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Šių metų vasarą mūsų Linkuvos gimnazijos šokių
kolektyvas „Jaunimėlis“ gavo nuostabią galimybę dalyvauti
dainų ir šokių šventėje. 2018 metų jubiliejinė, dvidešimtoji,
Dainų šventė skiriama Lietuvos nepriklausomos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti. „Vardan tos…“ yra Lietuvos
valstybės himno – „Tautiškos giesmės“ frazė. Todėl tokia
ypatinga proga negalėjome nepakalbinti ir mūsų mokyklos
mokytojų – Virginijos Ogintienės ir Nijolės Mikalajūnienės,
kurios lydėjo šokančiuosius į šį įspūdingą renginį.
Kalbinu mokytoją Virginiją Ogintienę.
Kokiu tikslu vykote į dainų ir šokių šventę, ar pirmą
kartą joje dalyvavote?
Į dainų ir šokių šventę vykau kaip lydinti mokytoja ir tai man buvo jau antra dainų ir šokių šventė.

Kokį įspūdį Jums ji paliko - patiko ar nepatiko?
Įspūdžiai tik teigiami. Jų neįmanoma apsakyti žodžiais – turi tai pajausti ir išgyventi.

Kas labiausiai įstrigo atminty iš mokinių repeticijų ar pagrindinio pasirodymo?
Tai nuostabi, didžiulė šventė. Reikėjo pažvelgti į šokėjų akis, matyti jų ryžtą, nusiteikimą, kad
pajustum, koks tai didingas renginys. Aišku, buvo ir nuovargio, bet tai neužgožė šventės. Trumpos
atokvėpio minutės repeticijų metu ir šokis, šokis, šokis... Bet visa tai atpirko žiūrovų plojimai ir nuostabus
reginys aikštėje šokių dieną...

Į ką atkreipėte dėmesį, kas įsiminė, kokios buvo dalyvaujančiųjų nuotaikos? Ar
šokėjai buvo vieningi?
Aš atkreipiau dėmesį į užsienio lietuvius. Argentina, Brazilija, JAV, Ispanija, Japonija... Tai šalys, iš
kurių atvykę lietuvaičiai ir jauni, ir gana pagyvenę, sukosi aikštėje skambant lietuviškai muzikai. Jų
veiduose švytėjo nuoširdžios šypsenos, patys degė didžiuliu noru šokti, ir tai iš tikrųjų buvo nuostabu...

Ar norėtumėte dar kartą nuvykti į tokią šventę?
Būtinai vyksiu.

Mokytoja Nijolė Mikalajūnienė taip pat pasidalino savo įspūdžiais bei patirtimi.
Žinome, kad jau ne pirmus metus su mokyklos mokiniais dalyvaujate dainų ir šokių
šventėje. Kiek kartų teko dalyvauti?
Šią vasarą mums buvo ketvirtoji dainų ir šokių šventė. Dalyvavome dviejose moksleivių ir dviejose
Lietuvos suaugusiųjų dainų šventėse.

Ar pamenate pirmąjį dalyvavimą šokių šventės dienoje? Kokios užplūdo emocijos
Jus ir Jūsų mokinius? Kas paliko ypatingą įspūdį ir įstrigo atminty?
Pirmąją šventę visada prisiminsiu, nes ji pirmoji. Prisiminsiu repeticijas - šokius purve. Šokėjai šoko
visą dieną karštyje ir dar purve iki kelių, nes nuo lietaus ir mūsų trypimo stadione buvo „košė”. Buvo
visko, bet lieka tik malonūs prisiminimai. Nepamiršiu naktinių pokalbių mokyklos vidiniame kiemelyje
(gyvenome Vilniaus licėjuje). Ir, aišku, džiaugsmą bei pasididžiavimą, kai mano šokėjai įsijungė į
įspūdingą tūkstantinę šventės dalyvių finalinę kompoziciją ir „Siemens“ areną užpildė gyvais raštais –
šokėjų kuriamais piešiniais.

Ar šių metų dainų ir šokių šventėje buvote tiesiog lydintis asmuo, ar kartu teko
padėti statyti šokius?
Atvykus repetuoti į stadioną, kolektyvų vadovai gaudavo šokio brėžinius (kuriuos sudaro iš anksto
paskirti vyr. baletmeisteriai) ir kiekvienas vadovas turi savo kolektyvą suvedžioti į tuos taškus, kad gautųsi
bendras aikštės brėžinys.

Kokia buvo repeticijų dienų rutina?
Šokom, šokom ir šokom. Teko atlaikyti beveik savaitę trukusias sunkias repeticijas stadionuose.
Rytą po pusryčių mokykloje išvykdavome (savo gimnazijos geltonuoju autobusiuku, vairuojamu mūsų
šaunaus vairuotojo Dangirdo) į paskirtą stadioną ir ten šokdavome iki pietų. Pietaudavome stadione. Kad
neliktume nepavalgę, visada pasirūpindavo mokytoja Virginija. Kartą net televizija filmavo jos serviruotą
mūsų pietų stalą. Po pietų vėl šokdavome iki vakaro. Vakarieniaudavome stadione. Po sunkios dienos
grįždavome į mokyklą, kurioje buvome apgyvendinti.

Kokių sunkumų patyrėte repeticijų ar šventinės šokių dienos pagrindinio
pasirodymo metu? Kas buvo sunkiausia ir reikalavo kantrybės bei jėgų?
Repeticijos visada yra varginančios, tačiau rezultatas viską atperka, jis buvo stulbinamas. Kai kyla
stiprios emocijos, nuovargis iškart išgaruoja. Plojimai, žiūrovų palaikymas suteikia daug jėgų. Dainų
šventė – įspūdingas renginys.

Kadangi šventėje dalyvaujate ne pirmą kartą, gal pastebėjote kokių pokyčių?
Pavyzdžiui, ar šokėjų skaičius sumažėjo, ar bėgant metams padidėjo, ar išliko toks pats?
Dainų šventės modernėja. Įtraukiami ne tik liaudies, bet ir kitų žanrų šokiai. Šokėjų skaičius –
panašus. Moksleivių dainų šventėse visada būna mažesnis, nes čia dalyvauja tik moksleiviški kolektyvai.
Suaugusiųjų – daugiau, nes jose dalyvauja moksleivių, suaugusiųjų ir išeivijos (susirenka iš viso pasaulio)
šokių kolektyvai.

Kaip sekėsi Linkuvos gimnazijos
šokėjams?
Buvo visko: ir šlapia, ir repeticijų daug,
beveik savaitę teko miegoti ant čiužinių,
maudytis bendruose dušuose ir gal maistas ne
visai toks, kokio norėjosi. Bet viskas atsiperka
koncertų
metu
matant
žiūrovus,
bebraukiančius susikaupusias ašaras, pajutus
vieningą gerumo, bendrystės jausmą.
Tokie renginiai, pasiruošimas jiems
priverčia bendrauti artimai, draugiškai, jausti
kitą, padėti vienas kitam.

Kokia buvo gimnazistų ir jūsų
nuotaika po pasirodymo?
Nuotaika buvo pakili. Nuostabi šventė, ilgam išliekantys įspūdžiai, garbė ir laimė sudalyvauti
istoriniame renginyje. Ši dainų šventė buvo skirta Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti. Mano manymu, Dainų šventė yra vienas iš tokių įvykių, kurie palieka pėdsaką visam laikui.
Koks tas pėdsakas ir prisiminimai – kiekvienas įvertina pagal savą skalę. Yra dalykų, kurių neįmanoma
nusakyti, juos reikia išjausti. Jausmas tikrai nenusakomas: tai ir pasididžiavimas, kad esi lietuvis, tai ir
džiaugsmas, kai matai Tautos Vienybę, tai ir nuovargis, kuris apima padarius gražų ir prasmingą darbą.
Ačiū šokėjams.
Kalbino 4gb kl. mokinė Viktorija Vilimaitė
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Šiais mokslo metais Linkuvos gimnazijos mokytojų
kolektyvą papildė dvi naujos informacinių technologijų
mokytojos: Irma Balčiūnienė ir Gražina Gasiūnienė.
Nusprendėme pakalbinti jas, pasidomėti, kaip sekėsi pritapti
mokykloje ir kokį įspūdį susidarė apie mokinius per pirmąsias
darbo savaites:
Interviu su mokytojomis:
Kaip sekasi priprasti prie naujos mokyklos, kolektyvo?
Mokytoja Irma: Tikiuosi, kad susidraugausime. Keletą mokytojų
pažįstu, nes esame dirbę kartu kitose mokyklose.
Mokytoja Gražina: Sekasi gerai – maloni aplinka, draugiški kolegos, geri mokiniai.

Kaip jaučiatės mūsų mokykloje?
Mokytoja Irma: Gerai. Geri vaikai.
Mokytoja Gražina: Gerai jaučiuosi – mokiniai mandagūs,
sveikinasi koridoriuose.

Ar sudėtinga dirbti per dvi mokyklas? Kodėl?
Mokytoja Irma: Ir sudėtinga, ir ne. Sudėtinga, nes reikia
anksčiau keltis, nesudėtinga, nes dėstomas tas pats dalykas.
Mokytoja Gražina: Nėra lengva kiekvieną dieną važiuoti į
kitą mokyklą. Bijau, kad nesusimaišyčiau (juokauju).

Kas apskritai Jums padėjo apsispręsti renkantis šią,
informacinių technologijų mokytojos, specialybę?
Mokytoja Irma: Patiko mokykloje matematika, o informacinės
technologijos buvo naujas dalykas, todėl ir stojau.
Mokytoja Gražina: Mane žavi tikslieji dalykai: matematika,
fizika, informacinės technologijos.

Gal turite kokių patarimų tiems, kurie galvoja siekti
šios specialybės?
Mokytoja Irma: Mokytis, domėtis informacinių technologijų
naujovėmis, būti žingeidiems.
Mokytoja Gražina: Kiekviena specialybė, kurią renkatės, kiekvienas darbas, kurį dirbate, turi jums
patikti. Tada bus nesunku ir smagu.
Kalbino 1ga kl. mokinė Gabrielė Meškonytė
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Gimnazijos kronikos

Linkuvos gimnazijos vasara
Kol mokiniai ir mokytojai atostogavo, mūsų mokykloje virte virė gyvenimas.
Norėdamas sužinoti, kas naujo įvyko per vasaros atostogas Linkuvos gimnazijoje,
pakalbinau mūsų mokyklos direktorių Vaclovą Stapušaitį.
Ar galėtumėte „Varpelio“ skaitytojams papasakoti, kas įvyko mūsų
mokykloje šią vasarą?
Mūsų mokykloje įvyko daug pasikeitimų. Kaip jau pastebėjote, šią vasarą pasibaigė mūsų
mokyklos kiemo rekonstrukcijos darbai, kuriuos atliko UAB „Pakruojo Meresta“.

Ar galėtumėte apie tai papasakoti plačiau?
Šią vasarą mūsų mokykloje atnaujinti aikštynas
ir šaligatvis, įrengti 40 vietų dviračių stovai. Dėl
mokinių saugumo įrengta kamerą, kuri filmuoja aikštę
ir dalį stadiono. Aktų salėje sumontavome išardomą,
pakeliamą sceną, pastatėme du naujus vėliavų stovus,
kuriuose plevėsuoja Linkuvos gimnazijos ir Lietuvos
Respublikos vėliavos. Mes taip pat paruošėme vietą
akmeniui, kuris turėtų priminti, kad gimnazija gyvuoja
jau 100 metų. Akmenį norime pastatyti dar prieš 100
metų jubiliejaus šventę. Įrengti ir ryškūs šviestuvai,
kurie apšvies šį akmenį.
Mūsų rekonstrukcija dar nesibaigė. Prie įėjimo į
muziejų, turėtų atsirasti stiklinės durys su mūsų
mokyklos emblema. Kitais metais padidės finansavimas, kuris leis iš Europos Sąjungos ir savivaldybės
lėšų (mes taip planuojame) įsigyti daugiau mokyklos inventoriaus.

Kas dar, be rekonstrukcijos darbų, įvyko mūsų mokykloje?
Mūsų mokykloje vyko projektas „Raudona Lieka‘18“, prie kurio organizavimo prisidėjo ir mūsų
gimnazija, jame dalyvavo ir keletas mūsų mokyklos mokinių. Miestelio šventės ir Škaplierinės atlaidų
dienomis mūsų mokyklos sporto salėje vyko stalo teniso, o stadione – krepšinio ir futbolo varžybos.
Matydami, kad ne visi tėvai po pamokų galės pasiimti savo vaikus, mes taip pat atidarome pirmokams
dienos grupę, kuri dirba nuo 13:15 iki 17:15.

Gal galėtumėte pasakyti, ar pasikeitė moksleivių skaičius šiais mokslo
metais?
Deja, jis sumažėjo. Šiais mokslo metais mūsų gimnazijoje 383 moksleiviai, 20 klasių komplektų.
Jeigu lygintume su praėjusiais metais, mes sumažėjome 1 klase.

Ką norėtumėte palinkėti moksleiviams šiais mokslo metais?
Aš norėčiau, kad mokiniai būtų tolerantiški, supratingi, atidūs vieni kitiems, tausotų mūsų
mokyklos inventorių ir vadovautųsi mintimi, kuri parašyta ant sienos mūsų pirmame aukšte. Linkiu gerų,
prasmingų mokslo metų. Gerais darbais įprasminkim mokyklos šimtmetį.
Parengė 4ga kl. mokinys Erikas Meškonis
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Šią vasarą man nusišypsojo sėkmė – gavau galimybę dalyvauti Wake Forest universiteto organizuojamoje Benjamin
Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute mainų
programoje, finansuojamoje JAV valstybės departamento. Taigi
liepos mėnesį praleidau Jungtinėse Amerikos Valstijose, Šiaurės
Karolinoje.
Pirmą kartą apie šią programą sužinojau 2017 metais, kai
ieškojau, kur galėčiau įgyti tarptautinės patirties socialinių mokslų
srityje, tačiau tuo metu nebuvau pakankamai pasiruošusi atrankos
procesui ir, koją pakišus anglų kalbos interviu, teko nusivilti.
Tačiau šiemet, pasiryžusi pakliūti į šią programą, stipriau
pasirengiau ir atrankos procesas sekėsi žymiai geriau. Jau pavasarį
sulaukiau džiugios naujienos, jog esu kviečiama atstovauti Lietuvai
BFTF programoje.
BFTF – tai mainų programa, kuri suteikia galimybę skleisti
savų šalių kultūrą bei mokytis pilietiškumo. Ypač svarbu, kad
tarptautinių santykių, lyderystės, aplinkosaugos, migracijos problemų sprendimo bei
debatų pagrindų galima mokytis iš Wake Forest universiteto dėstytojų bei studentų.
Programoje susitikau ir mokiausi su kitais 55 aktyviais visų Europos šalių ir kelių JAV
valstijų atstovais.
Pirmąją programos savaitę pratinomės prie gyvenimo universitetiniame
miestelyje, dalyvavome skirtingose paskaitose, kurios neretai buvo grįstos neformalaus
ugdymo metodais, bei ieškojome mums rūpimos temos baigiamajam projektui. Dalis
įsimintiniausių vakarinių veiklų – nuotaikingas JAV Nepriklausomybės dienos
minėjimas bei tarptautinis turgus. Pastarojo metu turėjome parengti stendus bei
lankytojams pristatyti savo šalį ir jos kultūrą. Mane ypač nudžiugino žmonių
susidomėjimas tautiniu kostiumu, Baltijos keliu bei jiems neregėta šakočio forma.
Antrąją savaitę keliavome po Filadelfiją ir JAV sostinę – Vašingtoną.
Filadelfijoje gilinomės į Bendžamino Franklino, žmogaus, ypač nusipelniusio JAV,
veiklos momentus ir visos Amerikos bei jos politinės sistemos istoriją. Kelionės po
Vašingtoną metu susitikome su šalies departamento darbuotojais, dalyvavome
diplomatinėje simuliacijoje, aptarėme savo regionų klausimus. Taip pat aplankėme bene
svarbiausią šalies pastatą – Kapitolijų – bei gyvai stebėjome Atstovų ir
Kongreso rūmų darbą. Žinoma, laisvu metu nepraleidome progos sutikti
saulę ant Linkolno memorialo laiptų, aplankyti daugelį muziejų bei
gėrėtis kitais garsiausiais šalies monumentais.
Trečiąją savaitę ne tik tęsėme mokslus, savanoriavome maisto
bei vaikų centruose, bet ir apsigyvenome amerikiečių šeimose, kurios
mus supažindino su kasdieniniu Amerikos piliečio gyvenimu. Kartu
leidomės į išvykas kalnuose, dviračių žygius, zoologijos sodą. Mane
taip pat labai nustebino, jog šeima buvo itin atvira ir nupiešė realų
kasdienio gyvenimo vaizdą su didelėmis mokslo kainomis, sveikatos
apsaugos spragomis bei kitomis problemomis, su kuriomis susiduria
eilinis JAV gyventojas.
Galiausiai, ketvirtąją savaitę koncentravomės į baigiamojo
projekto rašymą. Projektas turėjo atskleisti opią šių dienų problemą,
realų mūsų siūlomą sprendimo būdą bei konkrečius žingsnius, kaip galime prisidėti prie problemos mažinimo. Kartu su dalyviu
iš Latvijos radome mums ypač imponuojančią temą ir nusprendėme dirbti savižudybių skaičiaus Baltijos regione mažinimo bei
psichinės sveikatos gerinimo labui. Konferencijos dalyvius supažindinę su problemos opumu, jos ištakomis, pristatėme ir
projekto „Light up“ strategiją. Gavę rekomendacijas, šį projektą tobuliname ir toliau bei tikimės, jog gana greitai galėsime
teikti JAV departamentui paraišką gauti reikiamą programos finansavimą.
Manau, jog šis liepos mėnuo suteikė kaip niekada daug naudingos patirties tiek akademinėje srityje, tiek ir man, kaip
jaunam, dar augančiam žmogui. Nuoširdžiai tikiu, kad kiekviena žmogaus išvyka ar tarptautinė patirtis duoda kažką naujo ir
savai šaliai, tad visus raginu būti drąsesnius, ieškoti įvairių, jus dominančių programų bei pasiryžti kuriam laikui išvykti ir
įgauti naujos patirties.

4ga kl. mokinė Austėja Makarevičiūtė
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