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Pasibaigs greit visos bėdos,
Nes už lango jau Kalėdos!
Džiugesio namai pilni,
Sveikinimai Jums skirti!

Sveikinimai
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Su Šv. Kalėdom ir Naujais 2021 metais!
Linkiu, kad ateinančiais Jaučio metais nestigtų sėkmės
ir laimės, o susidėlioti tikslai būtų įgyvendinti neskubant,
bet kantriai, tvirtai ir iki galo. Linkiu, kad šviesa ir ramybė
įžengtų į Jūsų namus, į Jūsų šeimas, į Jūsų gyvenimą.
Direktorius Vaclovas Stapušaitis

Miela Linkuvos gimnazijos bendruomene,
Šventės artėja... Taip lauktos, bet kitokios nei visada. Kalėdos
ateina, kad apgaubtų savo spinduliuojančiu gerumu bei ramybe.
Pabūkime kartu su pačiais artimiausiais, kurie šalia, kuriuos mylime ir
mintyse su tais, kurių ilgimės, kurie būna šalia, kad jų artume
pasijustume stipresni ir laimingesni.
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2021 Metų proga linkime nuoširdžiai vertinti
tai, ką turite, tęsti tai, ką pradėjote, ir pasiekti tai, apie ką svajojate!
Tegul ateinančių švenčių šiluma paliečia jūsų širdis, o gyvenimui suteikia
naujų, nuostabių spalvų!
Pavaduotojos Daiva ir Violeta
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Kaip mokytis savarankiškai?
Kovo mėnesį netikėtai užgriuvęs karantinas parodė, kad mokymasis savarankiškai nėra visai
toks smagus dalykas, kaip pasirodė iš pradžių. Jau mėnesiui praėjus norėjosi sugrįžti į mokyklą, kur
viskas paprasčiau, lengviau ir suprantamiau. Tačiau tai ne paskutinis atvejis, kuomet teko dirbti
savarankiškai. Dabar ir vėl kartojasi pavasarinė situacija, todėl norisi pasidalinti kai kuriais
patarimais, kaip mokytis, kai nesėdi klasėje, kai nejauti šalia draugų alsavimo, nematai mokytojo
akių. Dirbi savarankiškai. Savarankiškumas yra amatas, kurio galima išmokti, ir norėčiau padėti jį
„įgyti“.

1.

Rutina ir disciplina

Labai svarbu yra tinkamas dienos režimas: kėlimasis ryte iš lovos ir ėjimas miegoti tuo pačiu laiku,
tolygus darbų pasiskirstymas ir žinojimas, ką konkrečiu laiku reikia padaryti. Čia labai praverčia
disciplina ir laiko planavimas, kuomet žmogus, užsibrėžęs tikslą kai ką padaryti, jo laikosi ir daro.

2.

Motyvacija

Motyvacijos nebuvimas ne tik nepadeda ryte atsikelti, bet ir užkerta kelią siekti tikslo. Įkvėpimo
galima semtis iš kitų motyvuotų žmonių. Neretai padeda ir sportas, kuris ne tik užtikrina gerą
savijautą, bet ir gerina sveikatos būklę. Išlikti motyvuotam padeda tinkama rutina, priminimas sau,
kodėl tai yra svarbu, o svarbiausia - nusiteikimas, kad viskas, ką darai šiuo metu, su kaupu atsipirks
ateityje.

Tinkamas mokymosi būdas

3.

Pasirinkti mokymosi modelį, kuris maksimaliai atitinka tavo asmenines savybes, yra ne mažiau
svarbu, nes tokiu būdu galima pasiekti maksimalų produktyvumo lygį.


Ponas ,,Atsimenu viską iš paveikslėlių“ – žmonės, kurie viską atsimena vizualiai. Jeigu tai tu,
tikriausiai lengvai prisimeni matytas skaidres, paveikslėlius, o tekstą lengviau skaityti,
kuomet yra pažymėtos svarbiausios sąvokos. Darydamas užrašus nebijok spalvų, gali
nusipiešti vieną kitą paveiksliuką ar nusibraižyti diagramą, kurioje galima sutalpinti reikiamą
informaciją. Taip pat nepamiršk minčių žemėlapių! Ne tik ,,sujungsi” žinomą informaciją,
bet ir greičiau ją įsidėmėsi.



Ponas ,,Viską gerai girdžiu ir prisimenu“ – kategorija žmonių, kurių puiki girdimoji
atmintis. Norėdamas pasiekti maksimalių rezultatų, įdėmiai klausykis mokytojos aiškinamo,
žiūrėk mokomuosius vaizdo įrašus, kuriuos gali rasti „Youtube“, „Khan academy“ (anglų
kalba) bei kt. Informaciją lengviau prisiminti padeda jos pakartojimas garsiai, paaiškinimas
draugui. Pastarasis apskritai yra veiksmingiausias būdas prisiminti informaciją.



Ponas „Skaitau ir rašau“ – tai bene dažniausiai pasitaikantis tipas žmonių, kurie lengvai
prisimena informaciją patys ją perskaitę ar užsirašę. Nevenk užsirašyti svarbiausios
informacijos, nors tai ir užtruktų. Nauda bus dar didesnė, jeigu knygose ar internete susirasi
papildomos informacijos ta tema, kurią mokaisi. Ne tik praplėsi savo akiratį, bet ir atsiminsi
kur kas daugiau.

Kinų patarlė sako, kad išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum. Ar
ne malonu turėti tokį palydovą gyvenime, kuris ne tik įkvepia, bet ir nurodo teisingą kryptį, kuris
išsklaido visas miglas ir visada nukreipia tik į šviesą.
Įsidėmėk, ką sakiau. Manau, mano patarimai šiek tiek šią žiemą pravers.
Linkiu kuo geriausios sėkmės keliaujant duobėtais, akmenuotais ir dulkėtais nuotolinio
mokymosi keliais.
Skirmantė Juškaitė, 4ga

Muzikos diena
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Muzikinis penktadienis
Pirmasis spalio penktadienis šiemet buvo neeilinis – skirtas Pasaulinės muzikos dienos
minėjimui. Šia proga per pertraukas gimnazijoje aidėjo linksma muzika, pakėlusi visiems nuotaiką.
Netruko ir įvairiausių puošmenų – mokiniai, laikydamiesi šios dienos išskirtinio aprangos kodo,
buvo pasidabinę ryškiaspalviais muzikinės simbolikos aksesuarais, marškinėliais su atlikėjų
nuotraukomis.
O žemesniųjų klasių moksleiviams muzikos pamokos buvo išskirtinės. Penktokai ir šeštokai
bendravo su svečiu - indėnu iš Vinetu kaimo. Jis supažindino, iš ko gaminami ritmo instrumentai džembės, tamtamai, barškučiai, - bei papasakojo jų atsiradimo istorijas. Galiausiai pamokos
dalyviai žinias įtvirtino smagiausiu praktiniu būdu – kartu su svečiu rimuodami. Neįprasto
susitikimo įspūdžiai, tikiuosi, išliks ilgam, juk „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti
švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose,
guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas“, – prieš gerą šimtmetį teigė kompozitorius ir
dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė

Pabiručių kampelis
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Projektas „Pažink savo kraštą“
4a klasės mokiniams svarbu pažinti savo kraštą. Ketvirtokai domėjosi, ką įžymaus, įdomaus
galima aplankyti mūsų rajone. Grupelėse rinko medžiagą apie lankomiausius objektus, ją pristatė
klasės draugams.
Turėjome galimybę pėsčiomis išvaikščioti visą didžiulę Pakruojo dvaro teritoriją, susipažinti
su dvaro architektūra, nuostabaus grožio aplinka. Sveikatos ir energijos syvų įgijome greitu
žingsniu įveikę Rozalimo pušyno pėsčiųjų taką. Nepajutę nuovargio smagiai žaidėme, šokome
pušyno aikštelėje. Įdomu buvo visiems kartu apkabinti apie 500 metų senumo Klovainių ąžuolą.
Smagu buvo dalyvauti duonos kepimo edukacinėje veikloje Degesiuose. Patys minkėme tešlą,
darėme kepaliukus, “šovėme” liže juos duonkepėn krosnin ir kantriai laukėme, kol duonelė iškeps.
Nepakartojamas jausmas liesti savo rankomis tik iš krosnies ištrauktą karštą duoną, ją ragauti. Kai
parsivežėme kiekvienas po kepaliuką, kvepėjo ne tik klasė, bet ir visa mokykla.
Žinojome, kad esame žiemgaliai. Plačiau su žiemgalių istorija susipažinome Žeimelio
žiemgalių muziejuje. Kokių tik eksponatų nepamatėme, įdomiausių pasakojimų išgirdome,
praturtinome savo žodyną. Smalsu buvo ieškoti paslėpto lobio, kurti meniškus atvirukus. Smagu
keliauti ir pažinti savo kraštą.
Dar turime daug ateities planų, dar daug įdomaus norėtume ir galėtume pamatyti savame
krašte.
4a klasės mokytoja Dalė Tamašaitienė, socialinė pedagogė Liuda Bigailienė
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Koks skanus šakotis!
Pasinaudodamos NŠV programos ,,Sveikatinimo akademija“ lėšomis 3a ir 3b klasės spalio 2
d. vyko į Pakruojy esančią Virkščių sodybą, kur dalyvavo edukacinėje veikloje ,,Tradicija – šakočių
kepimas “.
Edukacinės programos metu vaikai sužinojo gardėsio atsiradimo istoriją, kaip ir iš ko jis
kepamas, kuo skiriasi nuo kitų šalių analogiškų desertų, pavyzdžiui, vokiečių „baumkūcheno“. O
svarbiausia, ne tik gyvai pamatė visą gamybos bei kepimo procesą, bet ir patys jame dalyvavo.
Sodybos šeimininkė Laura užduodama įvairių klausimų patikrino čia pat įgytas dalyvių žinias apie
šakotį. Programos metu trečiokai skanavo ką tik kepto šakočio, prie kurio ruošimo ir patys
prisidėjo, mokėsi mandagaus elgesio prie stalo. Pagaliau visi vaišinosi gaiviu citrinos gėrimu bei
valgė desertą, pagamintą iš šakočio.
Namo visi grįžo laimingi, kupini geriausių įspūdžių.
Trečiokų mokytojos Ligita ir Lora

Interviu su pirmokų mokytoja Asta Nemuniene


Kodėl pasirinkote dirbti būtent mūsų mokykloje?
Šioje mokykloje atsiradau gavusi gimnazijos direktoriaus pasiūlymą čia dirbti. Prieš tai 28
metus dirbau Triškonių pagrindinėje mokykloje.



Kaip sekėsi prisitaikyti prie naujos darbovietės?
Prie naujos darbovietės prisitaikyti man padėjo naujas kolektyvas. Džiaugiuosi, kad patekau į
kolektyvą, kuris geranoriškai padėjo susipažinti su nauja aplinka, vidaus taisyklėmis, tvarka.
Esu dėkinga mokyklos administracijai už šiltą priėmimą. Už supažindinimą su mokykla ir joje
galiojančiomis taisyklėmis esu dėkinga kolegei Daivai Kuginienei. Visiems mokytojams tariu
AČIŪ už šiltą, padrąsinantį žodį.



Kokie pirmieji įspūdžiai apie mūsų mokyklą, aplinką? Kas labiausiai patinka?
Mokykla labai graži, kabinetai atnaujinti, jauku. Aplinka tvarkinga ir nuolat prižiūrima.



Kaip sekasi dirbti, sutarti su pradinukais? Kokių sunkumų kyla?
Dirbu su pirmokais. Didelė klasė, joje mokosi 21 mokinys. Vaikai pakankamai aktyvūs,
judrūs, ir, džiugu, žingeidūs. Praėjo jau trys mėnesiai nuo mokslo metų pradžios ir manau,
kad man pavyko rasti bendrą kalbą tiek su vaikais, tiek su jų tėveliais. Nepasakyčiau, kad kyla
daug sunkumų. Svarbu sutarti su vaikais, jų tėveliais, ir, žinoma, su kolegomis.



Ko palinkėtumėte sau, savo mokiniams?
Savo mokiniams norėčiau palinkėti sėkmės moksle, siekti svajonių išsipildymo. Na, o
svarbiausia – būti sveikiems.
Arijana Mazurevičiūtė, 3gb
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