
 

Mieguisti, vis labiau rudenėjantys rytai, regis, atima džiaugsmą būti. 
Bet, žiūrėk, iš po debesų antklodės šypteli saulė, tegu vėlyva, tegu 
apsiblaususi, ir tu supranti, kad ruduo tampa tavo bičiuliu – klevo 
lapų nusėtas takas palydi, o raudonu aitrumu degančios šermukšnių 
kekės pasitinka sugrįžtantį.  
Ir kai vakarais gatve nuaidi vienišo praeivio žingsniai, imi ilgėtis 
paprastų žmogiškų akimirkų, kai ištartas žodis nesugniuždo, kai iš-
tiesta ranka neparklupdo, kai šmėstelėjusi mintis ilgam pasilieka at-
mintyje.  
Skubėjimo, nesusikalbėjimo trupinių tiek daug... Bet tu vis tiek žinai, 
kad tikrasis Laikas tavęs laukia. Jau čia pat, už posūkio, tik eik jo 
pasitikti. 
 Taigi tikro, nesumeluoto, neiškeisto į vienadienius džiaugsmus, ne-
parduoto už netikras šypsenas, neveidmainiaujančio Laiko ir Buvi-
mo. Čia ir Dabar. Su žmonėmis, šalia kurių saugu ir paprasta. Su ru-
denėjančiais rytais ir apsiblaususia saule – akimirkos dovana. 

                              Audronė Gabienė 
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Kamajų Antano 

Strazdo gimnazijos 

Atkreipkite dėmesį: 

☺ Mūsų mokykloje moko-

si labai talentingi vai-

kai. 

☺ Šioje mokykloje dirba 

tik geriausi mokytojai. 

☺ Paulo Coelho prasmin-

gos mintys. 

 

Mieli Skaitytojaiǃ  

 

Sveikiname visus gimnazijos bendruomenės narius, po ne-

eilinių išbandymų vėl drauge einančius  

MOKSLO ir ŽINIŲ keliuǃ 
 
Tu, Mokytojau, iš giliųjų Pažinimo šaltinių semiesi Išminties ir Žinoji-

mo, kurį dalini savo mokiniams. 

Neleisk sau suabejoti Pašaukimo teisingumu. Būk tvirtas, teisus ir my-
limasǃ 

 
  Jūs, mokiniai, gyvenkite bendrystės ir naujų atradimų džiaugsmu, 

pasitikėkite savimi, ieškokite, pažinkite, kurkite.. 
       Didelės sėkmės visiemsǃ 

 
                                                ,,Skambučio’’ redkolegija 



 

Savo laisvalaikį praleidžiu įvairiai, bet turiu po-

mėgį, kuris turbūt vienintelis visoje mokykloje — 

moku greitai sudėti rubiko kubą (angl. speedcu-

bing). Speedcub‘inti pradėjau, kai užtikrintai 

mokėjau sudėti paprastą rubiko kubą. Tad norė-

damas jį sudėti greičiau, pradėjau mokytis, kaip 

tai padaryti. Šiek tiek įgavęs žinių, Kalėdų proga 

gavau speedcub‘inimui skirtą naują kubą, su ku-

riuo pradėjau treniruotis ir fiksuoti laiką. Iš 

pradžių nelabai greitai tobulėjau — sudėdavau 

per 1 minutę 30 sekundžių, tačiau nenustojau to 

daryti. Daug praktikavausi, mokiausi, tuo pat 

metu ir laikas, per kurį sudedu kubą, mažėjo. 

Dabar mano vidurkis 

(iš 5 sudėjimų) apy-

tiksliai 33 sekundės, 

o asmeninis rekordas 

— 23,85 sekundės.     

 

           Justas, 3g 
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Mano pomėgiai 

Man noras piešti kilo tada, kai buvau dar maža, 

tada man mama pasakė, kad talentingi vaikai yra 

patys gražiausi... Tuomet ėmiau galvoti apie tai, 

ką labiausiai moku, ir nejučia šovė mintis piešti. 

Pradėjau piešti palengva, kol išmokau tą daryti 

gerai. Daugelis žmonių klausia, kodėl man patinka 

piešti, atsakymas paprastas — kai pieši, apgalvoji 

visus gyvenimo įvykius ir tarsi nusikratai viso to, 

kas slegia. Labiausia patinka piešti tai, kas yra 

lengva, bet bandau imtis ir sudėtingesnių darbų. 

Ir man atrodo, jog visai gerai pavyksta.           

Piešiu tai, ką matau 

arba ką susigalvoju.  

Tai toks mano pomė-

gis. 

 

Indra, 1g 

Pomėgis (angl. hobby – hobis) – mėgstamas laisvalaikio praleidimo būdas, kai gali 

ištrūkti iš rutinos, daryti tai, kas išties patinka. Tai gali būti sportas, įvairūs žaidimai, 

kolekcionavimas, žvejyba, kulinarija, mezgimas ir daugybė kitų užsiėmimų. 

Kodėl reikia turėti hobį? 

Turėdamas hobį, gebėsi produktyviau išnaudoti laiką. 

Turėdamas hobį, geriau atsipalaiduosi.  

Turėdamas hobį, nuolat susipažinsi su naujais žmonėmis. 

Turėdamas hobį, būsi įdomesnis. 

Turėdamas hobį, lengviau įveiksi stresą. 

 

O kuo domisi mūsų mokyklos mokiniai? Koks mėgstamiausias jų laisvalaikio 

užsiėmimas? Apie tai šį kartą sutiko papasakoti JUSTAS, INDRA ir EVELINA. 



 

Į gimnaziją ateina ne tik nauji mokiniai 
— keičiasi ir mokytojai. Šiais mokslo 
metais mokykloje pradėjo dirbti moky-
toja LORETA DRAGANČUKIENĖ.  
Su mokytoja kalbėjosi Ema. 

Papasakokite trumpai apie save. Ką mėgs-
tate veikti laisvalaikiu, o gal turite kokių 
neįprastų pomėgių? 

— Esu matematikos mokytoja Loreta Dragan-
čukienė. Gyvenu Anykščių rajone . Mokytojau-
ju jau 32 metus. Anksčiau dirbau Anykščių 
rajono gimnazijose. Aš pati kilusi iš Rokiškio 
rajono, todėl labai noriai sugrįžau į gimtuosius 
kraštus dirbti mokytoja. Neįprastų pomėgių 
lyg ir neturiu. Patinka keliauti arba leisti laiką 
gamtoje. 

Ką Jums reiškia būti mokytoja? 

— Būti mokytoja — tai gyvenimo būdas. Nela-
bai įsivaizduoju savęs dirbančios kitokį darbą. 

Kaip jaučiatės prisijungusi prie Kamajų gim-
nazijos kolektyvo? 

— Prisijungusi prie Kamajų gimnazijos kolek-
tyvo jaučiuosi gerai. 

Ar per šį laiką jau spėjote susipažinti su 
mūsų gimnazija, galbūt žvelgėte jos pliusų? 
Jei taip, tai galėtumėte pasakyti, kokie 
jie? 

— Pliusų daug: šaunūs ir stropiai dirbantys 

mokiniai (didžioji jų dalis); puikūs, draugiški ir 
geranoriški mokytojai; labai kompetentingos 
gimnazijos vadovės; puikiai sutvarkytos edu-
kacinės erdvės ir kita aplinka; šilta mokykla; 
skanus maistas; geras pamokų pradžios laikas; 
dvi ilgosios pertraukos ir t.t. 

Ko palinkėtumėte kitiems mokytojams Mo-
kytojo dienos proga? 

— Mokytojo dienos proga noriu palinkėti ki-
tiems mokytojams užsidegimo augti dvasia ir 
protu, kantrybės dalinantis savo šiluma ir kad 
mokinių pagarba ir meilė lydėtų Jus kiekvieną 
dieną. 

Ačiū, gerbiama Mokytoja. Mes taip pat lin-
kime Jums kuo geriausios sėkmės. 
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Susipažinkime 

Puslapis 3 

Mano vardas Evelina. Domiuosi visomis religi-

jomis ir tuo, ką jos visos turi bendro: tiek de-

šinės rankos kelio, tiek kairės rankos kelio. 

Dešiniosios rankos keliui priklauso dauguma 

tradicinių tikėjimų, kuriuose yra vieno ar dau-

giau dievų viršenybės prieš žmogų, dvasinių 

vertybių pirmenybė prieš žemiškąsias bei 

griežtų moralinių taisyklių laikymąsi. Kairio-

sios rankos kelyje svarbiausia yra savo asme-

ninės galios bei įtakos didinimas, šito siekiant 

ir antgamtiniame pasaulyje...  

Laisvu laiku domiuosi žmonių auromis. (Aura — 

akiai neregimas elektromagnetinės prigimties 

laukas). Šis energetinis apvalkalas turi infor-

maciją apie  savininką: parodo jo ligas, mintis, 

jausmus, charakterio ypatybes. Beje, mėgstu 

diskutuoti su plačių pažiūrų žmonėmis... 



 

Dalyvaujame projektuose 

Visai neseniai 3g klasės mokiniai dalyvavo 

projektinėse veiklose (Psichologinių, so-

cialinių įgūdžių stiprinimo projekte ,,Vėl 

kartu“). Įspūdžiais sutiko pasidalinti ke-

letas merginų.  

,,Penktadienį ir pirmadienį mes, vienuolikto-

kai, dalyvavome psichologiniuose užsiėmi-

muose, kurie suteikė galimybę labiau atsk-

leisti save, pažinti kitus, susibendrauti ir 

tapti vieningiems. Per tas dvi dienas mes 

aktyviai žaidėme įvairius žaidimus, kurie 

mums padėjo išmokti komunikuoti ir išklau-

syti kitų nuomones. Buvo įdomu išgirsti iš 

klasės draugų lūpų įvairių pasakojimų, įdo-

mių faktų iš jų gyvenimo. Dvi projekto die-

nos padėjo ne tik pažinti vieniems kitus, bet 

ir sužinoti savo galimybes tam tikrų veiklų 

metu. Man šios paskaitos labai patiko, todėl 

manau, jog tokių užsiėmimų reikėtų daugiau, 

nes jie vienija mūsų klasę.‘‘ (Monika M.) 

,,Šios dvi dienos buvo praleistos kiek kitaip, 

užsiėmėme įvairiomis veiklomis, diskutavo-

me, žaidėme įvairius žaidimus, kurie lavina 

žmonių komunikavimo įgūdžius. Mano nuomo-

ne, mums, kaip klasei, šios dvi dienos padėjo 

dar labiau suartėti į vieną kumštį! Esu labai 

patenkinta ir dėkinga už naudingai praleistą 

laiką.‘‘ (Urtė) 

,,Abi dienas linksmai ir naudingai leidome 

laiką. Komandinės užduotys, reikalaujančios 

kiekvieno iš mūsų pastangų, ir atviri pokal-

biai padėjo mums suartėti, vienas kitą ge-

riau pažinti. (Miglė) 

,,Atlikome komandines užduotis, kurios mus 

tik labiau sustiprino kaip klasę, nes joms at-

likti prireikė komunikabilumo, gebėjimo išk-

lausyti vienas kitą. Manau, laikas, praleistas 

su klasiokais, mus dar labiau suartino, geriau 

visi komunikuosime ir bendravimas bus tik į 

gerąją pusę!‘‘ (Ema) 

,,Atvykęs psichologas mums pateikė įdomių 

užduočių, kurias turėjome atlikti visi kartu. 

Užduotys reikalavo kantrybės, bendradar-

biavimo. Žodžiu, dienos buvo kiek neįpras-

tos, išskirtinės, bet labai įdomios ir naudin-

gos.‘‘ (Sibilė) 

Pamąstykime... 

Vieni iš jo juokiasi, kiti – dievina, tačiau abejingų brazilų rašytojui 

PAULO COELHO nėra. Didžiausi fanai tikina, kad jo kūriniai padeda 

atrasti atsakymus net į sunkiausius gyvenimiškus klausimus. Todėl 

dalinamės rašytojo mintimis, tinkančiomis dažnai gyvenimo situacijai. 

1.Kai bijote pokyčių 

„Kai mažiausiai to tikimės, gy-

venimas meta iššūkį, kad patik-

rintų mūsų drąsą ir norą keis-

tis. Tai akimirkai atėjus ne-

verta apsimetinėti, jog niekas 

nepasikeitė ar sakyti, kad ne-

same tam pasiruošę. Iššūkis 

nelauks. Gyvenimas neatsigręš. 

Savaitė – daugiau nei reikia, 

kad nuspręstume, ar pasiduo-

sime savo likimui“. 

2.Kai liekate nesuprastas ar 

buvote apšmeižtas 

 

„Niekada nesiteisink. Drau-

gams to nereikia, o priešai ne-

patikės”. 

3.Kai esate nusivylęs dėl ne-

sėkmių 

„Gyvenime yra ir kančių, ir 

pralaimėjimų. Niekas negali jų 

išvengti. Tačiau geriau pralai-

mėti keletą mūšių siekiant sa-

vo svajonių, negu būti sutriuš-

kintam net nežinant, dėl ko 

koveisi”. 

  

 

4.Kai nežinote, kas tikrieji 

jūsų draugai 

„Tikri mūsų draugai yra tie, 

kurie būna kartu gerais laikais. 

Jie mus pralinksmina ir džiau-

giasi mūsų sėkme. Netikri 

draugai pasirodo blogais lai-

kais, nustatę liūdnus, palaikan-

čius veidus, o mūsų kančia 

jiems – paguoda dėl jų pačių 

nelaimingo gyvenimo”. 
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Mokytojų dienos atgarsiai 

,,Patirtis su pirmos klasės moki-

niais buvo nuostabi ir nepamirš-

tama. Vaikai buvo šaunūs —

drausmingi, linksmi. Su užduoti-

mis susitvarkyti sekėsi gerai, ko 

nesuprato — nebijojo klausti. 

Tikiuosi, jog pirmokams dar ne-

matytos ,,mokytojos" nesukėlė 

jokių baimių ir abejonių, noriu 

tikėti, kad jie šios dienos neuž-

mirš dar ilgai...‘‘ (Šarūnė, 4g) 

 ,,Įspūdžiai iš mokytojų dienos 

išliko tik patys geriausi. Antro-

kai buvo labai smalsūs, darbštūs, 

draugiški, nuoširdūs ir linksmi. 

Greitai radome bendrą kalbą. 

Buvo įdomu pabūti mokytojos 

,,kailyje.” (Erika ir Greta, 4g)  

,,Tiek vaikams, tiek man patiko 

kitokia diena. Trečiokai be galo 

smalsūs, judrūs. Jiems viskas 

įdomu, tad sulaukiau daug klau-

simų. Bendravom, juokėmės, bet 

neišvengėme mažų pykčių... Galų 

gale viską išsprendėm ir atsis-

veikinom su šypsenomis veiduo-

se.‘‘ (Paulina J., 4g )   

,,Laiką praleidau labai gerai, die-

na paliko daug įspūdžių, ketvir-

tokai nustebino nuoširdumu, 

protingumu ir smalsumu. Atsis-

veikindami kai kurie net apsika-

bino ir sakė, kad pasiilgs manęs. 

Nesitikėjau taip gerai praleisti 

l a i ką  su  ketv i r toka i s . ‘ ‘ 

(Nazareta, 4g)  

,,Nors bėgant dienai iškilo nesk-

landumų, su jais susitvarkyti 

man padėjo kartu su manimi dir-

busi Šarūnė. Pamokos vyko gana 

drausmingai. Pirmokai buvo labai 

šaunūs – atliko visas jiems skir-

tas užduotis. Kūno kultūros pa-

mokos metu įsitikinome, kokia 

vieninga yra ši klasė – jie puikiai 

sugebėjo ,,veikti’’ kaip  komanda 

žaisdami įvairius žaidimus. 

Džiaugiuosi, kad turėjau galimy-

bę pabūti ,,mokytoja‘‘. (Aistė V., 

4g )  

Spalio 5-oji — Tarptautinė 

mokytojų diena. Šią dieną 

patys gražiausi žodžiai, gėlės, 

šypsenos ir dainos skiriamos 

mokytojams, kurie mums su-

teikia žinių ir išleidžia į platų-

jį pasaulį. Tačiau šią dieną ir 

mokyklos abiturientai atlieka 

svarbų žingsnį — jie tampa 

mokytojais...  
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,,Kiekvienais metais ši šventė atneša jaudulį, netikėtumo pojūtį... Smagu maty-

ti kūrybingus, išradingus mokinius, esate šaunuoliai! Ačiū už puikią šventę, 

gerą nuotaiką ir staigmenas.‘‘ (mokyt. Jolanta V.) 

,,MOKYTOJO DIENA... Kasmet jos labai laukiame. Žie-

dai iš jūsų, mieli dvyliktokai, rankų ir nuoširdžios šypse-

nos... Ši šventė visada būna labai paslaptinga. Taip nutiko 

ir šiemet. Ragavome su meile gamintus ypatingo skonio 

saldumynus, mėgavomės gardžiais užkandžiais bei kvapnia 

kava, kai mus netikėtai aplankė... plėšikų būrys. Turėjome 

atlikti jų sugalvotas užduotis, šokome, dainavome ir daug 

juokėmės! Pasirodo, tie plėšikai visai nebaisūs, o draugiš-

ki… Ačiū Jums už puikų laiką, gėles ir gražius žodžius bei 

staigmenas! Jūs mokate stebinti.’’ (mokyt. Miglanda A.) 
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Patriotas 

Maldą tą pačią 

Šimtąkart kartoju, 

Jau seniai svajoju — 

Būsiu savanoriu... 

Gimtų laukų nebematysiu, 

Ginklą rankoje laikysiu. 

Tėvynės pasiilgsiu, 

Dėl jos karštai aš dirbsiu... 

Monika M., 3g 

_________________ 

Kūrybos puslapis_____________________________ 

Aš esu Gabrielė. Mokausi 1g kl., gyvenu netoli Jūžintų. Rašyti mane įkvėpė pats gyvenimas. 

Niekas manęs nemokė, o kadangi esu labai jautri, todėl kartais savaime pilasi žodžiai, tik rei-

kia mokėti juos sudėlioti… Eilėraščius kuriu nedažnai, esu sukūrusi jų apie dešimt… Jais da-

lintis nelabai mėgstu, todėl jie dažniausiai guli pamiršti... Šį eilėraštį aš sukūriau per žiemos 

atostogas, kai buvo niūru. Bet nemanau, kad savo ateitį norėčiau sieti su rašymu. Prisipažin-

siu: skaityti knygų nemėgstu, bet turiu lakią vaizduotę, kuri man padeda kurti. Laisvalaikiu 

mėgstu piešti, tapyti, dažnai eksperimentuoju su savo išvaizda ir stiliumi. Ateityje norėčiau 

lankyti dizaino/meno studijas. Myliu muziką, gal ir atrodo keistai, tačiau be jos negaliu už-

migti. 

O čia vienas iš mano kuklių kūrybinių bandymų… 
 

...Ir šviečia ta širdis, deguonies negavusi, 

Visus išdavusi, neatsipalaidavusi. 

Bešviesdama ji paklaus, 

Kur kam skauda? 

Ji atsisuks ir vėl užsigaus, 

Jos niekas neužjaus. 

Širdis stovi liūdna ir niūniuoja, 

Iš skausmo ar laimės, 

Nors trūksta laimės… 

Ji jaučiasi stipri, nors ir vieniša. 

Užsidėjusi vienatvės skydą... 

Jos paliest nevalia. 

Tokia jos galia. 

Ir šviečia ta širdis, 

Tokia vieniša, 

Tokia šalta. 

Paliest jos niekam nevalia — 

   Tokia jos tiesa. 

Parengė būrelio ,,LITTERA’’ nariai, maketavo Greta Z. ir Erika L.  
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