
 SKAMBUTIS
G R U O D I S  2 0 2 2  M E T A I  

 Su artėjančiomis šventėmis mielus
,,Skambučio‘‘ skaitytojus sveikina

laikraščio redkolegija

Drąsos priimti dabartį ir

vilties sutikti ateitį...

Valios skleisti ramybę ir

gerumą...

Tylaus noro apkabinti,

padėkoti, atsiprašyti,

atleisti...

Baltoj žiemos šviesoj,

nerimastingam švenčių

laukime tegu sušyla

širdys...

Tebūna Kalėdos —

stebuklų metas su MEILE

ir Dievo PALAIMA

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO
GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS



  SVEIKINAME!

  Mokinių klubo „ARA“ vardu Jus sveikina prezidentė
Paulina Skardytė

bei klubo kuratorė Jekaterina Šliominienė

Mieli gimnazijos

mokytojai, mokiniai ir visa

bendruomene.

Tegul šventinė nuotaika,

pripildžiusi širdis šviesos,

džiaugsmo ir viltingo

laukimo, neapleidžia

Jūsų visus metus. Lai

ateinančiais metais Jus

lydi puikios idėjos, energija

ir gerovė.

Tebūna metai

spalvingi, kūrybingi ir

sėkmingi! Linksmų Kalėdų

ir laimingų Naujųjų!



 Metams baigiantis, norisi prisiminti

pačias šviesiausias akimirkas. O jų

tikrai daug. Džiugina mokinių

pasiekimai konkursuose, olimpiadose.

Didžiuojamės, jog gimnazijoje yra veikli

mokinių savivalda – ,,ARA‘‘

klubas – įgyvendinanti daugybę

prasmingų ir svarbių mokiniams idėjų.

Šiais metais klubo prezidente tapo IIG

kl. mokinė Paulina Skardytė.

Įsibėgėjo programa ,,Jaunimas gali‘‘,

kurios vadovė yra mokytoja

Ema Valentaitė. 8–2g kl. mokiniai

ugdosi gyvenimo įgūdžius, vertybes,

mokosi bendruomeniškumo,

savanorystės, sportuoja. O mokytoja

Ema šiais metais tapo nominacijos

,,Mokinių draugas‘‘ laimėtoja.

Sportininkai, vadovaujami mokytojų R.

Merkienės, R. Zovienės,

Z. Vilienės, P. Mališausko, garsina

gimnaziją savo sportiniais

pasiekimais.

Smagu, kad vis daugiau pamokų, kitų

ugdymo(si) veiklų organizuojama

šiuolaikiškose erdvėse gimnazijoje –

Edukacinio kino klasėje, IT

laboratorijoje – bei išvykose –

muziejuose, bibliotekose, dalyvaujant

įvairiose edukacinėse programose. IG-

IVG kl. mokiniai bei gimnazijos

 Verslumo būrelio nariai (vadovė

mokytoja G. Pavilonienė) dalyvauja

Rokiškio Inžinerijos klasės projekte – šio

projekto veiklos vyksta VDU

ŽŪA laboratorijose. Tokiu būdu

stiprinamas patirtinis mokymasis,

planuojama gimnazistų karjera. 

Šiais mokslo metais 5-IIIG kl. mokiniai

vykdo integruotas projektines veiklas,

kurių rezultatus pristatys birželio

mėnesį vyksiančioje konferencijoje. 

Gimnazijos mokytojų komanda buvo

išvykusi į Maltą, kur dalyvavo

tarptautinės programos ,,Erasmus+‘‘

projekte ,,Įtraukusis ugdymas. Mokykla

visiems‘‘. Mokytojai įgijo tarptautinio

bendradarbiavimo organizuojant

sėkmingą ir kokybišką ugdymą(si)

patirties.

    

Džiugina mūsų bendruomeniškumas,

susitelkimas, organizuojant ir

dalyvaujant įvairiuose renginiuose,

šventėse, dovanojant Gerumo akimirkas

vienišiems žmonėms. 

Dėkojame mokinių tėveliams,

globėjams už nuolatinį dėmesį

gimnazijai, ugdymo pasiekimams ir

problemoms.

Linkiu, jog ateinantys Naujieji taptų

mums visiems sėkmingi įgyvendinant

naujas idėjas, įveikiant iššūkius, siekiant

gimnazijos bendruomenės ir asmeninių

laimėjimų..

P A V A D U O T O J A  A U D R O N Ė  G A B I E N Ė



MOKYTOJŲ
KELIONĖ Į MALTĄ

 Šiais mokslo metais mūsų gimnazijoje

startavo tarptautinis Erasmus+ projektas

„Mokykla visiems. Įtraukusis ugdymas“.

Pagrindinė jo veikla – kursai „Inkliuzinė

klasė per IKT“ vyko Maltoje.

Žinoma, Erasmus+ projekto kursų

dalyviai pirmiausia tikėjosi įgyti žinių ir

naujos patirties, kaip padėti mokiniui

siekti asmeninio tobulėjimo, paremto

paties vaiko gebėjimais, kad vaikui būtų

gera šioje gimnazijoje.Kursų metu įgyta

patirtis ir jos sklaida, naujos idėjos,

skaitmeniniai įgūdžiai padeda

šiuolaikiškai organizuoti mokymosi

procesą, buria stiprią mokytojų

komandą, kuri inicijuos gimnazijos

įtraukiojo ugdymo pokyčius, gebės

organizuoti kokybišką prevencinį darbą

ir užtikrinti mokiniui saugią aplinką.



BENDRUMO AKCIJA
„KALĖDINIS SVEIKINIMAS
VIENIŠAM ŽMOGUI“

Jau šeštą kartą gimnazijos bendruomenė

dalyvauja akcijoje „Kalėdinis sveikinimas

vienišam žmogui“. Mokiniai, kartu su

technologijų mokytoja Audrone

Markevičiene, pagamino virš 100

nuostabių kalėdinių angeliukų, klasių

vadovai su auklėtiniais paruošė saldžius

lauknešėlius Kūčių ar Kalėdų stalui, 8

klasės mokinio Andriaus Gaidamavičiaus

mama ir jos artimieji numezgė daug šiltų

kojinių, penktokai piešė atvirutes...

Ruošiantis lankyti vienišus senolius,

supratome - kiek daug mumyse gerumo ir

atjautos... 7 klasės mokiniai kartu su klasės

vadove šiais metais aplankė ir pasveikino

su artėjančiomis šventėmis 48 Kamajų

seniūnijos senolius, buvusius mokytojus.

Didžiausias šios akcijos vaikams kalėdinis

stebuklas - sublizgusios nuoširdumo

ašaros žmonių akyse, nuoširdūs

dėkingumo žodžiai. Tikimės, kad Kalėdų

šviesoje užsimezgusi draugystė leis ir

toliau dalytis savo dvasios turtais su kitais,

net ir nepažįstamais žmonėmis.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios

kilnios bendrumo akcijos.

 Lango stiklu vis rieda šaltos
lietaus ašaros... Artėja Šv. Kalėdos
ir Naujieji metai. Širdį persmelkia
vienos senolės pasakyti žodžiai:
„Su senatve susitaikyti galima,
tačiau su užaugusiu „kelaliu“,

kuriuo niekas neateina –
neįmanoma“.

 Socialinė pedagogė Zita

Nuotraukos Godos Meškauskaitės, Viltės

Drazdovaitės



ŽVELGIAME Į
PRAEINANČIUS METUS...

1 2  K L A S Ė S  V A R D U  S V E I K I N A M E
V I S U S  S U  A R T Ė J A N Č I O M I S
Š V E N T Ė M I S !

Per visus šiuos metus

susikaupė įvairių minčių ir

įspūdžių. Negalime išskirti

vieno, ypatingo

įvykio.Visi pasiruošimai

renginiams, jų

organizavimas, išvykos

labai suvienijo mūsų klasę.

Tapom

draugiškesni ir labiau

subrendom... Naujos

patirtys, žinios, emocijos

ruošia mus ne tik

egzaminams,

bet ir suaugusių žmonių

gyvenimui.

 A L I K A  K A T I N A



 Taip gyvena vienuoliktokai...

Šių mokslo metų pradžia visai kitokia

negu įprastai: atėjo daug naujų klasės

draugų, su kuriais per kelias pirmąsias

rugsėjo savaites tapome labai artimi.

Aktyviai dalyvavome mokyklos

šventėse.

Helovino šventei puošėme klasę, nes

labai norėjome laimėti... Didelių

pastangų dėka užėmėme 1-ąją vietą!

Rugsėjo mėnesį buvome pakviesti į

kasmetinį Jūžintų mokyklos

organizuojamą žygį. Žygio metu

patyrėme daug nuotykių, įveikėme 10

km ir kartu smagiai praleidome laiką.

Mūsų kasdienybė neapsieina be

nuotaiką keliančių įvykių: kai tik

randame progą ką nors linksmo

nuveikti visi kartu, ja ir naudojamės...

Kai tik iškrito pirmasis sniegas, lauke

prasidėjo ,,vaikų karas“. Mūsų klasiokai,

būdami .,išradingi‘‘, dėjosi sniego

gniūžtes į kišenes ir nešėsi į mokyklą...

Ką jie norėjo su tuo sniegu

padaryti, iki dabar neaišku...

Artėjant šventėms visiems draugams,

mokytojams siunčiame GERIAUSIUS

LINKĖJIMUS!

 A U G U S T Ė  D I R D A I T Ė



 Buvo buvo, bet... labai nekliuvo!
Buvo ilgoji pertrauka. Mes, visi

berniukai, ėjome į parduotuvę ir

sugalvojome... panešti Vilių. Jis

nenorėjo būti nešamas, todėl

spyriojosi. Draugui netyčia įspyrus į koją

Šarūnui, šis krito ant stalo, ant kurio

puikavosi... keramikos dirbiniai!

Stalo koja sulūžo, bet mums

pasisekė, nes grožybės nenukrito.

Išsigandę dėl padarytos išdaigos

pabėgome į lauką, tačiau auklėtoja vis tiek

sužinojo apie mūsų „pokštą“.

Ji pradėjo mūsų visur

ieškoti, bet mes buvome jau toli nuo

mokyklos. Skambučiui nuskambėjus

buvome priversti grįžti atgal ir čia mus

pasitiko... auklėtoja (beje, prie sulūžusio

stalo!). Nieko nesakiusi,

paprašė nueiti ir pakviesti meistrą,

kad jis sutvarkytų lūžusią stalo koją.

Labai nesmagu buvo prieš auklėtoją ir

darbuotoją, kuris net nebarė mūsų už

išdaigą (kaip vėliau paaiškėjo, auklėtojos

dovanotas šokoladas, matyt, suminkštino

jo širdį...)

Nuo šiol žinosime, kaip išsisukti

iš nemalonių situacijų – reikia

visuomet atsidėkoti ir atsiprašyti tų,

kuriems po mūsų išdaigų tenka taisyti

sulaužytas kėdes, stalus, stendus...

Airidas ir Karolis, 7 kl.



APIE ŠVENTES -
ATEINANČIAS IR...

PRAĖJUSIAS...

 A U K L Ė T O J A S  I R  Š E Š T O K A I

Geriausi metai yra tie, kurie kupini

džiaugsmo, artimųjų bei draugų

dėmesio,

stiprios sveikatos, prasmingų darbų,

drąsių idėjų...

Linkime, kad senųjų metų patirtis

įkvėptų naujiems iššūkiams!

Tegul šios žiemos šventės būna kaip

niekad jaukios, šiltos, baltos!

Helovynas kai atėjo —

Klasėj barniai prasidėjo!

Vėl tie patys keturi vaikai

Puošia klasę! (Čia rimtai!)

,,Kirpkit vorus jūs gražius,

O ne šleivus ir mažus!‘‘

Žvakę tu moliūgan dėk

Ir mažiau, Jokūbai, rėk!‘‘

 H E L O V Y N I Š K A S
E I L Ė R A Š T I S

 D E V I N T O K A I



 KALĖDOS - TAI...

Artėjant šventėms vis dažniau girdime

žodį ,,KALĖDOS‘‘. 

Tai lyg savotiškas burtažodis, ypač

tiems, kurie iš tiesų labai laukia šios

šventės ir turbūt ne tik jos...

Neslėpsime, daliai mokinių Kalėdos —

tai ir atostogos, galimybė

atsikvėpti nuo galbūt pakyrėjusių

mokslų (argi ne tiesa?)...

Mums parūpo paklausti, kokia pirma

mintis kyla išgirdus žodį KALĖDOS...Štai

kokių atsakymų sulaukėme.

KALĖDOS — tai

......eglė / Kalėdų senelis / tai dovana

(pianinas) /šventė /sausainiai /dovanos

(1-3 kl.)

...šalna / džiaugsmas / buvimas su šeima 

(4-5 kl.)

...dovanų metas / meilės vakaras /

nostalgija / mano gimtadienis /

Jėzus/stebuklų vakaras

(2G-4G kl.)

...šiluma ir jaukumas artimųjų apsuptyje

/šilumos ir linksmo laiko metas / poilsis

nuo matematikos / šventiški namai ir

mylimi veidai

(mokytojai)



 Ar žinai?

***Kalėdų senelis turi daug vardų,

pavyzdžiui, Lietuvoje jis dar vadinamas

Kalėda, Suomijoje – Joulupukki, Kinijoje –

Dun Che Lao Ren, Havajuose

– Kanakaloka, Prancūzijoje – Pere Noel it t.t.

*** „Jingle bells“ – tai populiari Kalėdinė

daina, kurią sukūrė James Pierpont

(JAV). Tačiau mažai kas žino, jog iš tikrųjų ši

daina buvo parašyta visai ne

Kalėdoms, o Padėkos dienai.

***Trys spalvos laikomos tradicinėmis

Kalėdų spalvomis. Tai raudona, žalia ir

auksinė. Raudona spalva simbolizuoja

Kristaus kraują, žalia reiškia

gyvenimą ir atgimimą, o auksinė –

lengvumą, karališką prigimtį ir turtus.

*** Tradicija per Kalėdas kabinti kojines kilo

iš olandų legendos. Ji pasakoja,

kad vienas neturtingas vyras turėjo tris

dukteris, kurių negalėjo aprūpinti

kraičiu. Šventas Nikolas pro kaminą pažėrė

maišelį aukso monetų ir šios

įkrito į čia pat prie židinio pakabintas

džiūvančias kojines. Nuo tos dienos

dukterys turėjo kraitį, kuris joms leido

ištekėti ir taip išvengti gyvenimo

gatvėje.

*** Pasaulyje yra dvi Kalėdų salos. Viena jų –

Ramiajame, o kita Indijos vandenyne.



MOKYKLINĖ PASAKA ARBA...
CHA! CHA! CHA! 
(SAKO VARNA SKRISDAMA)

 Apšerkšnijus mūsų žiema,

 Balta, balta - kur dairais.

 Daugel visokių naujienų

 Gal girdėjai ir žinai?

 Apie klaidų proto rūką

 Ar kitos spalvos kasas...

 Apie sėdintį ,,moliūgą‘‘,

 Kurs nežino kur esąs...

 Apie vaikį, kurį blaško

 Kvailos išdaigos draugų,

 Apie sniegą, kuriuo taškos

 Mažiai pertraukų metu...

Apie vieną ,,vyrą‘‘, ponai!

Jis išdykėlis baisus...

Apie ligą telefonų

Ir nevykusius triukus...

Ne visi mes gero būdo,

Gal nemąstom niekada?..

Šįsyk pasakot pabodo

Ir... istorija baigta!

Kas parašė, nežinai,

Nes žinot nebūtinai...
 I N F O R M A C I J Ą  R I N K O  B Ū R E L I O

, , L I T T E R A ‘ ‘  N A R I A I
 ( V A D O V Ė  N I J O L Ė  M A R K E V I Č I E N Ė )

 M A K E T A V O  U R T Ė  Š A K A L Y T Ė ,  4 G


