat 
buvo leidžiama visiems kuo 

įdomiau apsirengti, apsivynio-
ti ir pan. O svarbiausia buvo 
tai, kad reikėjo išbūti neju-

dant, nesijuokiant apie 20 
min. Tai tikrai nelengvas iš-
bandymas! Penktadienį vyko 
jau tradicija tapusios  akyvo-

sios pertraukos. Gimnazis-
tams reikėjo surinkti  5 asme-
nų komandą ir didelę „cheb-
rą“ sirgalių. Komandos varžė-

si, jiems reikėjo atspėti, koks 
daiktas yra dėžėse. Visa ši 
neeilinė savaitė mokiniams 

paliko gerą įspūdį. Galima tik 
pasidžiaugti, kad mūsų mo-
kyklos mokytojai ir mokiniai 
tokie aktyvūs ir organizuoja 

tiek daug įdomios ir smagios  
veiklos. Šį kartą norėtume 
padėkoti DAIVAI BALTAKYTEI 

bei RAMUNEI GLINSKIENEI už 
jų idėjas šiai savaitei  ir, žino-
ma, visiems mokiniams, kurie 
dalyvavo . 

Raminta ir Dovilė D. 

Parengė Dovilė D. 
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3g klasės moksleiviai su auklėtoja Regina Narvydiene lankėsi LNK televizijoje. Nuotr. R.Čibinskaitės. 

 

Viena yra žiūrėti televizorių, visai kas 

kita jame „būti“. Televizijos žiūrovai, 
kaip jau ir yra įprasta, sėdi prie žydrųjų 
ekranų, o mūsų gimnazijos vienuolikto-
kams pavyko atsidurti būtent „už“ jų bei 
pamatyti dalį televizinės virtuvės iš arti.  

Galimybė nemokamai apsilankyti LNK 
televizijoje Vilniuje ir dalyvauti aštrių 
pokalbių šou „Yra kaip yra“ filmavime itin 
pradžiugino 3g klasės moksleivius. 
Vieniems tokia patirtis nebuvo naujiena – 

jie jau buvo keliuose kitų televizijos laidų 
filmavimuose, kiti televizijoje lankėsi 
pirmą kartą. Tačiau nei „patyrusių“ nei 
„naujokų“ televizinė virtuvė neišgąsdino. 
Atvirkščiai, juos kaip tik sudomino. 

Šeškinės gatvėje įsikūrusiame LNK 
televizijos pastate tiesiog negali nepaste-
bėti pro šalį praeinančių garsių televizijos 
veidų. Ką čia stebėti – juos buvo galima 
ranka paliesti. Ir kaip visada šie žmonės 

būna „kitokie“ negu kad rodo per 
televizorių“ – aukštesni, žemesni, liesesni, 
storesni ir pan. Bet visgi visi jie čia 
daugiau ar mažiau dirba. O pasižiūrėti, ką 

televizijoje dirba žmonės, tikrai buvo 
verta. 

Vaikščiojo siauriais koridoriais 

Likus gerai valandai iki filmavimo pradžios 
mokiniai turėjo progą pasivaikščioti 

siaurais televizijos koridoriais, o iš jų ir 
užsukti (ar bent jau žvilgtelėti) į keletą 
svarbesnių patalpų. Štai archyve saugoma 
krūva įvairių laidų įrašų. Grimerinėje 
gražinami žmonės, kad būtų mielesni 

televizinei žiūrovo akiai. Eterinėje 
dirbantis žmogus, savaime suprantama, 
rūpinasi eteriu. Jo žinioje yra televizijos 
eterio tinklelis ir jis puikiai žino, ką reikia 
daryti, kad neperjungtum kanalo 

(pavyzdžiui, kada į eterį paleisti reklamą). 
Atsidūrę operatinėje, pro daugybę ekranų 

APIE LAIDĄ: 

Šiame pokalbių šou į aštrias ir 
visuomenei aktualias problemas 

žvelgiama iš pačių įvairiausių pusių, 
nebijoma ir nepopuliarių nuomonių. 

Laida siekia kartais sukrėsti, kartais 
priversti susimąstyti, o kartais – net ir 

apsiašaroti. „Yra kaip yra“ neįsisprau-
džia į temų rėmus. Kiekviena laida turi 

savo istoriją, pašnekovai reiškia 
aštrias, šokiruojančias nuomones. 

Vien iš pavadinimo galima suprasti, 
kad joje siekiama parodyti i l iuzijomis 

nepridengtą realybę. 

plojimų žengia į priekį. Filmavimas 

prasideda. Studijos svečiai – marga 
publika. Štai vienas laidos svečias teigia, 
jog vėžį galima išgydyti paprasčiausia 
soda ir vis kviečia apsilankyti savo 
tinklalapyje. Sutuoktinių pora dalijasi 

savo patirtimi apie ekologišką namą už 
8000 Lt, o kad nebūtų maža, prideda: 
jokio mokesčio už šildymą. Dar viena 
ponia teigia, jog noras padėti kitiems – 
didžiausias egoizmas, nes padėdamas 

kitam, jauti malonumą. Ir kas gali 
pagalvoti, jog diskusija apie išradimus 
taps itin karšta. Tačiau per dvi filmavimo 
valandas netrūko nei juoko, nei rimties. 
Po laidos mokiniai atviravo, kad pavargo, 

nors kai kurie laidos svečiai nestabdomi 
būtų kalbėję dar valandų valandas. Tokios 
jau yra tos pokalbių laidos.  

Deividas 

Pokalbių šou 

„YRA KAIP YRA“ 
žiūrėkite nuo  

antradienio iki 

ketvirtadienio  

20.30 per BTV 

mokiniai galėjo išvysti visus TV studijoje 

kamerų fiksuojamus vaizdus, kuriuos 
mato ir akylai stebi laidos režisierius. 
Būtent jis geriausiai žino, kada ir kokią 
kamerą geriausiai įjungti. Didelį įspūdį 
gimnazistams paliko galimybė pamatyti, 

kaip vyksta filmų ir laidų įgarsinimas. 
Vienas žmogus sėdi už stiklo, prieš akis 
mato tekstą ir tiesiog jį skaito. Tai nėra 
jau taip paprasta, kadangi reikia sugebėti 
labai gera artikuliuoti, kirčiuoti, suspėti ir 

pataikyti kalbėti kartu su filmo herojais ir 
t.t. Kitoje pertvaros pusėje sėdintis 
žmogus prižiūri įgarsinimą. Jei įgarsintojas 
suklysta, garsistas tiesiog atsuka filmą ar 
laidą iki klaidos ir viskas vyksta toliau, 

tačiau, pasak jo, klaidų pasitaiko nedaž-
nai. 

Stebėjo diskusiją apie išradimus 

Nusileidę laiptais žemyn, mokiniai 
patenka į ryškių lempų apšviestą laidos 

filmavimo studiją, kurią jau anksčiau visi 
matė pro operatinėje esančius ekranus, 
tačiau jie čia ne vieni – studijoje jau 
įsitaisiusios ir moksleivių grupės iš kitų 

mokyklų. Gimnazistai susėda. Persėda, 
tiksliau juos persodina. Pamažu pradeda 
rinktis laidos svečiai bei trys nepriklau-
somi ekspertai. Du pastovūs – tai LNK 
realybės šou „Šlovė ir turtai“ kaip vedėja 

debiutavusi Gintarė Gurevičiūtė ir 
žurnalistas, etiketo specialistas aštrialie-
žuvis Giedrius Drukteinis. Trečiasis 
ekspertas buvo pakviestas, atsižvelgiant į 
laidos temą, o ji šįkart yra apie išradimus. 

Prasideda paskutiniai pasiruošimo darbai. 
Operatoriai reguliuoja filmavimo 
kameras. Kai visi susirenka (išskyrus 
laidos vedėją), prasideda plojimų 
įrašymas, pareikalaujantis itin gausių 

aplodismentų iš studijoje sėdinčių 
žiūrovų. Netrukus pasirodo ir pati laidos 
vedėja, eterio „vilkė“ Asta Stašaitytė-
Masalskienė ir lydima dar garsesnių 



5 SKAMBUTIS Nr.: 1 lapkritis, 2013  Kamajų A.Strazdo gimnazijos laikraštis  
 

Tai įdomu... 

 Japonų mokyklose nėra pažymių ar egzaminų. Vaikai tiesiog mokosi. Tačiau 18 metų laiko 

pirmą kartą egzaminą, kuris nulems jiems gyvenimą. 
 Lietuvoje draudžiama neleisti vaiko į mokyklą, nes kitaip grėstų bausmė – vaikas būtų 

atimtas iš tėvų. 
 Kai kuriose D. Britanijos mokyklose mokytojai negali naudoti raudono parkerio taisydami 

mokinių darbus. Manoma, kad tokia spalva yra labai įžeidžianti. 
 Jungtinių Valstijų pagrindinių mokyklų mokiniai turi tik 29 minutes pertraukų per dieną.  

 Dauguma Afrikos vaikų mokosi lauke per didelį karštį arba pašiūrėse. 

 

Kryžiažodis 

     1 S         

2      K         

 3     Ė         

 4     T         

  5    I         

     6 S         

1. Paukštis, su kurio vardu siejasi mūsų gimnazijos pavadinimas. 

2. Patalpa, kurioje mokiniai pietauja. 
3. Pamoka, kurioje mokiniai  gali pasinerti į meno pasaulį. 
4. Kas popieriuje pašalina pieštuko pėdsakus? 
5. Baltas, trapus daiktas, paliekantis žymes lentoje. 

6. Kaip vadinasi patalpa, kur mažesnieji  mokiniai „neatlimpa“ nuo kompiuterių ekranų?  
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Leidžia būrelis„LITTERA“  
13-ieji leidimo metai 

Spygliukas... 
 
Valgykla – puiki vietelė –  

Lekiame eikliais žirgeliais!.. 
Nors galvelėj vėjai ūžia, 
Mums svarbu – prikimšti gūžį... 
 

(Skirta beprotiškai alkstantiems... 
kepsnių, bet ne žinių) 

 

Anekdotų skrynelė 

Mokytojas klausia Petriuko: 
- Kodėl neatlikai namų dar-

bų? 
- Mūsų namuose įvyko 
trumpas sujungimas. 

- Ir ką veikei visą vakarą tam-
soje? 
- Televizorių žiūrėjau. 
- Be elektros? – stebisi mo-

kytojas. 
- Taip, juk turėjau žvakę. 

 

Tėvas skambina kaimynui: 
- Tu sūnui matematikos na-
mų darbus išsprendei? 
- Išsprendžiau. 

- Duok nusirašyti... 

 

- Kaip sekėsi egzaminas? 
Turėjai bėdos su klausimais? 

- Ne, tik su atsakymais… 

 

Pirmokas po pirmos dienos 

mokykloje: 
- Mamyt, tėtis mane apgavo 
- sakė „pirma klasė..., pirma 
klasė...", o ten pasirodo net 

suolai kieti, mediniai. 

 

Du studentai bendrabutyje: 
- Žinai, kuo skiriasi užuolaida 

nuo tualetinio popieriaus? 
- Ne. 
- Aha, reiškia, tai tu!!! 

 

Mokytoja l iepė nupiešti kar-
vę, besiganančią pievoje. 
Petriukas atneša tuščią po-

pieriaus lapą. Mokytoja klau-
sia: 
- O kur žolė? 

- Ją suėdė karvė. 
- O kur tada karvė? 
- O ką ji  veiks ten, kur nėra 
žolės? 

Puslapį parengė Ligita 

Klausimėlis 

Kuri savaitės  
diena ilgiausia? 

(Ketvi rtadienis , nes   

turi  net 14 ra idžių.) 

 

© Visa medžiaga, pateikta „Skambuty -

je“, – laikraščio nuosav y bė. Kopijuoti ir 
platinti be „Skambučio“ redakcijos 

sutikimo draudžiama. 


