
 

 

 

 

  

                                                                                                                          

  Skambutis 
                                   Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos laikraštis, 2021 m. gruodis 

 
Kasmet per  gruodžio tylą baltom peteliškėm per 
pasaulį skrenda šventiniai linkėjimai ir nutupia 

artimų žmonių širdyse… Kalėdos ir Naujieji 
metai – tai šiltų jausmų, malonių staigmenų ir 

nuoširdžių stebuklų metas… Tegul 
Jūsų namuose niekada nepritrūksta jaukumo ir 

žmogiškosios šilumos, džiaugsmo ir 
ramybės. Viltingai žvelkite į ateinančius metus, 

tebūnie jie dar sėkmingesni! 
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 

 
,,Skambučio‘‘ redkolegija 

 

 
Mieli Kamajų Antano Strazdo gimnazijos 
bendruomenės nariai: mokytojai, mokiniai ir jų 
tėveliai.. Eina metai... Vieni kažką  nusineša, 
kiti kažką dovanoja. Pasidžiaukime tais metais, 
kurie buvo, ir tikėkime tais, kurie ateis. Tegul šie 
metai atneš visiems tik džiaugsmą, skaidrią 
nuotaiką, laimingas minutes ir paprastą 
žmogišką laimę. Tegul būna dosnūs naujų idėjų, 
prasmingi mažais ir dideliais darbais. 
Linksmų Šv. Kalėdų ir kūrybingų Naujųjų 
2022-ųjų metų. 
 

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ,,ARA” 

klubo prezidentė Urtė Šakalytė ir klubo nariai 

 

Mieli mokytojai, mokiniai, tėveliai, gimnazijos darbuotojai, 

 

Sveikinu Jus su ateinančiomis pačiomis gražiausiomis metų šventėmis – Kalėdomis 

ir Naujaisiais metais. 

Nueinantys metai buvo pilni išbandymų, naujų iššūkių, tačiau netrūko ir džiugių 

akimirkų, pasiekimų, laimėjimų. Išmokome bendrauti, dirbti ir mokytis kitaip. 

Mūsų gimnazijos bendruomenei tai buvo sėkmingi metai, nes visi kartu nuoširdžiai 

dirbome ir draugiškai padėjome vieni kitiems. 

Linkiu Jums šilumos namuose, Tikėjimo ir Vilties širdyse. Tegu ateinantys Naujieji 

metai būna Jūsų svajonių išsipildymo metai! 

Gražių Jums jaukių Kalėdų, laimingų ir sveikų Naujųjų Metų! 

 

Direktorė Loreta 



 

 

 

 

    Kai už lango sūkuriuoja snaigės, o kambaryje pakvimpa cinamonu ir arbata,  žinai, kad jau Kalėdos...šviesaus Laukimo, 
mielų susitikimų, viliojančių paslapčių Laikas. 
     Laikas, kai į delną subyra pačios gražiausios svajonės, kai savo džiaugsmu  nori dalintis su visu pasauliu, kai mintimis 
apkabini kiekvieną, stingantį meilės ir jautrumo. 
    Sugauk pačias šviesiausias Laukimo akimirkas ir pasidalink su tais, kurie dar tik  pakeliui... 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
                                    Kai už lango sūkuriuoja snaigės, o kambaryje pakvimpa  
                                              cinamonu ir arbata,  žinai, kad jau Kalėdos... 
                                  šviesaus Laukimo, mielų susitikimų, viliojančių paslapčių Laikas. 
 
                                   Laikas, kai į delną subyra pačios gražiausios svajonės,  
                                  kai savo džiaugsmu  nori dalintis su visu pasauliu, kai mintimis  
                                            apkabini kiekvieną, stingantį meilės ir jautrumo. 
 
                                  Sugauk pačias šviesiausias Laukimo akimirkas ir pasidalink su tais,  
                                                                  kurie dar tik  pakeliui... 
 
                                                                      Audronė Gabienė 

 
  

    Kai už lango sūkuriuoja snaigės, o kambaryje pakvimpa 

cinamonu ir arbata,  žinai, kad jau Kalėdos...šviesaus 

Laukimo, mielų susitikimų, viliojančių paslapčių Laikas. 

     Laikas, kai į delną subyra pačios gražiausios svajonės, kai 

savo džiaugsmu  nori dalintis su visu pasauliu, kai mintimis 

apkabini kiekvieną, stingantį meilės ir jautrumo. 

    Sugauk pačias šviesiausias Laukimo akimirkas ir pasidalink 

su tais, kurie dar tik  pakeliui... 

            Kalėdų burtai 
 

Iš po staltiesės Kūčių vakarą išsitraukit po šiaudą. Kieno 

šiaudas ilgesnis, tas gyvens ilgiausiai.  

 

Suglamžyk popieriaus lapą, padėk ant skardos ir jį uždek. 

Reikia žiūrėti į jo šešėlį ant sienos ir iš matomų vaizdų 

spėti ateitį.  

 

Paimk septynias lėkštutes ir po jomis pavožk augalo šakelę, 

žiedą, duonos, monetą, gabalėlį anglies ir žiupsnelį žemių. 

Sumaišyk lėkštutes, atversk pasirinktą ir sužinok, kas 

laukia ateinančiais metais. Po lėkštute rastas augalas reikš 

laisvą, nepriklausomą gyvenimą, žiedas – antrosios pusės 

suradimą ar santuoką, kreida – sėkmę moksluose ar naujas 

žinias, duona – sočius metus, moneta – finansinę gerovę, 

anglis – rūpesčius, žemės – ligas.  

 

Po Kūčių vakarienės mamos ant vaikų galvų pila grūdus. 

Tas, kuris daugiau grūdų sugaus, bus turtingesnis.  

Uždek žvakę ir palaikyk ją palenkęs virš dubens su 

vandeniu. Lašink vašką į vandenį tol, kol iš jo susidarys 

koks nors piešinys, kuris turėtų parodyti, kas laukia 

ateityje. 

                       

                                Orų spėjimai 

 
Jei Kūčių naktį dangus žvaigždėtas, Joninės bus gražios. 

Jei medžiai pliki, vasara bus šilta ir sausa. 

 

Kai Kūčių vakaras giedras, ryškiai šviečia žvaigždės, o 

ežero ledas savaime traška – lauk šaltos žiemos. 

 

Jeigu debesys dideliais kupstais plaukia – lauk žiemos su 

sniegu. 

Jei per Kalėdas stipriai pasnigę, per Velykas žolė bus 

sužaliavusi, o jei Kalėdos juodos, tai Velykos bus baltos. 

 

Jei per Kalėdas miške medžiai apšarmoję, bet lauke  

nelabai šalta, vasara bus lietinga, galima tikėtis stiprių 

perkūnijų. 

 

 

 



 

Mūsų interviu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artėjant šventėms kalbinome dorinio ugdymo mokytoją 

EGLĘ GLEMŽIENĘ. Interviu su gerbiama mokytoja 

parengė Miglė (3g kl.) 
 

1.Ar laikotės visų papročių ir tradicijų advento laikotarpiu ir Kalėdų 

išvakarėse? 

— Taip. 

2.Ar tikite, jog šis laikotarpis yra stebuklingas? 

— Taip. 

3.Anksčiau šeimos nariai, susirinkę prie stalo Kūčių vakarą, įvairiais būdais 

burdavo ateitį. Kaip manote, ar šiuo metu Kūčių burtai yra verti dėmesio ir 

ar jie iš tikrųjų 

išsipildo? 

— Burdavo, tik, žinoma, čia žaidimas. 

4.Kaip manote, ar ateities žmonių kartos išlaikys Kūčių ir kitų religinių 

švenčių stalo tradicijas? 

— Tikiuosi. 

5.Ko palinkėtumėt moskleiviams, netikintiems religinių švenčių stebuklais? 

Manau, tai mūsų, lietuvių, savastis, juk smagu tikėti kažkuo geru, ypatingu. 

Ačiū. Gražių Jums švenčių, puikių artėjančių Naujųjų. 

 
Kalėdų šviesoj... 
 
Artėjančios šventės visada atneša džiugesį, laukimą, viltį...ir, žinoma, 
grąžina į vaikystės prisiminimus... Eglutę visada puošdavome Kūčių 
išvakarėse. Mūsų šeima buvo didelė, tad netrūkdavo klegesio, kol 
viskas būdavo paruošta. Buvo smagu...  
Tegu šios šventės atneša į kiekvienus namus, į kiekvieną širdį gerumą, 
nuoširdumą ir viltį. 
(Mokyt. Jolanta V.) 
 
...Tada laukėm Kalėdų šventės. Sūnus su žmona nesiruošė atvykti, nes 
jau laukė ateinančio į pasaulį mažylio. Vis dėlto jie gruodžio 25-ąją 
atvyko, sako, liūdna namuose vieniems... Tai buvo 2013 metai. Anksti 
ryte girdim — tarsi šurmulys kažkoks... Kažkas ne taip... Ir vaikai 
išvyko į Kauną. Vakare einu į Kalvių skyriaus mokinių kalėdinę 

vakaronę ir... skambutis: ,,Mama, tu — senelio žmonaǃ“ Marti 
pagimdė Augustėlį.  

Šventė buvo įspūdinga, laikas — nerealus, dovana — nepamirštamaǃ 
 (Mokyt. Rimutė P.) 
 
Žiema. Sniego baltuma ir spindesys žvaigždėtą mėnesienos naktį... 
Gaivus šaltuko gūsis pravėrus duris... Bet tai tik akimirką... Nes visa 
aplinkui tarsi stebuklas: šviežios duonos kvapas, toks pažįstamas, bet 
šįkart ypatingas, baltos drobės stalas su vaikystės pievos kvapu, eglutė, 
švytinti iš džiaugsmo... Atminties tiltu vis bėgi į tas dienas ir ilgesingoj 
Laiko gelmėj  vėl regi  mylimų brangių žmonių veidus...Vėl veriasi 
Gerumo ir Meilės stebuklas — nepavaldus laikui, gyvas ir šiandien...  
(Mokyt. Nijolė M.) 
 

 

 

 
,,Nekišk nagučių iki Kūčių“... 
Mūsų šeimoje jau seniai gyvuoja tradicija vienas kitam nupirkti ar 
pagaminti dovanėles, kurias dedame po eglute ir po Kūčių vakarienės 
smagiai vieni kitiems padovanojame. Dovanėlės būna linksmos, 
nebrangios, bet ,,pritaikytos&quot; asmeniškai kiekvienam. 

Pabandykit ir Jūs, tai visai smaguǃ Artėjančių švenčių proga visiems 
linkiu stebuklų Kūčių naktį, linksmų šv. Kalėdų ir nuostabių 2022 
metų!  
(Mokyt. Alvyda V.) 
 
..Kalėdos būdavo kitokios: labai laukdavom tos dienos, kai Kūčių 
vakare, nusiprausę pirtyje, puošdavome eglutę. Žaisliukai būdavo 
stikliniai arba iš popieriaus pasidarydavom dideles baltas snaiges. 
Eglutę papuošdavome ir saldainių popieriukais, kurie net 
nežibėdavo, o jeigu jau saldainį mamytė pakabindavo, tai jo greit 
nelikdavo... Nebūdavo nei bananų, nei mandarinų, skaniausi 
mamytės kepti kūčiukai, kurie būdavo atskirai supilti į dubenėlius ir 
pasakyta: šitie — Kūčioms, o šitie — Kalėdoms... O spanguolių 
kisieliui būdavome prisirinkę Petriošiškio baloj... 
 (Mokyt. Zita V.) 
 
Linkiu, kad net šalčiausią žiemos dieną širdyje karaliautų šiluma, 
snigtų tik laime, o Kalėdinis stebuklas niekada nesibaigtų. (Mokyt. 
Rita Z.) 
 
... Ir vis dar laukiu Kalėdų, vis dar tikiu jų stebuklu! 
Besimėgaudama Ed Sheeran &amp; Elton John ,,Merry 
Christmas&quot; laukiu susitikimo su pačiais brangiausiais, savo 
gausėjančia šeima, žinoma, pagerbiant ir jau išėjusius... Tas 
neapsakomas jausmas žiemos baltume, gamtos kerų grožyje, 
žvaigždėtos nakties tyloje... Ir koks vis tik nuostabus yra gyvenimas, 
koks dosnus likimas gali būti. Tik mokėkime vertinti, džiaugtis, 
padėkoti... Ir būsime laimingesni:)  
Jaukių švenčių, sėkmingų Naujųjų 2022 metų! (Mokyt. Ramunė G.) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
,,Laikas žmogui duotas tam, kad jisai žengtų tolyn, darytųsi vis tobulesnis, laimingesnis, eitų į tikslą.‘‘    

Č.Dikensas                

  

 

 

 
 

 

 
    

Ar žinai? 
Žiemos šventės keliauja per pasaulį. Šventiniai papročiai ir tradicijos įvairiose šalyse vis kitokie... Toks pat turbūt tik laukimas, šventinis 

džiaugsmas, noras būti kartu... 

 

 

Mano  laikas____________ 

Laisvalaikis pažįstamas kiekvienam. 
Jo dėka galime ilsėtis, daryti tai, 
kas  patinka.  Įdomiai praleisti 
laisvalaikį yra tikrai nemažai būdų, 
juk kaskart galime pagalvoti, ką 
norime veikti, kad paįvairintume 
savo kasdienybę. Turiningas 
laisvalaikis mums teikia malonumą, 
mes pailsime nuo mokslų ar darbų, 
tiesiog būname laimingi... 

Iš tiesų, ką gi bendraamžiai veikia 
laisvalaikiu? Į mūsų klausimus 
atsakė 14 mokinių  iš 8-1g klasių. 
Susipažinkite. 

 

Parengė Justina, 1g 

 

 

 

 

 

Tradicijos Vokietijoje 

Per šventes įprasti vokiečių patiekalai yra 
bulvių salotos su dešrelėmis arba įvairiais 
būdais paruoštas karpis, o tradiciniai 
gėrimai – lietuviams žinomas vjŲ 
PAokiškas Glühwein vynas, kuris geriamas 
karštas, bei stiprus medaus likeris. Vaikai 
savo laiškus Kalėdų Seneliui rašo jau 
gruodžio 6 dieną  ir juos deda į specialias 
Kalėdines kojines, kad  Kalėdų Senelis 
spėtų nudžiuginti visus dovanėlėmis, 
kurios atsiranda namuose Kalėdų rytą po 
eglute. 

 

 

Italijos tradicijos 

Nors vaikai Italijoje Kalėdų Senelį 
puikiai žino, bet pagal jų papročius 
dovanėles Kalėdų rytą atneša Jėzus. Be 
to, sausio 7 dieną pas vaikus ateina geroji 
ragana, kuri yra laikoma Kalėdų Senelio 
žmona, ir dar kartą nudžiugina vaikus 
mielomis dovanomis. Kalėdų dieną 
įprasta, jog pavalgyti kartu pietus 
susirenka visa italų šeima, o vakarienė 
yra skiriama susitikimams su draugais. 

 

 

 

 

UNESCO kultūriniu paveldu pripažintos 
tradicijos 

Gufron, kurio šalies – Tadžikistano – 
gyventojai išpažįsta islamo tikėjimą, 
Kalėdų nešvenčia, o Naujuosius metu mini 
pagal savąjį kalendorių. Tadžikistane 
senieji metai pereina į naujus metus, kuomet 
naktis susilygina su diena – kovo 21 dieną. 
Ši šventė jų kalboje vadinasi Navruz ir 
reiškia „Nauja diena“. Šią dieną miesto 
aikštėse vyksta žmonių susibūrimai, 
žaidžiami žaidimai. Tradicinis Naujųjų 
metų renginys yra imtynės, kurių metu jų 
nugalėtojas gali laimėti itin vertingus 

prizus: automobilį ar net namąǃ 

 

 



 

 

 

          

            Dovanėlė, dovana... 
 

 

KLAUSIMĖLIS  CHA CHA CHA... 

Kas yra bizdigonas ? 

5 kl.: būgnas, lūšis, bebras 

6 kl.: šuns vardas 

7 kl.: drakonas 

8 kl.: mistinė būtybė, bezdalius, tinginys, kvailas žmogus 

9 kl.: rogės, Kamajai 

10 kl.: beždžionė, rogės 

11 kl.: užkalbėjimas 

12 kl.: kugelis 

Mokytojas A. : bezdėjimas 

Kiti mokyojai: vabalas, vapsva, kvailystė, nesąmonė 

Bibliotekininkė: laumžirgis 

Teisingas atsakymas.Tai laumžirgis, kuris lietuvių kalbos tarmėse 

turi apie 30 pavadinimų. Jis dar vadinamas velnio žirgu, perkūno 

arkliu, šarančiumi, velnio drigantu, dieduku ir t. t. 

Koks Kalėdų senelio žirgo vardas? 

5 kl. : Bobas, Klounas, Šokoladinė eglutė 

6 kl.: Cinamonas, Kalakutas 

8 kl.: Raudonosis, Antanas, Koiniaausis 

9 kl.: Elfas, Elnis, Rudolfas 

10 kl.: Antanas, Rapolas 

12 kl.: Artūras, Kebabas 

2 kl.: Petras 

3 kl.: Svenas, Gitas, Apelsinas, Pegasas, Žaibas, Griaustinis 

Mokytojai, mokyklos darbuotojai: Sidabras, Balčius, Arvydas, Elnias 

Teisingas atsakymas. Kalėdų senelis neturi žirgo. 

                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

Kalėdinės dovanos — neatskiriama šių gražių ir taip laukiamų 

švenčių dalis. Ką apie dovanas mano bendraamžiai? Štai ką 

parodė mūsų apklausa... 

 

1. Kokias dovanas dovanojate? 

Praktiškas - 11,1٪ 

Sentimentalias -  88٪ 

 

2. Kokias dovanas dažniausiai gaunate? 

Praktiškas – 22,2٪ 

Sentimentalias – 77.8٪ 

 

3. Į kokius aspektus orientuojatės rinkdami dovanas? 

Atsiminimas apie žmogų – 44,4٪ 

Dovanos sukeliamos emocijos – 33,3٪ 

Dovanos praktiškumas – 22,2٪ 

 

4. Kokių dovanų norėtumėte gauti? 

Papuošalai – 22,2٪ 

Kosmetika – 22,2٪ 

Knyga – 18,5٪ 

Žvakės – 14,8٪ 

Drabužiai – 14,8٪ 

Kiti daiktai – 7,4٪ 

 

5. Ar esate patenkintas/a gaunamomis dovanomis? 

Taip – 77,8٪ 

Kartais – 22,2٪ 

 

6. Ar Jums svarbi gautos dovanos piniginė vertė? 

Taip – 11,1٪ 

Ne, svarbiausia kito žmogaus dėmesys – 88,9٪ 

 

7. Kokia geriausią dovaną esate gavęs/usi? 

Telefonas/gitara/ Vr akiniai/ čekis norimai knygai nusipirkti/ 

grandinėlė... 

Apklausą parengė Sibilė, 3g 

 

Nerimtai...____________________ 
Zuikis šantažuoja senį Besmegenį: 

- Duokš morką arba išdžiovinsiu tave  fenu! 

 

- Va, tau, sūnau, Kalėdoms dovana! – tarė tėvas įteikdamas gitarą. 

- Ačiū! Palauk, o kodėl ji be stygų? 

- Ne viskas iš karto, sūnau, išmoksi groti, tada ir stygas nupirksim… 

 

Sūnelis tėvui: 

- Tėte, kodėl tu taip aukštai ant eglutės pakabinai saldainius? 

- Todėl, mažiau, kad tu jų iki Naujųjų metų nesuvalgytum. 

- Tai ką, man dabar girliandas ėst reikės?! 

 

Septyni būdai reaguoti į Jums nepatinkančią kalėdinę dovaną: 

Oho, čia tai bent dovana! 

Nagi nagi… 

Dievuliau, jei nebūčiau neseniai numetęs/numetusi 10 kilogramų, tai 

man puikiai tiktų. 

Jei šuo ją užkas, aš iš tiesų supyksiu. 

Tai nuostabu – bet jaučiu, kaip man visi pavydės... 

Kaip tik prisiminiau – pasižadėjau visas šiųmetines kalėdines dovanas 

atiduoti labdarai... 

Aš to TIKRAI nenusipelniau… 

Laikraštį parengė būrelio „Littera“ nariai (vadovė Nijolė Markevičienė) 

Maketavo Erika ir Greta 


