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Džiaugsmingų šv. Kalėdų!
Dalinkime meilę ir gėrį kitiems.
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Balti žiemos patalai

       ĮĮdomu, ar sniegas myli medžius ir laukus, kad taip švelniai juos pabučiuoja? Gal 
todėl jis juos uždengia ir patogiai apkamšo balta antklode? Žiema visą gamtą apkabina, 
lyg sakydama: „Miegok, mieloji, mano glėbyje, kol vėl ateis pavasaris.“ Kaip gražiai 
motulė Gamta išlydima! Kaip pagarbiai ji paguldoma į sniego patalą, iki kol saulė grįš ir 
vėl ją prikels. Kokia raminanti toji tyla, išėjus į tamsą ryte. Kokios nuostabios tampa 
dienos...
        Mielos kepurės su bumbulais, ryškios vaikų pirštinės ir laimingas jų riksmas 
besimėtant sniego gniūžtėmis mokyklos kieme... Jaukus ugnies garsas, sklindantis iš 
židinio, kol laikau šiltą puodelį kvepiančios kakavos... 
       Visas Kalėdinis sumišimas atrodo toks mielas. Margi papuošimai ant eglutės ir jos 
kvapas, sklindantis kambaryje. Kalėdinės dainos, kai kuriems įgrisusios, bet širdį vis dar 
suvirpinančios. Mamos, skubančios ruošti 12 valgių ir daug mandarinų, kurių atrodo 
nebus gana... Krentančios snaigės, kurias visi kažkada bandėme paragauti, o gal vis dar 
bandome... Metas, kada ir suaugę prisimena vaikystės grožį. Žiema ateina, laikas 
namams- mylimiausiems žmonėms ir sau. 

       Linkiu visiems gražiausių švenčių ir visko, ko trokštate.!Tikiuosi, kad Juodojo 
vandens triušio metai Jums bus gražūs, malonūs ir nudažys gyvenimą gražiausiomis 
spalvomis!

2gB klasės mokinė Vėjūnė Šlevaitė 
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Betliejaus žvaigždė sužibo mūsų gimnazijoje

          Ankstyvą ir snieguotą gruodžio 14 –osios rytą rodos šurmuliavo visa gimnazija, nes 
laukė svečių iš Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir dėliojo paskutinius tuoj 
įvyksiančios kalėdinių giesmių ir dainų šventės „Betliejaus žvaigždė-2022“ akcentus. Šių 
metų rajoninė šventė - tai gimnazijos muzikos mokytojos metodininkės Vaivos Klupšienės 
sumanymas. Mokytoja Vaiva tęsia labai gražią, nuo 2010 metų Pakruojo „Žemynos“ 
progimnazijos mokyklos muzikos mokytojos Genės Četkauskienės pradėtą švenčių tradiciją 
– kasmet sukviesti rajono mokyklų mokinius į kalėdinį renginį „Betliejaus žvaigždė“.
Šventė neįvyko tik 2020 metais dėl pasaulinės pandemijos. Praėjusiais metais teko
organizuoti virtualią kalėdinių giesmių ir dainų šventę.
          Šiais metais šventę organizuoti ėmėsi Linkuvos gimnazija. Skambias melodijas 
klausytojams dovanojo muziką mylintys mokiniai iš Žeimelio, „Atžalyno“ ir Linkuvos 
gimnazijų, Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos, Balsių, Lygumų pagrindinių mokyklų, 
Rozalimo pradinės mokyklos - darželio, Pakruojo J. Pakalnio menų mokyklos. 
Sveikindama  šventės dalyvius Linkuvos gimnazijos direktorė Daiva Danielienė džiaugėsi 
jų gausa ir gražia rajono muzikos mokytojų ir mokinių  iniciatyva. „Būkim! Gyvuokim! 
Dainuokim!“- kvietė šventę pradėti direktorė.
„Sveiki atvykę į Linkuvos mokslo bastioną! Šaunuoliai! Ateina šv. Kalėdos, pabandykime 
jų išlaukti, išrimuoti... Svarbu, kad jos nepraeitų be pagrindinio veikėjo. Bažnytėlė irgi Jūsų 
lauks, nukeliaukite ir į ją“, - jautriai ir viltingai į susirinkusius kreipėsi Linkuvos klebonas 
Tomas Janavičius. Klebonas Tomas šventės pradžiai irgi skyrė giesmę, kurią atliko 
skambindamas gitara.

          Buvusi muzikos mokytoja metodininkė, kalėdinių giesmių ir dainų švenčių Pakruojo 
rajone sumanytoja Genė Četkauskienė dėkojo šių metų šventės organizatoriams už tai, kad 
šventė sugrįžo, kad visi esame čia ir dainuojame! Net gamta šiais metais padeda sukurti 
šventinę nuotaiką. Mokytoja graudinosi, kad tokiose šventėse jau nebedalyvaus jos 
mokiniai...
          Į sceną lipo atlikėjai: solistai, duetas, kvartetas, vokaliniai ansambliai, vokalinė-
instrumentinė grupė. Koncerto dalyviai žiūrovus papirko skambiais balsais, nuoširdumu, 
susikaupimu, scenine kultūra, šypsenomis ir jauduliu. Visi dalyviai ir mokytojai buvo 
apdovanoti padėkomis, saldžiomis dovanėlėmis ir  net skulptūrėlėmis su šventės simboliais 
– žvaigžde ir muzikine nata.  Šventės pabaigą vainikavo jungtinio visų dalyvių ir žiūrovų
choro atliekama giesmė „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“.

          Šventės dalyvius sujaudino ir Pakruojo Švietimo centro  metodininkės Rimos 
Leimontienės šventės apibendrinimas, nuoširdi padėka organizatoriams ir  šventės 
dalyviams, mokytojams. Rima Leimontienė linkėjo tęsti gražią kalėdinę tradiciją, puoselėti 
meilę muzikai ir dainavimo meno vertybes.

          Už šventines dekoracijas padėkota dailės mokytojai Almai Važgauskienei, už 
paruoštus prizus - kalėdines žvaigždes- technologijų mokytojai Romai Balnionienei. 
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Mokytoja Inga Ušinskaitė

          Gimnazijos muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė padėkojo šventės rėmėjams: 
Linkuvos parapijos klebonui Tomui Janavičiui, Pakruojo Švietimo centrui ir 
Linkuvos gimnazijos administracijai . Pakruojo Švietimo centro  metodininkei  
Rimai Leimontienei, šventės sumanytojai - ilgametei Pakruojo „Žemynos“ 
progimnazijos muzikos mokytojai metodininkei Genutei Četkauskienei. Už pagalbą 
organizuojant rajoninį renginį - gimnazijos direktorei Daivai Danielienei, 
pavaduotojai Violetai Gelažienei, kolegėms ir mokiniams.
          Nuoširdžiausias ačiū garso operatoriui Mantui Cesevičiui, šventės vedėjoms 
Ivetai Budrytei ir Gabrielei Gaigalaitei bei visam būriui 1g klasės merginų ir 3gb 
klasės vaikinams Salvijui, Aurimui ir Nojui.
          Tegul Jūsų dienos prisipildo prasmingo gerumo ir į namus tyliai tyliai ateina 
Kalėdų dvasia.
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       Prieš prasidedant Adventui apsilankėme pas trečiokus. Jautėsi artėjančių 
švenčių laukimas: ant sienos kabėjo spalvingas ir nuotaikingas Advento 
kalendorius, puikavosi nauja mokinių piešinių parodėlė. Trečiokėlių mokytoja 
Asta Nemunienė neprieštaravo mūsų sumanymui ir paliko mus vienas su 
auklėtiniais. Tad su mokinukais pasikalbėjome apie artėjančias šventes, jų 
nuotaikas, pomėgius, kasdienybę. Jeigu mūsų susitikimo pradžioje mus sekiojo 
nedrąsūs vaikų žvilgsniai, tačiau įpusėjus pamokai jau galėjome pastebėti daug 
šypsenėlių. Kelios mergaitės mums nupiešė piešinukus, kiti vaikai atsakinėjo į 
mūsų užduotus klausimus. Susipažinome su jais artimiau. Galime pasidžiaugti, 
kad vaikai aktyviai dalyvauja neformaliojo ugdymo veiklose: šoka, dainuoja, 
sportuoja, piešia, skaito knygas. Trečiokai labai draugiški, padeda klasės 
draugams, jeigu reikia kokios nors pagalbos, moka juos paguosti, nuraminti, 
pralinksminti. Džiaugiasi ekskursijomis, išvykomis su klase, švenčia gimtadienius, 
kitas šventes.

      O jau svajonių, svajonių! Buvo labai įdomu jas išklausyti. O svajonių sąrašas 
ilgas. Jame kelionės į svečias šalis: Kanadą, Turkiją, Graikiją, Airiją, Latviją, 
noras pamatyti Romą, nuvažiuoti į Kauną. Kai kas jau pasvajoja apie savo ateitį ir 
būsimą profesiją, norėtų  sutikti geriausią laikų futbolininką arba pačiam tokiu 
tapti. Linkime, kad visos mūsų mažųjų draugų svajonės išsipildytų. 

       Baigiantis pamokai visi mus išlydi su šypsenomis, geromis emocijomis ir 
šventiniais palinkėjimais.

Gerumo, džiaugsmo ir svajonių!

1g klasės mokinės Smiltė Balčiūnaitė ir Iveta Budrytė

Gražūs ir trečiokų palinkėjimai: „Linkiu gražių šv. Kalėdų ir dienų. Linkiu nesusirgti.“
Justas

„Gerumo, džiaugsmo ir  kad 
mokytojai nesirgtų!“

Miglė 

„Kad visi būtų sveiki, geri ir 
laimingi.“

Viltė P.

„Norėčiau padovanoti gėlių ir 
dovanėlę kiekvienam 
mokytojui.“

Kamilė

„Mokytojai ir visai mokyklai 
linkiu linksmų šv. Kalėdų! “

Viltė
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Spalio 24–28 dienomis Linkuvos gimnazijoje vyko ,,Lietuvių kalbos savaitė“, skirta 
Lionkavos tarmei.

Spalio 24 dieną   mokiniai dalyvavo viktorinoje apie Linkuvos kraštą. Užduotys buvo 
nesunkios: atpažinti ir įvardinti Linkuvos miestelyje esančius objektus, paaiškinti 
linkuvietiška tarme užrašytus frazeologizmus, bendrinės kalbos frazeologizmus užrašyti 
tarmiškai. 

Viktorinoje 1 vietą 5–6 klasių grupėje  laimėjo 6b klasės mokinė Danielė Gaigalaitė, 2 vietą 
Goda  Valiulytė (6b klasė) ir Urtė Lukošiūtė (6a klasė), 3 vietą Gustas Martinaitis (6b 
klasė).

1 vietą 7-8 klasių grupėje  laimėjo  Nerilė Raudonytė (8 klasė), 2 vietą Goda Jakubaitytė (7 
klasė), 3 vietą Džiuginta Kaulinytė (8 klasė). 

1–3g klasių grupėje laimėjo 1 vietą Justina Zubrytė (3ga klasė), 2 vietą Rokas Martišius 
(3ga klasė) ir Ignė Kučinskaitė (1g klasė), 3 vieta Kamilė Daknytė (3ga klasė).

Spalio 26 dieną vyko pasirinkto teksto skaitymas tarmiškai. Laimėjo 1 vietą Jokūbas 
Tamošaitis (6b klasė), Rusnė Žemrietaitė (2ga klasė); 2 vietą – Eimantas Mozūras (8 klasė), 
Lėja Maižiūtė (6b klasė); 3 vietą Ignė Kučinskaitė (1g klasė), Klaudija Miliauskaitė (8 
klasė).

Lietuvių kalbos savaitė
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       Savaitę baigėme penktadienį, spalio 28 dieną. Gimnazijoje sulaukėme garbingo 
svečio – poetės Laimos Užkuraitės. Klausėme jos skaitomų eilėraščių, parašytų Šiaurės 
Rytų panevėžiškių tarme, klausėmės pagal poetės  eilėraščius sukurtų dainų ,,Norėčia“ 
ir ,,Susitiksėm“. Melodijas dainoms sukūrė muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė, atliko 
3ga klasės mokinė Kamilė Daknytė  ir 1g klasės merginų ansamblis. Šoko tautinių šokių 
būrelis. 

Ačiū buvusiai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Birutei Deveikienei, kuri rado 
laiko išgirsti  ir įvertinti raiškiojo skaitymo dalyvius.

Mokytojai Vaivai Klupšienei, padėjusiai suprasti, kad tarmė gali skambėti ne tik 
liaudies dainoje. Už eilėraščiams  sukurtas melodijas ir išmokytus dainuoti vaikus. 

Ačiū šokių mokytojai Nijolei Mikalajūnienei ir šokėjams.
Gimnazijos direktorei Daivai Danielienei už postūmį organizuoti šį renginį. 

Mokytojams, kurie išdrįsa skaityt teksts sava gimtąj tarm.

Renginio organizatorė lietuvių ir literatūros mokytoja Lina Kupriūnienė



Laisvalaikis 2022 m. gruodis 
„VARPELIS“ 

Įspūdinga kelionė 

          Nekantraudami laukėme rudens atostogų. Ką per jas būtų galima nuveikti? Žinoma, 
kad keliauti! Mokytoja Reda spėjo tuo pasirūpinti ir mums suplanavo pažintinę išvyką po 
Šiaurės Europą. Lydimi mokytojų Redos, Virginijos, Odetos ir Liudos pradėjome labai 
lauktą kelionę.
          Pirmosios dienos ankstų rytą išvykome iš Lietuvos ir keliavome per Latviją kol 
atvykome į Estijos sostinę Taliną. Ekskursiją pradėjome pėsčiomis viduramžių gynybine 
siena apjuostame Talino senamiestyje, kuriame gėrėjomės didinga architektūra, miesto 
rotuše, Domo katedra, Šv. Olafo bažnyčia, Estijos Parlamentu, Aleksandro Nevskio 
stačiatikių katedra. Po pilnos įspūdžių dienos vakare kruiziniu laivu išplaukėme į 
Stokholmą. Laive mūsų laukė įvairūs žaidimai, viktorina, trubadūro dainos, gyva šokių 
muzika, diskoteka, karaoke, vakaro šou programa ir nakvynė kelto kajutėse.

          Antrą kelionės  dieną atplaukėme Stokholmą. Tą dieną mūsų laukė apžvalginė 
ekskursija po Stokholmą autobusu ir pėsčiomis. Lankėmės Karališkuose rūmuose, 
katedroje, kurioje buvo karūnuojami šalies valdovai. Pavyko pamatyti ir sargybos 
pasikeitimą, kuris vyko didžiajame rūmų kieme ir galėjome stebėti paradą. Taip pat teko 
išvysti Riterių bažnyčią ir Rotušę, kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatų 
apdovanojimai. Labiausiai laukėme ekskursijos į „Vaza” muziejų, kuriame 
eksponuojamas XVII amžiuje statytas karinis laivas, kuris buvo nuskendęs, po to  iškeltas,  
išvalytas ir atrestauruotas. Muziejuje pavyko sužinoti daugiau apie laivo istoriją, išvysti 
išlikusius daiktus. Vakarop grįžome į laivą ir plaukėme atgal į Taliną.

          Paskutinę kelionės dieną iš Talino vykome į Tartu miestą. Jis garsėja seniausiu 
Estijos universitetu, senamiesčiu, gražia Rotušės aikšte, miestą puošiančiomis 
skulptūromis. Taip pat apžiūrėjome XIII amžiuje statytos  katedros griuvėsius ant 
Toomemagi kalvos. Tada jau mūsų laukė kelionė namo per Estiją ir Latviją. Vakare 
grįžome į Lietuvą. 
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          Ši išvyka buvo labai prasminga ir reikalinga kiekvienam, norinčiam pažinti kitų 
šalių kultūras, išvysti valstybių sostines, pagaliau  atsikvėpti  nuo mokslų, turiningai 
praleisti laiką. Susitikę su draugais vis dar aptarinėjame kelionės įspūdžius. Paprašėme 
Rusnės ir Karilės pasidalinti kelionės įspūdžiais:
Rusne, kaip sekėsi kelionėje?
Puikiai! Kelionė buvo ilgoka, bet laikas labai greitai prabėgo, nes pakeleiviai buvo 
labai draugiški, bendraujantys ir linksmi.

Ką naujo sužinojai?
Sužinojau, kad Stokholme egzistuoja labai įspūdingas „Vazos“ muziejus, kad 
šiauriečiai  yra labai santūrūs, mėgstantys ramybę žmonės.

Kas labiausiai įsiminė?
Labiausiai įsiminė apsilankymas ,,Vaza” muziejuje, karaokės vakarai kelte ir nuotykiai 
jame.

Karile,  kokie tavo kelionės įspūdžiai?
Kelionė praėjo įdomiai, praturtino mano žinias, patenkino lūkesčius ir norus.

Ką naujo sužinojai? 
Sužinojau, kad Estijoje nepagarbu reikšti savo emocijas, sužinojau nuskendusio 
švediško laivo “Vaza” istoriją. Taip pat sužinojau Estijos ir Švedijos senųjų pastatų 
paskirtį, labai patiko architektūra.

Kas labiausiai įsiminė?
Įsiminė kėlimasis keltu iš Estijos į Švediją, švediški kelto pusryčiai, kitų  šalių kultūra, 
tradicijos.

Turininga buvo mūsų kelionė, nuspalvinusi mūsų atostogas nepakartojamais įspūdžiais. 
Labai džiaugiamės, kad turėjom tokią galimybę keliauti!

3gB Klasės mokinė Kotryna Dambrauskaitė



Naujienos 2022 m. gruodis 
„VARPELIS“ 

Šio renginio nepamiršiu dar ilgai 

Trumpai apie LMS

          Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) – tai visuomeninė, savanoriška, pelno 
nesiekianti, pagrindinė Lietuvos moksleivius atstovaujanti bei Lietuvos mokinių 
savivaldas vienijanti organizacija. Šiuo metu LMS turi 38 padalinius, kuriuose dirba 
daugiau nei 1000 savanorių bei vienija daugiau nei  600 mokinių savivaldų. Lietuvos 
moksleivių sąjunga pirmiausia buvo įkurta kaip Nacionalinė moksleivių taryba 1996 
metais. Pakruojo padalinys įkurtas 2021 m. gruodžio 30 d. Mūsų padalinys vienija 4 
rajono mokyklas. Šiais metais Pakruojo padalinyje savanoriauja 28 žmonės. 

Rudens forumas Šiauliuose
          Kasmet LMS organizuoja du sezoninius organizacijos narių - mokinių 
savivaldų bei du savanorių susitikimus: rudens forumą (savanorių), žiemos forumą 
(atstovų), pavasario forumą (atstovų) ir vasaros forumą (savanorių). Viename iš jų – 
rudens forume, teko dalyvauti ir man. Prisijungiau prie Pakruojo padalinio tik šių 
metų rugsėjo mėnesį. Teko pildyti nemažai apklausų, atsakyti į klausimus, rašyti 
trumpą motyvacinį laiškelį. Pakruojo padalinio pirmininkas Nojus Strockis pasiūlė 
kelis savanorius, kurie dalyvavo rudens forume Šiauliuose. Šis renginys vyko spalio 
14 - 16 dienomis. 
            LMS rudens forumas vyko Šiaulių kultūros centre. Renginio dalyvius 
pasveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių padalinio pirmininkė. 
Lietuvos moksleivių sąjunga turi savo himną. Kadangi tai buvo pirmasis mano 
forumas, teko išmokti ir himno žodžius. Susidomėję išklausėme šiaulietės, grupės 
„Kitava“ dainininkės Rasos Stoškuvienės paskaitą apie tai, kaip muzika veikia mūsų 
smegenis. 
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          Tada prasidėjo darbas grupėse (buvome suskirstyti į grupes pagal lygmenis). Po 
darbo jose vykome valgyti vakarienės. Vakarieniavome vienoje iš bulvaro kavinių. 
Maistas buvo be galo skanus. Renginio dalyviai nakvojo Šiaulių Romuvos gimnazijoje. 
Jaukiai įsikūrę klasėse, susibūrėme mokyklos salėje, kurioje vyko paskaitos ir diskusijos 
apie jaunimo veiklumą mažuose miesteliuose ir jaunimo politikos problemas. Darbo 
grupėse reikėjo atlikti nemažai užduočių ir refleksiją. Kadangi buvo 18 komandų, 
sudėtinga buvo susikaupti ir vienas kitą išklausyti. Pavargome ir išsiskirstėme poilsiui. 

          Kitą rytą mūsų vėl laukė darbas grupėse. Pavalgėme pusryčius mokyklos 
valgykloje ir kibome į darbą komitetuose. Aš priklausau regioninės jaunimo politikos 
(RJP) komitetui. Susipažinome, diskutavome apie jaunimo politiką, atlikome praktines 
užduotis grupelėse. Dirbome daug ir įdomiai. Vakare mums buvo surengtas  vakarėlis 
„disco“ tema. Visi išsipuošę žėrinčiais drabužiais fotografavomės prie išpuoštos renginio 
sienelės. Salėje mūsų laukė „Gruodis band“ koncertas. Po koncerto atlikome refleksiją ir 
skubėjome į naktinę programą. Naktinę programą sudarė žaidimai „Bučiuoklis“ ir 
„Draugas.lt.“ Nemiegojome beveik visą naktį. Buvo sunku keltis anksti ryte, bet 
nesigailiu nemiegojusi, nes nakties nuotykių ir žaidimų dar ilgai nepamiršiu.

          Paskutinę darbo dieną, iš karto po pusryčių, dalyvavome dar vienoje diskusijoje, po 
to paskaitoje apie emocijų valdymą, savęs ieškojimą. Atėjo pats liūdniausias jaunimo 
susitikimo momentas – atsisveikinimas ir renginio uždarymas. Atsisveikindami braukėme 
ašaras, nes nenorėjome skirtis. Labai susidraugavome, buvome vieningi, išklausantys ir 
palaikantys vieni kitus. Dėja, visi geri ir gražūs dalykai greitai baigiasi.

Pabaigai
      Šis renginys man labai patiko. Susiradau naujų draugų, išmokau sklandžiai dirbti 
grupėse, įgijau pasitikėjimo savimi. Žinoma, sužinojau naudingų faktų apie jaunimo 
politiką, Lietuvos moksleivių sąjungą ir jos struktūrą. Pažinau save ir susidomėjau 
politika. Kiekvienam rekomenduočiau išdrįsti dalyvauti tokio tipo renginiuose. Juose 
įgysite drąsos ir pasitikėjimo savimi, pasisemsite naujų įdėjų, patirsite daug įspūdžių.

1g klasės mokinė Gabrielė Gaigalaitė
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Naktinis turistinis žygis po Rozalimą

          Lapkričio 22 dieną, penktadienį, gimnazijos turistai, visai neišsigandę 
šalčio ir atėjusios žiemos, išsiruošė į naktinį žygį po Rozalimo miško parką ir 
miestelį. Atvykę į parką pasileidome eiti pramintu miško takeliu. Buvo nelengva 
orientuotis miške tamsoje, gerai, kad tą vakarą ryškiai švietė žvaigždės, o keliauti 
su puikia kompanija – vienas malonumas!

          Besiklausydami žiemiškos gamtos garsų, nepajutome, kaip nužingsniavome  
keturis kilometrus miško takeliais. Nepabūgome aplankyti mistišką „Marijos 
pėdos“ akmenį. Pakeliui sustojome žaidimų aikštelėje, atsipūsti ir atsigerti karštos 
arbatos. Šį kartą mūsų žygio tikslas nebuvo nueiti kuo daugiau kilometrų, o 
stebėti ir pažinti gamtą tamsoje, pasivaikščioti po Rozalimo kraštą, pabendrauti, 
tiesiog pasibūti kartu. Sėkmingai įveikę vingiuotus miško takelius, apėjome 
Rozalimo miestelį. Nepraleidome progos „pasivažinėti“ spalvingais dviračiais 
Rozalimo pakraštyje. 

          Tokios išvykos skatina įveikti savo baimes, išdrįsti naktį pasivaikščioti 
miške. Turistiniai žygiai suartina žmones, didina fizinį aktyvumą. Buvimas 
gryname ore yra naudingas sveikatai. Nuoširdžiai dėkojame mokytojai Vitai 
Gudonienei, suplanavusiai tokį neįprastą žygį ir vadovavusiai naujų įspūdžių ir 
iššūkių ištroškusiai gimnazijos turistų grupei.

1g klasės mokinė Gabrielė Gaigalaitė
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