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Interviu su 3g klasės mokine Marija Kacilevičiūte
Kovo mėnesį Kaune vyko Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, kurioje
Pakruojo rajono 11–12 klasių mokiniams atstovavo Linkuvos gimnazijos 3g klasės mokinė
Marija Kacilevičiūtė. Ir šiais metais Marijai nusišypsojo sėkmė: ji užėmė trečiąją vietą.
Sveikiname Mariją ☺ Ji sutiko atsakyti į keletą klausimų ir pasidalinti savo įspūdžiais, duoti
patarimų besidomintiems šia olimpiada.
Žinau, kad sėkmė Respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje tau nusišypsojo jau
antrus metus iš eilės, taigi sakyk, kaip nusprendei dalyvauti šioje olimpiadoje? Galbūt kas nors tave
paskatino?
Tiesą sakant, iki tol niekada nemėgau olimpiadų, tad
nė nebūčiau pagalvojusi, kad kada nors teks garbė
atstovauti gimnazijai kokioje nors olimpiadoje už rajono
ribų. Pasitikrinti žinias mokyklos atrankoje dar devintoje
klasėje pasiūlė lietuvių kalbos mokytoja Rasytė
Ašmenavičienė, tad sutikau dalyvauti panorusi išmėginti
savo jėgas bei įgyti naujų žinių.
Ar šiai olimpiadai reikėjo kokio nors ypatingo
pasiruošimo?
Kaip ir kitų dalykų olimpiadose, žinoti vien bendrąjį
lietuvių kalbos programos kursą neužtenka. Besiruošdama
šiai olimpiadai turėjau galimybę susipažinti su lietuvių
kalbos istorija ir Lietuvai nusipelniusiais žmonėmis,
tarmėmis, vietovardžiais, mažiau žinomais lietuviškais
kūriniais ir per pamokas nenagrinėjama pasauline
literatūra. Be viso to, turiu nuostabią lietuvių kalbos
mokytoją, be kurios pagalbos ir palaikymo tokių rezultatų
nebūčiau pasiekusi.
Tavo pasiekimai neapsiriboja vien tik šia
olimpiada, prizinių vietų esi laimėjusi dalyvaudama ir kitose, taigi iškart kyla klausimas, kaip tu spėji
tiek visko aprėpti. Kas tau suteikia motyvacijos?
Nuo mažens turiu tokią „ydą“ – smalsumą, kuri ir yra mano pagrindinis variklis. Visada domėjausi
mane supančia aplinka, stengiausi ją suprasti ir pažinti, nors kuo toliau, tuo geriau suprantu, kad žmogus tam
per menkas. O suspėti nėra labai sunku, jei susidėlioji prioritetus. Žinoma, kartais pasvajoju apie kelias
papildomas valandas per parą, tačiau kai nori, spėji viską, ir dar lieka laiko.
Ką tau duoda dalyvavimas įvairiuose konkursuose, olimpiadose?
Kiekvieną konkursą priimu tarsi iššūkį sau, kaip ir minėjau, pirmiausia stengiuosi nugalėti save ir tik
po to konkuruoti su kitais. Be to, dalyvaudama kaupiu patirtį, susipažįstu su puikiais žmonėmis, lavinu
mąstymą, ugdau charakterį ir mokausi valdyti emocijas, įgyju naujų žinių.
Ką patartum tiems mokiniams, kurie nori kur nors dalyvauti, bet nedrįsta?
Nežinau, ar mano patarimai būtų ko verti, tad verčiau pasidalinsiu savo asmenine patirtimi. Kai kyla
nors menkiausia abejonė, kodėl turėčiau kur nors dalyvauti, visada savęs paklausiu: „O kodėl gi ne? Ar
įstengsiu tą laiką praleisti naudingiau?“
Kalbino 1ga kl. mokinė Gabrielė Meškonytė
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Konkursas „Meilė keičia pasaulį“ Marijai padovanojo
kelionę į Prancūziją
Po
neilgos
kelionės
apsikrovusi įvairiausiais daiktais
(dar ir visus lydinčius apkrovusi)
nerangiai keliauji iš mašinos į
gimnaziją, tačiau staiga nuostabiai
besišypsanti
mergina
tave
maloniai pasitinka ir atidaro duris.
Tuomet pradedi nervingai stebėti į
sceną besibraunančius dalyvius, o
kai sulauki savo eilės, tave vėl su
plačia šypsena pasitinka garso
operatorius,
rodos,
pasiryžęs
nuversti kalnus dėl kiekvieno. Ir
kaip gali nepradėti šypsotis pats, kai tave tiesiog
užlieja gėrio banga? Kai scenoje dainuoja meilė,
o tuo metu už langų šoka eglės... Pasaka – arba
kitaip – „L'amour change le monde".
Jau trečius metus kartu su prancūzų kalbos
mokytoja pasinaudojome proga dalyvauti
prancūziškos dainos festivalyje „L'amour change
le monde" („Meilė keičia pasaulį"). Šiemet į jau
vienuoliktą kartą vykstančią šventę susirinko
frankofonai iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos,
Palangos, Šiaulių, Anykščių, Alytaus bei
Pakruojo. Visi dalyviai buvo šiltai sutikti
nuostabių vietos šokėjų ir aktorių, apgyvendinti ir
pavaišinti šviežiais kruasanais. Šioje šventėje
kaip solistė pirmą kartą išbandžiau savo jėgas dar
septintoje klasėje. Tuomet atlikusi jausmingą
dainą apie mamą savo amžiaus kategorijoje laimėjau pirmąją vietą. Po metų, būdama aštuntokė, pasirinkau
kūrinį „Sous le ciel de Paris“ („Po Paryžiaus dangumi“) ir užėmiau antrąją vietą. Trečias kartas, sakoma,
nemeluoja. Truputėlis sėkmės, didžiulis noras ir ryžtas dirbti bei Mokytoja iš didžiosios M Rima
Stapušaitienė – ir Grand Prix bei kelionė į Prancūziją mano rankose. Šiam konkursui paruošta Dalidos ir
Aleno Delono dainos „Paroles paroles“ versija buvo pripažinta geriausiu viso festivalio pasirodymu. Taip pat
labai džiaugiuosi gavusi nominaciją už balso virtuoziškumą bei prancūzų kalbos mokytojos Elenos
Tumasonienės vardo piniginę premiją.
Šis festivalis yra didžiulė šventė visiems prancūzų kalbos mylėtojams ir puoselėtojams Lietuvoje. Esu
laiminga, kad kiekvieną pavasarį į Šeduvos gimnaziją visus frankofonus suburia muzika ir meilė, kuri keičia
pasaulį.
3g kl. mokinė Marija Kacilevičiūtė
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Muziejų lanko ir mokinių tėveliai
Aptilus gimnazijos šimtmečio šurmuliui, muziejuje
sumažėjo lankytojų, nors ir toliau vedamos klasių valandėlės,
pamokos, lankosi moksleiviai, o paskutiniu metu – vyksta ir tėvų
susirinkimai. Ši idėja kilo 1gb klasės vadovei Linai Alekseriūnienei. Ji
pasikvietė tėvelius ne tik apžiūrėti muziejų, priminti gimnazijos
tradicijas, bet prie kavos puodelio su auklėtinių tėvais praleido visą
popietę, ramiai aptardama savo klasės reikalus, pasikalbėdama
neformalioje aplinkoje. Buvo malonu, kad muziejaus fotografijose
kažkas rado ir save, o šimtmečio šventės nuotraukose ir savo vaikus.
Supažindinti tėvelius su muziejumi panoro ir antrokų
gimnazistų auklėtojos. Į mokytojos Laimos Ožiūnienės klasės tėvų
susirinkimą atvykusios mamos susidomėjusios klausėsi, kokia
spalvinga mokyklos istorija santvarkų kaitoje, kaip vinjetėse –
specifinėje mokyklos fotografijoje – atsispindi ir dizaino mados, ir
mokyklos pavadinimo kaita. Joms buvo įdomu, kokia yra jų vaikų
mokykla, kaip ji pasikeitė nuo to laiko, kada jos pačios čia mokėsi.
Su didžiausiu malonumu kviečiu ne tik kitų klasių vadoves
supažindinti tėvelius su gimnazijos istorija, bet ir visus norinčius apsilankyti mokyklos muziejuje. Laukiu
Jūsų!
Muziejaus vadovė A. Ašmonavičienė

MMB „Beluka“ Šiaulių regioninėje MMB mugėje
Linkuvos gimnazijos MMB „Beluka“ savo veiklą pradėjo 2018-10-15 prisidėdama prie gimnazijos
100-mečio minėjimo – mes, „Beluka“ nariai, ėmėme prekiauti magnetukais, rašikliais, saldainiais. Užsidirbę
pradinį kapitalą, pratęsėme savo veiklą gamindami muiliukus. „Kaziuko“ mugėje muiliukai buvo išgraibstyti,
todėl nutarėme juos pristatyti ir moksleivių mokomųjų bendrovių mugėje Šiauliuose. Muiliukų savikaina
buvo 68 euro centai, todėl mes siūlėme juos įsigyti po 1 eurą.
MMB „Beluka“ prezidentas Benas Lebeda pristatė bendrovės veiklą vertinimo komisijai, pirkėjai taip
pat išsakė daug puikių atsiliepimų apie mūsų produktą. Visos moksleivių mokomosios bendrovės buvo
apdovanotos ir nominuotos. Mūsų MMB „Beluka“ nebuvo nominuota, bet tikrai neatrodėme prasčiau nei
Klaipėdos ar Šiaulių gimnazijų moksleiviai, nors mūsų MMB „Beluka“ pirmą kartą dalyvavo mugėje.
Mugėje pasisėmėme nemažai idėjų, kurias žadame pritaikyti savo veikloje.
Mes apie verslą susidarėme tokią nuomonę: jei yra puiki idėja – gyventi galima visada. Akivaizdu, kad
ji gimtų ir imtų gyventi, reikia įdėti daug darbo, nuoširdumo, meilės. Tada tau nieko netrūks. Kad ši mintis
teisinga, mes bandėm įrodyti ir savo produkcija – sagėmis ir muiliukais, kurie buvo pagaminti pačių
rankomis. Nėra nieko geriau kaip savo rankų darbas...
Mugėje pamatėme daug puikių dalykų, tikrai buvo verta važiuoti ir pamatyti viską savo akimis.
Grįžome nusiteikę ryžtingai – reikia nusitverti gerą idėją ir imtis ją įgyvendinti taip, kad visi liktų nustebinti.
Nors esame iš mažo miestelio, bet susibūrę į draugišką komandą mes galime tikrai daug. Svarbiausia – būti
vieninga komanda, kuri atlaiko kritiką, priešišką nuomonę, įvairias kalbas, net negandas. Dėkojame
gimnazijos administracijai už suteiktą galimybę dalyvauti mugėje. Dėkojame mokytojai Romai už pagalbą
gaminant produktą.
Mes, MMB „Beluka“ nariai, jaučiamės nuostabiai, nes vieninteliai rajone esame įkūrę mokinių
mokomąją bendrovę. Jei ne LJA ir ne ekonomikos mokytojos Laimos skatinimas, tikriausiai ir šiandien
nežinotume, nuo ko prasideda verslas.
MMB „Beluka“ narė Samanta Jesiūnaitė
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Netikėtas svečias
Gimnazijoje lankėsi garbaus amžius svečias, zanavykų krašte kovojusių ir žuvusių laisvės kovotojų
atminimo įamžinimo iniciatorius Vincentas Aleknavičius. Jis pakvietė gegužės 24 d. keliauti automobiliais
pažintiniu maršrutu „Paskutinis Julijono Būtėno žygis“. Keliaujant bus atkartotas žymaus rezistento ir
žurnalisto, mūsų gimnazijos 9 laidos auklėtinio Julijono Būtėno (1915–
1951) istorinis žygis, prasidėjęs 1951 metų balandžio 19 dieną nuo
nusileidimo parašiutu vietos Kazlų Rūdos miške iki Rūdšilio girioje
(Lekėčių sen., Šakių raj.) buvusio bunkerio, kuriame jis gegužės 22 d.
didvyriškai žuvo.
Julijono vardu berniukas buvo pavadintas savo dėdės, žymaus
pedagogo ir rašytojo kun. Julijono Lindės–Dobilo (1872–1934) garbei.
Beje, Linkuvos pradinė mokykla (baltieji rūmai) 1938 m. taip pat buvo
pavadinta jo vardu. Dabar čia, antrame aukšte, yra 1997 m. atidengta
atminimo lenta J. Būtėnui. Jos atidengimo iniciatorius ir fundatorius buvo
jo klasės draugas, teisininkas iš JAV Juozas Vytėnas.
J. Būtėnas pasitraukė į Vokietiją, įsijungė į Vyriausiojo Lietuvos
išlaisvinimo komiteto (VLIK) veiklą, 1948 m. susipažino su garsiuoju
partizanu Juozu Lukša – Daumantu, mokėsi žvalgybos mokykloje ir
ruošėsi skrydžiui į rusų okupuotą Lietuvą. Jo žūčiai įamžinti Aleknavičių
šeima pasodino ąžuoliuką, kuris dabar vadinamas J. Būtėno ąžuolu. 2016
m. mūsų svečias surengė žygį „Laisvės kovotojų takais“, kurio maršrutas
buvo keturių bunkerių aplankymas Rūdšilyje. Medžiagos apie J. Būtėną
galima rasti knygoje „Sakalai parskrido. Julijonas Būtėnas atminties
liudijimuose“, kurią galime rasti ir gimnazijos bibliotekoje.
Direktoriaus pavaduotoja Daiva Danielienė

Aurelijos sėkmė
Balandžio 5 dieną Zarasų profesinėje mokykloje vyko 7–12 klasių Lietuvos mokinių technologijų
olimpiada „Mano laiškas rytojui“. Respublikinėje olimpiadoje pristatyti taikomojo meno, dizaino,
konstrukcinių medžiagų, statybos ir medžio apdirbimo, mitybos, turizmo ir mitybos, tekstilės darbai.
Dalyvavo 119 mokinių. Aurelijos Narkevičiūtės (4gb klasė) taikomojo meno ir dizaino darbas „Žemė.
Vanduo“ buvo pastebėtas. Ji pelnė net 2 apdovanojimus: II vietą už namų darbą ir nominaciją už „Stilistinį
mintisumą“.
Sėkmės kūrybiniame kelyje, Aurelija!
Parengė 4gb kl. mokinė Viktorija Vilimaitė
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Literatūrinis-muzikinis vakaras „Mokytojos šviesa“
Kovo 27 dieną Vilniuje Rašytojų klube vykęs literatūrinis-muzikinis vakaras „Mokytojos šviesa“
buvo skirtas knygos „Stanislava Lovčikaitė: Šiaurės Lietuva – mūsų esaties gūžta“ pristatymui. Vakare
dalyvavo poetas Rimgaudas Graibus, žurnalistas Leonardas Aleksiejūnas, egzodo poeto K. Bradūno dukra
antropologė, etnologė Elena
Bradūnaitė-Aglinskienė, kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras
Kazimieras Garšva, nemažas būrys linkuvių, buvusių
mokytojos S. Lovčikaitės mokinių, dabar gyvenančių
Vilniuje, mokytojos giminaičiai bei grupelė mūsų
mokyklos mokytojų ir buvusių jos mokinių. Vakaro
organizatorius – knygos sudarytojas bei leidėjas,
buvęs mokytojos auklėtinis Stasys Tumėnas. Renginį
vedė mūsų kraštietis diktorius Juozas Šalkauskas.
Turbūt kiekvienas prisiminė savo mokyklinius metus
vakaro pradžioje skambant Remigijaus Baltrušaičio
ir Vygando Telksnio dainai „Prisiminimai apie seną
mokyklą“, kurią atliko Vilniaus Vytauto Didžiojo
gimnazijos kamerinio choro trupė „Post scriptum“,
vadovaujama Stasės Skurulskienės. Kaip grįžtant
namo pasakojo mokytoja Aldona Bučaitė, ši daina
nuskambėjo labai simboliškai – kai mokytoja S.
Lovčikaitė išleido savo paskutiniąją abiturientų klasę,
o ji savo pirmąją, ši daina juos išlydėjo iš mokyklos,
o dabar nuskambėjo mokytojos prisiminimo vakare.
Šiaurės
Lietuvos
šviesuolę,
garbės
kraštotyrininkę,
Žiemgalos
etninės
kultūros
puoselėtoją, mokytoją ekspertę prisiminė, apie jos
veiklą pasakojo VU profesorius Vytautas Bikulčius,
dr. Donata Mitaitė, „Žuvėdros“ leidyklos, kuri
spausdino knygą, vadovas rašytojas Stasys Lipskis.
Visi jie pabrėžė, kiek daug gali nuveikti net vienas
žmogus, jei jis įsipareigojęs dirbti savo kraštui.
Lietuvių kalbos mokytoja B. Deveikienė

Istorijos olimpiada
XXIX mokinių istorijos olimpiados antrajame etape dalyvavo du mūsų gimnazijos mokiniai: Irmantė
Samuitytė ir Erikas Meškonis. Šie metai mūsų mokyklai istorijos olimpiadoje buvo sėkmingi. III vietą užėmė
4g klasės mokinys Erikas Meškonis. I vieta atiteko 3g klasės mokinei Irmantei Samuitytei. Ji dalyvavo ir
Respublikinėje istorijos olimpiadoje.
Dėkojame mūsų istorijos mokytojui Laimonui Kupriūnui, kuris skyrė daug laiko paruošti mus
olimpiadai.
4 ga kl. mokinys Erikas Meškonis
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