
 

 

 

 

                   Mokslo metai baigėsi... 
Jau ima tolti dienos, kai gyvenome, mokėmės, 

bendravome KITAIP.  
Bandėme įveikti laiko  

(o gal visagalio Likimo) iššūkius. Ir įveikėme... 
Lengviau ar sunkiai, ramiai ar sudirgę, atskirai 

ar sutelkę visas pajėgas... Ūgtelėjome. 
Subrendome... Galbūt. Svarbiausia — kažką 

pažinome, supratome, patyrėme, išmokome... 
Tiesa? 

Dabar — laikas pailsėtiǃ  

Sveiki sulaukę ATOSTOGŲǃ 
                                                                                                              ,,Skambučio‘‘ redakcija 

 

APIE 

NUKRITUSĮ ŽEMĖN DEGANTĮ RAUDONIU AGUONOS ŽIEDLAPĮ. 

APIE 

PABIRUSIAS RUGIAGĖLIŲ DIENAS. 

APIE 

LAIKĄ, SRŪVANTĮ  TARP PIRŠTŲ. 

APIE...  

TAKU – IKI LIETAUS IR SAULĖS, 

IKI MILIJONŲ MAŽŲ AKIMIRKŲ... 

                              VASARA ČIA PAT, TUOJ UŽ POSŪKIO. NEPRAEIK PRO ŠALĮ... 
 

 (APIE VASARĄ KAIP APIE GYVENIMĄ) 

 

                                                                       Pavaduotoja Audronė Gabienė 
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DIDŽIUOJAMĖS...__________________________________________________ 

Sveikiname labai gerai besimokančius mūsų gimnazistusǃ  
Štai mūsų šaunuoliai: 

 

 
  1. Austėja Kiliutė, 4g 

2. Rimantė Mičelytė, 3g 
3. Augustė Dirdaitė, 8 
4. Kipras Braukyla, 7 

5. Meda Braukylaitė, 6 
6. Jonas Bagdonavičius, 6 

7. Erika Marija Ciceu, 3 
8. Kotryna Sokaitė, 3 
9. Ugnius Tervydis, 3  

10. Benas Jasinevičius, 2 
11. Laurynas Karpau, 2 

12. Marijus Meškauskas, 2 
13. Urtė Šileikytė, 2 

14. Austėja Rimkutė, 1 
15. Tajus Sakalauskas, 1 

 

 

 

Džiaugiamės ir sveikiname konkursų, olimpiadų 

prizininkusǃ 

Mokinio vardas, 

pavardė, klasė 

Konkurso, olimpiados pavadinimas Vieta Rengęs mokytojas 

Rimantė Mičelytė, 3g Rokiškio r. 9-12 kl. mokinių lietuvių 

kalbos  ir literatūros olimpiada 

II Audronė Stočkuvienė 

Rimantė Mičelytė, 3g Rokiškio r. 11 klasių mokinių 

biologijos olimpiada 

II Jolanta Vygėlienė 

Urtė Šakalytė, 1g Rokiškio r. 9-12 klasių mokinių 

meninio skaitymo konkursas 

II Audronė Stočkuvienė 

Tomas Stukas, 8 kl. Rokiškio r. 8 klasių mokinių fizikos 

olimpiada 

III Jolanta Beleišienė 

 



 

Kiti gimnazistų pasiekimai 

Ema Čiplytė (1g kl.) Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra‘‘ Rokiškio r. 

savivaldybėje užėmė VII vietą (mokyt. A. Uldinskas) 

Augustė Dirdaitė (8 kl.) už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių k. ir 

literatūros konkurse ,,Olympis-2020‘‘ apdovanota II laipsnio diplomu (mokyt. N. 

Markevičienė)  

Rimantė Mičelytė (3g kl.) Tarptautiniame edukaciniame anglų k. konkurse ,,Olympis-

2020‘‘  apdovanota I laipsnio diplomu (mokyt. J.Šliominienė) 

Andrius Gaidamavičius (5 kl.) Tarptautiniame edukaciniame lietuvių k. ir literatūros, 

biologijos ir istorijos konkurse ,,Olympis-2020‘‘ apdovanotas III laipsnio diplomu 

(mokyt. A. Stočkuvienė, J. Vygėlienė, A. Vadeikienė) 

 GIMNAZIJA už dalyvavimą Gamtosauginių mokyklų programoje vėl apdovanota 

ŽALIĄJA vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu. 

• • • • • 

2g klasės mokiniai dalyvavo interaktyviose ekonomikos pamokose 

                   Naujas EBPO tyrimas parodė, kad pagaliau mūsų                                           

penkiolikmečių finansinio raštingumo žinios artėja 

                                                                              prie tirtų šalių vidurkio. 

Vis daugiau moksleivių žino ne tik apibrėžimus, 

                                                                                      bet geba vertinti ir analizuoti 

                                                                                         realius ekonomikos reiškinius. 
 

 Penkiose interaktyviose pamokose aktyviai dalyvavo ir pasiekė gerų rezultatų šie 

mokiniai: Agnė Venslovaitė, Brigita Sokaitė, Šarūnė Kaušakytė, Laima Butkytė, 

Milgeidė Alšauskaitė, Lukas Gylys. 

• • • • • 

Mūsų gimnazijos mokiniai, istorijos būrelio nariai savo darbeliais prisidėjo prie 

pilietinės iniciatyvos, skirtos Gedulo ir Vilties dienai paminėti. 

 
„Aitvaras“ kaip simbolis, žmonių sąmonėje 
turi teigiamą prasmę – jis, kaip ir žmonių 
svajonės, yra laisvas ir plazdenantis ore. 
Žmonės, kurie buvo ištremti, neteko visko: 
Tėvynės, namų, artimųjų, laisvės ir galimybės 
rinktis. Tačiau svajones, viltį galėjo turėti, 
neišsiduodami ir tvirtai saugodami savo 
širdyje... 

  



 

SIŪLOME____________________________________________________________ 

Pamokoms vykstant nuotoliniu būdu jaunųjų istorikų būrelio nariai gavo užduotį  
apsilankyti kokiame nors Lietuvos muziejuje, susijusiame su mūsų krašto istorija, 
kultūra, ir pasidalinti įspūdžiais. Štai keletas gimnazistų įžvalgų iš jų ,,kelionių‘‘... 
 

,,Lankiausi virtualiame ,,Geležinkelių muziejuje". Sužinojau apie geležinkelio plombas (tai švino 

antspaudas, apsauginis ženklas, kabinamas ant vagonų). Mačiau stiklinio butelio eksponatą, kuris 

1930 m. buvo įmūrytas Radviliškio geležinkelio stoties sienoje, taip pat Šiaulių kelio ruožo 1926 

metų nuotrauką. Mačiau traukinio mašinistų aprangą bei jos detales. Muziejus labai įdomus, pilnas 

įdomių eksponatų. Būtų išties įdomu nuvykti ir realybėje.‘‘ (Agnė S.) 

 

,,Apsilankiau Kauno rajono muziejuje Raudondvaryje. Visai nesitikėjau, kad taip įdomiai, aiškiai ir 

labai informatyviai sužinosiu apie šį dvarą, Tiškevičių šeimos istoriją ir net apie patį kompozitorių 

Juozą Naujalį. Įspūdžiai puikūs! Tikrai dar ne viename muziejuje apsilankysiu. Pritariu  ,,virtualaus‘‘ 

Benedikto Tiškevičiaus žodžiams: ,,Ar jūs girdite, kaip dainuoja vėjai? Jeigu ne, būtinai atvykite 

pasiklausyti." Būtų labai smagu vėliau atvykti su visais istorikais ir išgirsti vėjų dainų, pamatyti 

viską savomis akimis, gyvai.‘‘ (Agnė V.) 

,,Lankiausi Palangos gintaro muziejuje. Labai patiko interjeras, baldai. Ypač grafienės kabinetas  —

mažas, bet jaukus ir moteriškas:). Muziejus atrodo didelis, yra net keli salonai, kurių pavadinimai 

ypač įdomūs, pvz., Mėlynasis salonas, Raudonasis salonas (deja, jie nei raudoni, nei mėlyni...). Taip 

pat buvo įdomu morfologijos salėje pamatyti įvairaus dydžio, formų nešlifuotus gintarus. Sudomino, 

manau rasiu progą nuvykti ir apžiūrėti  viską gyvai.‘‘ (Saulenė D.) 

,,Lankiausi virtualiame muziejuje ,,Europos Parkas‘‘. Jame pamačiau ,,Šviesos rūmus‘‘, ,,Šviesos 

aktą‘‘, ,,Debesų rankas‘‘ ir daug kitų šaunių dalykų. Be galo nustebino ,,LNK infomedis‘‘. Labai 

smagu, kad gavau galimybę ,,keliauti" būdama namuose... (Laura K.) 

 
● ● ● ● ● 

Turbūt visiems žinomas bestseleriu tapęs romanas ,,TARP PILKŲ DEBESŲ‘‘, kurį parašė lietuvių 

kilmės rašytoja Rūta Šepetys. Neabejojame, jog daug kas matė ir filmą, kurį režisierius 

M.Markevičius kūrė net 5 metus... Tai jaudinanti drama, nukelianti mus į skaudžią praeitį. Skaitytojų 

dėmesiui siūlome keletą RŪTOS ŠEPETYS minčių, kurios labiausiai įstrigo aštuntokams, 

skaičiusiems INTERVIU su rašytoja. 

,,Gražinti  aukoms orumą galime tik primindami kitiems apie jų kančią ir kovą‘‘ 
,,Kalba yra šalies siela‘‘ 
,,Jeigu prarandi savo šalį, vėliavą, kalbą ir šeimą, dalis tavęs miršta“  
,,Lietuva yra maža šalis, gavusi didžiausias gyvenimo pamokas“ 
,,Kai tu 14 ar 15 metų, esi labai atviras: jeigu myli, tai iš visos širdies, iš visos ir nekenti...‘‘ 
,,Jei dėl ko nors liūdi, vadinasi, tai buvo be galo svarbu  ir  mylima‘‘ 
  
 

 



KŪRYBOS SKILTIS__________________________________________________ 

... Siaučiantis koronavirusas įkalino mus namuose.<...> Buvimas kartu suteikia džiaugsmo, 
nes būdami drauge mes vieni kitus geriau pažįstame, daugiau bendraujame. Per šį karantiną aš ir 
mano šeima pradėjom daugiau kalbėtis, būti drauge, žaisti žaidimus... Pradėjome suprasti vienas 
kitą, padėti vienas kitam.<...> 

Tačiau mums reikia draugų. Jų nieks neatstos, netgi šeima. Dažnai susiskambiname per 
telefoną, bet tai nėra taip įdomu kaip realybėje. Visų tų išdaigų, linksmų ir liūdnų akimirkų gyvai 
nepatirsi, nepajusi... Pasižiūrėjus nuotraukas ar nufilmuotą vaizdelį į galvą ateina įvairiausių 
minčių, prisiminimų, kurie tave pralinksmina, bet tuo pat metu apima kažkoks liūdesys <...> 

Manau, daugumai, kaip ir man, nepatinka ši situacija. Bet jeigu mūsų seneliai, proseneliai 
ištvėrė karus, trėmimus,  ištversime ir mes... 
                                                                                                                                   (Iš vieno rašinio) 

●●●●● 

                                                                                    

 

           JIS — pavojingas 
                              ir 
                    gąsdinantis... 
 

             

 

                                                                                                    __    Piešė Alika Katina, 1G     

 

Sekant S. Nėries eil. ,,Saulytė‘‘ 

            

Kas gi užuolaidą judina lango? 

Kieno balta rankelė? – 

Mama savo vaikelį brangų 

Prie nuotolinio kelia.. 

Margą knygelę, kuprinę pliuškę 

Priglaudė dulkių skraistė... 

Baltam ekrane  bėga žinutės — 

       

    Bet dienos slinko, (o kai kam bėgo),   

Vasara ėmė artėti... 

Viskas praėjo, viskas atlėgo. 

     Lekiam visi... pailsėtiǃ 

 

 

                                             Škac,                                     

                                       virusai, škacǃ 

                                           

Kviečia prie mokslų sėstiǃ.. 

        Laksto ant kompo saulės zuikučiai, 

   Taip noris dar patingėti.... 

    Argi negera, mieli vaikučiai,  

    Šitaip namuose sėdėti? 

 

 

                                           

 

 



 

PROJEKTAI_________________________________________________________ 

Nuotolinis mokymasis  — tai naujos idėjos ir veiklos, ieškojimai ir atradimai... Fantazija ir 

kūryba. Savarankiškumas ir laisvė mąstyti... Visų — ir mokinių, ir mokytojų. 

PASIDŽIAUKIME... 

 

Integruota dailės,                

fizinio ugdymo pamoka 3 

klasėje 

 

,,GEGUŽIO 

BESMEGENIAI‘‘ 

(mokyt. Rita Z.) 

 

 

 

Integruota dailės, pasaulio 

pažinimo, fizinio ugdymo 

pamoka 

,,Pavasarinių žiedų 

kompozicijos‘‘ 

                  3 klasėje 

 

(mokyt. Rita Z.) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 
,,Mano užfiksuotos  nuotraukos — tai tik nuostabi 

kasdienybė, kurią matau pro savo namų langus... Tai 

atbundanti gamta bei žemę paliekanti saulė... 

Monika M., 1g 

 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
Kūrybinis projektas 

           ,,Mokausi dalintis džiaugsmu ir viltimi‘‘ 8-9 kl. 
(mokyt. Eglė G.) 

   Nuotraukos Sibilės J. (1g), Evelinos L. (8 kl.) ir Augustės D. (8 kl.) 

 

Muzikos projektas ,,Vasara gėlėse ir muzikoje‘‘ (mokyt. Ramunė G.)

Mandalas kūrė šeštokai Neringa, Adomas, Jokūbas 

 

 

Dar tik pradžia birželio, o jau žydi liepos. 

Tiktai birželis, o tokia alsi kaitra. 

Gaivinančio šešėlio nepalieka 

Ši vasara žydėjimo ir nerimo pilna. 

 

Tiktai nereikia, kaip ligi šiol, miegoti 

Juk tokie skaidrūs paslaptingi vasaros rytai. 

Branginkime negarsią žiogo dainą, bitės šokį, 

Atverkim širdį Meilei, daugiabalsei ir 

lauktai...

                                                                                                                                                                                      Eilės L.Grigaitytės                                                                                                          

_________________________________________________________________________________________________

,,Skambučio‘‘ redakcija linki visiems turiningų, saulėtų, linksmų ATOSTOGŲǃ 

Iki pasimatymo rudenįǃ 


