LINKUVOS GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS 2017 Lapkritis Nr. 116 Leidžiamas nuo 2000 m.

Laikinumas
Bėga laikas, pučia vėjas. Jau vėsu.
Pirmosios šalnos artėja šį ankstų rytą. Saulė jau kopia.
Žiema jau ruošiasi užsivilkti rudens duotą švarką.
Šis švarkas – tai metai. Deja, jis per trumpas.
Bėga laikas, pučia vėjas. Jau šalna.
Sidabrinė žolė – žiema jau įkišo ranką į švarką.
Šis rytas vėsus, bet saulės – nė ženklo.
Išstūmė šalta žiemos ranka pirmąjį mėnesį – Rugsėjį.
Bėga laikas, pučia šaltis. Jau pirmasis ledas.
Žemelė sušalo, kapai sublizgėjo. Žiema įkišo antrąją ledinę ranką į švarką.
Jau matosi žvaigždės, kapai pilni žvakių.
Atėjo vėlinės, o kapai pilni žibintų skaisčių – jau Lapkritis.
Bėga laikas, krenta snaigės. Jau žiema.
Kastuvai jau pradeda dirbti. Šis švarkas – pilnai žiemos užsivilktas.
Kalėdos artėja, giesmės stiprėja.
Visų akys krypsta į dangų – Jėzaus rankas ištiestas.
Bėga laikas, muša laikrodžiai didingi.
Nauja pradžia – Naujieji metai. Žiema pajuto pavasario ranką prie švarko.
Pavasariui švarkas – per mažas ir šaltas.
Lėtai žiema rengiasi nusimauti šį švarką.
Žiema sušvelnėjo, kol pavasaris siuva sau naująjį švarką...
Erikas Meškonis 3ga
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Naujas redkolegijos narys
Kaip greitai bėga laikas, rodos taip neseniai geltonavo medžiai, o dabar jie jau visai nuogi... Štai ir
naujas „Varpelio“ numeris, rudeniškas, kvepiantis artėjančia
žiema, nešantis daug naujų žinių. Viena iš jų negalime
nepasidžiaugti: prie gimnazijos laikraštėlio leidimo prisidėjo 3ga
klasės mokinys Erikas Meškonis. „Džiaugiuosi, kad „Varpelis“
dar gyvuoja. Esu laimingas, kad galiu prisidėti prie šios tradicijos
tęsimo“.
Erikas skaito „Varpelį“ jau nuo pat pradinių klasių. Pats domisi
istorija, literatūra, rašo eilėraščius, apsakymus. „Žmoguje visko
tiek daug susikaupia. O rašymas man tuo ir patinka, kad viską
gali suguldyti ant popieriaus išsaugoti visus prisiminimus“.
Eriko tikslas – papildyti „Varpelį“ įdomesniais straipsniais ir
aprašyti daugiau gimnazijoje vykstančių renginių.

Dėkojame Erikui už drąsą ir pasiryžimą prisidėti prie
„Varpelio“ leidimo ir linkime jam visokeriopos, o ypač
kūrybinės sėkmės!

Sveikiname 1ga klasės mokinę Vakarę Aušraitę, kuri
gimnazijos simbolio šimtmečio kūrimo konkurse, tapo
nugalėtoja!
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Verslus jaunimas rinkosi Pakruojyje
Lapkričio 10 dieną, Pakruojo žydų sinagogoje vyko jaunimo verslumą skatinantis renginys
„Verslumo variklis – svajonės“. Jame dalyvavo ir Linkuvos gimnazijos mokytojos Laimos
Ožiūnienės ruošti mokiniai: Šarūnas Pukevičius, Akvilė Sabaitė, Austėja Makarevičiūtė, Deira
Vaičekonytė, Gerda Sipavičiūtė, Erikas Staniukaitis, Erikas Meškonis, Rugilė Baikaitė ir Indrė
Martišiūtė. Visos rajonų mokyklų komandos varžėsi protmūšyje, kuriame laimė nusišypsojo
Pakruojo „Žemynos“ pagrindinei mokyklai. Antrąja vietą pelnė Balsių pagrindinė mokykla, o
trečiąją – Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija. Linkuviečiai liko ketvirti, aplenkę dar keturias
komandas. Visi dalyviai apdovanoti diplomais. Tačiau staigmenos tuo nesibaigė: mokiniai buvo
pakviesti pažiūrėti Neringos Medutytės filmo „Svajonių slėnis“ ir visi apdovanoti ekskursija į
Sodeliškių dvaro sodybą. Čia mokinai susipažino su lietuvių liaudies tradicijomis, išvydo
vienintelį Lietuvoje beveikiantį vėjo malūną ir net išsikepė duonos.
Erikas Meškonis, 3ga
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Susitikimas su S. Tumėnu
Lapkričio 10 dieną, Linkuvos gimnazijoje vyko pirmasis projekto „Mano sėkmės istorija“ susitikimas.
Svečiuose viešėjo, buvęs Linkuvos gimnazijos 52-osios laidos mokinys, Seimo narys Stasys Tumėnas.
Bendraujant su Seimo nariu valanda tikrai neprailgo. S. Tumėnas negailėjo gražių žodžių gimnazijai, jį
mokiusiems mokytojams, džiaugėsi mokinių minioje radęs ir pažįstamų žmonių, buvusių klasės draugių,
B. Deveikienės, D. Tamašaitienės, B. Čepulionienės ir V. Gudonienės, veidus. Prisiminta ir buvusi klasės
auklėtoja, Šiaurės Lietuvos šviesuolė, Stanislava Lovčikaitė, kuri daugeliui mokinių, tarp jų ir S.
Tumėnai, buvo dvasios mokytoja. Seimo narys klausė savęs ir kitų, kur yra riba tarp būties ir buities, ką
savo knygoje gvildeno mokytoja S. Lovčikaitė.
Stasys Tumėnas – Lietuvos kalbininkas, pedagogas, leidėjas, žurnalistas, politikas, humanitarinių
mokslų daktaras. Linkuvos gimnaziją baigė 1976 m.

Marija Kacilevičiūtė, 2g
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Rajoninė pradinių klasių skaitovų šventė,
skirta Lietuvos 100-mečiui
Spalio 30 d. Linkuvos gimnazijoje vyko rajono pradinių klasių skaitovų konkursas-šventė,
skirta Lietuvai, kuri buvo atkurta prieš 100 metų.
Šiandieniniame internetinės komunikacijos pasaulyje vaikai nebenori skaityti knygų,
bendraujama SMS, kai kūdikis, dar nemokėdamas suregzti sakinio, jau maigo išmanųjį
telefoną, nebemoka reikšti minčių, bendrauti žiūrėdami į akis. Skaitymo konkursas – tai
atgaiva sielai. Tai vieta, kurioje mūsų mokiniai kalba gražia lietuviška šneka, aiškiai,
suprantamai, išraiškingai perteikia poetų mintis, išreiškia savo meilę Lietuvai, Tėvynei.
Į konkursą sugužėjo šauniausi pradinių klasių skaitovai iš visų 9 Pakruojo rajono mokyklų.
Juos atlydėjo mokytojai ir palaikymo grupelės. Visi mokiniai deklamavo eilėraščius apie
Lietuvą. Džiugino vaikų puiki laikysena, gestų tikslingumas, raiškus vaizdingas, taisyklingas
kalbėjimas.
Mokyklos direktorius V. Stapušaitis pasveikino mokytojas ir jaunuosius poezijos
mylėtojus, pristatė Linkuvos gimnaziją, kuri švęs taip pat savo 100-metį, įteikė kiekvienai
mokyklai prisiminimui dovanėlę, mokiniams padėkas ir dovanėles.
Renginyje dalyvavo Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo centro direktorė R. Juozapavičienė. Ji
pasveikino visus dalyvius. Šventėje skambėjo gimnazisčių dainos apie Lietuvą. Visi dalyviai
buvo apdovanoti Lietuvos vėliavėlėmis, kiekvienas išsivežė po dalelę Lietuvos ir Linkuvos .
Džiaugiamės, kad mokytojų, mokinių tėvų ir pačių mokinių pastangomis meninis
skaitymas yra puoselėjamas, nuo mažų dienų ugdoma meilė ir pagarba lietuviškam žodžiui,
kuris vaikų lūpose skamba nuoširdžiai ir teikia džiaugsmą ne tik besiklausantiems, bet ir
patiems dalyviams.

Pradinių klasių
mokytojos
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Ištiškę rudenio dažai...
Spalio 28 dieną, Pakruojo švietimo centre, visomis rudenio spalvomis pažiro Linkuvos
gimnazijos mokinių paroda „Ištiškę rudenio dažai“.
Parodą dainuojamosios poezijos kūriniais atidarė gimnazistės Marija Kacilevičiūtė ir Emilija
Pukevičiūtė. Pakruojo suaugusiųjų ir švietimo centro metodininkė Asta Leimontienė teigė, kad
mokinių darbuose ruduo tarsi antras pavasaris, sužydėjęs ryškiausiomis spalvomis.
Parodos iniciatorė – Linkuvos gimnazijos dailės mokytoja Alma Zajarskienė, savo mokiniams
niekada negailinti padrąsinimo, gerų žodžių ir noriai besidalijanti savo patirtimi su gimnazistais.
Gimnazistų kūriniais grožėjosi rajono mokyklų vadovai, vicemeras Jonas Juozapaitis, suaugusiųjų
ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė. Neliko nepagirtas ir Linkuvos
gimnazijos aktyvumą rajone.
Emilija Pukevičiūtė 4gb
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Savaitė būti...
Artiste
Jau daugelį metų Vytauto Didžiojo universitete
gyvuoja projektas moksleiviams „Moksleivi, pabūk
studentu!“, kurio tikslas – suteikti galimybę mokiniams
lankyti norimos studijų programos paskaitas ir padėti jiems
atrasti savo gyvenimo kelią. Šiais metais dalyvio anketą
užpildžiau ir aš. Sėkmė nusišypsojo – motyvacinis laiškas
buvo vienas geriausių Lietuvoje ir buvau pakviesta lapkričio
6–10 dienomis Kaune būti vaidybos studente.
Iš dviejų šimtų šešiasdešimt pretendentų išrinkta
tik trisdešimt laimingųjų, o į menininkų grupę – tik keturi.
Kas dieną mūsų laukė paskaitos VDU fakultetuose, teko
apsilankyti ne tik savo specialybės paskaitose, bet ir medijų
industrijų, kinų, ispanų, retorikos, edukologijos paskaitose.
Po paskaitų mūsų laukė užsiėmimai, padėję labiau pažinti
vieni kitus, tapti artimesniems.
Teko apsilankyti ir Kauno dramos teatre, kur
turėjau trijų valandų mokymus su viena moderniausių
Lietuvoje teatro trupių „Teatronas“. Tai trupė, kurioje nėra
jokios hierarchijos, visi aktoriai kartu yra ir režisieriai, ir
scenografai, ir operatoriai. Atrodo, neįmanomas dalykas
šiomis dienomis, bet iš tiesų tai be galo perspektyvus ir
įdomus pasirinkimas. Visa grupė bendrai rinko vieną temą,
kuri visiems yra aktuali ir statė trumpus spektaklius. Po
mokymų iš teatro skriete išskriejau, jaučiausi tokia pakylėta, kad turėjau galimybę vaidinti, režisuoti,
galėjau drąsiai reikšti savo nuomonę.
Kitą vakarą klausiausi žymaus Lietuvos
režisieriaus
Gyčio
Padegimo
paskaitos.
Sulaukiau pagyrų už tai, kad domiuosi teatru,
mat anot režisieriaus, dabar jaunimui teatras
nereikalingas. Gytis Padegimas kalbėjo apie
žymiuosius lietuvių režisierius bei teatro
įsikūrimą Lietuvoje.
Galiu drąsiai teigti, kad mūsų grupė
buvo menininkų menininkai. Čia dažniausiai
skambėdavo juokas ir dainos, o žmonės gatvėje
neretai palydėdavo keistai žvilgsniais. Savaitė
Kaune tik dar kartą leido iki galo įsitikinti, kad
teatras man – daugiau nei gyvenimas. Žinau,
kad ir toliau drąsiai sieksiu šio savo tikslo.
Emilija Pukevičiūtė 4gb
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