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Kada sulauksime žiemos 
Redaktoriaus pratarmė 

 

Visą gruodį nebuvo žiemos, temperatūra nekrito 

žemiau nulio, o sniego krituliai pasirodė tik du kartus. Kilo 

klausimas – kada atkeliaus tikroji žiema į Lietuvą? Bet 

paskutinę gruodžio savaitę žiema pagaliau parodė savo 

tikrąjį veidą.  

Kartu su šalčiu ir sniegu pristatome antrąjį 

aštuntosios E  klasės mokinių pusmečio projektą - laikraščio 

„Skambutis“ leidinį. Šį kartą parengėme daugiau straipsnių. 

Šiame laikraščio „Skambutis“ numeryje papasakosime apie 

šventes, panagrinėsime mokinių kontrolinių baimės 

priežastis. Taip pat pristatome interviu su fizikos mokytoja 

Liuda Ščensnovičiene, kuri pasidalins mintimis apie mokytojų 

streiką, kūno kultūros mokytojas Marius Bankauskas 

papasakos apie savo pomėgius, su mokyklos direktorės 

pavaduotoja Raimonda Jariene kalbėjomės apie mokyklos 

gyvenimą, parengėme 5-8 klasių mokytojų vardų 

brauktažodį.  

Antrame leidinyje nusprendėme apsikeisti darbais, 

šio numerio maketuotojas - Justinas Lavrušinas, 

korespondentai: Vilius Šaučiūnas, Domantas Jonušauskas. 

Kodėl? Tiesiog nusprendėme išbandyti savo jėgas kitose 

srityse, o kaip mums pavyko, spręsite Jūs - mūsų skaitytojai. 

Linkime visiems sėkmingos pusmečio pabaigos! O 

svarbiausia – gero skaitymo. 

 

Vyriausiasis redaktorius Džiugas 
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MOKYKLOS GYVENIMAS SU RAIMONDA JARIENE 

 

Mūsų žurnalistų komanda nusprendė pakalbinti mokyklos 

direktorės pavaduotoją ir Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėją 

Raimondą Jarienę. Ilgokai užtrukom, kol gavom vietą jos ilgoje ir 

labai užimtoje dienotvarkėje. R. Jarienė papasakojo mums apie 

keliamus tikslus, norus ir svajones, kurias tikisi įgyvendinti mūsų 

progimnazijoje.  

 
AR ESATE PATENKINTA MŪSŲ MOKYKLA, JOS APLINKA, 

ŽMONĖMIS? 

 

Jeigu kalbėtume apie žmones, tai sakyčiau, kad esu 

patenkinta, bet visada gali būti ir geriau. Pasigendu daugiau 

bendradarbiavimo, bendrų veiklų, susijusių su mokslu. Yra dar fizinė 

aplinka, kuri galėtų būti ir patogesnė. Svajoju apie kabinetus, skirtus 

dirbti grupėms. Toks kabinetas jau būtų įrengtas su mobiliais stalais, 

mobiliomis kėdėmis, kurias gali išsilankstyti ir dirbti. Galėčiau ateiti ir 

užsirašyti, kad šiandien ten noriu dirbti. Taip pat man stinga erdvių 

grupiniams darbams ir projektams. Mes to, deja, negalime 

įgyvendinti, nes turime didelę mokyklą ir trūksta kabinetų, bet aš apie 

tai svajoju. 

 

KAS JUS ATVEDĖ Į MŪSŲ MOKYKLĄ? KOKIE TIKSLAI? 

 

Aš tiesiog ieškojau darbo, nes buvo pasibaigusi darbo sutartis 

įstaigoje, kurioje prieš tai dirbau. Varčiau skelbimus ir pamačiau 

konkursą dirbti skyriaus vedėja šioje mokykloje, nes jau buvau 

apsisprendus, kad dirbsiu mokykloje. Mokykla man jau buvo 

pažįstama, ankščiau esu dirbusi lietuvių kalbos mokytoja, tik paskui 

išėjau.  

Pratęsimas kitame 

puslapyje 
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Paskatino grįžti į šią mokyklą atgal pažįstami ir dėl to, kad, 

mano vaikai mokėsi čia. Smagu ateit į tą mokyklą, kurią pažįsti ir 

kuria pasitiki. 

 

KOKIA JŪSŲ NUOMONĖ APIE MOKYKLOS MOKYTOJUS? KĄ 

JIEMS REIKĖTŲ TOBULINTI? 

 

Dirba labai daug šaunių ir entuziastingų mokytojų, darančių 

įdomius dalykus. Tobulintina sritį paminėjau atsakydama į pirmąjį 

klausimą. Mano svajonė, kad mokytojai dirbtų kaip besimokančių 

žmonių grupė, kad jie išsikeltų sau klausimą ir kokie septyni 

mokytojai bandytų jį atsakyti. Metus, dvejus jį nagrinėtų, kol rastų 

tinkamą atsakymą. Norėčiau savarankiškesnės mokymosi dvasios, 

tai būtų sritis, kurią norėčiau pakeisti. 

 

KOKIA JŪSŲ NUOMONĖ APIE DABARTINIUS AŠTUNTOKUS? 

 

Labai pagrįstos nuomonės aš neturiu, nes tiesiog aštuntokams 

nedėstau ir jų nepažįstu. Porą kartų pavadavau jiems pamoką ir 

kartą stebėjau iš šalies, kaip vaikai atlieka užduotis, kaip jie dirba. 

Esmė ta, kad aš jų nepažįstu, nebent labai fragmentiškai. 

 

 JEI BŪTUMĖTE VAIKAS, AR NORĖTUMĖTE MOKYTIS ŠIOJE 

MOKYKLOJE? 

 

            Taip, norėčiau, nes matau, kaip mes galvojame apie atskirus 

vaikus, kaip jais rūpinamės, ką darome, kad jiems būtų geriausia 

mokytis, kokie mokytojai dirba, kokiais tikslais jie vadovaujasi. 

Norėčiau čia mokytis.  

 

Ačiū už pokalbį! 

 

Parengė: Domantas Jonušauskas 
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Kontrolinių baimė 

Retas mokinys, sužinojęs apie kotrolinį, visiškai 

nebijo arba kitaip sakant „neima į galvą“. Ne visada baimė 

aplenkia ir labai gerai besimokančius mokinius, nors jiems 

atrodytų nėra dėl ko nerimauti. Dažnas jaučia jaudulį ir 

nerimą jau iš vakaro, o kontrolinio dieną prasideda ir pilvo 

skausmai. 

O kodėl mokinys bijo? Dažnas bijo ne pačio 

kontrolinio, bet gauto pažymio, nes nenori nuvilti tėvų, 

mokytojų ar būti klasėje prastai besimokantis. Bet iš tiesų 

taip jaudinantis nereikia, nes tai ne gyvybės ar mirties 

klausimas. Verčiau reikia save įtikinti, kad viskas bus gerai. 

Todėl prieš kontrolinį geriau susikaupti, susitelkti jėgas, 

svarbiausia suprasti, kad toks perdėtas jaudulys gadinas 

sveikatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Justinas Lavrušinas 



6 
 

Kalėdos 

Kalėdos yra didžiausia metų šventė visame pasaulyje, kuria kasmet 

paminimas Jėzaus Kristaus atėjimas į pasaulį – Jėzaus gimtadienis. 

Katalikiškos šalys Kalėdas švenčia gruodžio 25 d. o kai kuriose Rytų 

valstybėse sausio 6 d.  

Kalėdų simboliai 

Pirmiausia, pati Kalėdų eglutė. Visais metų laikais išliekanti žalia spalva 

simbolizuoja amžiną gyvenimą. 

Žvaigždutės, kuriomis puošiame eglutės viršūnę, namus, simbolizuoja 

Betliejaus žvaigždę, kaip išsipildžiusio Dievo pažado žmonėms ženklą – 

atsiųsti Gelbėtoją pasauliui. 

Žvakutės primena, kad Kristus yra pasaulio šviesa, kuri pašalina tamsą. 

Vainikėliai simbolizuoja meilę, nes tikra meilė niekada nesibaigia, kaip ir 

vainikas neturi pabaigos. 

Kalėdinės dovanos, kuriomis keičiamės, dovanojame vieni kitiems, tai ne kas 

kita, kaip Dievo didžiausios dovanos žmonėms – Jo sūnaus Jėzaus, 

prisiminimas.  

Kalėdų senelis – dosnumo simbolis. 

Riestos saldainių lazdelės, kuriomis puošiame namus, kalėdines eglutes, 

primena piemenėlių lazdas, kurių dėka ganomos avys. Lazdelės primena, kad 

mes esame avelės, Kristaus ganomos, ir simbolizuoja Dievo vedimą. 

Varpeliai padeda surasti pradingusias aveles, pakviesti jas. Jie simbolizuoja 

sugrįžimą pas Dievą. 

Angeliukai pranešė apie Jėzaus gimimą, dėl to jie taip pat yra simboliška 

kalėdinė dekoracija. 

 

 

 

Pratęsimas kitame 

puslapyje 
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Įdomybės 

1.   Didžiausia pasaulyje Kalėdinė dovana buvo Laisvės statula, kurią 

prancūzai padovanojo JAV 1886 m. Ji sveria 225 tonas ir yra 46,5 m aukščio.  

2.  Populiariausia visų laikų kalėdinė daina yra 1942 m. išleista Bing Crosby 

daina „White Christmas“  

3.  Kalėdų Senelis yra pagrįstas realiai gyvenusiu bažnyčios vyskupu Šv. 

Nikolajumi, kuris gyveno III a. Turkijoje. Jis pasižymėjo gerumu, slapta 

dovanodavęs dovanas ir pinigus vargšams. 

4.  Pirmosios kalėdinės eglutės buvo puošiamos vaisiais, žvakėmis, gėlėmis, 

kurie buvo per sunkūs eglutės šakoms, taip 1800 m. pradėti gaminti stikliniai 

kamuoliukai, kurie ir pakeitė šias sunkias dekoracijas, jie pavadinti lemputėmis.  

5.  Aukščiausia pasaulyje Kalėdų eglė buvo 82 m aukščio, papuošta 2,8 mln. 

lempučių, pastatyta Brazilijoje Rio de Žaneire. 

6. Indijoje Kalėdiniu laikotarpiu vietoj eglučių puošiami bananų medžiai. 

7. Pati brangiausia pasaulyje Kalėdų eglutė yra Japonijoje Tokijuje, ji 

pagaminta iš 12 kg aukso ir yra verta apie 5 mln. litų. 

8. Didžiausia netikra Kalėdų eglutė buvo užžiebta Italijoje popiežiaus 

Benedikto XVI – apšviesta 800 m aukščio eglutės forma ant Monte Ingino 

kalno. 

9. Londone buvo pastatyta 12,2 m aukščio eglutė tik iš „Lego“ kaladėlių.  

Parengė: Vilius Šaučiūnas 
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Apie mokytojų streiką 
 
Turbūt pastebėjote, kad vieną ketvirtadienį nevyko pirmosios dvi pamokos, tai 
buvo mokytojų streiko padarinys. Kodėl mokytojai streikuoja ir kokia viso to 
priežastis sužinosite interviu su Liuda Ščensnovičiene. 
 
Kokia mokytojo streiko priežastis ? 
 
Labai maži atlyginimai ir tai, kad vyriausybė nevykdo savo pažadų. 
 
Kokią rolę jūs atliekate mokytojų streikuose? 
 
Aš organizuoju Vilniaus miesto mokytojų streikus ir savo mokyklos mokytojų 
streikus. 
 
Kada prasidėjo Lietuvos mokytojų streikai ? 
 
Lietuvos mokytojų pirmasis ilgalaikis streikas vyko 2008 metais. 
 
Koks jūsų požiūris į mokytojų streiką ? 
 
Manau, kad būtų geriau, kad streike dalyvautų visos mokytojos, nes tada 
pajustų Vyriausybė ir svarbiausia -  mokinių tėveliai. 
 
Ką bandote pasiekti mokytojų streiku ? 
 
Mes bandėme prisibelsti į Vyriausybės narių sąžinę. 
Ką jau pasiekėte mokytojų streiku ? 
 
Praėjusiųjų metų streiko dėka mes susėdome prie derybų stalo ir buvo 
susitarta, kad darželių/lopšelių auklėtojų atlyginimai kils kiekvienais metais po 
10 procentų, tol kol nepasieks pradinių klasių mokytojų atlyginimų. Jaunų 
mokytojų atlyginimai bus pakelti 5 procentais ir kils kiekvienais metais. 
Mokytojų atlyginimai bus keliami tol, kol nepasieks 2009 metų lygio.  
Šiemet Vyriausybė savo pažadus pamiršo ir mums vėl teko imtis streiko. 

 
Parengė: Džiugas Kazakevičius 
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Tai aktualu: kur stoti? 

 Šiais metais, kaip ir kiekvienais, aštuntokams kyla vieni svarbiausių 

klausimų aštuntoje klasėje: kur stoti ir toliau tęsti mokslus? 

     Vyriausiems progimnazijos mokiniams rūpestį kelia ir tai, kad, stojant į 

aukštus reitingus turinčias gimnazijas, reikia išlaikyti egzaminus – 

neužtenka turėti vien gerą pažymį. Lengvai į gerą mokyklą neprasmuksi! 

Gali ramiau atsipūsti tie, kurie gyvena mokyklai priklausančioje teritorijoje. 

Vaikai į tokias mokyklas gali patekti nelaikę stojamųjų egzaminų. Tokios 

teisės nesuteikia kelios Vilniaus gimnazijos, turinčios aukščiausią reitingą 

Lietuvoje: Vilniaus licėjus, Žirmūnų bei Mykolo Biržiškos gimnazijos. 

Norint mokytis vienoje iš šių trijų gimnazijų, būtinai reikia išlaikyti 

stojamuosius egzaminus. 

     Pakalbinome atsitiktinius mūsų mokyklos aštuntokus, jų paklausėme 

kur norėtų stoti mokytis po aštuonių klasių. Nuomonių pasipylė įvairių, bet 

labiausiai buvo simpatizuojama Vilniaus Vytauto Didžiojo, Vilniaus 

Simono Daukanto bei Vilniaus Žirmūnų gimnazijoms. Be šių gimnazijų, 

norima mokytis Mykolo Biržiškos, Saulės privačioje, Žvėryno, Karaliaus 

Mindaugo, Užupio bei Jėzuitų gimnazijose, Vilniaus licėjuje. 

     Mokinys Joris Dabkus sutiko pakomentuoti, kodėl, turėdamas gerą 

pažymių vidurkį ir puikiai besimokydamas, nenori stoti į Licėjų ar Žirmūnų 

gimnaziją: “Galėčiau įstoti į Licėjų, turiu vidurkį 9,33. Nestosiu nei į Licėjų, 

nei į Žirmūnus, nes nesiruošiu rimtai mokytis, ilgai sėdėti prie pamokų. 

Planuoju eiti į Simono Daukanto gimnaziją, nes ten pakankamai aukštas 

mokymo lygis, bet aš vis tiek galėsiu į viską pernelyg rimtai nežiūrėti”. 

Tokios aštuntoko mintys, jis nesijaudina dėl stojamųjų egzaminų ir yra 

ramus dėl savo ateities. 

      Visiems aštuntokams linkiu gerų metų ir mokslus tęsti ten, kur 

labiausiai nori! 

 

Parengė Domantas Jonušauskas 
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Interviu iš kūno kultūros mokytojo Mariaus 

Bankausko apie jo hobį. 

 

1. Kokiu hobiu jūs užsiiminėjate laisvalaikiu? 

Mano hobis yra žvejyba. 

2. Kiek jau laiko jūs šiuo hobiu užsiiminėjate? 

Nuo pat mažens tėtis pasiimdavo mane į žvejybą. Tai būdavo jau 

pirmoje klasėje, kai išplaukdavau į ežerą su valtele. Žvejodavau dar 

tada su plūde. 

3. Kas jus patraukė prie šio hobio? 

Tėtis, kuris pats mėgdavo žvejoti, jis ir patraukė prie šio hobio. Esu 

jam už tai dėkingas! 

4. Ar jūsų hobis reikalauja didelio susikaupimo? 

Ne itin daug. Tereikia atsipalaiduoti ir geros nuotaikos. Padeda puiki 

kompanija su kuria linksmiau žvejoti. Žvejyba yra puikus laiko 

praleidimas ir jis nereikalauja daug susikaupimo. 

5. Ką galit palinkėt žmonėms kurie taip pat užsiiminėja šiuo 

hobiu? 

Mano palinkėjimas būtų toks: gerų žmonų, sėkmės žvejojant. Ir kaip 

aš sakau: žvejoti sėkmingai yra daug svarbiau negu profesionaliai!  

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Justinas Lavrušinas 
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Mokyklos sportininkai 

Mūsų mokykloje yra nemažai sportininku, vieni geresni kiti blogesni. 

Daug kas lanko krepšinį, futbolą, tenisą. Vienas iš sportininkų J. 

Trainauskas kuris žaidžia tenisą laimėjo „Top – 8“ finalinį turnyrą. 

Taigi mes paėmėme intervių iš Justo. 

 

Kas tave paskatino žaisti tenisą? 

Mane paskatino žaisti draugas. Jis pasiūlė kartu nueiti į treniruotę. 

 

Nuo kelių metų pradėjai žaisti tenisą? 

Nuo penkerių. 

 

Ar iškarto užiminėjai prizines vietas turnyruose? 

Jau pačiame pirmame turnyre laimėjau pirmą vietą, nebuvo sunku. 

Tačiau vėliau atsirado problemų. 

 

Gal gali įvardinti savo geriausius pasiekimus tenise? 

Vien šiais metais laimėjau keturis turnyrus įskaitant Top – 8.  Du 

kartus atstovavau Lietuvos u14 rinktinę. Lietuvoje u14 esu trečias, 

u16 septintas. 

 

Kaip jautiesi būdamas geriausiu 14 Lietuvos žaidėju? 

Ištikrujų negaliu pripažinti, kad tikrai esu geriausias nors paskutiniai 

turnyrai šitai rodo, bet mano amžiuje konkurencija yra labai didelė, 

todėl vieną turnyrą vieni sužaidžia geriau, o kitą jau kiti. 

Kaip manai, ar tau ir toliau taip gerai seksis tenise? 

Tikiuosi. Tai priklauso nuo pastangų ir noro. 

Parengė: Vilius Šaučiūnas 
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Kūčių vakaras 

 Kūčių vakaras. Visi draugiškai susėda prie bendro stalo. Visus 

vienija šiluma ir ramybė. Šeimynos laužia ir dalinasi kalėdaičiais, 

šeimininkė deda į lėkštę vieną iš dvylikos patiekalų. 

 Šis vakaras išsiskiria tuo, kad turi daugybę papročių bei 

tradicijų. Nuo seno išlikęs paprotys traukti iš po staltiesės šiaudą. 

Sakoma, kurio ilgiausias - tas ilgiausiai gyvensiąs. Manoma, kad šią 

stebuklingą naktį gyvūnai prabyla žmogaus balsu, bet jų nevalia 

klausytis! Kitaip ištiksianti nelaimė. 

 Šiai šventei ruošiamasi net kelias ilgas dienas. Moterys pluša 

virtuvėse, dukros joms stengiasi kiek išgalėdamos padėti. Vyrų 

užduotis yra suvalgyti, ką moterys prigamino per kelias sunkias 

dienas. Įprasta yra pagaminti dvylika patiekalų, bet nagingesnės 

šeimininkės jų prigamina ir daugiau. 

 Kūčios leidžia bent kartą per metus susėsti šeimoms prie vieno 

bendro šventiško stalo, pailsėti kartu. Šventės – tai yra 

susikaupimo ir rimties metas.  

 

 

 

 

 

Parengė Domantas Jonušauskas 
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Mokytojų vardų paieška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsiprašome mokytojų kurių vardai nepakliuvo į vardų paiešką. 

Parengė: Džiugas Kazakevičius 


