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Skambutis
Kamajų Antano Strazdo gimnazijos laikraštis

Vėl spalis. Rudeniška branda.
Spalvų, krintančių lapų, paslapties
laikas. Mieguisti rytai, ankstyva
tamsa – gyvenimo ratas sukasi,
sukasi...
Ir Bobų vasara. Voratinklių gijos,
vidurdienio saulės šypsena – paskutiniai šilti atodūsiai.
Ar spėji pasidžiaugti bent viena iš
tų akimirkų, mielas Mokytojau?
Būk laimingas. GYVENK.
Pavaduotoja Audronė

Mieli Mokytojai,
Gražios Jūsų šventės
proga linkime ...
...kad Jūsų veiduose esanti šypsena niekada nepradingtų, kad nenustotumėt mylėti savo darbo, svarbiausia,
kad visada būtumėte laimingi ir savo
džiaugsmu dalintumėtės su savo mokiniais. Gražios šventės! (4g kl.)

... kad niekuomet nepamirštumėte buvusių mokinių. Linkime, kad Jus visuomet lydėtų teisybės kelias,
kad visuomet būtumėte
laimingi ir mylimi. (3g kl.)

... kad nepritrūktų kantrybės, puikių minčių pamokoms ir laiko mūsų
darbams taisyti! (1ag kl.)
... ir toliau turėti kantrybės mus
mokyti ir perduoti savo žinias. Linkime, kad Jums šviestų kelią gyvenimo žibintas, kad greitai susilauktumėte vaikų arba anūkų. Tad būkite
laimingi, gerbiami Mokytojai. Ačiū,
kad mus mokote ir suteikiate žinių.
(1bg kl.)

... kad turėtumėte jėgų mus mokyti
ir perduoti savo žinias taip, kaip darėte visada. Juk nuo Jūsų priklauso
mūsų ateitis, Jūs padedate statytis
gyvenimo pamatus. Ačiū! (8 kl.)
... kad būtumėt stiprūs, laimingi,
kantrūs, pinigingi. Linkime greitai
nepasenti, gerų mokinių, nieko
neužmiršti. (7 kl.)

... kad visi mokiniai Jūsų klausytų,
daug meilės, daug džiaugsmo, daug
sveikinimų! Sveikiname su mokytojų diena! (6 kl.)

... kad niekuomet nepritrūktumėte idėjų ir visad
išliktumėte pozityvūs, kant- ...linkime Jums mokinukų ir kad morūs, išradingi. Išlikite žavūs, kyti būtų nesunku. (5 kl.)
energingi ir visada būkite
laimingi! (2g kl.)

-Mūsų interviu-

Nuo praėjusio pavasario mūsų gimnazijai vadovauja
direktorė LORETA GROCHAUSKIENĖ. Mokytojo dienos išvakarėse naujoji mokyklos vadovė mielai sutiko pasidalinti mintimis.

Ar galėtumėte įvardinti tris Jus labiausiai nustebinusius dalykus, atvykus dirbti į šią mokyklą?
Sudėtinga įvardinti tris labiausiai nustebinusius dalykus, tačiau norėčiau pasakyti, kas mane nudžiugino. Tai
šilti bendruomenės tarpusavio santykiai, nuoširdumas, aktyvūs mokiniai.
Ką pirmiausia norisi pasakyti ar paprašyti mokinių, jų tėvelių ar kt.? Lūkesčių, be abejo, turite?
Labai norisi atnaujinti gimnazijos muziejų (juk jis kažkada buvo), jį įrengti neformaliojo švietimo skyriaus
patalpose — tai būtų simboliška, nes šiame pastate yra buvusi Kamajų mokykla. Taip pat ugdymui išnaudoti
gimnazijos teritoriją – įrengti teritorijoje augančių medžių ir krūmų pažintinį taką ir dar daug visko... Mūsų
gimnazija turi galimybių būti išskirtine, nes joje yra galimybės mokiniams tobulėti visapusiškai ne tik pamokų
metu, bet ir neformaliojo švietimo skyriuje, kurio veiklą dar norisi plėsti ir tobulinti. Dar turime mažiukus
ikimokyklinio ugdymo skyriuje... O mano lūkesčiai tokie, kad visi čia besimokantys mokiniai, jų tėveliai,
mokytojai bei kiti gimnazijos darbuotojai nuoširdžiai bendradarbiautų, jaustųsi gimnazijos šeimininkais,
siūlytų idėjas, o įvairius klausimus svarstytume ir spręstume visi kartu.
Kas paskatino rinktis nelengvą pedagogo kelią?
Niekada negalvojau, kad pedagogo kelias yra sunkesnis už kitus kelius. Manau, nėra nė vieno lengvo darbo, o
kai rinkausi pedagogės darbą, tai galvojau, kad įdomu ir smagu bendrauti ir dirbti su vaikais bei jaunimu, t
aip tebegalvoju iki šiol.
Kas Jums svarbu gyvenime kaip žmogui ir kaip vadovui? Kokiais įsitikinimais ar
autoritetais
vadovaujatės?
Man, kaip žmogui ir kaip vadovui, labai svarbu nuoširdus bendravimas, atsakingumas, sąžiningumas,
atvirumas, susitarimų laikymasis bei visos kitos bendražmogiškos vertybės.
Kokią šalį svajojate aplankyti (o gal jau aplankėte) ir kodėl?
Nesu prisiekusi keliautoja, buvau ne kartą užsienio šalyse, bet man labiau patinka Lietuvoje (nesvarbu, kad
mūsų jūra šalta). Neturiu svajonės aplankyti kokią nors šalį, tačiau Lietuvoje yra dar ne vienas kampelis, į kurį
norėčiau nuvykti.
Būtų įdomu sužinoti, kuo užsiimate laisvalaikiu, gal turite užslėptų hobių?
Laisvalaikį leidžiu pagal nuotaiką: kartais geras koncertas, kartais filmas, spektaklis, kartais knyga ar žurnalas,
bendravimas su draugais.
Ko norėtumėte palinkėti mokytojams artėjančios profesinės šventės proga?
Mokytojams profesinės šventės proga linkiu šilto ir nuoširdaus bendravimo tarpusavyje, gero sutarimo su
mokiniais, sėkmingo profesinio tobulėjimo, daug įdomių, prasmingų akimirkų, šiltos rudeninės saulės ir tegu
tie krentantys nuo medžių nuostabių spalvų lapai įkvepia naujiems darbams ir iššūkiams.
Ačiū. Jums taip pat linkime didelės sėkmės.

Apmąstymų akimirkos...
TU esi MOKYTOJAS…
Tu gimei tą akimir ką, kai klausimas išsiver žė iš vaiko bur nos. Buvai daug kuo
ir daug kur.
Tu – Sokratas, raginantis jaunimą pažinti pasaulį per klausimus.
Tu – H. K. Andersenas, daugybėje pasakų atskleidžiantis tiesą.
Tu – M. Collins, kovojanti už kiekvieno vaiko teisę į mokslą.
Tu pr iklausai tai grupei mokytojų, kur ių veidai ir var dai gr eitai pamir štami, tačiau pamokos ir asmenybės mokinių darbuose išlieka ilgai.
Tau per vieną dieną tenka pabūti aktor iumi, dr augu, slauge, gydytoju, tr ener iu, pamestų daiktų
ieškotoju, pinigų skolintoju, taksistu, psichologu, tėvu, pardavėju, politiku, paslapčių saugotoju.
Tu – paradoksas. Geriausiai kalbi atidžiai klausydama(s). Tavo didžiausi gabumai – iš mokinių pagarbiai
priimti tai, ką jie duoda.
Tavo tikslas – ne materialios vertybės, nors visada ieškai mokiniuose slypinčių lobių. Nuolatos bandai
įžvelgti ir padėti prasmingai panaudoti kartais giliai po pralaimėjimų griuvėsiais pasislėpusius gabumus.
Gydytojas suteikia žmogui progą gyventi per vieną stebuklingą akimirką, o Tu gali stebėti atgimstančią
vis naujais klausimais, mintimis ir draugystėmis asmenybę.
Tu – kovotojas, kasdien kariaujantis prieš nuolatinį neigiamą požiūrį, baimę, abejingumą, prisitaikėliškumą ir apatiją. Laimei, turi puikius sąjungininkus: Intelektą, Smalsumą, Tėvų paramą, Individualumą, Kūrybingumą, Tikėjimą, Meilę ir Juoką. Visi jie atkakliai Tave remia.
Tavo pr aeitis pilna pr isiminimų. Dabar tis – viliojanti, pilna nuotykių ir smagumo, nes Tau leista prisiliesti prie ateities.
Parengta pagal J. W. Schlatter
Yra daugybė dalykų, kurie mums rūpi, kuriuos, palietę rankomis, savo mintimis, sušildome arba nužudome.
Yra daugybė dalykų, dėl kurių mes įsižeidžiame arba įžeidžiame, pykstame arba mylime. Bet visame tame gyvenimo voratinklyje svarbiausias — žmogus... Net jei jis ir nėra tavo artimas. Tu paprasčiausiai skaitei jo knygas, sekei jo likimą televizijos ekrane ar žurnalo puslapiuose.
Taip. Aš kalbu apie išėjusią rašytoją Jurgą Ivanauskaitę. Apie suvokimą, kad nėra nieko nuoširdžiau ir gražiau
kaip pats gyvenimas. Net jei lemta žinoti, jog Laikas nebe tavo draugas, „... staiga atsiradęs suvokimas, kad
kiekviena diena yra didžiausia dovana, kokią tik įmanoma gauti, nuo buvimo pasaulyje nulupa daugybę
nereikšmingų smulkmenų, kvailų įsitikinimų ir beprasmių įsipareigojimų“(J. Ivanauskaitė). Išdidi, graži, iki paskutinio atodūsio kalbanti su tavim ir tau – ypatingo talento moteris, iš savo Likimo kūrusi dienoraštį apie akimirką, kuri gali būti ilgesnė ir puikesnė už šimtmetį.
Amžinoji Mįslė – kas buvo pirmas Mintis ar Žodis? Jei mintis – tuomet žodžiai nemindžiotų žmogaus, neleistų
keroti besaikiam troškuliui TURĖTI. O jei žodis? Ištremia tave į tą salą, kur vien žodžiai karaliauja. O mintis seniai palaidota...
Galvoju apie tai, kas AMŽINA ir kas LAIKINA. Kai pasaulis gyvens be tavęs, kažin kas pasiliks? Tuštybės ir turėjimo apraizgytas bėgimas ar nuoširdus akių blyksėjimas? Vieną sekundę. Vieną vienintelę laimės akimirką...
Tikrai nesu pesimistė. Ir apie visa tai kalbu tik todėl, jog žinau, kad esi supamas daugybės nuostabių dalykų. Tik
kartais reikia pasitikrinti, ar dar moki JAUSTI. Ne tik išvedinėti logiškas formules.
,,... Gyvenu puikiai. Saulė šviečia tiesiai į veidą. Matau gluosnį, kurio šakos spindi kaip sidabrinės“
(J.Ivanauskaitė).
Tokia akimirkos kaina ir dovana.

Audronė Gabienė

Mes žinome, kur einame, ko siekiame. Ar nepamiršote jūs?..
MISIJA
Esame bendruomenė, ugdanti žmogų, gebantį savarankiškai ir atsakingai gyventi šiuolaikinėje
informacinėje visuomenėje.
Mokykla nėra vien žinios ar informacija, tai ĖJIMAS Į PRIEKĮ. Reikia, kad žmonės apskritai
susikalbėtų (L. Donskis)

VIZIJA
Mūsų gimnazija – moderni, atvira nuolatinei kaitai, saugi ir bendruomeniška mokykla.
Pilietis – tai visų pirma žmogus, kuris tapatina save su labai konkrečiais dalykais: su draugais, klase, aplinka, šalimi, nėra jiems abejingas ir gyvena ne tik dėl savęs (L. Donskis apie
mokyklą, susikalbėjimą ir pilietiškumą)

TAI MŪSŲ FILOSOFIJA
VERTYBĖS – kiekvieno gabumai ir talentas, bendruomeniškumas, atvirumas
kaitai, saugi ir jauki ugdymosi aplinka, atsakomybė.

Mokiniai dažnai šefuodavo, padėdavo senyvo amžiaus žmonėms: kapodavo ar kraudavo malkas, nuimdavo
derlių, patvarkydavo aplinką ir pan.

Mokiniai vykdavo į kolūkines talkas
skinti obuolių, kasti bulvių, rauti burokų, rinkti dirvose akmenų... Talkos vykdavo ne vieną dieną —
kartais net savaitę...

Už nedrausmingumą statydavo į
kampą, svarstydavo mokytojų posėdžiuose, pranešdavo tėvams...

ŽVILGSNIS ATGAL
arba KAIP MOKĖSI MŪSŲ
TĖVAI SOVIETMEČIU...

Per pertraukas reikėdavo judėti —
vaikščioti (dažniausiai po du) koridoriais
ratu. Dažnas tai darydavo su knyga rankoje...

Kiekvieną penktadienį mokykloje vykdavo šokiai, bet tik vyresniems mokiniams...

Mokiniai turėdavo tiems laikams būdingus atributus: uniformą, spaliuko ženkliuką, pionieriaus kaklaraištį ar kt.

Pamokos vykdavo ir šeštadieniais... Atostogos trukdavo tris
mėnesius.

Į mokyklą tekdavo vykti (ir grįžti
iš jos) maršrutiniais autobusais.Daug kam iki autobusų stotelės būdavo toloka...

Išvykos į užsienį buvo tik graži
svajonė (ne tik mokiniams, bet
ir suaugusiesiems).

Miškuose buvo rengiamos orientacinės varžybos, kurios
vykdavo kartais net kelias pa-

MOKOMĖS, STUDIJUOJAME
Iš 24 pernai mokyklą baigusių mokinių keturi studijuos universitetuose (Vaidas –VU, Rugilė – KTU, Audra - ASU, Agnė – LSU), šeši – kolegijose (Vita ir Ugnė – KK, Virginija ir Modestas M. – VTDK, Mantas – PK, Marius –
ŠK), profesinėse mokyklose mokysis penki mokiniai ( Vilniuje – Donatas, Mykolas ir Maksas, Kaune – Asta, Jūratė – Anykščiuose), Aurelija, Džeirana ir Aleksandra išvyko į užsienį, na, o likusieji dirba arba ruošiasi tapti
savanoriais .
Stebint keleto paskutiniųjų metų rezultatus ryškėja keletas tendencijų: pirmoji - mažėja mokinių, stojančių į
universitetus, daugėja besirenkančių studijas kolegijose. Mano nuomone, tai lemia kilstelėta konkursinio balo kartelė. Kasmet stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimai griežtinami (pernai minimalius reikalavimus įgyvendino 90 proc., šiemet 86 proc. stojančiųjų). Antroji tendencija, pastebima ne tik mūsų gimnazijoje – kasmet vis daugiau mokinių niekur nestoja – pasirenka darbą Lietuvoje ar užsienyje. Populiarėja vakarietiška
tendencija, jau įsitvirtinanti Lietuvoje, - tai Gap year, kai po mokyklos baigimo jaunuoliai neskuba studijuoti,
bet daro pertrauką tarp mokslų — keliauja, savanoriauja, išbando įvairias veiklas. Tai leidžia žmogui išmėginti
save pačiose įvairiausiose sferose, įgyti patirties.
Mokiniams patarčiau: klauskite savęs, ką norite veikti gyvenime, kuo užsiimti, kokį darbą dirbti. Ieškokite galimybių siekti tikslų, kurti, eiti į priekį. Kaip sako Lietuvos šou verslo atstovas Remigijus Žiogas, tikėkite savimi
– taip lengviau padaryti dalykus, kurie atrodo neįmanomi!
Mokyt. Vilma S.
P.S. Karjeros koordinatorė VILMA STEPUTAITIENĖ teikia individualias konsultacijas mokiniams bei jų tėvams
ketvirtadieniais nuo 15.30 iki 17 val. (tikybos kabinete).

..O mes, mokiniai, ar žinome, kad besimokydami mokykloje turime daug ką įgyti, nes
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