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Man nereikia iš tavęs brangiausių dovanų ir bereikšmių žodžių man nereikia,
Taip karštai kartojamo myliu, to užtikrinto, kad „be tavęs aš negaliu“
Ir pačių gražiausių pažadų. Man nereikia, Man nereikia
Man nereikia NIEKO.

Tik atsiųski, jei gali, bent saujelę sniego.

Čia jo neturiu... O taip ilgiuosi Vakarų baltų baltų,
Šilo eglių apsnigtų ir tavęs, pavirtusio snaige,
Pasiklydusio baltam šile. Ir nerims mana širdis,
Ar rasi kelią? Ar sugrįši taip,
Kad kaip naktis sugrįžta, kaip kad diena pasauly nepaklysta...
Nuliūdusi širdis taip pasimesti gali, kai šitiek kartų mudviejų jau klysta...

Ir aš dar kartą tavęs, pavirtusio snaige, prašysiu,
Kad ir kur benukeliautum, kad ir ką beveiktum, bedarytum,
Pas mane galų gale sugrįžtum...

Neliepsiu prižadėti, pažadų nereikia, kaip ir dažnai kartojamo myliu,
Kaip ir užtikrinto, kad „be tavęs aš negaliu“
Kaip ir pačių gražiausių pažadų... Man nereikia nieko, man nereikia nieko
Man nereikia NIEKO.
Tik atsiųsk, atsiųsk prašau saujelę balto sniego...
Parengė Emilija Pukevičiutė 4gb

ŠVENTINIS
PALINKĖJIMAS

KALĖDINIS SVEIKINIMAS NUO VARPELIO KOMANDOS
Kol garsiai skambina Varpelis,
Nesustodamas ir greitai bėga laikas.
Svarbią žinią mums pranešęs
Ir primindamas mokyklą
Mus išlydi švenčių link.
Jau žiūrėki – pirmas sniegas
Su Kalėdine giesme šilta.
Paskutinę giesmę gieda
Šis Ugningasis gaidys,
Jau garsūs amsėjimai pasiekia mus –
Ateina Geltonojo Šuns metai.
Saugiai grįžkit į mokyklą, pilni įspūdžių naujų.

Tegul šie metai būna dosnūs, pilni meilės ir šviesos.
Tegul šie 2018 Geltonojo šuns metai suteikia jums daugiau meilės,
išminties, šviesos ir žinių.
Varpelio komanda sveikina visus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais!

GIMNAZIJOS
NAUJIENOS
JAUNIMO MOZAIKA LINKUVOJE
Lapkričio 25 dieną, šeštadienį, Linkuvos
gimnazija nerimo nuo ryto iki vakaro. Šį šeštadienį
vyko kai kas nepaprasto – moksleiviams skirtas
renginys „Mozaika 2017“. O tai tikrai spalvota
mozaika: savanoriškos veiklos supažindinimo
diskusijos, platesnis „Erasmus +“ ir savanoriškos
veiklos supažindinimas, paskaita „Bendraukime
sveikatos kalba 2017“, pokalbiai su savanoriais,
komandinės užduotys ir treniruotės su sportine
estafete.

Renginio pradžioje, mokyklos pasakė savo
originalius šūkius. Po to mūsų laukė įdomios
diskusijos apie sveikatą „Bendraukime sveikatos
kalba 2017“, komandinio darbo planavimą, bei
pačių savanorių istorijos gyvai. Labiausiai
sujaudinusi istorija buvo „Misija Sibiras 17“
savanorio dalyvio pasakojimas. Mokiniai gavo
progą pasikalbėti su savanoriais ir asmeniškai. Po
pietų mus išjudino komandinės užduotys, Zumba,
aerobikos ir Kangoo jumps treniruotės.

Be Linkuvos gimnazijos moksleivių dalyvavo
šešios rajono mokyklų komandos: Pakruojo
„Atžalyno“ ir Žeimelio gimnazijos, „Žemynos“,
Balsių, Lygumos ir Rozalimo pagrindinės mokyklos
ir PAJC (Pakruojo Atviras Jaunimo Centras). Iš viso
mūsų buvo net virš 130 žmonių!
Be mokinių ir mokytojų, buvo ir kitų ypatingų
svečių, kaip pats Pakruojo meras Saulius Gegieckas,
administracijos direktorė E. Kižienė, švietimo
skyriaus specialistė G. Plungienė, Linkuvos miesto
seniūnė G. Pašiškevičienė. Gyvą muziką dovanojo
Pasvalio ansamblis „Dibidak“. Šiame renginyje
tikrai netrūko geros nuotaikos, žmonių ir veiklos.

Čia tikrai nebuvo kam
nuobodžiauti: nuo pasiklydusius svečius lydėjusių
Linkuvos gimnazijos savanorių iki mokytojams ar
mokiniams skirtų diskusijų, įvairiausių sportinių
užduočių.

Kai mokiniai padarė mankštas, jau laukė
sudėtingesnė estafetė prieš kitas mokyklas, kurią
sugalvojo Linkuvos gimnazijos kūno kultūros
mokytoja L. Alekseriūnienė. Pasistiprinę ir pailsėję
valgykloje ėjome į apdovanojimus.
Nė vienas neliko nuskriaustas, nes visos
mokyklos gavo ir po titulą, ir po apdovanojimą.
Linkuva, nors ir laimėjo 4 vietą estafetėje, gavo ne
tik prizų, bet ir sveikinimų artėjančiam mokyklos
šimtmečiui su padėka už tai, kad priėmė visus
svečius. Pratęsti šią tradiciją pasisiūlė Pakruojo
„Žemynos“ pagrindinė mokykla. Šitaip užbaigėme
savo spalvotą mozaiką.
Parengė Linkuvos gimnazijos komandos dalyvis
Erikas Meškonis 3ga

RAŠYTOJŲ
ATMINIMUI

LIETUVIŲ KALBOS SAVAITĖ “JIE GARSINO MŪSŲ KRAŠTĄ” (SKIRTA
LINKUVOS GIMNAZIJOS 100-EČIUI)
5–6 klasių mokiniams teko didelė garbė pristatyti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją, kraštotyrinio darbo
puoselėtoją Felimoniją Skrebaitę-Mielienę. Mokiniai susipažino su mokytojos biografija, kraštotyrine veikla.

Sekė padavimus, kuriuos su savo mokiniais buvo surinkusi mokytoja. Mokiniai sužinojo, kaip atsirado kai kurių
Linkuvos krašto kaimų pavadinimai. Stebino įdomios mįslės, kurios šiuolaikiniam mokiniui pasirodė tikras
iššūkis. Tai buvo puiki pamoka prisimenant mokytoją F. Mielienę, jos, kaip kraštotyrininkės, veiklą.
Lietuvių kalbos savaitės antroji diena buvo skirta Šiaurės Lietuvos šviesuolei, Lietuvos garbės
kraštotyrininkei, etninės kultūros puoselėtojai mokytojai Stanislavai Lovčikaitei prisiminti. Mokiniai susipažino
su mokytojos kraštotyrine veikla, parašytomis knygomis, mokytojos darbu. Savo prisiminimais apie mokytoją ir
auklėtoją pasidalino lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja B. Deveikienė. 7a klasės mokiniai, lankantys
etnografinį ansamblį „Ratinėlis“, mokė 8a ir 8b klasės mokinius žaisti mokytojos S. Lovčikaitės užrašytus
Linkuvos krašto žaidimus „Barė ponas katinėlį“ ir „Sėjo rūtas, sėjo mėtą“.
3g ir 4g klasių mokiniai buvo pakviesti susipažinti su Linkuvos krašto rašytojais J. Paukšteliu ir poetu V.
Spudu, jų ryšiais su mūsų gimnazija ir trumpai su jų kūryba. Buvo papasakota apie J. Paukštelio vaikystę,
kelerius mokymosi metus Linkuvoje ir fragmentinius ryšius su mokykla, kai jau rašytojas J. Paukštelis
atvykdavo į gimtuosius Titonius. Mokiniai susipažino su jo trilogija „Jaunystė“, „Netekėk, saulele“, „Čia mūsų
namai“ žiūrėdami videofilmo „Čia mūsų namai“ ištraukas. Su V. Spudo trumpu gyvenimu ir darbu Linkuvoje
supažindino mergaitės, paruošusios skaidres, o jo paskutiniųjų gyvenimo metų eilėraščiai buvo skaitomi iš
vienintelės po poeto mirties 1963 metais išleistos knygelės „Mėlynos pušys“. Pasak vieno abituriento, renginys
buvo jautrus.

1g ir 2g klasių mokiniai išgirdo apie Linkuvos krašto lietuvių kalbos puoselėtojus kalbininkus. 1gb klasė
pristatė Kazimierą Garšvą, Stasį Tumėną, jų ryšius su Linkuva, kalbinius darbus.1ga supažindino su kalbininke
Antane Kučinskaite, papasakojo prisiminimus apie jos mokytojavimo metus Linkuvoje, perskaitė buvusios
mokinės A. Konaverskytės-Sučylienės sukurtą eilėraštį „Kol gyvas žodis“, skirtą buvusiai „lelijėlių“ auklėtojai
mokytojai A. Kučinskaitei. Mokytoją Leoną Kuodį pristatė 2g klasės mokiniai. M. Kacilevičiūtė padainavo
dainą, kuri buvo sukurta pagal L. Kuodžio sukurtą eilėraštį „Išvežta mergaitė“ ir ilgainiui virto gerai žinoma
liaudies daina „Burkuoja balandžiai po langu“. Mokiniai dalyvavo trumpoje viktorinoje, o paskui atliko įvairias
užduotis, kurios buvo parengtos pagal A. Kučinskaitės knygą „Kalbos etiketas“.
Reikia tikėtis, kad prisilietimas prie praeities tik padeda mokiniui suprasti, kad pasaulis prasideda čia, kur
mūsų namai, kur žmonės, kuriems rūpėjo gimtojo krašto kultūra, kalba. „Kalba – tai miestas, į kurio statybas
kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį (Emersonas)“, – teigė gimnazistė A. Leimontaitė.
O gimnazistė S. Juškaitė renginį užbaigė tokiais žodžiais: „Tai ir mes kiekvienas atneškime po vieną akmenį ir
prisidėkime prie to kalbos miesto statybos pagarbiai vartodami gimtąją kalbą ir atsimindami žmones, kuriems
rūpėjo kultūros, gimtosios kalbos likimas, kuriems ir šiandien skauda dėl nenumaldomų pokyčių ir požiūrio į
gimtąją kalbą kitimo.“
Lietuvių kalbos mokytojos B. Deveikienė, D. Romanovienė, L. Kupriūnienė, R. Ašmenavičienė
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NEPAPRASTAS RYTMETYS BIBLIOTEKOJE
Paskutinį rudens rytą pirmokai buvo pakviesti į
gimnazijos biblioteką, kuri trumpam pavirto senąja
daraktorių mokykla. Mažuosius pasitiko
bibliotekininkė-daraktorė Virginija Sidorova su
padėjėjais 3ga klasės mokiniais Eriku Meškoniu ir
Andriumi Gelžiniu. Vaikams teko mintimis
nukeliauti į senąją Lietuvą. Susėdę prie žvakutėmis
apšviestų stalų, jie gavo neįprastą užduotį – žąsies
plunksnomis parašyti savo vardus. Oi, kaip stengėsi
mokinukai, kaip saugojo, kad rašalas neužtikštų!
Daraktorė žadėjo ant žirnių paklupdyti už
netvarkingą darbą, bet pirmokėliai užduotį vykdė
labai stropiai, todėl senovinę bausmę išbandė tik
savanoriai.

Vaikams mintimis sugrįžus į dabartį, Erikas ir
Andrius pristatė savo kūrybinių darbų idėjas. Erikas
atliko apklausą ir pasidžiaugė, kad pirmokai yra
vieni iš daugiausiai skaitančių gimnazijoje. Jis
pasiūlė nepamiršti knygučių, kad šios neliūdėtų ir
neverktų. Andrius pažadėjo mažiesiems
skaitytojams staigmeną, kurios jie turėtų sulaukti
sausio mėnesį. Gimnazistai patikrino, kaip pirmokai
orientuojasi
bibliotekoje. Jie turėjo
surasti nurodytas
knygas.
Baigiantis renginiui, bibliotekininkė padėkojo
pirmokams už dalyvavimą bei išdalino simbolinius
skaitytojų pažymėjimus. Netradicinė pažintis
su gimnazijos biblioteka ilgai išliks vaikų
atmintyje.
Mokytojos Joana ir Dalia

PASKAITA

GIMNAZIJOS
NAUJIENOS

Ketvirtadienį Linkuvos gimnazijoje svečiavosi Šiaulių teritorinės darbo biržos jaunimo užimtumo skyriaus
vyr. specialistė Edita Šapokienė. Ji dešimtokams papasakojo apie karjerą ir kaip teisingai pasirinkti profesiją.
Paskaitos metu atlikome savęs pažinimo testą, sužinojome apie profesijų paklausumą ir perspektyvas savo
rajone ar didžiuosiuose miestuose. Taip pat palyginome studijas universitete, kolegijoje ir profesinėje
mokykloje. Esame labai dėkingi už tokią įdomią paskaitą bei patarimus, kaip nepaklysti renkantis savo
gyvenimo kelią. Tikiu, kad daugeliui tai padės tinkamai pasirinkti profesiją ir susiplanuoti ateitį.
Marija Kacilevičiūtė, 2g

GERUMO NIEKADA NEBŪNA PER DAUG

IŠ PRADINUKŲ
GYVENIMO

4a klasės mokiniai priėmė gerumo iššūkį, kurį paskelbė mokyklos mokinių parlamentas. Vaikai pagamino
Kalėdines dovanėles seneliams, kurie yra slaugos ligoninėje. Šiemet padarė kalėdines eglutes.
Tai gerumo iššūkis – pradžiuginti senelius, praskaidrinti jų nuotaiką, palengvinti skausmą, artimųjų ilgesį.
Suprasti, kad tarp mūsų yra ir jaunų, ir senų, ir sveikų, ir neįgalių. Darydami dovanėles, įdėjo dalelę savo
širdies, galbūt prieš įžeisdami kitą žmogų, pagalvos, susimąstys, kitaip žiūrės į seną, ligotą, neįgalų žmogų, augs
ir gyvens ta mintimi, kad pagarba reikalinga ne tik jaunam, bet ir senam žmogui. Adventas – viltingo laukimo,
klausimų ir atsakymų laikas tačiau dažnai patys suaugusieji nesupranta šių simboliais išreikštų atsakymų.

Kiekvieną kartą, atsakyti ruošdamiesi vaikučiams, klausiame ir savęs, kaip žydai dykumoje, išvydę maną: „Kas
tai yra?“
Jaučiamės nepasiruošę atsakyti. Vaikams patinka atidarinėti Advento kalendoriaus dureles, statyti prakartėlę
ir puošti eglutę, degti vainiko žvakeles, žavėtis daugybe žibančių lempučių… Kaip tik tokiais momentais ir kyla
klausimas, į kurį tikimasi tikro atsakymo, o ne dar vieno... melo. Taip vaikai nuo mažens mokomi daryti gerus
darbus.
4a klasės mokytoja L. Kriščiūnienė

„BENDRAUKIM IR BENDRADARBIAUKIM“

SPORTO
NAUJIENOS

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariatas organizavo
prevencinį – sportinį renginį 5–8 klasių Pakruojo rajono mokyklų vaikams „Bendraukim ir bendradarbiaukim“.
Linkuvos gimnazijos mokinių komandą sudarė 6 asmenys Baika Salvijus 8a, Juodikis Klaidas 8a, Požėla
Gabrielius 8a, Vitkauskaitė Gabija 8b, Misevičiūtė Arminta 8a, Požaitytė Gabija 8b. Moksleivius lydėjo sėkmė
– žaidynėse užimta I vieta. Organizatoriai įteikė čempionų taurę, medalius ir padėkos raštus, bei saldžiąsias
dovanėles.
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