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                               Upės ir kalnai tenai nuostabūs, 
                                Kam tas karas, brolau mano? 

                                            Rankos mūsų juk vienodos, 

                                            Jos juk turi kurti sodus...  

                                 Akys žvelgia vėl į tolius — 

                                 Ten, kur LAISVĘ gina broliaiǃ 

                                             Paklausyk manęs, žmogau 

                                             LAISVĖS neatimk — prašauǃ 

                                                                                                       (Monika M., 3g) 

 

Manome, kiekvienas paauglys nesitikėjo, kad gyvenant XXI a. teks išgirsti apie taip 

netoli nuo mūsų krašto vykstantį karą Ukrainoje... 

Tokiomis akimirkomis kaip ši kiekvienas puikiai suprantame, jog turime būti 

vieningi su visu pasauliu, prisidėti aukomis, daiktais, kurių reikia ukrainiečiams,  ir 

džiaugtis kiekviena akimirka, nes nežinom patys, kada galime būti pažadinti ne 

tėvų žodžių, o bombų garsų... Mes esame visa širdimi su Ukrainaǃ 
                                                                  ARA klubo narių vardu — prezidentė Urtė Šakalytė     

  

   

    Ukrainos sostinė Kijevas — vienas gražiausių (ir seniausių) ne                                  

tik Ukrainos, bet ir pasaulio miestų 
  
▪  Kijeve yra giliausia pasaulyje metro stotis (ji veikia net 105 metrų gylyje). 
▪  Nacionaliniame Kijevo miniatiūrų muziejuje galima apžiūrėti blusos miniatiūrą; 
▪  Ukrainiečiai pastatė didžiausią keliamąją galią turintį lėktuvą (deja, šiuo metu 
vykstant karui jį sunaikino Rusijos kariuomenė). 
▪  Motinos Tėvynės statula Kijeve yra įtraukta į aukščiausių pasaulio statulų sąrašą 
(102 metrai). Statula vaizduoja moterį, vienoje rankoje laikančią 9 tonas sveriantį 
kalaviją, o kitoje – 13 tonų svorio skydą. 
▪ Dėl medžių gausos Kijeve galima pereiti išilgai miesto pėsčiomis niekada 
neišeinant iš pavėsio. 
▪  Kijeve, šalia traukinių stoties esantis McDonald’s restoranas yra trečias labiausiai 
lankomas McDonald’s restoranas pasaulyje. Kasmet jame apsilanko per 2 milijonus 
žmonių. 
▪  Beje, ukrainiečių kalba – viena melodingiausių pasaulyje (užima antrąją vietą ir 
nusileidžia tik italų kalbai). 
 

ŠLOVĖ UKRAINAIǃ 



Mokykla didžiuojasi____________________________________________ 

                                                                               Meda Braukylaitė, 8 kl. 

                                                                               Benas Jasinevičius, 4 kl. 

                                                                               Urtė Ieva Šileikytė, 4 kl. 

                    Labai  gerai                                  Reina Čeikauskaitė, 1 kl. 

mokosi                                     Milda Čeponytė, 1 kl. 

                                                                               Ignas Gipiškis, 1 kl. 

                                                                              Marius Gorjunovas, 1 kl. 

 

Olimpiadų nugalėtojai 

Orestas Uldukis (8 kl.) — rajono fizikos olimpiada, III vieta 

Augustė Dirdaitė (2g kl.) — rajono fizikos olimpiada, III vieta 

Kipras Braukyla (1g kl.) — rajono geografijos olimpiada, II vieta 

Tairidas Dabrega (1g kl.) — rajono geografijos olimpiada, III vieta 

Konkursų laimėtojai 

Rajono teisinių žinių konkursas ,,Temidė‘‘ — komandinė III vieta  

 

.  

   

Aktualu______________________________________________________ 

 

● Parengtas ,,Erasmus+‘‘ mobilumo projektas — mokytojų stažuotė įtraukiajam 

ugdymui organizuoti. Projektas pristatytas  vertinti. Projektą rengė pavaduotoja ugdymui 

Audronė Gabienė ir mokytoja Vilma Kavaliauskienė. 

 

● Balandžio 1d. planuojama ,,Sumanaus moksleivio akademijos’’ Verslumo laboratorijos  

projekto  II dalis (paskaitos ir lankymasis parodoje „Ką pasėsi...“). 

 

● Balandžio 6-7 d. abiturientai laikys lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą. Linkime 

sėkmėsǃ 

 

● Gimnazistus  ir kitus gimnazijos bendruomenės narius toliau apsilankyti kviečia naujai 

įkurtas šiuolaikinis Kamajų miestelio istorijos bei poeto ir kunigo Antano Strazdo 

muziejus (kreiptis į mokytoją  J.Vygėlienę). 

 

 
 



 

ŠVENTINĖS AKIMIRKOS. ŠIMTADIENIS__________________________ 

Po 100 dienų gims kitas pasaulis — gal geresnis, gal blogesnis, 

bet būtinai KITOKS... 

 

,,...pradinėse klasėse svajojau apie mokyklos baigimą, tačiau dabar jaučiu, jog 

bus sunku ją palikti...“  

,,...nebereiks nervintis dėl neigiamų pažymių ir nebeteks nervinti mokytojų...‘‘ 

,,...mokytojai liks mokykloje, o mes išeisim ir nebegrįšim...‘‘ 

,,Pasiilgsiu klasiokų, mokytojų, išvykų ir įdomių pamokų. Jaučiuosi sutrikusi, 

bet džiaugiuosi, kad patirsiu naujų įspūdžių ir potyrių.‘‘  

,,Iš dalies smagu, kad baigiu mokyklą, bet kartu ir liūdna, nes nežinau, kas 

manęs laukia ateityje...‘‘  

,,Po mokyklos reiks pradėti savarankišką gyvenimą ir nežinia, kas jame laukia. 

Juk mokytojai jau nebepadės...‘‘ 

,,Visus 12 metų nereikėjo sukti galvos, ką daryti, bet ateina laikas, kai turi 

nuspręsti, kuo nori būti ateityje...‘‘ 

,,Ateityje noriu studijuoti ir keliauti, tikiuosi, pavyks tai suderinti...‘‘ 



,,Per 12 metų sukaupiau daugybę puikių prisiminimų..., džiaugiuosi, kad turėjau 

galimybę pažinti tokių šaunių žmonių...‘‘ 

,,...Ir džiugu, ir liūdna, nes gaila atsisveikinti su puikiais mokytojais, tapusiais 

jau net draugais. Norėčiau duoti patarimą būsimiems abiturientams: branginkite 

savo laiką, nešvaistykite jo, nes net nepastebėsite, kaip greitai jis prabėgs...‘‘ 

,,Mintis, jog liko keli mėnesiai mokykloje, džiugina, nes netrukus baigsiu 

mokyklą ir galėsiu pradėti naują gyvenimo etapą, bet tuo pat metu ir liūdna, nes 

nebesusitiksiu taip dažnai su klasiokais, pasiilgsiu mokytojų.‘‘ 

,,Aplanko dvejopi jausmai — smagu, kad 12 metų kelionė artėja prie pabaigos ir 

laukia naujas, dar neatrastas gyvenimas, tačiau liūdna, kad teks palikti daug 

gerų prisiminimų šiose klasėse, išsiskirti su šeima tapusiais klasės draugais, 

mylimais mokytojais.‘‘ 

,,...smagu, kad mokiausi šioje mokykloje. Pasiilgsiu jūsų visų.‘‘ 

 

 

                               XVII  

                           abiturientų 

                               laida 

 

                                  Auklėtoja  

                                    Rita Merkienė 

 
 

 

 

Slenksčiai ir laiptai, vingiai koridorių, 

Kuriais tiek metų eita su  žiburiu, 

Žinių pasemta, lemties ieškota... 

Ak, tie takeliai, kreivi ir šakoti ǃ 

Ko jūs, takeliai, banguojat po kojomis? 

Nejaugi amžiuose mes kartojamės?.. 

 

 



Atvirai ir geranoriškai___________________________________________ 

Būna, kad ne visada garsiai išdrįstame pasakyti tiesą į akis... O mintys kaupiasi, kaupiasi ir gavusios 
progą išsilieja... Šios emocijos nebūtinai gali tikti (ir patikti) tiek vaikinams, tiek merginoms, tačiau 
verta įsiklausyti ir pamąstyti, ką vieni apie kitus kartais galvoja 15-mečiai... 
Taigi... 

 

Mergaitės rašo berniukams 

 

 

Manome, jog šis laikotarpis  jums yra sudėtingas... 

                    Turbūt manote, kad mes, mergaitės, esame žemesnio lygio...  

                 Būtų malonu, kad jūs neskirstytumėt mergaičių į grupes pagal grožį,  

protą ar išvaizdą. Reiktų susimąstyti, jog ne kiekviena mergaitė gali būti graži. Reiktų 

matyti pirmiausia vidinį grožį, o ne išorę...“ 

Kai kada mes visi puikiai sutariam, bet kartais jūsų elgesys mus ,,užknisa‘‘. Jūs bręstate 

kur kas lėčiau ir elgiatės lyg mažamečiai. Jūsų neapgalvoti žodžiai kartais mus skaudina, 

o jūs to galbūt nė nesuvokiate... 

Kartais būnate paslaugūs ir geri, dažnai pakeliate nuotaiką, kai jos labiausiai trūksta. 

Linkime, kad jums kuo greičiau ateitų kitoks — rimtas metasǃ 

Tikimės, kad supratote, ką norėjome jums pasakyti☺ 

 

 

     Berniukai nori pasakyti mergaitėms... 

 

                       

                     Ačiū jums, kad atliekate pilietinius darbus, kurių mes nelabai  

                                                          nenorime daryti...                

Galėtumėte mažiau skųsti, mažiau kalbėti niekų ir duoti daugiau maisto... (Truputį 

keistai skamba, ar ne?..) 

Norime, kad jūs, mergaitės, būtumėt nuoširdesnės, kad nebūtumėt ,,pasikėlusios‘‘, kad 

padėtumėt nelaimėje. Kad nesišaipytumėt... Kad būtumėt draugiškesnės... 

O ar nenorit būti tylesnės?.. 

Linkime jums greičiau augtiǃ 

 

 

 

 



Visai rimtai____________________________________________________      

Rūkymas, kaip žinome, labai kenkia žmonių sveikatai. Mokslininkai tvirtina, kad  rūkančiam 
žmogui  gali pasireikšti tokios ligos kaip plaučių vėžys, kaulų išretėjimas, insultas arba paralyžius, 
cukrinis diabetas.  Dažnai paaugliai  pradeda rūkyti norėdami pritapti prie draugų kompanijos. Jie 
nori pasijausti laisvi ir nepriklausomi. Šia tema kalbėjomės su jaunu žmogumi, kuris  atskleidė, kiek ir 

kada jis rūko.  
 

- Ačiū, kad sutikai pasidalinti savo istorija.  

      - Nėra už ką, manau, tai privers pagalvoti apie savo gyvenimą ir kitus jaunus žmones.  

      - Nuo kelių metų rūkai?  

      - Pirmą kartą pabandžiau rūkyti keturiolikos metų, dabar man septyniolika.   

      - Kaip dažnai tu rūkai?  

      - Kiekvieną dieną. 

      - O kada rūkai?  Per pertraukas? Po pamokų?  

      - Taip, dažniausiai per pertraukas.  

      - Kiek cigarečių surūkai per dieną?  

      - Apie tris, keturias cigaretes.  

      - O dabar jauti kažkokias rūkymo pasekmes?  

      - Rytais kankina kosulys.  

      - Nenorėjai mesti?  

      - Norėjau ir ne kartą bandžiau. Būna, kad atsikeliu ryte ir galvoju, kad šiandien tikrai 

nerūkysiu, bet vos tik suskamba mokyklos skambutis, skubu į lauką parūkyti...  

      - Dar kartą dėkoju, kad sutikai su manimi pasikalbėti.  

      - Ačiū, kad išklausėte. 

 
 Pakalbinome ir kitą jaunuolį, kuris teigė, kad niekada nebandė ir net neketina pradėti rūkyti...   

      - Ačiū, kad sutikai pasidalinti savo mintimis.  

      - Ačiū jums, kad kalbinate tokia tema.  

      - Tai tu niekada nerūkei?  

      - Niekada. Per savo septyniolika gyvenimo metų nesu net paragavęs. Iš dalies tuo 

didžiuojuosi.  

      - Ir nebuvo noro paragauti?  

      - Buvo. Bet sėkmingai atsispyriau. ,,Suveikė‘‘ sveikas protas.  

      - O kaip reagavo bendraamžiai? Tavęs dėl to neatstūmė?  

      - Reagavo keistai, nes tuo metu jie jau rūkė ir turėjo nemažą patirtį. Bet dėl to, kad 

atsisakiau pabandyti, atstumtas tikrai nelikau. Draugai mane suprato.  

      - Dar kartą ačiū, kad sutikai duoti interviu.  

      - Nėra už ką. 

                                                                                                              

                                                                                                                Interviu rengė 

                                                                                                                                Monika, 3g 

 

 

 

Leidinį parengė būrelio ,,Littera‘‘ nariai (vadovė N.Markevičienė) 


