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Skambutis !!! Mokinių didžiausias džiaugsmas, kai jis kviečia ... į
pertrauką. Tada prasideda tikrasis mokyklinis gyvenimas: dalinamės patirtais įspūdžiais, pešamės, ruošiamės pamokai ar skubame į bufetą
pirkti kasdien skanaujamos, bet vis dar nenusibodusios bandelės su
arbata. Taigi, toks jausmas, kad tai, kas linksmiausia ir įdomiausia nutinka mokykloje, nutinka skambučiui pakvietus į pertrauką. Tad ir nusprendėme po ilgų diskusijų savo laikraštuką pavadinti ,, Skambučiu”.
Jame kalbėsime ne tik apie linksmybes, bet ir apie savo pasiekimus,
gražias ir turiningas išvykas, kalbinsime mokytojus ir draugus, pažindinsime su kažkur kamputyje besislepiančiais ir nedrįstančiais paviešinti
savo darbų jaunaisiais talentais. Taigi, laukite mūsų, bendraukite ir kurkite su mumis.
Jus sveikina pati šauniausia jaunųjų korespondentų komanda :)

Ar žinote, kad...

 2014 m. spalio 22 d. gimnazijos
mokiniai, direktorė ir mokytojos
dalyvavo Lietuvos Respublikos
Seime Kovo 11-osios Akto salėje
vykusiame renginyje „Istorinės
atminties svarba. Vilnius – valstybės sostinė“.

 2014 m. spalio 28 d. gimnazijos
mokiniai, aktyviausi Gamtosauginės mokyklų programos dalyviai
vyko į Kauną ir dalyvavo edukacinėje programoje „Vanduo- gyvybės šaltinis“ NSO laboratorijoje
mokykloms.

 Lapkričio 5 d. Pabradės „Ryto“
gimnazijoje vyko renginys
„Kristijoną Donelaitį mena Vilnija“.

Skambutis
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LAIKO GŪSIAI

Pokalbis su mokytoja Renata Markiniene
Kai kam gali kilti klausimas, kodėl kalbamės būtent su Renata Markiniene, o ne su kuria kita mokytoja? Atsakymas yra labai
paprastas: todėl, kad ji – mūsų pirmoji mokytoja. Jeigu kas nors užduotų klausimą, ką manome apie mokytoją Renatą, tai atsakytume,
kad ji gera, linksma, supratinga, žodžiu, pati nuostabiausia pradinių klasių mokytoja. Jei kas paklaustų, ką mes žinome apie savo pirmąją mokytoja, tai atsakytume, kad žinome tik tiek, jog ji yra gimusi 1970 m. gruodžio 9 d., baigusi Švenčionėlių vidurinę mokyklą,
turi šeimą ir gyvena Švenčionėliuose. Mums, kaip jos buvusiems mokiniams, galima sakyti, yra gėda, kad apie savo pirmąją mokytoją
žinome tiek nedaug. Tad, kol dar esame aštuntokai ir mokomės Pabradės „Ryto“ gimnazijoje, kurioje vis dar dirba ir mūsų pirmoji
mokytoja Renata (dabar ji turi ketvirtokus), tai galime pasitaisyti ir apie ją sužinoti daugiau. Taigi, kalbiname mokytoją Renatą Markinienę.
- Laba diena. Jūs buvote mūsų pirmoji mokytoja, su Jumis mes praleisdavome po 5 valandas kiekvieną mielą dieną ištisus ketverius metus, net ir dabar dažnai susitinkame gimnazijos koridoriuose, tačiau apie jus mes žinome iš tiesų labai mažai. Gal
sutiktumėte skirti šiek tiek laiko ir atsakyti į keletą klausimų?
- Taip, žinoma.
- Kiek metų dirbate pradinių klasių mokytoja?
- Pradinių klasių mokytoja dirbu 22-ejus metus.
- Kur įgijote pradinių klasių mokytojos specialybę?
- Mokiausi Šiaulių universitete neakivaizdiniu būdu.
- Kodėl pasirinkote būtent pradinių klasių, o ne, pavyzdžiui, matematikos
ar lietuvių kalbos mokytojos specialybę?
- Studijavau matematiką ir fiziką, bet paskui supratau, kad tai- ne man.
Tiesiog buvo sunku mokytis, todėl pasirinkau pradinių klasių mokytojos
specialybę.
- Ar tik dėl to? Gal buvo ir kitų priežasčių, paskatinusių rinktis šią prifesiją?
- Labiau patinka mažesni vaikučiai, o ne dideli. Su jais lengviau dirbti ir
jie klauso, yra kūrybiškesni, tiesiog laisviau.
- Kaip pavyksta rasti bendrą kalbą su mažaisiais neklaužadom?
- Nežinau, greičiausiai esu pati suvaikėjusi.
- Išleidote ne vieną pradinukų laidą. Ar vėliau buvę mokiniai jus prisimena, aplanko?
- Taip, prisimena ir aplanko. Su dabartiniais 12-tokais susitinkame koridoriuje, netgi geriau bendraujame negu tada, kai juos mokiau.
- Kai pati buvote mokinė, kokio dalyko pamokas labiausiai mėgote mokykloje? Kodėl?
- Labiausiai mėgau kūno kultūrą. Todėl, kad visą gyvenimą patiko sportuoti, dalyvavau varžybose. Dar labai patiko dailė.
- Išduokite paslaptį, ar daug išdaigų krėsdavote? Jeigu krėsdavote, tai pasakykite bent vieną?
- Išdaigas? Atsimenu, kad išdaigas krėsdavo visa klasė, o kad aš pokštaučiau viena – nelabai prisimenu. Būdavo, jog suolus išpaišydavome kreida ir sėsdamiesi išsitepdavome uniformas, o uniformos buvo juodos ir ant jų labai gerai matydavosi kreidos dėmės. Mokytojams, tikriausiai, neiškrėtėme nieko baisaus. Vieną kartą, pamenu, į koridoriu įsinešėme balandį, tai per pamokas visi lakstėme paskui
jį. Daugiau nelabai prisimenu, bet kad išdykavome, tai tikrai.
- Ar mūsų klasę, dabartinę 8a, buvo labai sunku mokyti? Galbūt buvusios ar dabartinė klasės geresnės?
- Man tikrai nebuvo sunku. Netgi tie berniukai, kurie jūsų klasėje labai „Įžymūs“, man nekėlė rūpesčių. Buvote labai mieli, nors berniukų ir buvo dauguma. Tai buvo labai gera klasė, geresnių tikrai nėra.
- Ko palinkėtumėte buvusiems savo mokiniams?
- Palinkėčiau kantrybės, gerai mokytis ir kuo lengvesnių egzaminų ateityje.
- Ačiū už pokalbį.

Su mokytoja kalbėjosi Saulius Kazlauskas, 8 a klasė
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KELIAUNINKŲ DIENORAŠČIAI

Kelionė į Rumšiškes
Ankstų antradienio rytą autobusas pilnas mokinių pajudėjo link Vilniaus. Mes, dar tada 7a klasės mokiniai, kartu su 7b, 6b ir 8a klasėmis bei mokytojomis
A. Andrijauskiene, D. Grincevičiene vykome į Rumšiškes. Kelionė visai neprailgo...
Netruko juoko, smagių pokalbių ir geros nuotaikos. Net nepastebėjome, kaip privažiavome Rumšiškes. Įsigijome bilietus ir pradėjome ekskursiją po muziejų. Leidomės
laiptais, perėjome tiltą, sunkiai kopėme į kalną. Tada atsidūrėme miestelio aikštėje.
Pasiskirstėme į grupes ir prasidėjo pats įdomumas.
Pirmoji grupė, kurioje dalyvavome mes, ėjo į žalvario gamybos dirbtuves. Ten gaminome žalvarinius žiedus, papuoštus įvairiais raštais, apdirbome gintarą,
vėliau jį panaudojome kaklo papuošalo gamybai. Kai darbavomės, mus aplankė svečiai
iš Graikijos. Jie labai stebėjosi ir grožėjosi Lietuvos senovės dirbiniais. Pasipuošę savo
kurtais papuošalais, keliavome į tarpukario mokyklą. Susėdę į senus suolus pasijutom
lyg keliaujantys laiku. Grakščiai sėdėdami klausėmės mokytojos pasakojimų, dalyvavome dailyraščio pamokoje. Padėkojome mokytojai ir nuskubėjome į miestelio aikštę
pietauti. Po to susitikome su gide ir pradėjome pasivaikščiojimą po Lietuvos senąsias
sodybas.
Pirmiausia ėjome į didžiąją Suvalkijos sodybą. Ten regėjome, kokie
yra turtingi ir skūpūs suvalkai. Mus labai nustebino šuns būda su judančiomis durelėmis. Apžiūrėjome medaus kopimo aikštelę. Akį patraukė iš Švenčionių rajono atvežta
koplytėlė. Lankėmės Aukštaitijos kaimelyje, aplankėme spaudos draudimo laikotarpio mokyklą. Stebėjomės suvalkiečių ir aukštaičių sodybų skirtumais. Prisėdę pailsėti, klausėmės pasakojimų apie Lietuvos tremtį, apžiūrėjome jurtos išorę. Taip pat nepamiršome ir Dzūkijos krašto. Dzūkai labai skyrėsi nuo kitų regionų. Be to, matėme jų pačių sukurtą grybų džiovyklą. Pasifotografavome ant kalno, pilno milžiniškų ąžuolų. Padėkoję ir atsisveikinę su gide, nuskubėjome į autobusą ir patraukėme link Pabradės... Lauksime kitų smagių ir turiningų išvykų.
Sandra Matiusovičiūtė, 8a klasė

GUMAVYKAI
Vaikystės išdaiga
Vaikystė- gražiausiais ir linksmiausias, kupinas įvykių metas, kai mes patiriame daug
neužmirštamų dalykų. Aš irgi atsimenu įvairių nuotykių, bet labiausiai įstrigo vienas,
apie kurį norėčiau papasakoti.
Ankstyvą gražų rytą atėjau į mokyklą. Švietė saulė, buvo labai šilta ir nesinorėjo eiti į dailės pamoką, todėl su klasės
draugais sugalvojome iškrėsti išdaigą, kad ši neįvyktų. Berniukai prikaišiojo į dailės kabineto duris segtukų manydami, kad mokytoja jų neatidarys ir mums pamokos nebus.
Suskambėjo skambutis, atėjo mokytoja ir bandė atrakinti duris, tačiau jai nesisekė. Mums buvo be galo smagu stebėti
ją, bet greitai nusivylėme, nes mokytoja nusivedė mus į kitą klasę ir prasidėjo pamoka.
Kitą dieną, kai atėjome į mokyklą, linksmybėmis nebekvepėjo. Mokytoja apie įvykį pranešė direktorei ir mes visi buvome pakviesti pas auklėtoją. Ji pranešė ,, džiugią žinią”, kad reikės sumokėti už sugadintas spynas. Labai nesmagu buvo prisipažinti tėveliams, prašyti pinigų ir maldauti mokytojos atleidimo.
Dabar, kai mąstau apie tą įvykį, jis neatrodo jau toks linksmas kaip tada, vaikystėje. Bet tas laikas yra labai svarbus
kiekvienam žmogui, nes mes iš savo klaidų mokomės. Visą savo gyvenimą žmonės prisimena vaikystės dienas, kai jie buvo
laimingi, nerūpestingi ir linksmi.
Buvęs dabartinės 8a klasės mokinys Deividas Rauba

MENININKŲ PALĖPĖ

7b kl. mokinės Nomedos Plikšnytės
piešinys ,,Spalvoti Ir Nespalvoti Sapnai’’

8a kl. mokinio Edvardo Timoščenkos piešinys ,,Gyvybės Medis’’

1999 m.laidos abituriento Marijono
Savickio kūrinys
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