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Esame ant pačių gražiausių metų švenčių – Šv.
Kalėdų – slenksčio. Tegu Kalėdų žvaigždė sušildo
širdis viltimi ir tikėjimu, o stebuklingas Kalėdų
angelas nušviečia Jūsų namus ir uždega juose
gerumo ir jaukumo židinį! Tegu Naujųjų metų viltys
ir troškimai atsispindi kasdieniuose darbuose ir
naujuose sumanymuose! Tebūna 2019-ieji metai
dosnūs prasmingų patirčių, gausūs šypsenų, meilės
sau ir šalia esantiems žmonėms!
Stiprybės, šviesaus optimizmo, veržlaus tikėjimo
ir sėkmės sparnų Jums ir Jūsų artimiesiems!
Gimnazijos direktorius V. Stapušaitis

Artėja šventinis laikotarpis, metai keičia skaičių. Metų sandūroje dauguma žmonių nori būti geresni,
kažką pakeisti savo gyvenime.
Skaitydama S. Tumėno knygą apie mokytoją S. Lovčikaitę
radau Tėvo Stanislovo labai prasmingus žodžius: „Mokytojai –
reikalingiausi žmonės. Jie stovi prie šaltinių, semia iš jų. Jei pasėmę
neužteršia, tai švarų dalyką perduoda kitiems toliau. Svarbu yra
neužteršti. Mokytojas turi būti švarus“. Remdamasi tais žodžiais
linkiu visiems MOKYTOJAMS Kiaulės metais išlikti švariems!
Beje, Kiaulės metai, simbolizuoja džiaugsmą ir neregėtą sėkmę visose
gyvenimo srityse!

Mieli mokiniai ir visa bendruomene, nenusiminkite, jei
metai prasidės kiek sunkesniu periodu, nenustokite tikėti šviesesniu
rytojumi, kuris tikrai ateis.
Gerbiamas Direktoriau, lai Jūsų sprendimai būna tvirti ir teisingi, lai smulkmenos neapniaukia
kasdienybės, lai nauji metai neša sėkmę ir daug kūrybinių užmojų. Daug gražių naujų patirčių 2019 metais!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Gelažienė

Mieli mokiniai, gerbiami kolegos,
Artėja pačios gražiausios metų šventės. Linkiu jas išgyventi
širdimi. Pajausti laukimo stebuklą, išgyventi šventės akimirką ir
suvokti, kokia graži dabartis. Teateina suvokimas, kad viskas
pasiekiama, viskas išsipildo – tereikia tikėti. Tad ir linkiu visiems
tikėjimo, vilties ir meilės!
Pavaduotoja Daiva
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Interviu su Reda Jėčiūte
Po mokyklos jubiliejaus į mūsų mokyklą atvyko gausus garbaus amžiaus žmonių būrys,
nutariau juos pakalbinti, sužinoti, kas jie, kodėl atvyko į mūsų gimnaziją. Man jie prisistatė
kaip trečiojo amžiaus universiteto lankytojai.
Trečiojo amžiaus universitetas. Kas tai yra? Ką Jūs veikiate?
Tie senjorai, kurie nori gilintis į kokius nors mokslus, kad nesėdėtų be veiklos namuose, lanko trečiojo
amžiaus universitetą. Ten yra keli fakultetai, pavyzdžiui, vieni mokosi anglų kalbos, kiti gilinasi į
psichologijos ir sveikos gyvensenos žinias. Taigi užsienio kalbų ir sveikos gyvensenos fakultetai veikia
Pakruojyje šiemet. Mūsų universitetui vadovauja Rima Juozapavičienė, buvusi Linkuvos gimnazijos mokinė.
Ji yra labai kūrybinga, lepina mus įvairia veikla. Pavyzdžiui, praeitais metais buvo labai įdomus renginys
Pakruojo sinagogoje apie dainininkę Giedrę Kaukaitę. Žiūrėjome filmą „Aš žinau tą smoką“, kur
nuotaikingai pasakojama apie jos gyvenimą, atliekamos jos mėgstamiausios dainos. Buvo skaitomos
ištraukos iš žurnalo „Literatūra ir menas“, kur įdomiai aprašyta Giedrės Kaukaitės biografija. Būna ir kitokių
renginių, vykstame į ekskursijas, susitinkame su kitų rajonų šio amžiaus studentais, neseniai svečiavomės
Radviliškyje. Žodžiu, tai labai įdomi ir kūrybinga veikla.

Kodėl pasirinkote aplankyti mūsų gimnaziją?
Aplankėme šią gimnaziją neseniai praėjusio jos šimtmečio proga. Mes, trečiojo universiteto lankytojai,
trokštame žinoti, kas vyksta rajone: norime aplankyti rekonstruotą jūsų mokyklos muziejų, žinodami, kad čia
dirbo labai garsi mokytoja Stanislava Lovčikaitė, norime susipažinti su to žmogaus dvasios ištakomis:
miesteliu jos gyvenimo aplinka, gimnazija – mokslo ir darbo erdve. Greit Pakruojyje bus pristatoma – knyga
apie mokytoją Stanislavą Lovčikaitę „Šiaurės Lietuva – mūsų esaties gūžta“. Bus daug įdomiau ten
dalyvauti, nes jau būsime prisilietę prie tų vietų, kurios mokytojai buvo brangios, kurios formavo jos
vertybines nuostatas.

Žinau, kad Jūs dirbote švietimo skyriuje metodinio kabineto vedėja, atvykdavote į
mokyklas. Kaip Jums, žmogui iš šalies, atrodė mūsų mokykla anksčiau ir kaip ji atrodo
dabar?
Dabar dar nespėjau apžiūrėti, bet iš išorės atrodo tikrai gražiau. Nors aš į išorę nelabai kreipiu dėmesį,
man labiau patinka mokyklos veikla, turinys. Linkuvos gimnazijoje yra daug netradicinių darbo formų. Man
patikdavo renginiai, kuriuos organizuodavo mokytoja S. Lovčikaitė, mokinių spektakliai, susitikimai su
rašytojais. Žodžiu, pirmąją vietą aš visada skiriu mokyklos vidiniam gyvenimui, turiniui, renginiams. Be to,
Linkuvos gimnazijoje, mano įsitikinimu, labai gerai dirbo mokytojai, geriausiai aš pažįstu lietuvių kalbos
mokytojus, ypač Aldoną Ašmonavičienę, Rasytę Ašmenavičienę, Birutę Deveikienę, kurios tęsia
lituanistines tradicijas šioje mokykloje. Dabar, kai pati jau nebedirbu švietimo srity, kitus šios mokyklos
mokytojus pažįstu menkiau.

Ar Jūs, turintys daug gyvenimiškos patirties ir išminties, dalinatės ja su jaunimu?
Dabar tai su jaunimu nelabai bendraujame, anksčiau turėdavau šiek tiek pamokų, tai stengdavausi
pasidalinti savo patirtimi.

Ko palinkėtumėte mūsų mokyklos mokytojams ir mokiniams?
Palinkėčiau, kad Linkuvos tradicijos tęstųsi ir išliktų tokios, kokios yra. Žinoma, gal laikui bėgant jos
ir tobulės, bet linkiu, kad tradicijų esmė išliktų. Ypač ryški, man įstrigusi Linkuvos gimnazijos tradicija yra
spektakliai, rengiami dvyliktokų kiekvienais metais vasario mėnesį. Iš Linkuvoje pabuvojusių rašytojų
atsiliepimų žinau, kad jie labai vertino Linkuvos gimnazijos mokinius, mokėjusius dėmesingai ir jautriai
klausytis ir vertinti jų kūrybą. Iš tų mokinių išaugo tikrai garsūs ir protingi žmonės: aktoriai, mokytojai,
mokslininkai, politikai, kitų sričių specialistai. Jie ir šiandien aplanko savo mokyklą. Ši mokykla yra verta
labai didelio dėmesio, jūs esate labai laimingi, kad čia mokotės.

Gimnazijos kronika

2018 m. gruodis
„VARPELIS“

Mūsų gimnazija projekte „100 idėjų Lietuvai“
Birželio 11 d. Linkuvos gimnazijoje apsilankė „100 idėjų Lietuvai“ moderatoriai, kurie supažindino
gimnazistus su projektu, supažindino su Lietuvos respublikos valdymu ir burtu keliu ištraukė 42 idėjas,
kurios buvo atrinktos į tolimesnį etapą.
Antrąjį etapą Radviliškyje pasiekė septyniolika
gimnazistų. Šiame etape idėjoms suteikėme „kūną“ ir
ėmėme galvoti, kaip jas įgyvendinsime. Kūrėme tikrą
projektą, todėl ši dalis viso projekto metu buvo pati
sudėtingiausia. Reikėjo kritiškai pasverti galimybes ir
sukurti tokį projektą, kuris būtų patrauklus ir patektų į
trečiąjį etapą. Trečiąjį etapą Kaune pasiekė devyni
gimnazistai. Trečiajame etape teko sugalvoti tinkamą
mūsų idėjos formuluotę ir nusifilmuoti. Atsistojome
prieš tikras televizijos kameras! Galvojant formuluotę
ne kartą suabejota idėjos prasmingumu, tačiau tokios
mintys buvo nuvytos į šalį. Kai galiausiai tinkamą
formuluotę turėjom ir iš penkto karto viskas buvo
nufilmuota, tada ramiai ėmėm laukti paskutiniojo
etapo.
Ketvirtasis etapas vyko Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime. Čia susikrovėme didžiausią įspūdžių
lagaminą, nes daugeliui apsilankymas Seime buvo pirmas. Buvome pasveikinti Seimo narių: Ingridos
Šimonytės, Manto Adomėno, Jono Liesio bei Aušros Maldeikienės. Tada prasidėjo pirmoji programos dalis –
„100 idėjų Lietuvai“ filmavimo grupės sukurto filmuko su visų dalyvių idėjomis žiūrėjimas. Kiek vėliau –
Seimo simuliacija. 107 dalyviai susiskirstė į keturis komitetus, kuriuose buvo aptariamos idėjos, susijusios su
tų ministerijų veikla. Vėliau idėjos buvo pristatomos salei, priimami balsai „už“ ir „prieš“, o galiausiai visi
pakelia rankas „už“ bei „prieš“. Tai lemia, ar įstatymas priimamas, ar ne. Aišku, čia buvo tik Seimo
simuliacija ir nauji įstatymai nebuvo leidžiami, tačiau komitetų pirmininkai rezoliuciją su visu šimtu idėjų
atidavė ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui. Tikėkimės, kad dauguma idėjų, kurios buvo sugalvotos
veržlaus jaunimo, bus įgyvendintos.
Įspūdžiais iš projekto „100 idėjų Lietuvai“ sutiko pasidalinti patys gimnazistai:
Gabrielė Meškonytė: Džiaugiuosi, kad nepabijojau dalyvauti, nes būčiau praleidusi tas galimybes,
kurias suteikė šis projektas: bendradarbiavimą su kitais moksleiviais bei naujų žinių įgijimą. Galiu drąsiai
teigti, kad projektas suteikė didelę motyvaciją savanorystei ir savęs ugdymui.
Aldas Kleinas: Kelionės įspūdžiai labai geri. Dalyvaudamas projekte sužinojau daug įdomių dalykų
apie tai, kaip galime prisidėti prie valstybės valdymo, ir buvau įkvėptas labiau didžiuotis savo šalimi.
Aurėja Dževečkaitė: Projektas suteikė neįkainojamų įspūdžių ir patirties. Apsilankę Seime sužinojome,
kaip vyksta Seimo posėdžiai, imitavome vieną jų. Šis žaidimas suteikė daug teigiamų emocijų, kurios, manau,
ilgam išliks atmintyje. Renginys buvo vertas dėmesio!
Agnė Armonavičiūtė: Šis projektas paliko didelį įspraudą mano atmintyje. Kiekvienas susitikimas davė
naujų žinių, patirčių, o svarbiausia, suartino Lietuvos jaunuolius, kad šie galėtų daryti gera savo valstybei.
Austėja Leimontaitė: Tai projektas, kuris visų etapų metu suteikė man be galo daug pirmų kartų. Teko
ne tik galvoti idėjas, skirtas Lietuvai, bet ir filmuotis, įsijausti į seimo narės vaidmenį bei sužinoti daugiau
apie valstybės valdymą, Tai projektas, palikęs vien tik gerus įspūdžius.

Labai didelį AČIŪ norėtume pasakyti direktoriaus pavaduotojai Violetai Gelažienei, kuri
viso projekto metu rūpinosi mūsų dalyvavimu jo etapuose, bei mus lydėjusioms mokytojoms:
Rasytei Ašmenavičienei, Virginijai Sidorovai bei Linai Alekseriūnienei.
Parengė 2 ga kl. mokinė Skirmantė Juškaitė
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Knyga – kelias į save
Lapkričio pabaigoje pasidalinti įspūdžiais apie skaitomas knygas kvietė lietuvių kalbos savaitė. Joje
dalyvavo 5–12 klasių mokiniai. 5–8 klasių mokiniai vaidino ištraukėles iš savo mėgstamiausių knygų,
pasakų. Populiariausi autoriai Vytautas Račickas ir Astrid Lindgren, kurios Pepė sužavėjo ne vienos klasės
mokinius. 9–10 klasės pristatinėjo rimtesnes knygas.
Vyravo lietuvių autorių kūriniai: Ievos Simonaitytės
„Aukštujų Šimonių likimas“, Igno Šeiniaus „Kuprelis“,
Rūtos Šepetys „Tarp pilkų debesų“, Ramunės
Murauskienės „(Ne) Tobulos moters užrašai“.
Pristatytos ir užsienio rašytojų knygos: Elizabeth
Wurtzel „Prozako karta“, Laurent Gounelle „Dievas
visada keliauja incognito“, Oscar Wilde „Doriano
Grėjaus portretas“. Buvo demonstruojamos skaidrės,
pasakojama apie knygas, patikusius veikėjus, skaitomos
ištraukos ar komentuojamos ryškiai atmintin įstrigusios
citatos. Trečiokai ir ketvirtokai gimnazistai pasakojo,
kokį poveikį jiems daro skaitomos knygos, kiek jose jie
atranda savęs. Visi kalbėjusieji vieningai pritarė įraše
skambėjusiai dainininko Gabrieliaus Liaudansko-Svaro nuomonei, kad laikas, praleistas su knyga, nėra
tuščiai iššvaistytos valandos.
Parengė 1 ga kl. mokinė Arijana Mazurevičiūtė

Mes parodoje „Mokykla – 2018“
Lapkričio 8 d. 2g klasės dalyvavo verslumo mokymuose, kuriuos vedė LJA mokytojas D. Vasiliauskas.
Verslo dienos proga, skatindama mokinių verslumą, Pakruojo savivaldybė padovanojo išvyką į parodą
„Mokykla – 2018“.
Lapkričio 23 d. dalyvavome parodos atidaryme
ir įspūdinguose jos renginiuose. Paroda vyko Vilniuje
Litexpo rūmuose. Mūsų laukė „N2 šturmas“ – tai
pramoginis pasirodymas, žaismingai ir interaktyviai
pateikiantis
įspūdingiausius
mokslinius
eksperimentus. Skystu azotu sukeltas didžiulis dūmų
stulpų išsiveržimas bei tūkstančių karoliukų
sprogimas padarė neišdildomą įspūdį.
„Tyrėjo kelyje“ stebėjome dar mokyklos suole
mokinių padarytus atradimus, kurie išaugino juos iki
sėkmingos karjeros.
Susitikime „Ko reikia, kad drąsios idėjos virstų
jaunimo verslu?“ klausėme tų, kurie dar mokyklos
suole pradėjo verslą. Išgirdome, kaip idėjas paversti realybe, kokia mokyklinė patirtis skatina analizuoti,
stebėti ir suvokti, kaip keičiasi visuomenė, žmonių poreikiai, kokios technologijos atsiranda ir kaip jos leidžia
mums keisti savo gyvenimą?
Įspūdžiai:
Trevoras, 2gb: „Parodoje pamatėme daug mokymuisi skirtų naujausių technologijų. Akivaizdžiai
įsitikinome, kaip įgytos žinios gali praversti gyvenime.“
Agnė, 2ga: „Man didžiulį įspūdį paliko nusiraminimo kambarys, kuriame per 7 minutes galima
susikaupti ir nusiteikti veiklai.“
Dėkojame gimnazijai už suteiktą galimybę pamatyti naujausias mokymosi galimybes.
Antrokų gimnazistų vardu Akvilė Sabaitė
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Gruodis kvietė draugauti su skaičiais
Šių metų gruodį pradėjome neįprastai: pirmąją savaitę (12 03–12 07) visą dėmesį skyrėme vienam iš
įdomesnių mokslų – matematikai. Jos iniciatoriai ir pagrindiniai vedantieji buvo 3g klasės mokiniai: Lilija
Vaišnytė ir Pijus Perkumas, kurie kartu su šauniomis
matematikos mokytojomis puikiai organizavo renginius.
Pirmadienį gražiais įvadiniais žodžiais bei gyva
muzika matematikos savaitė buvo oficialiai atidaryta.
6–12kl. iš anksto buvo gavusios tą pačią užduotį –
pristatyti savo klasę matematiškai. Taigi, antradienį visi
mokiniai rinkosi į aktų salę, kur stebėjo kiekvienos klasės
prisistatymus per skaičius, diagramas, netgi lygtis. Buvo
paruošta daug spalvingų plakatų, skaidrių, niekam tikrai
netrūko fantazijos ir idėjų atliekant šią užduotį. Buvo
smagu sužinoti tiek daug įdomių faktų apie kiekvieną
klasę.
Trečiadienį 5–8 klasių mokiniams vyko popietė „Perskaityk, pamąstyk, išspręsk ir nugalėk“, kurioje
bendradarbiaudami grupelėse mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti savo matematikos žinias. Įspūdžiai liko
geri, visi pamatė, koks įdomus dalykas gali būti matematika.
Ketvirtadienį vyko matematikos olimpiada, kurios stipriausiai pasirodę dalyviai pateko į antrą turą.
Penktadienį, aptardami įspūdžius, smagiai uždarėme matematikos savaitę. Sėkmingai įveikę stende
kabėjusias užduotis, mokiniai buvo apdovanoti prizais, o stipriausieji – kelialapiais į antrąjį olimpiados turą.
Parengė 1ga kl. Mokinė Gabrielė Meškonytė

Integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka
Kai metų virsmas pasiekia gruodį, į žemę susiruošia ateiti slaptinga Kalėdų naktis, nešdama ramybę,
meilę ir viltį. Visi, paskendę artėjančio šventinio šurmulio verpete, norime, kad mūsų namuose būtų jauku ir
gražu. Norėdamos padėti sukurti šį jaukų stebuklą, pravedėme integruotą anglų kalbos ir technologijų
pamoką 6b klasėje Kalėdinis eglutės žaisliukas „Snaigė“.
Pirmiausia mokiniai susipažino su kalėdiniais simboliais, pasakė jų angliškus pavadinimus. Atlikdami
technologines užduotis, kiekvieną daromą detalę, veiksmą įvardijo angliškai. Kadangi pagrindinis šios
pamokos kalėdinis simbolis buvo snaigė, mokiniai, baigdami gaminti snaiges, karštais klijais jas klijavo ir
papuošė eglutę.
Džiaugiamės pravesta pamoka ir 6b klasės mokinių gebėjimais.
Anglų k. mokytoja L. Prancelevičienė ir technologijų mokytoja R. Balnionienė

Sveikiname „Jaunųjų žvaigždučių“ nominacijų nugalėtojus!
Karolį Kupriūną,
Vakarį
Balčiūną, Rugilę Baikaitę, Austėją
Makarevičiūtę, Karolį Stanevičių
Kurių nominacijų nugalėtojais jie
tapo, skaitykite gimnazijos tinklalapyje.
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Jaunimo naktis „Šiąnakt mes nemiegam“
Lapkričio 30-osios naktį mūsų gimnazijoje šurmuliavo jaunimui skirtas renginys „Šiąnakt mes
nemiegam“. Jame dalyvavo Linkuvos, Žeimelio bei Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijų mokiniai. Atvyko bei
dalyvius pasveikino mūsų gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis, pavaduotoja Violeta bei Pakruojo
rajono administracijos direktorė Erika Kižienė.
Tam, kad visi greičiau susipažintume, žaidėme žaidimą, kurio metu bendraudami turėjome išsiaiškinti
tam tikras pašnekovo savybes. Susibūrę į komandas kūrėme įtaigius jų pavadinimus bei šūkius, kuriuos
reikėjo pristatyti. Po linksmų prisistatymų skubėjome į protmūšį, o po jo Jaunimo Europos komandos
atstovės Austėja Makarevičiūtė ir Kamilė Augėnaitė pakvietė į žaidimą, kuriuo turėjome išsiaiškinti penkias
Europos Sąjungos teikiamas naudas Lietuvai. Mūsų mokyklos psichologė Vaida visus dalyvius supažindino
su bendravimo būdais, parodė, ką apie pašnekovą atskleidžia jo elgesys pokalbio metu. Be to, atlikome testą
ir kiekvienas sužinojome, kokio temperamento esame. Po rimtesnių užduočių sekė nuotaikingi mini teatrų
pasirodymai, kurie stebino kūrybiškumu ir išmone. Varžėmės orientaciniame žaidime po mūsų mokyklą.
Atėjus vidurnakčiui vieni skubėjo į tinklinio turnyrą, o nenorintys sportuoti galėjo išmėginti save šokių
žaidime „Just Dance“. Po jų visi galėjo atsipūsti žaisdami „Laikroduką“. Likusį laiką buvo rodomi filmai,
kurie tęsėsi iki pat ryto.
Renginio metu talkino gausus būrys savanorių, veikė paštas – galėjome vienas kitam išsiųsti mielas
žinutes. Kad dalyviai neliktų alkani ir ištroškę, pasirūpino UAB „Linkuvos mėsa“ bei UAB „Davra“.
Renginys padovanojo puikių įspūdžių, manau, jog kiekvienas susiradome naujų draugų bei išsinešėme bent
dalelę geros nuotaikos.

Parengė 4gb kl. mokinė Faustina Juzėnaitė
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Rytmetys pirmokams „Aš jau skaitau“
Lapkričio 26 d. gimnazijos skaityklon sugužėjo pirmokėliai į netradicinę pamoką. Čia juos pakvietė
mokyklos bibliotekininkė V. Sidorova skambindama senoviniu varpeliu .
Skaitykloje vyravo prieblanda, degė žvakutės.
Mūsų mokyklos bibliotekininkė papasakojo istoriją apie senovės mokyklą. Seniai, spaudos draudimo
laikais, kaimuose lietuvių kalba rašyti ir skaityti vaikus mokė tėvų samdomi daraktoriai (dažniausiai
„špitolės“ davatkos), kurie dažnai keisdavosi. Gyventojai juos maitindavo po savaitę, todėl nebuvo ir
nuolatinės vaikų susirinkimo vietos – rinkdavosi toje troboje, kuri tuo metu išlaikydavo mokytoją. Mokymas
vykdavo virtuvėje prie stalo. Daraktoriui už darbą atlygindavo kas kuo buvo turtingas: vienas atnešdavo milo
ar drabužių, kitas – mėsos ar bulvių, trečias – vilnų ar ko kito.
Mokslai prasidėdavo prieš Naujuosius metus ir tęsdavosi iki Velykų (kovo ar balandžio mėn.) Vaikai mokėsi
tol, kol pramokdavo skaityti maldaknygę ir parašyti visas raides. Daraktorius skaitydavo pirma, o vaikai
kartodavo iš paskos. Rašė į sąsiuvinius (sąsiuvinio kaina tada būdavo 40 centų). Turtingesni turėjo ir
grafitines lenteles „betmes“. Pertraukų ir pamokų nebuvo. Mokydavosi po 2–3 valandas per dieną ir per 2–3
žiemas šiek tiek pramokdavo skaitymo ir raidžių rašymo.
Pirmokai turėjo atlikti duotas užduotis – nuspalvinti raides ir sudėti žodžius. Po to mokyklos dramos
būrelis, vadovaujamas mokytojos Linos Kupriūnienės, parodė spektakliuką apie Pepę.
Visi vaikai turėjo galimybę paklūpėti ant žirnių, pasimatuoti klumpes. Po visų išbandymų pirmokėliai
buvo įšventinti į bibliotekos skaitytojų gretas ir gavo saldų skaitytojo pažymėjimą.Vaikų akys spindėjo, nes
labai patiko renginys, be to, bibliotekoje jie rado daug spalvingų knygelių, skirtų mažiesiems skaitytojams.
Tikėkimės, kad tai ilgos ir ištikimos draugystės su knyga pradžia. Labai dėkojam mūsų mokyklos šauniai
bibliotekininkei Virginijai.
Pirmokų mokytojos Lora ir Ligita
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RENGINYS „BENDRAUKIM IR BENDRADARBIAUKIM
2018“
Lapkričio pabaigoje Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariatas
organizavo kasmetinį prevencinį – sportinį renginį Pakruojo
rajono ugdymo įstaigų 8–10 klasių mokiniams „Bendraukim ir
bendradarbiaukim 2018“.
Renginio tikslas – tarpinstitucinio bendradarbiavimo
stiprinimas, bendroji smurtinio elgesio, psichoaktyvių medžiagų
vartojimo ir saugaus eismo prevencija, suteikianti vaikams ir
jaunimui galimybę turiningai ir prasmingai praleisti laiką,
praplečianti jų turimas žinias apie teisėsaugą, sukurianti
palankią terpę saviraiškai, gebėjimų demonstravimui,
bendravimui.
Šiais metais organizuotos orientacinės varžybos
pėsčiomis po Pakruojo miestą. Varžybų dieną, prieš paskelbiant
startą, komandoms išdalinti užrašai, kuriuose buvo skirtingos
užduotys – klausimai, užuominos, kurias dalyviams reikėjo
išspręsti, įveikti, išsiaiškinti Pakruojo miesto ribose esančiuose
tam tikruose taškuose – punktuose.
Kiekviename punkte komandos atliktas užduotis
privalėjo užfiksuoti mobiliojo ryšio telefonais – fotoaparatu. Be to, privalėjo gauti žymą užrašuose tuose
taškuose, kuriuos surado, ir bendroje nuotraukoje įamžinti apsilankymą. Dar viena iš užduočių – atidžiai
stebėti kelio ženklus ir nusifotografuoti prie draudžiamojo, įspėjamojo ir nurodomojo kelio ženklo įvardinant
ženklo pavadinimą, esamą vietą. Komandos turėjo suspėti įveikti užduočių ruožą ir pasiekti finišą per 1 val.
30 min. Finišavus nedelsiant savo užrašus reikėjo pateikti vertinimo komisijai, o nuotraukas ne šiaip įkelti į
organizatorių kompiuterį – jas būtina kūrybiškai pristatyti.
Linkuvos gimnazijos mokinių komandai, kurią sudarė penki jaunuoliai (Lukas Pėželis, Almantas
Klevinskas, Benas Lebeda, Nojus Praniulis ir Edvinas Martišius), sekėsi – iškovota II vieta iš devynių
komandų. Nors vertinimo komisija ir nepasakė, kiek taškų surinko komandos ir kokias klaidas padarė, buvo
neįprastai įdomu ir linksma ristele bėgioti po Pakruojo miestą, beje, kartu ir man – komandos vadovei –
ieškant reikiamų objektų. Juokavau, kad jei kas nors iš pažįstamų tuo metu būtų pamatęs mane su kažkokiais
popieriais rankose ir būreliu jaunuolių tekinom lakstančią po Pakruojį (o buvo penktadienis – „turgaus“
diena), kažin ar nebūtų suabejoję, ar man „viskas gerai“. Tačiau viskas buvo gerai. Išsprendėme organizatorių
užuominas ir apsilankėme įvairios paskirties įstaigose: Pakruojo rajono savivaldybėje, teisme, prokuratūroje,
gaisrinėje, vaikų teisių apsaugos tarnyboje, visuomenės sveikatos biure, probacijos tarnyboje, policijos
komisariate, savanoriškos krašto apsaugos tarnyboje. Nuotraukose fiksavome apsilankymą ir manome, kad
teisingai atsakėme į pateiktus tų įstaigų vadovų klausimus. O kada Nojus vertinimo komisijai ir visiems
dalyviams išradingai, su humoru pristatė nuotraukas – buvome tikri, kad viena iš prizinių vietų bus mūsų.
Džiaugiamės savo komandos pasirodymu. Viskas – ir II-oji vieta, ir taurė, diplomas, medaliai, kitos
organizatorių dovanos, o ypač bendravimo bei bendradarbiavimo įspūdžiai – yra ne tik gera praktinė patirtis,
bet ir puiki paskata ateičiai.
Komandos vadovė Lina Alekseriūnienė (kūno kultūros
mokytoja)

Redkolegija: A. Mazurevičiūtė, G. Jasnauskaitė, G. Meškonytė, S. Juškaitė, E. Meškonis, V. Vilimaitė, F. Juzėnaitė. Maketuoja K. Kinkevičiūtė.

Gimnazijos g. 32, Linkuvos m., Pakruojo r. sav., LT-83435. El. p. linku@takas.lt, http://linkuvosgimnazija.lt Tel. (8 421) 64296

