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SKAMBUTIS 
KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS 

 

2014-ieji paskelbti Kristijono 
Donelaičio metais, minint lietuvių 
grožinės literatūros pradininko, 
poemos „Metai“ autoriaus 300-
ąsias gimimo metines. 
Jubiliejiniams metams paminėti 
suplanuota daugiau kaip 60 įvairių 
renginių Lietuvoje ir užsienyje. 

Vyriausybė siekia deramai paminėti Kristijono Donelaičio 300-ųjų 
gimimo metinių jubiliejų, visapusiškai įprasminti ir aktualizuoti 
Kristijono Donelaičio kūrybinį paveldą, suteikti nacionalinės kultūros 
ištakoms naujos prasmės, suformuoti tarptautiniu mastu naują temą.  

Jubiliejiniai K. Donelaičio metai įtraukti į UNESCO ir valstybių narių 
2014 m. minimų sukakčių sąrašą. Poemą „Metai" 1977 m. UNESCO 
įrašė į Europos literatūros geriausių kūrinių sąrašą, o K. Donelaičio 
rankraščiai ir laiškai jubiliejinių metų išvakarėse įrašyti į „Pasaulio 
atminties" nacionalinio dokumentinio paveldo sąrašą. 

MŪSŲ POSMAI K.DONELAIČIUI: 

 

Myli būrai Kristijoną Bara būrus Kristijonas — 

Taip, kaip Jonas myli Oną. Baisiai piktas balso tonas... 
Ir mylėtų dar stipriau, Linksta ausys vargšams būrams. 

Jeigu bartų jis mažiau. Kas užtars juos prieš Dievulį? 

 

Šypsos saulė pro langutį, Bėga dienos, bėga metai. 

Slunkius mąsto apie būtį. Dirba būrai — ponai mato. 

Ko gi jam daugiau norėti, Tik nenaudėliai visi 

Jei temoka tik gulėti? „Simuliuoja“ sau linksmi. 

(Deividas) 

 
„Skambutį“ galite NEMOKAMAI atsisiųsti apsilankę gimnazijos svetainėje adresu: www.kamajugimnazija.lt 

 

2014 metų gimnazijos simbolis – LAIPTAI 

 

 

 

2013/2014 Nr. 2 

Leidžia būrelis 

„L I T T E R A“ 
 

100-DIENIS 

Sėkmės kelias visada veda į aukštį – į mokslo, 
veiklos, savęs tobulinimo aukštumas. Maži mūsų 
žingsneliai padės jas pasiekti ar bent priartėti. 
Svarbiausia — nugalėti save ir žengti pirmyn. 
Būkime atkaklūs, turėkime aiškų tikslą – savo 
kalną ir kopkime į jį mažais laipteliais ar plačiais 
LAIPTAIS. Tik nuo mūsų valios ir pastangų 
priklausys, kokių tikslų sieksime mokydamiesi, 
dirbdami, bendraudami,  ugdydami save. 

Tad pirmyn! 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ŠIMTADIENIS - viena gražiausių, jaunatviškiausių ir 
linksmiausių mokyklos švenčių. Vienuoliktokai 
priminė mūsų mokyklos abiturientams, kad šiems 
liko dar šimtas – ne tik išbandymo, laukimo, bet ir 
šimtas svajonių, tikėjimo, nerimo — dienų. Dar 
šimtas mokyklinio gyvenimo dienų. (3 psl.) 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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INTERVIU 
Mūsų interviu su vienu iš 

geriausiai besimokančių 
gimnazistų — DEIVIDU 

SKAVIČIUMI (3g kl.) 

Ar taip pat puikiai mokeisi 

Panemunėlio mokykloje 
kaip mūsų gimnazijoje? 

Galbūt kiek per drąsiai 

pasakyta, jog „puikiai“. Arčiau 

tiesos būtų tiesiog „labai 
gerai“.  O jei rimtai, dalykų 

vidurkiai praktiškai identiški. 
Reikėtų padėkoti Panemunėlio 

SVEIKINAME OLIMPIADŲ/KONKURSŲ/FESTIVALIŲ 
PRIZININKUS/LAIMĖTOJUS 

Sandra Matuliauskaitė 4g I vieta Rajoninė dailės olimpiada D.Baltakytė 
Paulina Lašaitė 2g III vieta Rajoninė 9-10 kl. lietuvių k. olimpiada N.Markevičienė 
Rugilė Kubiliūtė 8 II vieta Rajoninė 5-8 kl. lietuvių k. olimpiada M.Staškevičienė 
Tautvydas Jasiūnas 7 I vieta 5-8 kl. matematikos olimpiada 
   (Nacionalinė moksleivių akademija) A.Uldinskas 
Tautvydas Jasiūnas 7 I vieta Rajoninė matematikos olimpiada A.Uldinskas 
Paulius Vaštakas 2g III vieta Rajoninė matematikos olimpiada A.Uldinskas 
Romualdas Stukas 3g III vieta Rajoninė matematikos olimpiada A.Uldinskas 
Sandra Macijauskaitė 7 I vieta Lietuvos matmintinio čempionatas A.Uldinskas 
Vaidas Macijauskas 8 IV vieta Lietuvos matmintinio čempionatas A.Uldinskas 
Vaidas Macijauskas 8 II vieta Rajoninė fizikos olimpiada J.Beleišienė 
Austėja Kiliutė 6 III vieta Geografijos konkursas ,,Mano gaublys‘‘ J.Zaveckienė 
Tautvydas Jasiūnas 7 III vieta Geografijos konkursas ,,Mano gaublys‘‘ J.Zaveckienė 
Vaidas Macijauskas 8 III vieta Geografijos konkursas ,,Mano gaublys‘‘ J.Zaveckienė 
Komanda ,,Keturakiai‘‘ 2g I-II vietos ,,Europrotų‘‘ konkursas J.Vygėlienė 
Brigita Sokaitė 4  Aš moku rašyti lietuviškai D.Tymukienė 
Skautai 2g II vieta Skautų dainų konkursas D.Baltakytė 
Rimantė Mičelytė 5 Profesionaliausias kūrinio atlikimas A.Mičelienė 
   rajoniniame fortepijoninės muzikos festivalyje  

MOKINIŲ PAŽANGUMO IR LANKOKUMO DUOMENYS 
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1 Rita Zovienė 100 - 168 - - - 

2 Zita Vilienė 100 - 72 100 - 75 

3 Zita Vilienė 100 - 235 100 - 286 

4 Danutė Tymukienė 100 - 434 100 - 477 

5 Arvydas Uldinskas 100 8,7 387 100 - 357 

6 Zita Šivickienė 100 8,6 200 100 8,6 199 

7 Audronė Stočkuvienė 95,45 7,4 529 85,71 7,6 422 

8 Vilma Steputaitienė 85,71 7,1 836 100 7,6 769 

1g Jolanta Zaveckienė 91,67 7,5 654 95,45 7,5 676 

2g Jolanta Vygelienė 89,47 7,9 727 89,47 7,7 634 

3g Regina Narvydienė 96,15 7,7 721 95,45 7,8 945 

4g Ramunė Glinskienė 90,00 7,3 1065 89,67 7,4 1187 

 Iš viso 95,7 7,78 6028 95,96 7,73 6703 

 

GIMNAZIJOS 
PIRMŪNAI 

 
1 KLASĖ 

Kipras Braukyla 
Paulina Skardytė 

2 KLASĖ 

Augustas Merkys 
Aurelija Svietojūtė 

(Kalvių sk.) 

3 KLASĖ 

Justas Tervydis 
4 KLASĖ 

Brigita Sokaitė  
Agnė Venslovaitė  

(Kalvių sk.) 
5 KLASĖ 

Rimantė Mičelytė 
Edvinas Mikalaičiūnas 

Nerilė Rudokaitė 
6 KLASĖ 

Austėja Kiliutė 
Monika Žilytė 

7 KLASĖ 

Lina Gastilavičiūtė 
Sandra Macijauskaitė 

8 KLASĖ 

Vaidas Macijauskas 
1G KLASĖ 

Aušrinė Juodelytė 

 

 

2 G KLASĖ 

Vidmantė Balaišytė 
Paulina Lašaitė 

Vaida Mickūnaitė 
3 G KLASĖ 

Monika Nakaitė 
Deividas Skavičius 

4 G KLASĖ 

- - - 

 

 

 
 

pagrindinės mokyklos 

mokytojams, jog mus gerai 
paruošė gimnazijai. Ačiū jiems! 

Kas tave motyvuoja gerai 

mokytis? 

Gerai mokytis motyvuoja 
pažįstami, o labiausiai tėvai. 

Stengiuosi jų nenuvilti, o taip 
pat ir pats savęs. 

Ar daug laiko praleidi 
besimokydamas? 

Paskaičiuokim.  Apytiksliai 
mokykloje praleidžiu 7 

valandas, o namų darbams 
tenka skirti nuo 1 iki 3 valandų 

(priklausomai nuo dalyko). Tad 

apie 9 valandas per parą nėra 
labai daug. Laiko poilsiui 

dažniausiai užtenka. 

Ką patartumei kitiems, 

kurie taip pat nori puikių 
rezultatų? 

Mokytis reikia pradėti nuo 
pirmos klasės, o gal net ir 

anksčiau. Nors tai skamba gal 

ir kvailai, tačiau vyresnėse 

klasėse bus žymiai lengviau. Ir 
nebūtinai daugiau laiko reikia 

skirti tiems dalykams, kurie 
sekasi sunkiau. Geriau tobulinti 

tai, kas tau sekasi geriausiai.  
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ŠIMTADIENYJE VIENUOLIKTOKŲ IŠBANDYMAI 
DVYLIKTOKAMS 

 
Gimnazijos vienuoliktokai dvyliktokams surengė tikrą „Išlikimo“ šou civilizacijos nepaliestoje saloje. 

 

 

Šimtadienis - viena gražiausių, 
jaunatviškiausių ir linksmiausių 
mokyklos švenčių. 
Vienuoliktokai priminė mūsų 
mokyklos abiturientams, kad 
šiems liko dar šimtas – ne tik 
išbandymo, laukimo, bet ir 
šimtas svajonių, tikėjimo, 
nerimo — dienų. Dar šimtas 
mokyklinio gyvenimo dienų. 

 Abiturientai pateko į kruizą 
„100“, bet, deja, linksmybėms 

KAZIUKO MUGĖ 

Kovo 7-ą dieną Kamajų 
gimnazijoje šurmuliavo Kaziuko 
mugė. Pradinukų koridoriuje 
išsirikiavo prekiautojų „turgelis”. 
Mokiniai siūlė nusipirkti 
įvairiausių skanėstų bei savo 
rankomis padarytų  darbelių. Tą 
dieną mokykloje veikė ir klubo 
kavinukė „Pas Kazį“, kur visus 
norinčius ką nors paragauti 
aptarnavo šaunios „padavėjos“. 
Per pirmą pamoką pradinių 
klasių mokiniai žaidė įvairius 
žaidimus. Buvo daug smagaus 
juoko ir skambių dainų! 

Kaziuko mugė mūsų akimis 

„Kaip ir kiekvienas metais 
mokykloje vykstanti Kaziuko 
mugė man paliko didelį įspūdį. 
Dirbdama mokyklos klubo 
kavinėje „Pas Kazį“ buvau labai 
nustebinta matydama tiek daug 

 

DVIGUBA 
 ŠVENTĖ 

Kas gali nežinoti, kokia Lietuvai 
svarbi yra Vasario 16-oji. O ar 
kas susimąstė, kad ši svarbi data, 
kada Lietuvos valstybėje buvo 
atkurta nepriklausomybė, galėtų 
sietis su vasario 14-ąja - Meilės 
diena? Kamajų Antano Strazdo 
gimnazijoje šios dvi šventės 
buvo sujungtos į vieną!  

Vasario 14-osios rytą 
gimnazistai ir visi mokyklos 
darbuotojai susibūrė į 
valstybinės šventės minėjimą, 
giedojo „Tautišką giesmę”. 
Šventę praturtino Flashmob'as, 
mokiniai lauke rinkosi bendrai 
nuotraukai, rankose laikydami 
„širdis”, iš kurių sudėliojo 
Lietuvos vėliavą. Visą dieną 
gimnazijoje veikė „Meilės vartai“ 
— čia jaunuoliai galėjo 
nusifotografuoti su savo 
poromis ir ne tik... Kad visiems 
būtų linksmiau, dešimtokai 
suorganizavo viktoriną iš 
įvairiausių klausimų apie 
Kamajus, Lietuvos istoriją, 
geografiją. 5-8 klasių viktorinos 
laimėtojais tapo 8 klasė, o tarp 
1-4g klasių nugalėjo 1g. Taigi, 
mūsų mokyklos bendruomenė 
išradinga — švenčiame rimtai… 

 

Vėlai vakare ėjau namo. 

Pamačiau, kad priešais einanti 

mergina paspartino žingsnį. 

Pradėjau greičiau eiti ir aš.Tada 

ji pasileido bėgti. Aš taip pat. 

Čia ji kad pradės rėkti! Na, aš 

irgi, iš visų plaučių. Net 

neatsisukau pažiūrėti, nuo ko 

bėgam… 

 

 

Lieknėjimo receptas:  

Pirmadienis – nedidelis obuolys, 

Antradienis – morkytė,  

Trečiadienis – stiklinė  

neriebaus kefyro,  

Ketvirtadienis - pusė banano,  

Penktadienis - viena bulvė,  

Šeštadienis – iškrovos diena, 

Sekmadienis – laidotuvės.  
 

 

prasidėjus atsitrenkė į ledkalnį 
ir atsirado negyvenamoje 
saloje. Ten jie sutiko laukinių 
žmonių gentį, kuri norėjo 
išbandyti atvykėlius. 
Abiturientai puikiai įveikė 
nelengvas užduotis — saloje 
išgyveno sėkmingai! 

„Šimtadienis man visuomet 
atrodė kaip ypatinga, jauki ir 
linksma šventė. Šiemet tuo 
įsitikinau ir pati. Įspūdžiai 

neišdilo iki šiol. Palmės, laužas 
ir visa gentis laukinukų 
sušiauštais plaukais leido 
pasijusti kaip tikroje saloje. 
Smagu prisiminti genties 
šokius, dainas, dvyliktokų 
šypsenas atliekant linksmas 
užduotėles ir staiga žiniuonei 
atsiradusius apsireiškimus… 
Manau, Šimtadienis pavyko 
puikiai! Šaunuoliai dvyliktokai! 

Aistė 

linksmų veidų, norinčių kažką 
įsigyti. Taip pat galima 
pasidžiaugti mūsų mažaisiais 
— pradinukais, kurie 
kiekvienais metais vis tobulėja 
ir padaro vis gražesnių 
darbelių.“ Aušra G. 

„Buvo draugiškas 
aptarnaujantis personalas.“ 

Martynas T. 

„Džiugu, kad mūsų mokykloje 
vyksta tokia šventė kaip 
Kaziuko mugė. Vaikams smagu 
pardavinėti savo pagamintus 
darbelius, o ir vyresniems 
įdomu pasižiūrėti, ką jie 
prigamino. Klubas „Ara” jau 
nebe pirmus metus džiugina 
visus kviesdamas į savo 
kavinę.“ 
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MINTYS IŠ DEŠIMTOKŲ RAŠINIŲ APIE  
JAUNIMO KULTŪRĄ BEI MOKSLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
redaktorius: SKAVIČIUS Deividas 
korespondentės: ČIBINSKAITĖ Raminta DRUČIŪNAITĖ Dovilė 

 JASIŪNAITĖ Aistė VAIČIONYTĖ Dovilė 
 ANDRIŪNAITĖ Ligita 

korektorė: MARKEVIČIENĖ Nijolė Rinko ir maketavo „Skambučio“ redakcija 

 

„Dažnas mieliau praleis vakarą 

prie televizoriaus žiūrėdamas 

pigią bulvarinę laidą nei  

pasiimdamas knygą ar nueidamas į 

teatrą.“                                      
Vaida 
 

„Jaunuolis turėdamas galėjimų 
mokytis, gali pasiekti daug daugiau, 
dalyvauti visuomeniniame gyvenime, 
užimdamas jauno, bet protingo, 
išsilavinusio individo vietą.“  

Evaldas 
 

„JAUNIMAS PATS KURIA SAVO STILIŲ.“  
Ligita 
 

„Jaunimas savo galvas kiekvieną 
dieną užpildo informacija, kurios 

jam niekada neprireiks.“ 
Evelina 

„Retas, kuris nesidomi naujosiomis 
technologijomis, kurios užima jo 
gyvenime gan daug laiko, keičia 
mąstyseną ir elgesį.“  

Ligita 
 

„Dabar jaunimui yra labai svarbūs draugai, 

mylintys tėvai, reputacija ir ateitis.“ 

Ligita 
 

„Kažkur giliai turim kultūros alkį, 
kurio nejaučiam, o jis, tyliai 

žudydamas , varo mūsų protą į 
kultūrinę dehidrataciją.“  

Evelina 
 „Jaunimui reikia visko: ir draugų, ir pasilinksminimų, bet dvasinis 

augimas turėtų būti svarbiausia.“  

Lauryna 

„Labai svarbus faktorius yra mokėjimas 
mokytis, nes juk mokytojai visu šimtu 
procentų neparuoš tavęs gyvenimui.“  
Paulina 
 

„Dažnai mokytojai susiduria su 
problema – dabartinis jaunimas 

nebemoka mokytis ir nebenori išnaudoti 
galimybių, kurios jiems yra taip lengvai 

prieinamos.“  

Paulina 
 

„Jaunuoliai, kurie turi 
gyvenimo tikslą, moka 
mokytis, stengiasi dėl savo 
ateities ir žino, jog kryptingas 
ir nuoseklus mokymasis – 
žingsnis gero ir prasmingo 
gyvenimo link, yra 
autoritetas augančiam 
žmogui.“  
Paulina 
 

Lauryna 
 

„Jaunimui vienas iš aktualiausių 

dalykų yra vakarėliai.“ 

 Jurgita 

„Šiuolaikinis jaunimas 

daugumai senyvo amžiaus 

žmonėms atrodo 

nemandagus ir vulgarus.“  
Lina 
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