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O Lietuva manoǃ..
Kaip ištylėti,
Kaip išlaikyti man laimę tą —
Jausti Tave, matyti, mylėti,
Būt su Tavim visada visada...
J.Degutytė
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Lietuvos šimtmetis
2018-ieji – ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai. Seimas taip pat
juos paskelbė esant Sąjūdžio, Lietuvos skautų judėjimo, Simono Daukanto,
Vydūno, Adolfo Ramanausko-Vanago, Tėvo Stanislovo, Lietuvos Globėjos, Trakų
Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo, Lietuvos katalikių
moterų sąjungos metais.
Mes, gimnazijos mokiniai, 100-mečio proga šventėme šią sukaktį mokykloje
(akcijos, varžybos), rašėme laiškus — žinutes Lietuvai ir jos žmonėms, Kamajų
bendruomenėje vyko pilietiškumo pamokos. Ką šiandien mąstome, apie ką svajojame, kuo džiaugiamės ir kuo tikime?..
Sėkmės istorija, kurią kūrė visi Lietuvos žmonės ir užsienyje gyvenantys lietuviai – mūsų seneliai, proseneliai, tėvai, mes.
Mūsų mintys iš laiškų
,,Lietuva – mano gimtinė.
Lietuva – tai mes. Mes — tai
Lietuva...‘‘
...Čia kiekvieną dieną aš
girdžiu lietuvišką žodį. Man
miela lietuviška daina, įdomus pasakų pasaulis, gili
senolių išmintis.‘‘
,,Tik čia viskas artima ir
pažįstama mano sielai: lietus
už lango, nupjauta žolė po
basom kojom, švelnus smėlis,
sūri jūra, gaivus žalias

miškas, net sniegas pavasarį.‘‘ laukiamas, ir linkiu nenusigręžti, kai Lietuva šauksis pagalbos...“
,,Čia galiu kurti ir puoselėti
ateities svajones...‘‘
,,Čia gyvensiu, čia visada
grįšiu, kad ir kur nublokštų
gyvenimo vėjai...‘‘
,,Man miela gyventi laisvoje
šalyje. Aš myliu Lietuvą.“
,,Mielas Lietuvi, nepamiršk
brangiosios Tėvynės, gražiausios kalbos. Jei išvažiuosi —
sugrįžk. Žinok, kad esi visada
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Mokinių pasiekimai
Vadovo žodis
Džiaugiuosi motyvuotais, atsakingais mokiniais, kurie puikiai mokosi, garsina gimnaziją netik mūsų rajone,
bet ir visoje Lietuvoje. Štai žinia iš respublikinės lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados – devintokė Rimantė
Mičelytė įvertinta III laipsnio diplomu. Respublikiniuose konkursuose pasiruošę startuoti ir mūsų matematikai.
Džiugina dešimtoko Deimanto Rimkevičiaus talentas konstruoti, meistrauti – jo darbai įvertinti geriausiai Lietuvoje. Domilei Kirstukaitei, vienintelei moksleivei rajone, Vasario 16-osios proga įteikta mero padėka. Smagu, kad klubas ARA ir pirmiausia jo prezidentė Aurora sutelkia visą mokyklos bendruomenę nuolatinei kaitai,
veikloms, naujų galimybių ieškojimams, iššūkiams.
Man atrodo, kad gimnazijoje nuolat vyksta veiksmas, kad mes keičiamės, mokomės, einame pirmyn.
Svajoju apie mokyklą, kurioje svarbiausia patirti pažinimo, atradimų džiaugsmą.
Linkiu simbolinį tiltą paversti realiu – tiltu į bendruomeniškumą.

Džiaugiamės pirmūnais — jie baigė I-ąjį pusmetį labai geraiǃ

Erika Marija Ciceu, 1kl.
Judrė Baltakytė, 1kl.
Kotryna Sokaitė, 1kl.
Ugnius Tervydis, 1kl.
Viltė Drazdovaitė, 2kl.
Karolis Kaušakys, 2kl.
Kotryna Kovalevskaitė, 2kl.
Kamilė Olšauskaitė, 2kl.
Jonas Bagdonavičius, 4kl.
Mantas Čeponis, 4kl.

Dovydas Gylys, 4kl.
Orestas Uldukis, 4kl.
Kipras Braukyla, 5kl.
Paulina Skardytė, 5kl.
Justas Tervydis, 7kl.
Rimantė Mičelytė, 1g kl.
Austėja Kiliutė, 2g kl.
Lina Gastilavičiūtė, 3g kl.
Sandra Macijauskaitė, 3g kl.
Vaidas Macijauskas, 4g kl.

Mokinio vardas,
pavardė
Austėja Kiliūtė
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Olimpiada/konkursas

Mokytojas

Rajoninė 9-12 klasių lietuvių k. ir literatūros olimpiada

Z. Šivickienė

Rimantė Mičelytė

1g

I

Rajoninė 9-12 klasių lietuvių k. ir literatūros olimpiada

A. Stočkuvienė

Edvinas Mikalaičiūnas
Edvinas Mikalaičiūnas
Vaidas Macijauskas

1g

III

Rajoninė 9-12 klasių geografijos olimpiada

R. Afanasjevas

1g

III

Rajoninė chemijos olimpiada

R. Paliokienė

4g
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Rajoninis 12 klasių anglų kalbos rašinio konkursas

D. Malcienė

Domilė Kirstukaitė

3g
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Rajoninė dailės olimpiada

D. Baltakytė

Sandra Macijauskaitė

3g
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Rajoninė 9-12 klasių matematikos olimpiada

A. Uldinskas

Eimutis Skavičius

3g

III

Rajoninė 9-12 klasių matematikos olimpiada

A. Uldinskas

Vaidas Macijauskas

4g

I

Rajoninė 9-12 klasių matematikos olimpiada

A. Uldinskas

Rimantė Mičelytė

1g
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Rajoninė biologijos olimpiada

J. Vygėlienė

Justas Tervydis

7kl.

II

Rajoninis 5-8 klasių meninio skaitymo konkursas

A. Stočkuvienė

Rimantė Mičelytė

1g

III

Respublikinė lietuvių k. ir literatūros olimpiada

A. Stočkuvienė

Mokinių šimtadienis
Šimtadienio mintys ir šventiškos akimirkos
,,Šventė buvo nuostabi, vaizdas užbūrė, nebuvo laiko ir valgyti... ‘‘(Mantas)
,,Laikas — tai tam tikras matavimo vienetas, priverčiantis laikytis jo principų iki vieno iš didžiųjų gyvenimo išbandymų. Šimtadienis — tai atkarpa, nuo kurios turim pradėti rimtai ruoštis, dar rimčiau nei prieš tai. Širdingai dėkoju 11-okams.Šventę
prisiminsiu su pačiomis geriausiomis emocijomisǃ‘‘ (Ugnė)
,,Likau maloniai nustebinta, nes nesitikėjau, kad vakarą praleisiu taip jaukiai, draugiškai. Kartu dainuojant apėmė bendrystės,
vienybės jausmas. Malonu, jog kiekvienam padovanojote po gerai apgalvotą smulkmenėlę ir lengvai pasišaipėte. O jau
kalendoriaus originalumas...Ačiū, kad šią svarbią šventę padarėte pačia įsimintiniausia ir nepagailėjote laiko ją organizuodamiǃ (Aleksandra)
,,...po Šimtadienio visus vakarėlius teks pamiršti tol, kol išlaikysime egzaminus...‘‘(Aurelija)
,,Tik įengusi į salę likau sužavėtaǃ Dekoracijos, vienuoliktokų apranga, vaišės padarė didžiulį įspūdį. Šių metų šimtadienis buvo
tai, ko tikrai reikėjo...(Vita)
,,...Kiekvienas dvyliktokas buvo paminėtas, apdovanotas...Obuolių sultys buvo žiauriai skanios...J (Audra)
,,Šventė buvo labai unikali.Aš jaučiausi pagerbta ir nustebinta, ypač madų demonstravimas ir tos skirtingos kojinės mane maloniai šokiravo... (Jūratė)
,,Šventė patiko, nes buvo įdomu žiūrėti ir davė valgyti‘‘ (Donatas)
,,Buvo nerealuǃLabai artistiška klasė‘‘ (Džeirana)

DALYVAUJAME

Aleksandra: Vasario 23 dieną, kartu su Aurora, Migle, Eimučiu ir kitais rajono mokiniais
vykome į Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro organizuotą regioninę konferenciją. Ten visą savaitgalį bendravome su mokiniais iš visos Lietuvos (jų buvo apie 200),
darbo grupėse gilinome žinias apie tai, kaip efektyviau dirbti mokinių savivaldose ir įgytas žinias simuliacijose bandėme pritaikyti praktiškai, taip pat klausėmės įdomios Toye
Samson Abiodun paskaitos apie tai, kaip siekti užsibrėžtų tikslų. Vakarais per įdomias ir
nuotaikingas socializacijas žaidėme įvairius žaidimus, klausėmės istorikų pasakojimų apie Lietuvą, susibūrę į komandas varžėmės tarpusavyje vykdydami užduotis. Sekmadienio ryte dalyvavome protmūšyje, kurio tema buvo Lietuvos 100-metis, vėliau klausėmės
diskusijos su Arnoldu Pranckevičiumi. Renginį uždarė energingas grupės „Ratai“ koncertas, kurio metu visi šokome ir džiaugėmės paskutinėmis akimirkomis kartu. Esu labai laiminga, jog teko galimybė sudalyvauti tokiame renginyje, kur gali susitikti su naujais
žmonėmis, rasti bendraminčių, išeiti iš komforto zonos, patobulinti bendravimo įgūdžius. Buvimas tokių ypatingų žmonių apsuptyje mane įkvepia, suteikia motyvacijos nestovėti vietoje ir paskatina į pasaulį pažvelgti kitu kampu. Labai linkėčiau visiems nors
kartą gyvenime sudalyvauti tokio pobūdžio renginyje. Išnaudokite visas galimybes, pasitaikančias jūsų gyvenimo kelyje!

Aurora: Lietuvos moksleivių sąjungos regioniniame dalyvauju jau ne pirmą kartą, bet
šis, vykęs Šiauliuose, tikrai buvo išskirtinis. Visas tris dienas dirbome pasirinktoje darbo
grupėje ir atlikome užduotis, o vakarai, aišku, buvo labai linksmi ir kupini veiklų: tinklinis, šokių kovos, strateginiai žaidimai, orientaciniai ir t.t. Tai buvo proga tobulėti įvairiose srityse: komunikacijos, rinkodaros, viešųjų ryšių, renginių organizavimo bei reklamos, tai puiki galimybė pasisemti naujų žinių bei suprasti šių sričių subtilybes. Tai puiki
galimybė susipažinti su daugybe skirtingų ir be galo įdomių žmonių iš įvairiausių Lietuvos
miestų, tad pažintys dalyvaujant tokiuose renginiuose stipriai išsiplečia. Kiekvienam
moksleiviui, suinteresuotam tobulėti bei kurti Lietuvos ateitį, siūlau ir kviečiu dalyvauti
tokiuose renginiuose!

,,MARGAS‘‘

KAMPELIS

Kiek rausi — neišrausi,

Kiek plėši — neatplėši,
Greičiau tik galą gausi
Ir nieko nelaimėsi...
Už auksą tu brangesnis,
Ir nieko nėr geriau...
Man nesvarbu, kai sako,
Jog protą praradau.. .
Tie mokslai man tai nulis,
Dabar aš čia naršauǃ
O ,,mobiliake‘‘ mielas,

Vergausiu... tiktai tauǃ
(,,Prisiekusieji‘‘ A.S.R.L.D. ir kt.)

Ar žinai?

Sakoma, jog yra 4 rūšių žmonės. Skaityk ir atrask save...
Vieni nieko nežino ir nežino, kad nežino. Tai kvailiai, venkite jų.

Kiti nieko nežino, bet žino, kad nežino. Tai nemokšos, pamokykite juos.
3.Tie, kurie žino, bet nežino, jog žino, yra apsnūdėliai, pažadinkite juos.
Tačiau esama ir tokių, kurie žino ir žino, jog žino. Tai išmintingi žmonės, sekite jais.

Sužinokǃ Antikiniai posakiai
Va bank — labai rizikuoti, drąsiai veikti
Buridano asilas — neryžtingas, ilgai abejojantis žmogus
Memento mori — atmink, kad mirsi
Achilo kulnas — žmogaus silpna vieta, silpnybė
Pandoros skrynia — nelaimių, didelių vargų šaltinis
Tera incognita — neištirta sritis, nežinomas dalykas

Su Artėjančiomis Šv. Vėlykomis Jus sveikina „Skambutis“!
Laikraštį maketavo: Edvinas M. , rengė Akvilė G., Domilė K., Aurora L., Miglė Č.

