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Linkuvos gimnazijos šimtmečio konferencija „Tešviečia gimnazijos
žiburys“
„Mūs gimnazija – sielų šventovė“, – skambėjo žodžiai
Linkuvos gimnazijos šimtmečio konferencijoje „Tešviečia
gimnazijos žiburys“, kuri mokykloje vyko spalio 26 dieną. Tą
rytą mokyklos konferencijų salę užpildė 1–4 gimnazinių
klasių moksleiviai, mokytojai ir tarp jų įsimaišę atvykę
svečiai, kurie noriai dalinosi savo istorijomis su gimnazistais,
bei buvę gimnazistai. Taigi, kaip konferencijos diena praėjo
mūsų gimnazijoje?
Sveikinimo žodis pagrindinėje konferencijų salėje buvo
suteiktas pavaduotojai Daivai Danelienei, kurios dėka į
konferenciją sugužėjo daug įdomių svečių. Sveikinimo žodį
tarė ir mokyklos direktorius, ir Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis. Pagrindinėje konferencijos sesijoje turėjome keturis
įdomius pristatymus. Pirmasis – buvusios lietuvių kalbos
mokytojos, dabartinės muziejaus vadovės žodinis gimnazijos
praeities nuo pat jos atsiradimo pristatymas. Mokytoja
paruošė itin įdomų ir išsamų pranešimą, kuris visus mus
nukėlė atgal į tuos laikus, kai mokykla dar tik dėjosi savo
pamatus. Antrasis pristatymas – Stasys Tumėnas pristatė
knygą apie buvusią lietuvių kalbos mokytoją šviesuolę
Stanislavą Lovčikaitę „Šiaurės Lietuva – mūsų esaties gūžta“. Knygos pristatymas privertė susimąstyti ne tik
apie savo mokyklą, bet ir apie savo kraštą. Itin gerai įsiminė S. Tumėno žodžiai: „Provincija, visų pirma, yra
ne geografinė sąvoka, o mąstymo būdas“. Trečiasis pristatymas – Emilijos Stanevičienės, kuri, kaip jau
daugeliui yra žinoma, pristatė jos ir Vito Povilaičio internetinę enciklopediją, kurioje yra skiltis apie
Linkuvos gimnaziją. Mokytoja prabėgomis apžvelgė, kokios informacijos galima rasti ten užsukus ir
papasakojo istorijų, kurios buvo nutikę bekuriant enciklopediją. Paskutinis pristatymas – gimnazisčių Marijos
Kacilevičiūtės ir Irmantės Samuitytės projektinis darbas „Mūsų tėvų ir senelių mokykla (1970–1990 m.)“.
Galime drąsiai teigti, kad šis pristatymas buvo jaunatviškiausias, kupinas geros energijos ir skambios
muzikos, nes kartu su mokytoja Vaiva Klupšiene gimnazistės atliko dainą „Tu vėjo paklausk“, kuriai tyliai
pritardama dainavo visa salė. Taigi, su daina uždarėme pagrindinę konferencijos dalį, kurios įspūdžiai įsirėžė
giliai į atmintį.
Antrojoje konferencijos dalyje, po pietų pertraukos, visi išsiskirstėme į atskiras sekcijas, kuriose atvykę
svečiai prisistatė patys, papasakojo apie jų laikų gimnaziją, pasidalino prisiminimais apie mokyklą ir
mokytojus bei įkvepiančiai papasakojo apie savo studijas, darbą, karjerą ir gyvenimiškus pasiekimus.
Galimybė išgirsti sėkmingas istorijas buvo itin motyvuojanti ir dar labiau skatinanti tobulėti bei mokytis.
Grupėse vyko diskusijos, gimnazistai domėjosi ir pateikė klausimų, o svečiai pasirūpino net ir prizais už
teisingus atsakymus į klausimus. Po darbo grupėse laukė svarbiausias akcentas – pristatyti, kokia, mūsų
akimis, turėtų būti gimnazija, mokytojai ir jos bendruomenė. Visų grupių mintys buvo surašytos dideliame
popieriaus lape ir priklijuotos ant sienos pagrindinėje konferencijų salėje, kur kiekviena grupė pristatė savo
vizijas ir jas pagrindė argumentais. Už idėjas buvo padėkota svečiams bei grupėms ir gimnazijos šimtmečio
konferencija buvo uždaryta.
„Mokykla, kurioje kiekvienas jaučiasi svarbus ir mylimas“ – viena iš konferencijos dalyvių
dažniausiai paminėtų gimnazijos vizijų. Manau – pati svarbiausia.
Ši konferencija – neeilinis renginys, kuris leido pasižvalgyti visur: atsigręžti į mokyklos praeitį,
žvilgtelėti į jos ateitį ir pasisemti įkvėpimo tolimesniam savo gyvenimo keliui.
Parengė 2 ga kl. mokinė Skirmantė Juškaitė
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Linkuvos gimnazijos 100-mečio minėjimas
2018 metai yra svarbūs kiekvienam Lietuvos piliečiui, tačiau Linkuvos gimnazijos mokiniams jie
yra ir ypatingi, nes šiais metais minime ne vien Lietuvos valstybės, bet ir mūsų gimnazijos šimtmečius. Daug
darbų buvo padaryta šimtmečio proga: atnaujintas mokyklos muziejus, sukurtas unikalus simbolis jubiliejui
paminėti, keletas įvairių laidų gimnazistų apsilankė mokykloje ir papasakojo savo sėkmės istorijas. Pagaliau
buvo suorganizuota 100-mečio minėjimo šventė.
Taigi, spalio 26 dieną įvyko konferencija,
kurią atidarė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Konferencijos metu kalbėjo buvę mokiniai: Lietuvos
Respublikos Seimo narys Stasys Tumėnas pristatė
knygą, Gervydas Dienys kalbėjo apie ryškią
biotechnologijų pažangą, gydytoja psichiatrė Ieva
Viltrakytė, socialinių mokslų daktarė Jurgita
Mikolaitytė-Joniškienė, medicinos mokslų daktarė
Jolanta Jonaitytė-Zaikauskienė, karininkas Antanas
Dubikaitis pasidalino savo sėkmės istorijomis.
Manau, jog visi šie pristatymai pasiekė tą patį tikslą:
paskatino dar labiau mylėti ir gerbti savąją mokyklą
bei padėjo sukurti vizijų ateities gimnazijai.
Spalio 27 dieną įvyko pati šimtmečio
šventė, kurioje buvo laukiami visų laidų mokiniai.
Atėję ir užsiregistravę dalyviai atgaivino savo
prisiminimus vaikščiodami po gimnaziją, jos
muziejų. Buvau viena iš savanorių tą dieną, po
mokyklą lydėjau ne vieną atėjusįjį. Prisiklausiau
labai daug įdomių istorijų apie tai, kokia buvo
gimnazija anksčiau, koks mokytojų kolektyvas tuo
laiku dirbo ar kaip vykdavo pamokos. Reikia
pripažinti, kad mane iš tiesų nustebino. Negalvojau,
kad buvusių mokinių prisiminimai išliko tokie
ryškūs net iki šių dienų. Kiekvienas turėjo labai daug
įvairių atsiminimų, geri žodžiai apie gimnaziją bei mokytojas tiesiog liejosi per kraštus.
Kai jau daugmaž visi buvo susirinkę, gimnazijos kiemelyje buvo iškilmingai atidengtas buvusio
mokinio mokyklai šimtmečio proga padovanotas paminklinis akmuo, bažnyčioje vyko Šv. Mišios, o po jų
visi rinkosi į koncertą Linkuvos kultūros centre.
Neabejoju, kad visiems smalsu, kiek gi buvusių
mokinių dalyvavo 100-mečio šventėje. Atsakymas – 268, o
tai yra 31 žmogumi daugiau, negu mokyklos 90-mečio
jubiliejuje. Reikia paminėti, kad į šią šventę atvyko tokie
garbingi svečiai, kaip LRS nariai Stasys Tumėnas, Vitalijus
Gailius, Arūnas Gumuliauskas, šiuolaikinės literatūros
tyrinėtoja, knygų autorė Rima Pociūtė, KTU emeritas Jurgis
Bučas, europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė, Švietimo ir
mokslo ministerijos atstovė Stanislava Sabaliauskienė ir net
pati Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė...
Vyriausi šventės dalyviai – Benedikta Kadytė ir Kazimieras
Ragulskis – XXII laidos abiturientai, gimnaziją baigę 1946
m. Jiems daugiau nei 90 metų. Na, o pačios šauniausios
laidos titulą pelnė 54-oji laida, jų atvyko net 29!
Parengė 1 ga kl. mokinė Gabrielė Meškonytė
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Linkuvos gimnazistai įtvirtina verslumo įgūdžius
2018 m. lapkričio 7 d., minint artėjančią Verslo dieną,
Pakruojo kaimo bendruomenės namuose vyko jaunimo verslumo
skatinimo renginys „Verslumo ir inovacijų stovykla“. Renginyje
dalyvavo ir 17 Linkuvos gimnazijos 2g klasės moksleivių.
Renginio lektorius – Verslumo ugdymo specialistas,
Lietuvos „Junior Achievement“ Dzūkijos regiono vadovas Donatas
Vasiliauskas.
Jaunimas verslumo ir inovacijų stovykloje verslumo mokėsi
dirbdami grupėmis – brandino verslias idėjas, kūrė verslo planus ir
numatė produktų realizavimo galimybes. Susipažino su kitų
Lietuvos miestų jaunų žmonių sukurtomis ir realizuotomis verslo
idėjomis.
Verslumo ugdymo programos tęsinys – 2018 m. lapkričio 23
d. jaunimo verslumo programos dalyvių dalyvavimas 8-ojoje
švietimo inovacijų parodoje „MOKYKLA 2018“ Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ Vilniuje.
Mokyklų komandos burtų keliu išsirinko dalyvauti trijuose patraukliuose edukaciniuose verslumo
užsiėmimuose. Linkuvos gimnazijos komanda dalyvaus Sporto programoje su sporto klubo „BALNIONIS“
vadovu ir treneriu Artūru Balnioniu (užsiėmimų vieta: Prof. Ušinsko g. 28, Pakruojis).
Būsimi jaunieji verslininkai patyrė gerų įspūdžių, susidomėjo galimybe kurti verslus mokyklose
(dalyvavimas Lietuvos „Junior Achievement“ programoje) ir įgijo reikalingų verslumo įgūdžių.
Parengė 2gb kl. mokinys Benas Lebeda, MMB „Beluka“ prezidentas

Sveikiname Vakarį
Lietuvos nacionalinio kultūros centro kvietimu Linkuvos kultūros centro teatro studija, kurios dalyvis
yra ir mūsų Vakaris Balčiūnas, dalyvavo regioninėje teatrų apžiūroje – šventėje „Atspindžiai“. Šventė vyko
Radviliškio rajone Alksnupiuose. Apžiūros komisija Vakarį gyrė už nepriekaištingą sceninę laikyseną ir
gebėjimą įtaigiai perteikti mintį.

Projekto „100 idėjų Lietuvai“ II-asis etapas
Lapkričio 15 dieną mūsų gimnazijos 7–4g klasių mokiniai dalyvavo projekto „100 idėjų Lietuvai“ IIajame etape, kuris vyko Radviliškio „Lizdeikos“ gimnazijoje. Pirmokų gimnazistų nuomone, buvo labai
įdomu ir pakankamai sunku.

VERTĖJŲ KONKURSAS
Lapkričio 15-osios popietę drauge su 4gb klasės mokine Faustina ir anglų kalbos mokytoja V.
Pačekajiene praleidome Šiaulių universiteto humanitarinių mokslų katedroje vykusiame vertėjų konkurse.
Vos atvykusios į universitetą buvome nedelsiant suskirstytos į auditorijas ir nekantriai laukėme tekstų. Iš
anglų kalbos į lietuvių kalbą vertė daugiau nei pusšimtis mokinių, iš rusų kalbos – šimtas, o mokančiųjų
skaityti vokiškai susirinko dvidešimt. Esame labai dėkingos mokytojai už suteiktą galimybę dalyvauti šiame
konkurse, kuriame įgijome patirties, susipažinome su kitais mokiniais ir, be abejo, praturtinome savo žodyną.
Parengė 3g kl. mokinės Irmantė Samuitytė ir Marija Kacilevičiūtė
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Gyvūnėlis – mano draugas
Spalio 4 dieną mūsų gimnazijoje buvo švenčiama Pasaulinė gyvūnų diena. Ši šventė mūsų mokykloje
yra tradicinė. Joje dalyvauja ne tik pradinių, bet ir vyresnių klasių mokiniai. Šiemet Pasaulinę gyvūnų dieną
paminėjome piešdami gyvūnus. Mūsų darbus matėte stende gimnazijos antrame aukšte. Darbeliai, atlikti
koliažo technika, buvo siunčiami į Pakruojį. Visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Tolerancijos diena
Lapkričio 16 d. Linkuvos gimnazija
minėjo Tarptautinę Tolerancijos dieną.
Šiemet pilietinės iniciatyvos idėja – raktas.
Juo simboliškai galima atrakinti žmogaus
vidinį
pasaulį,
padėti
atsiskleisti
draugiškumui, geranoriškumui, švelnumui,
meilei, kantrumui, pagarbai, mandagumui,
pakantumui, kito supratimui, pagalbai,
užuojautai. Šios savybės padeda tolerantiškai
bendrauti su žmonėmis, kurie kitokie savo
išvaizda, pažiūromis, tikėjimu, rase ir pan.
Pradinių klasių mokiniai dekoruotais
simboliniais rakteliais papuošė stendą. 1ga klasės
mokinės Žemyna ir Kamilė 5–6 klasėse organizavo
filmuko peržiūrą, diskutavo su mokiniais apie
toleranciją. Vaikai atliko kūrybines užduotis. 7–8
klasių mokiniai irgi žiūrėjo filmus. Aštuntokai,
peržiūrėję filmą „Berniukas dryžuota pižama“,
aptarė nacistinės Vokietijos vykdytą nepakantumo
politiką žydų atžvilgiu ir tragiškas jos pasekmes.
Septintokai žiūrėdami filmą „Ieškantys laimės“
stebėjo kitos rasės, kitokio socialinio statuso
žmonių gyvenimo dramą, analizavo, kokią įtaką jiems turi tolerantiškas aplinkinių požiūris.
Tikimės, kad pilietinė iniciatyva buvo prasminga, ir linkime daugiau pakantumo ir žmogiškos šilumos
vienas kitam kiekvieną dieną.
Etikos mokytoja Joana ir soc. pedagogė Liuda
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Pakruojyje – projekto „Didysis knygų pristatymo konkursas 2018“
atrankinis turas!
Lapkričio 6 d. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje vyko Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vykdomo projekto „Didysis knygų pristatymo konkursas
2018“ atrankinis turas. Skaitymo skatinimo ir knygos populiarinimo konkurse dalyvavo bei kūrybiškumu,
išradingumu ir puikiu pasiruošimu pristatant pasirinktas knygas stebino Pakruojo miesto ir rajono mokyklų
I–XII klasių mokiniai.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Knygos pristatymo konkursus Šiauliuose
organizuoja jau nuo 1995 m. Projekto tikslas – ugdyti regiono moksleivių skaitymo, kūrybiškumo, kritinio
mąstymo ir kitus su skaitymu susijusius
įgūdžius,
kelti
skaitymo
prestižą
visuomenėje ir populiarinti kokybišką,
vertingą vaikų ir jaunimo literatūrą. 2018
m. prie gražios iniciatyvos pirmą kartą
prisijungė
ir
Pakruojo
rajono
savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji
biblioteka.
Projekto „Didysis knygų pristatymo
konkursas 2018“ atrankinio turo dalyviai
buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes (1–
4, 5–8 ir 9–12 klasės) ir varžėsi dėl
pagrindinio prizo – dalyvavimo lapkričio
15 d. Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyksiančiame konkurso baigiamajame ture. Be
pagrindinio prizo skirtos papildomos nominacijos: už įtaigumą, meniškumą, originalumą.
1–4 klasių grupėje varžėsi Žeimelio gimnazija ir Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokykla. Žeimelio
gimnazijos pradinukė Meilutė Gurgždytė (mokyt. Lena Zapalskienė) nuotaikingai pristatė Vytauto Račicko
knygą „Sunku būti mokiniu“ ir, komisijos sprendimu, pelnė originaliausio pristatymo nominaciją bei
pagrindinį prizą – kvietimą dalyvauti finaliniame ture Šiauliuose.
5–8 klasių grupėje varžėsi Balsių ir Rozalimo pagrindinių mokyklų mokiniai. Rozalimo pagrindinės
mokyklos mokytoja Rasa Šaltmerienė konkursui paruošė du knygos pristatymus. Augustė Impolytė ir
Paulina Eržikevičiūtė nuotaikingai ir išradingai pristatė David Walliams knygą „Močiutė plėšikė“. Puikus
pristatymas Augustei ir Paulinai atnešė sėkmę – kvietimą dalyvauti baigiamajame konkurso ture Šiauliuose!
Devintų–dvyliktų klasių dalyvių pasirodymą pradėjo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos Ic klasės
mokiniai (mokyt. Romualda Juknevičienė). Išradingų gimnazistų klasė pasiskirstė į dvi komandas,
pristatydami A. de Sent Egziuperi knygą „Mažasis princas“ ir V. Šekspyro tragediją „Romeo ir Džiuljeta“.
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 3b klasės gimnazistai (mokyt. Gražina Spudienė) – meniškiausio
knygos pristatymo nominantai ir savo amžiaus grupės pagrindinio prizo laimėtojai – pasirodymą pradėjo
daina „Leiskit į Tėvynę“. Muzika bei jautrus knygos pristatymas ne tik nuteikė pamąstymams, bet ir
atskleidė, kas mokinius sukrėtė Rūtos Šepetys romane „Tarp pilkų debesų“.
Deja, aš buvau vienintelis Linkuvos gimnazijos mokinys, kuris dalyvavo šiame konkurse. Aš pristačiau
Sauliaus Kanišausko knygą „Atsibusk, Kalistratai“. Mane palaikė ir sėkme laimėjus įtaigiausio knygos
pristatymo nominaciją džiaugėsi lydėjusi Linkuvos miestelio bibliotekininkė Rasma Grigienė.
Džiaugiuosi, kad dalyvavau šiame konkurse. Mane sudomino ir sujaudino knygų pristatymai. Smagu,
kad vaikai ir jaunimas vis dar skaito knygas. Nepaisant to, kad šis konkursas Pakruojyje buvo organizuotas
pirmą kartą, jame aktyviai dalyvavo daugiau nei 50 mokinių! Tikiuosi, kad kitais metais šiame konkurse
aktyviai dalyvaus ir mūsų gimnazijos moksleiviai.
Parengė 4 ga kl. mokinys Erikas Meškonis
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Pažintinis vizitas į ES institucijas Briuselyje
Jaunimo Europos komanda yra jaunų žmonių,
padedančių kitiems bendraamžiams suprasti, kaip veikia
Europos Sąjunga ir kokią įtaką ji turi kiekvienam iš mūsų,
tinklas Lietuvoje. Šios komandos nare esu jau beveik
dvejus metus, tad narystės kadencijai einant į pabaigą, už šį
savanorišką darbą buvau pakviesta dalyvauti pažintiniame
vizite į ES institucijas (Tarybą, Komisiją, Parlamentą)
Briuselyje, Belgijoje spalio 10–12 dienomis.
Tik nusileidę lėktuvu Briuselyje ir papietavę
garsiojoje užkandinėje, kurioje žymiąsias Belgijos
gruzdintas bulvytes ragavo ir pati Vokieijos kanclerė
Angela Merkel, išskubėjome į Europos istorijos namus.
Būtent ten radome atsakymus į visus klausimus apie
Europos integraciją ir turėjome progą pamatyti autentiškus
dokumentus, dariusius įtaką jos raidai. Vėliau popietę
praleidome Europos Sąjungos Taryboje, kurioje iki
smulkmenų išsiaiškinome šios institucijos veiklą ir reikšmę
sprendimų priėmimui. Galiausiai vakare pasivaikščiojome
jaukiomis Briuselio gatvėmis ir grožėjomės Briuselio
įžymybėmis – Didžiaja aikšte,
Sisiojančiu berniuku (ir mergaite),
Atomiumu bei kitais.
Kitą dieną praleidome Europos
Komisijoje, kurioje mūsų laukė
daugybė
susitikimų.
Pirmiausia
susipažinome su artėjančių Europos
Parlamento rinkimų tendencijomis,
Europos skaitmeninės bendrosios
rinkos naujienomis, ES veiksmais
prieš dezinformaciją ir solidarumo
korpusu. Dieną vainikavo susitikimas
su
Europos
Komisijos
nariu,
atsakingu už sveikatą ir maisto saugą,
Vyteniu Andriukaičiu. Ši diena buvo
kaip niekada turininga, o iš susitikimų
išsinešėme didžiulį bagažą naujų
vertingų žinių.
Na, o savo kelionę baigėme vizitu į Europos Parlamentą, kuriame jo darbuotojai papasakojo apie šios
institucijos subtilybes ir reikšmę. Kiek vėliau apsilankėme Parlamentariume – didžiausiame moderniame
Europos Parlamento lankytojų centre, inovatyviai pristatančiame Europos politiką. Ten mūsų laukė ir viena
įdomiausių veiklų – vaidmenų žaidimas, padedantis įsijausti į parlamentaro darbo kasdienybę. Žaidimo metu
moderniai įrengtose patalpose turėjome atstovauti paskirtai politinei ideologijai, šaliai ir diskutuodami su
kitais „europarlamentarais“ ieškoti kompromisų sprendžiant įvairius klausimus.
Šis vizitas ne tik suteikė teorinių žinių apie Europos Sąjungos istoriją, struktūrą bei veiklą, bet ir
atskleidė, kokia nelengva, o kartu ir labai įdomi yra Europos institucijų darbuotojų kasdienybė. Viliuosi, jog
kada nors pavyks tais pačiais koridoriais pasivaikščioti dar kartą, tačiau jau ne vizito dalyvės vaidmenyje.
Parengė 4ga kl. mokinė Austėja Makarevičiūtė
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„VARPELIS“

Sporto skiltis

Visi skirtingi, bet stiprūs kartu
Linkuvos gimnazija, dalyvaudama „Olimpinės kartos“ ugdymo veiklų konkursuose parengė ir
įgyvendino projektą „Visi skirtingi, bet stiprūs kartu“. Jame dalyvavo mūsų gimnazijos, specialiosios
mokyklos ir vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ ugdytiniai. Šio projekto koordinatorė – kūno kultūros
mokytoja Lina Alekseriūnienė.
Linkuvos gimnazija, švęsdama 100 metų jubiliejų, sportine veikla tęsė mokyklos olimpinių vertybių
puoselėjimą. Projektu „Visi skirtingi, bet stiprūs kartu“ buvo siekiama minėtų įstaigų bendruomenių
bendradarbiavimo. Bendros veiklos metu siekta įrodyti sau patiems ir visuomenei, kokia galia slypi
judėjimo formų įvairovėje, kaip sportuojant ugdomas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp skirtingo tipo
ugdymo įstaigų, amžiaus, intelekto komandų ir grupių.
Dalyvauta rašinių, piešinių olimpine tema konkursuose ir sportinėje veikloje, kurioje nebuvo
varžomasi, siekiant išaiškinti stipriausius dalyvius, bet žaidžiama savo malonumui, patiriant teigiamas
emocijas.
Viliuosi, kad bendruomeniškumo jausmas, gero pavyzdžio auklėjamoji galia ir visuotinių etikos
principų gerbimas bent maža dalele sustiprino skirtingų mokinių bendruomenių nuostatas: ne tik būti
dorais, sąžiningais, sveikais siela ir kūnu žmonėmis, bet ir didžiuotis savo mokykla, tradicijomis bei
puoselėti patriotinius jausmus savo kraštui.
Parengė 4ga kl. mokinys Erikas Meškonis
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