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TARP GERIAUSIŲ 

Mūsų gimnazija pateko į geriausių 
Lietuvos mokyklų penketuką pagal 
olimpiadų rezultatus. Apie tai 
skelbia žurnalas „Reitingai―, 
kuriame, beje, publikuojamas ir 
išsamus interviu su gimnazijos 
matematikos mokytoju metodininku 
ARVYDU ULDINSKU, parengusiu 
ne vieną olimpiadų nugalėtoją.  

 

SKAMBUTIS 
{ Nr. 2, 2014 m. gruodis } 

Spalio pabaigoje mus pasiekė 
džiugi žinia — gimnazija pateko 
tarp 10 Lietuvos ugdymo įstaigų, 
parengusių geriausius Pažangos 
projektus. Iš viso Švietimo ir 
mokslo ministerijos skelbtame 
konkurse dalyvavo 311 mokyklų. 

Projektą „Mokinio ugdymosi 
pažangos stebėsena“ parengė 
direktoriaus pavaduotoja Olivija 
Saranienė. Projekto idėja labai siejasi 
su švietimo prioritetais — dėmesio 
kiekvienam mokiniui, jo poreikiams, 
sėkmėms ir nesėkmėms stiprinimu. 
Projekte numatytas mokinių ir 
mokytojų kompetencijų tobulinimas, 
įvairių pažangos stebėjimo būdų 
išbandymas pamokose, individualių 
pokalbių su mokiniu ir jo tėvais 
organizavimas ir kt. Įdomiausia 
projekto patirtis bus užfiksuota vaizdo 
siužetuose ir leidinyje. Tikėtina, kad 
visa tai padės stiprinti mokinių 

motyvaciją, jų atsakomybę už 
ugdymosi rezultatus, stiprins 
mokyklos ir šeimos ryšius. 

Lapkričio mėn. 23-25 d. 

projekto komanda —14 

mokyklos bendruomenės 

narių — lankėsi Estijoje. 
Turėjome puikią galimybę 
susipažinti su Estijos švietimo 
sistemos ypatumais, lankytis 
ugdymo įstaigose. 
Per paskaitą „Estijos švietimo 
sistema― pranešėja SirjeAher 
apžvalgė naujoves, pristatė 
Estijos patirtį naudojant 
lanksčius mokymo/si 

metodus. Lankydamiesi 
Talino Sudalina mokykloje 
susipažinome su mokyklos 
veikla, mokinių ir tėvų 
bendradarbiavimo principais, 
paramos mokiniui sistema. 
Talino Zoologijos sodo 
Edukacijos centre mums buvo 
pristatytas naudingas, 
svarbus, naujas ir labai 
įdomus įvairių institucijų 
bendradarbiavimo pavyzdys 

— „Gyvenimiška patirtimi 
paremtos programos ir 
darbas su gabiais 
moksleiviais aplinkos švietimo 
centre―. Jüri gimnazijoje 

susipažinome su gimnazijos 
veikla, mokymosi procesu, 
paramos sistema ir 
mokyklos vertybėmis.  
Sužavėjo ramūs, kūrybingi, 
draugiški žmonės, šilti, 
dalykiški susitikimai. 
Manome, kad suradome 
partnerių tolimesnėms 
veikloms, parsivežėme 
daug naujų idėjų, puikių 
įspūdžių. 
Laisvu nuo užsiėmimų metu 
grožėjomis žiemišku Talinu, 
aplankėme amžinai jauną 
studentišką Tartu miestą. 
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KALĖDINIS PAŠTAS  

MALONU SVEIKINTI IR BŪTI PASVEIKINTIEMS! 
P.S. Apgailestaujame, jog prie puikių sveikinimų  
neradome autorių, bet vis vien nuoširdžiai dėkojame.  
AČIŪ! 

 

 

SVEČIUOSE... BENDRAKLASIAI  

Buvo keista, kai sužinojome, kad 3bg klasė nuo šiol yra... Jūžintuose, bet 
tikrai smagiai jautėmės, kai sužinojome, kad įvyks „trečiokų“ pagausėjimas...  

Prieš šių metų Gimnazijos dieną buvo suplanuotas susitikimas su jūžintiškiais 

— Juozo OttoŠirvydo mokyklos vienuoliktokais. Su nekantrumu jo laukėme, 
norėjome susipažinti su bendraamžiais. Gimnazijos diena buvo netradicinė — 
vyko orientacinės varžybos. Visi pasiskirstė į komandas. Mums tai buvo labai 

naudinga.... „Susimaišėme“ ir varžybose dalyvavome kaip dvi komandos. 
Susibičiuliavome. Šiltai, deja, su liūdesiu išlydėjome naujus bendraklasius. Dabar 
laukiame kitų susitikimų!  

 

TRUMPAS INTERVIU 
Švenčių išvakarėse kalbinome gerbiamą 
Kamajų kleboną Andrių Šukį.  

–Ką Jums reiškia Šv. Kalėdos?  

–Jėzaus Kristaus Gimimą. 

–Gal galėtumėte pasidalinti 
prisiminimais, kaip Jūsų šeimoje buvo 

švenčiama ši šventė vaikystėje?  
–Būdavo jaukus ir dvasingas Kūčių 

vakaras. Šv. Kalėdų rytą visi puškuodavome 
į bažnyčią ir valgydavome skanius 

pusryčius. Visai taip pat — kaip ir šiandien. 

–Ką norėtumėte patarti ar palinkėti 
Kamajų gimnazijos mokiniams bei 
mokytojams artėjančių švenčių proga?  

–Nebijoti Dievo! 
Kalbino Raminta 

Kalėdų pėdom ateis Naujieji 
metai dar vieni,  

Tegul jie būna džiaugsmo, 
brandžių sumanymų ir Laimės 

kupini. 

Mokytoja ALVYDA 
 

Sveikinu su artėjančiomis šventėmis. 
Linkiu gauti daug dovanų, turėti 
gerų pažymių, puikiai mokytis. 

Linkiu daug meilės, lai mės, 
džiaugsmo ir artimųjų ši lumos!  

Linksmų Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų!  

AGNĖ V. 
 

Sveikinu visus su gražiomis ateinančiomis 
šventėmis, linkiu didžiausios laimės, pinigų ir 

daug daug juoko bei laimingo gyvenimo!  

EGLĖ SMALSTYTĖ  
 

Kalėdos apkabina širdis taip karštai,  
Kad nori ar nenori — sutrupa ledai 

Ir tarsi pumpurai išsilukštena 
žodžiai, meilės sklidini: 

Būkim kaip saulė viens kitam geri...  
Šiltų ir jaukių Šv. Kalėdų.  

AKVILĖ  
 

Sveikinu visus visus 
su Šventom 

Kalėdom!!! :)  

BRIGITA  
 

DVYLIKTOKAI — JĖGA, EGZAMINUS IŠLAIKYS VISADA!!! 
Didelės sėkmės ir ištvermės ruošiantis egzaminams!  

Sveikinu visus mokyklos 
žmogeliukus (mokytojus, 

darbuotojus, bendraklasius ir 
moksleivius) artėjančių švenčių 
proga :) Linkiu pačių šilčiausių 

ir gražiausių švenčių su 
artimais žmonėmis.  

Mielieji, 
Linkiu Jums, kad šios Šv. Kalėdos 
atneštų į Jūsų namus jaukumą ir 

šilumą, kad ateinantys metai 
žadėtų naujas viltis, būtų turtingi ir 

dvasingi. Lai tas gerumas ir 
jaukumas, papuošiantys šventinį 
metų laikotarpį, neapleidžia Jūsų 
namų ir šventėms pasibaigus, o 
nuoširdžios šypsenos švyti Jūsų 

veiduose ištisus metus! 

SAMANTA ALEINIKOVAITĖ  
 

Linkiu, kad Šv. Kalėdų 
žvaigždė nušviestų Jums 
naują gali mybių kelią, 
pažertų gražių idėjų, 

suburtų bendraminčius 
prasmingiems darbams! 

Malonių švenčių ir laimingų 
Naujųjų metų!  

 

Linkiu, kad Šv. Kalėdų žvaigždė nušviestų Jums naują 
galimybių kelią, pažertų gražių idėjų, suburtų bendraminčius 
prasmingiems darbams! Malonių švenčių ir lai mingų Naujųjų 

metų!  

Nesiliaukit svajoti! Šiltų 
ir jaukių švenčių!  

Artėjančių švenčių proga mokytojams ir 
mokiniams norėčiau palinkėti gero poilsio, 

gražių ir šiltų švenčių su mylinčiais 
artimaisiais ir draugais :)  
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JAUNIMO LYDERIŲ KLUBE IR MŪSŲ GIMNAZISTĖS  

Jaunųjų lyderių klubas (JLK) — tai jaunimo nevyriausybinė organizacija, 

vieta, kur kiekvienas jaunas žmogus gali  išbandyti save įvairiose srityse, 
realizuoti seniai puoselėtas svajones, įgydamas žinių ir patirties kiekvieną 
dieną. JLK įkurtas 2004 metais. Klubo misija — ugdyti lyderio savybes, atrasti ir 
išreikšti save vadovaujantis žmogiškumu kaip vertybe . Jaunųjų lyderių klubo 

narėmis tapo ir mūsų gimnazijos vienuoliktokės: Vidmantė, Ligit a ir Lauryna. 
Sveikiname ir l inkime kūrybingos veiklos! 

 

KALĖDINĖ APKLAUSA  

Skelbiame beveik dvi savaites trukusios 
mokinių ir mokytojų kalėdinės apklausos 
rezultatus: 

5-10 Lt (1,45-2,90 €)— tokią sumą, už kurią 
klasėje būtų galima keistis dovanomis , 
nurodė dauguma mokytojų, o didžioji dalis 

mokinių sutiktų išleisti  po10-15 Lt (2,90-
4,35 €)klasės draugo dovanai. 

Apklausa parodė, jog mokiniams dovanas 
visgi yra maloniau gauti  (26), negu duoti 

(22).  Mokytojai mieliau dovanoja patys  (2 
prieš 5). 

Geriausios dovanos mokiniams:  
pinigai, dovanų čekis  (25); 

artimųjų dėmesys  (24); 
bilietas į koncertą, teatrą ar kiną (20); 
knyga (17); 

kelionė (16). 

Geriausios dovanos mokytojams: 
artimųjų dėmesys (4); 
bilietas į koncertą, teatrą ar kiną (2); 

knyga (2). 

Į klausimą  Ar siunčiate laiškus su 
kalėdiniais atvirukais savo draugams, 
giminaičiams?mokytojai atsakė taip: 

Ne. Pasveikinu telefonu/internetu (4); 
Taip. Labai smagu tokiu būdu gauti 
sveikinimą  (2); 

Ne. Pasveikinu asmeniškai/įteikiu atviruką 
pats (1). 

O mokiniai: 
Ne. Pasveikinu asmeniškai/įteikiu atviruką 

pats (17); 
Ne. Pasveikinu telefonu/internetu (16); 
Taip. Labai smagu tokiu būdu gauti 

sveikinimą (13); 
Ne. Siųsti sveikinimus paštu - atgyvena (2). 

Apklausoje dalyvavo 48 mokiniai  
ir 7 mokytojai 
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GIMNAZIJOS MOKINIŲ KLUBUI – 15 

Spalio 17d. gimnazijos mokinių klubas ARA šventė 15 -ąjį gimtadienį. AROS nariai į 
šventę pasikvietė buvusius klubiečius. Pasveikinti gražaus jubiliejaus proga atvyko ir 
gimnazijos direktorius A. Tymukas, kiti  garbingi svečiai. Šventės metu buvo prisiminti 

visi, priklausę klubui, be abejo, ir prezidentai. Kaip ir įprasta visiems gimtadieniams 
svečiai  žaidė žaidimus, valgė tortą. Sveikiname visus ,,ariečius” ir klubo sumanytoją 
Daivą Baltakytę! Tikimės, kad ARA ir toliau gyvuos ir sulauks kito gražaus jubiliejaus! 

 

 

„KETURAKIŲ“ PERGALĖ RUDENS SEZONO „EUROPROTUOSE“ 

Baigėsi intelektualaus žaidimo „Europrotai“ rudens sezonas. Keturis lapkričio 
mėnesio trečiadienio vakarus  Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir 

jaunimo literatūros skyriuje dėl nugalėtojo titulo varžėsi šešios komandos, kurios 
turėjo parodyti, ką žino apie Europos kultūrą, meną, sportą, kulinariją, geografiją, 
istoriją, ES struktūrinius fondus, kiną, muziką, įžymius žmones ir kt. Gimnazijos 
komanda „Keturakiai“, kurią sudarė PAULIUS VAŠTAKAS, ALVYDA VADEIKIENĖ, 

DAIVA MALCIENĖ, IRENA DAVAINYTĖ, KĘSTUTIS JUŠKA  ir kapitonė JOLANTA 
LAŠIENĖ, tapo nugalėtoja. 

Sveikiname! Jūs šaunuoliai, jūs — tikri euroeruditai! 

O mums komanda siunčia vieną klausimėlį. Atsakykite:  
„Banzai-parašiutizmas“ yra labai ekstremali parašiutizmo atmaina.  
„Banzai-parašiutizmo“ pasaulio rekordas yra 53 sekundės.  
Kuo ypatingas yra „banzai-parašiutizmas“?  

 

 

 

 

 

KAS YRA JOULUPUKIS? 

Ketvirtokas:  „Tai , kai būna didelė 

sniego banga?“ 
Vienuoliktokas: „Snaigė.“ 
Dešimtokė:„Augalas kažkoks.“ 

Dešimtokas: „Eglutės dekoraci ja .“ 
Trečiokas: „Tu esi jaulupukis .“ 

Antrokas:„Dovana.“ 
Pirmokė:„Snieguolė su kepure.“ 
Mokytoja:„Jaunas pūkas.“ 

Mokytoja: „Kažkas susi ję su burtais...“ 
Mokytoja: „Žmogus, kuris vietoj Kalėdų 
Senelio išnešioja dovanas .“ 

 
 

Tačiau iš tikrųjų... Joulupukis 
(joulupukki) yra suomiškas 
Kalėdų Senelio pavadinimas. 

Suomiškai joulu reiškia Kalėdas, 
o pukki – ožį, taigi tiesioginis 

joulupukki vertimas būtų 
„Kalėdų ožys“. 

 
 

Klausinėjo Ligita 
 

 

ANEKDOTŲ SKRYNELĖ  

Kalbasi mama i r dukra:  
- Mama, turiu tau naujieną...  

- Gal gavai 10 iš matematikos 
kontrolinio?  
- Mam, sakiau naujieną, o ne s tebuklą. 

 
Moksleivių ekskursi ja apžiūrinėja  
eksponatus  istori jos muziejuje.  

Du mokiniai sustoja prie mumijos i r 
kalbasi :  
- Matai  koks jis apibintuotas?  
- Matau. Ir kas jį taip sužalojo? 

 
Suvalki jos  mokykla. Chemi jos  pamoka:  
-  Mokiniai, matote, aš dedu šią monetą 
į spi ri tą. Kaip manote, ar ji iš ti rps?  

-  Žinoma, kad ne!  

-  Teisingai , o kodėl?  
-  Jei ji  galėtų išti rpti, tai jūs ten jos  
nedėtumėte! 

 
- Alio, čia 5B auklėtoja? Mano sūnus 
negalės šiandien atei tį i  mokyklą.  
- Taip.O kas čia  kalba?  
- Mano tėtis,-atsako Petriukas... 
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MŪSŲ „MAŽOS“ EILĖS...  REDAKCIJA 

Sninga   Žiema 

Sninga, sninga, sninga,  Štai žiemužė atskubėjo, 

Krenta purios snaigės.  Mes nebijom šalto vėjo.  

Sukasi ratu tarytum  Tu, žiemuže, nebaisi- 

Mažos žiemos deivės.  Kailiniuoti mes visi. 

Sninga, sninga, sninga...  Kiškiai brenda per pusnynus, 

Kokia nakt is žvaigždėta!  Nes kiškienė kepa blynus. 

Dar n iekur nematyta,  Bus žiema labai ilgai,  

Dar n iekur neregėta.  Dar negrįš pas mus  gandrai... 

Deividas   Daiva 

 

Gali būti, kad plauksite pasroviui, nes prieš srovę 
plaukti sunku, tad imkite pavyzdį iš Meilutytės. Galite 
justi kūno drebulį arba oro trūkumą, bet jei įnirtingai 
irsitės į priekį, minėti simptomai dings. Nepamirškite 

vienos geros tiesos: plaukiojama įvairiais stiliais, o 
skęstama vienu... Jei kas nors ir sunku, tai dar 

nereiškia —neįveikiama. Griebkite sėkmę ir pirmyn! 

1G 

Šie mokslo metai jums žada nerūpestingas dienas, laisvės 
pojūtį. Tačiau pernelyg neatsipalaiduokite, nes galite 
prarasti savo įgūdžius. Nusimato finansiniai sunkumai, 
kurie nebus apvalinami jūsų naudai. Vairavimo menas 
nebus itin sudėtingas, bet kartais galite neišsilaikyti 
posūkyje, jei pamesite galvą (jei taip nutiks, tai koks 
skirtumas, kiek ten buvo smegenų...). Jei galvą visad 
išlaikysit vietoj, tai ir toliau vertėtų daug galvoti, bet jei tą 
kas nors darys atvirai, tai gali iškristi smegenys... Apskritai 
bus neblogai. 

3G 

2015–ieji — permainų ir iššūkių metas. 
Likimas blaškys, vėjas gali ūžauti ir lietus 

nulyti.... Metų viduryje galimas 
gyvenamosios vietos pakeitimas. Atsiras 

naujų pažinčių, bet pasitaikys ir audringų, 
neramių naktų, ypač gegužės mėnesį... 

Birželis irgi gali būti nepalankus — gali 
atsirasti protinė anemija arba ištikti 

užtemimas (viename iš 
pusrutulių).Patartina vadovautis devizu: 

„Norint suvirškinti žinias, reikia ryti jas su 
apetitu―. Sotinkitės, nors tektų gyventi 

sunkiomis klizmatinėmis sąlygomis... 

4G 

Jūsų laukia nelengva užduotis — suderinti 
mokymąsi su neprognozuojamomis 
hormonų audromis bei meilės proveržiais. 
Pavasariop teks pamiklinti liežuvį ir 
atskleisti savo retorinį talentą... Birželio 
pradžią pasitiksite su nerimu, apkvaitę 
nuo gudobelės ekstrakto, mat  nuo 
įsivaizduojamų grėsmių varikliui gali 
pritrūkti tepalo... Galima dvasinio 
pakrikimo grėsmė, kurią įveiksite, jei be 

perstojo vartosite žinių šaltinio vandenį... 
2G 

Norite tikėkite, norite ne... 
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