
 

    Skambutis 

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos laikraštis, 2022 birželis  
  

 

 

 

Paskutinis skambutis...Pražydusių kaštonų žvakėse sutirpo dar vieneri, jau 
paskutiniai mokslo metai...Ėjote į šią dieną nedrąsia pradinuko ranka teikdami 
gėlę pirmajai mokytojai, gavę pirmąjį pažymį, patyrę netikėtą nuoskaudą, 
išgyvenę begalinį džiaugsmą, nusimetę paauglio kaukę, įsisvajoję jaunystės 
erdvėje... Į šią dieną Jūs atsinešėte visą save... 

Tegul įvairiaspalviai moksleiviškų metų prisiminimai sužysta gražiausiais 
pavasario žiedais, te ilgai atminty neišblėsta mokyklinių metų atspindžiai... 

 

Su mokykla atsisveikina 17-oji abiturientų laida. 

Prasmingų siekių, sėkmės Jums, mieli abiturientai! 

                                             ,,Skambučio‘‘ redkolegija 

 

 

 

Sudie, 

mokykla! 



Mūsų interviu_________________________________________ 

Kalbamės su mokyklos direktore Loreta Grochauskiene 

— Mokslo metai eina į pabaigą.  Su kokiomis mintimis Jūs, kaip mokyklos 

vadovas, palydite šiuos mokslo metus? 

Aš pirmiausia džiaugiuosi visu kolektyvu, kuris sėkmingai dirbo visus  mokslo 

metus: tai ir mokiniais, ir mokytojais, o didžiausias džiaugsmas, kad mes šiais 

mokslo metais baigėme įgyvendinti Kokybės krepšelio projektą. Įsigijom 

informacinių technologijų, kurias matote kabinetuose, įrengėm edukacinę kino 

klasę, relaksacijos kambarį ir įgyvendinome daug kitų dalykų, kuriais ir jūs, 

mokiniai, galėjote naudotis, lankytis ne tik pamokų metu. Tai toks didžiausias 

džiaugsmas šiais mokslo metais.  

— Tai turbūt ne tik džiugūs pokyčiai, bet ir akivaizdi nauda? 

Taip, kokybės krepšelis tikrai davė daug naudos mokyklai ir aš tikiu, kad ir jūs, 

kaip mokiniai, tai pajutote. 

— Tikrai taip, o kokių lūkesčių turite kitiems mokslo metams? 

Kitiems mokslo metams kitas projektas – tūkstantmečio mokyklų projektas ir jau  

turim viziją, kaip tai  įgyvendinsime. Aišku, galbūt kas nors gali keistis, tačiau jau 

dabar planuojame modernizuoti biblioteką, įrengiant mokiniams patogias ir 

šiuolaikiškas erdves, įrengti mokyklos muziejų (jau  atrenkama ir tvarkoma 

medžiaga). Norime atnaujinti, modernizuoti kai kurias klases, įsigydami ir baldus, 

ir  informacines technologijas,  ką jūs matote, tarkim, biologijos kabinete, kur yra 

interaktyvus ekranas ir jūs galite galimybę pamokų metu geriau išmokti įvairių 

dalykų, kurie vaizdžiai perteikiami ir dėl to labiau suprantami.  

—  Greit vasara, atostogos... Galbūt kažką norėtumėte palinkėti visiems, visai 

mokyklos bendruomenei. 

Pirmiausia linkiu labai gerai pailsėti, linkiu, kad vasarą šviestų saulė ir danguje, ir 

jūsų visų širdyse, kad ateitumėt rugsėjo mėnesį sveiki, pailsėję ir galėtume mes 

visi kartu tęsti pradėtas veiklas ir imtis naujų darbų, ir būtent  tų, apie kuriuos 

kalbėjome...  

— Labai ačiū, Jums linkime to paties! 

                                                                                         

                                   

         Interviu parengė Paulina S. ir Ineta D. 



 

Visai rimtai___________________________________________ 

 
      Užverčiame dar vieną mokyklinio gyvenimo puslapį. Neformaliojo švietimo skyriui 

jis buvo spalvingas, prasmingas, atspindintis naujoves, pokyčius, pasiekimus. Jei 

atvirai, nebuvo lengva ir drąsu perimti vadovavimo šiam skyriui vairą. O ir vaikeliai, 

sugužėję po ilgo nuotolinio darbo, buvo truputį ,,išsibarstę“, neišvengėme ligų, 

užsiėmimų praleidimų. Bet finišuojame trankiai ir džiaugsmingai! Paskutinis akordas – 

birželio 1-osios baigiamasis mokslo metų koncertas, kuriame pasirodė visų studijų 

(dailės, fortepijono, liaudiškos ir estradinės muzikos, dainavimo, teatrinės raiškos) 

mokiniai ir mokytojai. Didžiuojamės dviem diplomantais – Meda ir Kipru 

Braukylomis, kurie užbaigė liaudiškos ir estradinės muzikos studijų programas bei 

gavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  Neformaliojo vaikų 

švietimo pažymėjimus. 

      Pasiilgome vasarėlės! Truputį atsikvėpsime, pailsėsime ir vėl naujai suskambės 

garsų akordai, liesis išraiškingi spalvų potėpiai, užgims naujos teatrinės improvizacijos. 

Juk viskas RATU... 

      Spalvingų atostogų, mielieji! 

                                                                                       NŠS vedėja Ramunė Glinskienė  

 

 

Sportas — sveikata__________________________________________ 

  

Šį pavasarį  mūsų gimnazistai sėkmingai 

pasirodė sportinėse varžybose: pergalė 

lydėjo ne tik vyresniuosius, bet ir jaunesnius 

dalyvius. Sveikiname laimėtojus ir linkime ir 

toliau išlikti vikriems, taikliems, aistringiems 

žaidėjams!

❖ Kavoliškio profesinio mokymo  centre vykusiame tinklinio turnyre ,,Gana sėdėti, 

metas judėti", skirtame 2022 m. Jaunimo metams paminėti  4g kl. vaikinai ir 

merginos užėmė 3 vietą. Dalyvavo komandos  iš Anykščių, Zarasų ir Rokiškio 

rajonų.   

Rokiškio rajono mokyklų:  

❖ kvadrato varžybose  5-6 kl. berniukų komanda  — 4 vieta,  

❖ krepšinio 3x3 varžybose  1g - 2g kl. ir 3g - 4g kl. vaikinų komandos — 3 vieta,  

❖ tinklinio varžybose 8-1g kl. komanda — 1 vieta.  

   Tarpklasines krepšinio varžybas gimnazijoje laimėjo 3g kl. komanda.  

     Veiklose dalyvavo sporto būrelio ,,Sportuok ir būsi sveikas" mokiniai (mokyt. Rita 

Merkienė)



 

 

Mano klasė____________________________________________

Artėja vasaros atostogos — taip laukiamos, išsiilgtos... Dar vieneri mokykliniai metai jau kone 

praeitis.  Vis dėlto rūpi atsigręžti atgal ir prisiminti kasdieniškas arba, priešingai, šventiškas, 

linksmas akimirkas mokykloje... Pasidomėjome klasių, kuo ir kaip jos gyveno šiais mokslo metais. 

Įspūdžiai įvairūs, skirtingi...

     6-okų virtuvės ,,paslaptys‘‘      

 

,,Gėda prisipažinti, kad berniukai gamina geriau nei mergaitės. 

Įsimintiniausias gaminimas — tai bananai šokolade... Buvo 

daugybė iššūkių, išbandymų... Neturėjom pieno, teko kažko imtis. 

Radome šaldytuve kažkieno grietinėlės, (nepykit, jei pasigedote 

jos), bet ta grietinėlė tik sugadino šokoladą, tai teko eiti į 

parduotuvę pieno. Skonis buvo nekoks, o vaizdas taip pat 

nepatrauklus. Įvarėm klasiokams šoką, o ypač berniukams...‘‘ 

                                                   
 

,,Didžiausią įspūdį ir netikėtą sėkmę mums, 

septintokams, paliko gimnazijoje vykusi 

Helovyno šventė. Tai buvo pirmas toks 

renginys, kuriam pasiruošėme per vieną 

dieną: namuose pasisiūdinome skraistes, 

pasidarėme kaukes, iš ryto repetavome šokį 

ir išdrįsome  pašokti... prieš visą mokyklą. Ir 

mums pavyko! Džiaugėmės, nes užėmėm I-

ąją vietą!!!‘‘  (Septintokai)  

   

                                       

                                                                                                                    

 
 

 

          ,,...Mums labai patiko, kai per pertraukas susirinkdavome į 
klasę.  Susėdę gerdavome arbatą su saldumynais ir 
kalbėdavomės apie daug ką: kur keliauti, kokius dalykus rinktis 11 
klasėje ir... kuo būti... Vienu metu sukūrėme planą, kaip pabėgti iš 
matematikos pamokos (ar sumanymą įgyvendinome, 
nesakysime...). Ne kartą  klausėmės klasiokės pasakojimų apie 
dvasias, pragarą ir net raganiškus dalykus...O sykį užsirakinome 
klasėje, nes atsiminėm slėpynes vaikystėje... 
Beje, kai kurie klasės draugai pertraukų metu mėgo žaisti stalo 
žaidimus‘‘. (Dešimtokai) 



 

 

A 

 

 

 

 

 

,,Kiekvienais metais būna didelis iššūkis 

sugalvoti, kaip pasveikinti auklėtoją... Šį kartą  

išgirdome, jog ji (laisvą nuo pamokų dieną) 

kažkur išvažiuoja. Ėmėm galvoti: „Ką darom? 

Bėgam pas ją, gal spėsim...‘‘ Čiupom balionus,  

gėles įdavėm Kipriukui... Lekiam! Mašina 

kieme, gal viskas gerai?.. Žiūrim pro langą — 

auklėtoja dar namie! Kaip akmuo nuo širdies 

nuriedėjo...Padainavome, įteikėme dovaną, 

palinkėjome ir... atgal į pamokas. Auklėtoja 

liko nustebusi,  laiminga, o tai svarbiausia!‘‘ 

(Devintokai) 

 

Iš vienuolikos metų mokykloje mes, vienuoliktokai, galime pasakyti, kad šie metai buvo patys ,,pačiausi‘‘.  
Tai... 
...pasiruošimas šimtadieniui, kai visa klasė likome nakčiai mokykloje, dirbome nepabaigtus darbus ir visi 
linksmai leidome laiką... 
...Šimtadienio diena, kai nuo paties ryto  emocingai ėmėmės  dekoravimo meno, jaudinomės, nes laukė 
rimtas renginys, o kai jis praėjo,  buvome labai laimingi, kad padarėme viską... Būtent Šimtadienis padėjo 
mums dar labiau suartėti, pasijusti  viena didele komanda! 
...ir  įsimintinas įvykis — Paskutinio skambučio šventė, kuri pareikalavo rimties, susikaupimo, nes  dabar 
MES esame gimnazijos šeimininkai, nes mums dvyliktokai perdavė mokyklos raktą, kurį turėsime 
saugoti, būdami gimnazijoje paskutinius metus!  

Tad šie metai nepamirštami!     
                                                                                                                       3g klasės seniūnė Urtė Šakalytė 

  

Šiais mokslo metais 

Praleidome naktį mokykloj! 

Tas laikas prabėgo griausmingai, 

Linksmai ir žaismingai! 

Sportavom ilgai, net nuobodžiai, 

Žiūrėjome filmus baisius. 

Nemiegojom šią naktį įdomią, 

Nes tai buvo laikas šaunus! 
 

             

 ,,Naktinėtojai‘‘ aštuntokai



 

O spalvotoji knygele..._________________________________________

Pasakoja gimnazijos bibliotekininkė Jolanta: 

        ,,Aktyviausi bibliotekos lankytojai šiais mokslo metais buvo... pirmokai. 

Mokytojos Ritos inicijuotas projektas, skirtas skaitymo skatinimui, leido  įtvirtinti 

skaitymo ir pasakojimo įgūdžius, o pirmokų  klasė pasipuošė įspūdingomis 

girliandomis, kurių kiekvienas rutuliukas žymėjo perskaitytą knygelę. Daugiausia 

knygų perskaičiusi Milda Čeponytė pasipuošė „Knygų princesės“ karūna. Nuo lyderės 

nedaug atsiliko Deimantė Pelurtytė ir Ignas Gipiškis. 

       Nemažai knygų perskaitė ketvirtokės Elija Paunksnytė, Urtė Šileikytė ir Austėja 

Zdanevičiūtė. 

       5-7 klasių grupėje išskirčiau Snežaną Jankovską, Deimantą Petrylą ir Mileną 

Dominaitę. Deja, vyresnieji nebuvo tokie aktyvūs ir apsiribojo tik programinės 

literatūros skaitymu‘‘. 

Šauniųjų pirmokų mokytoja Rita: 

,,Tris mėnesius pirmokai skaitė knygeles, pasakojo. Iš viso vaikai perskaitė 430 

knygučių. Daugiausia jų perskaitė Milda Čeponytė (net 117). Noras skaityti nedingo, 

pirmokai  sako, jog ir toliau skaitys. Ačiū bibliotekininkei, kuri vaikams padėjo rinktis 

knygeles“. 

  

 

,,Skaityta knygelė guli... skrynelėj‘‘  

Tokiu pavadinimu mokyklos bibliotekoje kovo – balandžio mėn. veikė skaitytų knygų-

mįslių, atgulusių į skryneles, parodėlė. Kūrybingai ir išties išradingai savo skaitytas 

knygutes pristatė 5-10 klasių mokiniai, kuriems idėją tokiu būdu pareklamuoti  savo 

mėgstamą knygą pasiūlė lietuvių k. mokytojos. 

 



Laikraštį parengė būrelio ,,Littera‘‘ nariai  

(vadovė Nijolė Markevičienė 

 

Profesijos iš arti_____________________________________________________ 

Balandžio mėn. gimnazijos 6-7 kl. moksleiviai kartu su 

ugdymo karjerai koordinatore Inga Balaišiene ir klasių 

vadovėmis vyko į Rokiškio profesinio mokymo centro 

„Atvirų durų dienas“. Šio apsilankymo metu mokiniai buvo 

supažindinti su centro veikla, modulinėmis mokymo 

programomis, stažuotėmis pagal ERASMUS + mobilumo 

programas bei su naujausia įranga mokymuisi. Šeštokai ir 

septintokai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis 

profesijomis: virėjo, suvirintojo, apdailininko, visažisto, 

siuvėjo, apskaitininko, slaugytojo padėjėjo. Išvyka 

mokiniams išties patiko, buvo įdomu ir naudinga ne tik 

sužinoti, bet ir pamatyti, stebėti, išmokti ir net išbandyti 

tai, kas susiję su viena ar kita profesija. 

Štai kokias mintis išsakė  šeštokai bei 

septintokai:  

Labai svarbu ne tik pasirinkti tinkamą 

profesiją, bet ir rasti, kur mokytis.  Susitikimo 

metu mokytojai daug pasakojo apie įvairias 

profesijas, labai patiko... (Viltė, 6 kl.) 

Daug sužinojome apie įvairias profesijas, 

lengviau bus apsispręsti, kur mokytis, kurti 

planus. (Airidas, 6 kl.) 

Patiko visažistės pasakojimai apie jų darbą, 

galimybes. Sužinojome, kaip ne tik gražiai 

padaryti makiažą, bet ir pasendinti žmogų, 

suteikti jam kitokią išvaizdą. Net 

nepagalvojome, kad tai įmanoma... (Laura, 6 

kl.) 

Man labai patiko apskaitininkės pasakojimas 

apie jų darbą, verslo planus. Tai mano svajonė. 

Neįprastu būdu išmokome daugybos lentelę. 

Paslapties neatskleisiu☺ (Emilis, 6 kl.) 

Nustebino mokyklos modernumas, dizainas, 

erdvės. Viskas šiuolaikiška, gražu, patogu. 

(Šarūnas, 6 kl.)  

Siuvykloje pamatėme ne tik moderniausias 

siuvimo mašinas, bet ir emblemų, paveikslėlių 

siuvinėjimo mašiną, kuri ant drabužių 

išsiuvinėja įvairius piešinius, nuostabu... 

(Greta, 6 kl.)  

 

Mums patiko socialinio darbuotojo padėjėjo 

profesijos pristatymas. Sužinojome, kaip reikia 

slaugyti sergantį žmogų, pamatėme daug 

modernios įrangos, kuri darbuotojams padeda 

šiame nelengvame darbe. (Ugnius, Tadas, 

Šarūnas, 6 kl.) 

Nuostabiai laiką praleidome ir stebėdami virėjų 

darbą, vaišino mus savo pagamintais 

saldumynais. (Goda, 6 kl.) 

Labai šiltai mus visur priėmė, labai geri ir 

nuoširdūs mokytojai. (6 kl. mokiniai) 

Labai patiko ir buvo įdomu pasiklausyti apie 

visas profesijas bei išbandyti bent vieną. 

(Ligitas, 7 kl.) 

Man patiko, kai rodė, kaip galima gražiai 

tapetuoti sienas skystais tapetais. Be to, padarė 

įspūdį visažisto darbas. Būtų įdomu. (Mija,7 

kl.) 

Man labiausiai patiko klausytis apie suvirintojo 

darbą. (Domantas,7 kl.) 

Man labai patiko išvyka, nes buvo įdomu 

sužinoti apie gaminimą ir suvirinimą. (Andrius, 

7 kl.) 

Labai patiko klausytis apie suvirintojus ir 

neįgaliesiems žmonėms suteikiamą pagalbą 

bei išbandyti skystų tapetų tepimą. Taip pat 

labai patiko pati kelionė pirmyn ir atgal. 

(Karina, 7 kl.) 

    

 

                                                                                                                        

 


