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Sudie, Gimnazija!

Fotografavo Aurelija Narkevičiūtė, 2 gb kl.
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Mėnesio interviu

Mieli auklėtiniai abiturientai,
Prieš dvylika metų maži, gražūs, nedrąsūs, lydimi tėčio
ar mamos, o gal vyresnės sesės ar brolio pravėrėte pirmosios
klasės duris. Šiandien dideli, gražūs, pasitikintys Jus lydinčia
sėkme atėjote į paskutinę pamoką. Šiandien Jums skamba
neeilinis, bet paskutinis skambutis. Jis dvylika metų kvietė į
pertraukų pradžią, į pamoką skubėti, sugrįžti po atostogų...
XCIII laidos abiturientai, mano pirmieji auklėtiniai
abiturientai. Su vienais mokiniais jau bendraujame 8 metus, su
kitais glaudžiai draugaujam antri metai. Mokėmės,
linksminomės
kalėdiniuose
vakarėliuose,
mokyklos
renginiuose, aplankėme Pašilių stumbryną, Upytės linų
muziejų, keliavome pažintiniu taku apie Gylio ežerą
Tytuvėnuose, susipažinome su miško muziejaus eksponatais,
Joniškio sinagogomis, piliakalniais...
Bendraujant buvo visko: džiaugėmės sėkmėmis,
verkėme, barėmės, pykome, bet skambant paskutiniam
skambučiui, pažadu pamiršti negeroves, o prisiminsiu tik
džiugias, geras, linksmas istorijas, akimirkas.
Linkiu visiems ir kiekvienam:

Ši šventė – ne tik žinių, bet ir asmens brandumo
patikrinimo ir pasitikrinimo pradžia, pasirinkimo
galimybių ir apmąstymų metas.
Tad patylėkit.
Tyliai pastovėkit, jausdami, kaip srūva
mintys, viltys, norai ir siekimai.
Vis į ten, į ten, kur skuba Jūsų metai.
Ta pačia vaga,
Ta pačia linkme...
Patylėkit.
Mes tokie skirtingi esam ir panašūs...
Tolimi ir artimi kaip du krantai.
O tarp jų – ta norų ir troškimų upė:
Jos nei perbrisi, nei lieptą permesi
lengvutį.
Patylėkit.
Ir tyliai pastovėkite šalia.
Lyg du aukšti krantai...
Išminties, žmogiškos artimos šilumos, šviesios ateities...

Klasės auklėtoja Angelė Zalunskienė
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Pakalbinome mūsų abiturientų pirmąsias mokytojas D. Tamašaitiene ir J. Gelžinienę.
Kokius prisimena savo mokinius, atėjusius prieš 12 metų.
1.

Kokį patį linksmiausią ar gražiausią prisiminimą vis dar nešiojatės su savimi?

Mokytoja Joana: Smagiausi prisiminimai apie renginius, išvykas, žygius ir kitus popamokinius užsiėmimus. Tai
ir Talentų šou pasirodymai, Laimės šokis, nerealios vaikų ir tėvelių transformacijos Kaukių baliuje, spektaklio
„Stebuklingoji radasta“ akimirkos: kaip pamotė Urtė savo dukrai Karolinai kojas masažuoja, kaip baikerė-ragana
Kornelija atburzgia ant šluotos-motociklo, grybų šokis, Ramūno juokai. Įsiminė ketvirtokų stovyklos uždarymas Urtės
senelių sodyboje. Atsimenu, kaip iki paryčių berniukai
priepirtyje už sienos anekdotus pasakojo, o mes su soc.
pedagoge viską girdėjome, bet apsimetėme, kad miegame. Rytą
vaikai maldavo stovyklą pratęsti, bet mokytojoms, deja, pritrūko
energijos.
Mokytoja Dalė: Daug gražių ir linksmų prisiminimų...
Smagiausiai praleistas laikas su Jumis buvo išvykose,
ekskursijose. Prisimenate ekskursiją į Anykščius? Lankėme
daug pažintinių vietų. Pavargę prisipirkote tiek ledų, kad
nebeturėjote, kur dėti. Vaišinote jais vieni kitus, o lauktuvėms
namo parvežti negalėjote... Linksmiausios šokių pamokos.
Įsimintiniausias Jūsų šokis „Mėlyna banga“. Džiugino Domilės
dailus raštas, Deimantės ir Lauros meniniai gabumai. Maloniai
stebino Armando matematinis mąstymas, Ievos skrupulingas
stropumas ir pareigingumas. Visi klausė seniūno Manto nuomonės.
Smagu buvo diskutuoti su Pauliumi apie perskaitytas knygas.

2. Palyginus šių metų abiturientus su dabartiniais jūsų
pradinukais, kokie skirtumai ar asmenybių bruožai išryškėjo?
Mokytoja Joana: Sunku lyginti. Kiekvienas vaikas yra
unikalus, turi savitą charakterį. Didžioji dalis mano buvusių mokinių
atmintyje išliko kaip nenustygstantys vietoje, pasitikintys, turintys
savo nuomonę, kovojantys už savo tiesą, norintys lyderiauti,
reikalaujantys dėmesio, kantrybės, supratimo. Dabartiniai pradinukai
ir panašūs į juos, ir skiriasi. Jie irgi aktyvūs, bet mažiau drąsių. Šie
mokinukai mažiau pykstasi arba greičiau susitaiko, labiau domisi savo mokymosi pasiekimais.
Mokytoja Dalė: Jūs, kaip ir dabartiniai pradinukai, nuoširdūs, smalsūs ir žingeidūs vaikai. Jūs gal buvote labiau
užsispyrę ir kantriau siekėte tikslo. Dabartiniai pradinukai linksmi ir nerūpestingi, visko nori gauti ir turėti labai
greitai.

3. Ar spėjote pajusti taip greitai prabėgusį laiką – tuos ketverius metus, kai dvyliktokams atstojote
antrąsias mamas?
Mokytoja Joana: Laikas prabėgo nepastebimai. Vos spėjai pažinti, susigyventi, o jau atsisveikinti reikia.
Mokytoja Dalė: Rodos, tik vakar buvote pirmokai, maloniai reikalaujantys rūpestingo dėmesio. Smagu šiandien
kartu su Jumis džiaugtis Jūsų sėkmėmis.

4.

Ko norėtumėte palinkėti abiturientams, kokių patarimų jiems duotumėte?

Mokytoja Joana: Mielieji mano Karolina, Kornelija, Samanta, Aiste, Iveta, Urte, Kamile, Benai, Valentai,
Žygimantai, Šarūnai ir Ramūnai, kiekvienas žmogus gavo dovaną – Gyvenimą. Nešvaistykit jo veltui. Kiekvienam iš
Jūsų yra skirta vieta po Saule. Suraskit ją. Būkit drąsūs griebti ir įgyvendinti svajones, kurios pasirinko Jus. Tikiu, kad
Jums pasiseks. „Jei Jums neskirta į savo salą plaukti dideliu laivu – dairykitės valties. Jei net iš ten Jus išstums –
darykitės plaustą – juk medžių žemėje tiek daug, nors ne visi jie tinka didžiajai kelionei. Paslėpkite ašaras – gyvenime
pralaimi tiktai tie, kurie nieko neveikdami bėgioja palei krantą ir verkia, kad vanduo toks šaltas ir sūrus“. (Autorius
nežinomas).
Mokytoja Dalė: Neišsigąsti sunkumų, nes jei gyvenimas pateiks citrinos, tai iš jos reikia bent sulčių išsispausti.
Nepamiršti, kad tarp mokslų ir darbų dar yra laisvalaikis ir artimieji, kuriems reikia pasakyti ačiū ir myliu. Tvirtų
sparnų ir aukšto dangaus Jūsų skrydžiui.
Kalbino Skirmantė Juškaitė, 8b kl., Marija Kacilevičiūtė, 1ga kl.
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Dvyliktokų atsiminimai:
Linkuvos gimnaziją pradėjau lankyti 3-ioje klasėje. Iš pradžių buvo labai
baisu, mokykla atrodė milžiniška, težinojau tik kaip nueiti į savo klasę. Tačiau,
laimei, patekau į pačią geriausią klasę, kurioje netruko išdaigų bei nuotykių.
Prisiminus pradines klases labiausiai įstrigęs prisiminimas – tai ilgųjų pertraukų
metu rengtos klasiokų vestuves, kalėdiniai karnavalai ir žiburėliai. Pamokų
metu taip pat yra nutikę įvairiausių nutikimų, juoko, ašarų, pykčių ir
susitaikymų, tačiau patys smagiausi nutikimai vykdavo po pamokų, klasiokų
rate. Pasiilgsiu jų. ☺ – Ieva.
Visada prisiminsiu šioje mokykloje praleistus 7 metus. Čia suradau tikrų draugų, įgijau daug žinių.
Niekada nepamiršiu istorijos pamokų, kurių dėka išmokau sunkiai dirbti ir įgijau kantrybės. – Gabrielė.
Prisiminsiu mokytojus, kurie visuomet skatino tobulėti, įveikti problemas, nepasiduoti. Jie buvo ne tik
mokytojai, bet ir draugai, patarėjai. Mokykla buvo ne tik vieta, bet aplinka,
kurioje suradau tikrus draugus, patyriau nepamirštamų nuotykių. – Laura.
Labiausiai įsiminė praleistas laikas su klasiokais, kai galėjome kalbėtis
įvairiausiomis temomis. Šalia klasės draugų jaučiausi savas. Beprotiškos
mokytojų pastangos ir didžiulis jų darbas, kad turėtume kuo daugiau žinių ir
suvokimo. Klasės šurmulys, juokas iki ašarų su bendraklasiais, kuris buvo labai
nuoširdus ir kurį pakeisti kažkam kitam bus labai sunku. – Paulius.
Linkuvos gimnazijoje mokausi nuo 6 klasės, kai atėjau viskas buvo nauja,
keista, didelė mokykla, daug vaikų, didelės klasės. Ilgai prisiminsiu supratingą
ir labai gerą auklėtoją, tuos mokytojus, su kuriais kalbėdavome ne tik pamokos tema, labai skanų valgyklos
maistą ir vieno psichologo (pavardės neprisimenu) paskaitą, kuri visus mokyklos vaikus paskatino būti
drąsesniais, ryžtingesniais ir dėka to psichologo dabar jaučiuosi laimingesnė ir labiau pasitikinti savimi. –
Agnė.
Linkuvos gimnazijoje mokausi nuo pirmos klasės. Labiausiai prisiminsiu 4 klasę, nes aplankėme
įspūdingą Klaipėdos kraštą, į kurį važiavome su pradinių klasių mokytoja Dale Tamašaitiene. – Deimantė.
Nors gimnazijoje mokiausi dvejus metus, labiausiai pasiilgsiu klasiokų, kurie tapo labai artimi. – Ineta.
Šioje gimnazijoje praleidau septynerius metus. Nesitikėjau, kad čia mane priims taip šiltai. Žinoma,
buvo liūdnų akimirkų, bet per tuos 7 metus buvo labai daug dienų, kurios buvo kupinos džiaugsmo.
Pasiilgsiu šios gimnazijos! – Monika.
Mums, dvyliktokams, paskutinieji mokslo metai prabėgo labai greitai, todėl darosi labai liūdna ir
graudu, nes teks išsiskirti su klasės draugais... Dar ir dabar puikiai atsimenu, kaip nedrąsiai įteikiau baltą
kardelį pirmajai savo mokytojai. Kai buvau pradinukė, kelias iki dvyliktos klasės atrodė ilgas, tačiau jau
dabar suprantu, kad „finišas“ labai arti. Mokykla paliks daug atsiminimų mums visiems. Geriausiai atsimenu
ilgąsias pertraukas, kurių metu žaisdavome „juoda–balta“. Taip pat
lenktynes iki valgyklos. Žinoma, ilgai atmintyje išliks ir pamokos, kurių
metu būna baisu nusijuokti, tačiau būtent tai kelia didelį juoką. Smagu
prisiminti mokyklos renginius ir būrelius, kuriuose aktyviai dalyvaudavau.
Taip pat kūno kultūros pamokas, kai stengdavausi rasti įvairiausių
pasiteisinimų, kad tik nereiktų ruoštis pamokai. Mokykla kiekvienam
paliko neišdildomų prisiminimų, liūdnų ir linksmų, tačiau dėl jų visada
norėsime sugrįžti į savo antruosius namus. – Domilė.
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