LINKUVOS GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS 2018 vasarisNr. 118 Leidžiamas nuo 2000 m.

Nuotraukos Manto Pėželio 3gb klasė

MĖNESIO INTERVIU

Sausio 10 dieną Linkuvos gimnazijos 2–4g klasių mokiniai klausėsi buvusios
Linkuvos gimnazijos mokinės, psichologės Ievos
Kurmytės paskaitos apie streso mažinimą. Po
paskaitos nepraleidome progos pasikalbėti su Ieva
apie jos gyvenimą po mokyklos, profesijos
pasirinkimą ir apie tą patį stresą.
Jūsų paskaitos tema yra apie streso valdymą. Kokia
amžiaus grupė labiausiai patiria stresą?
Stresas yra aktualus 16–18 metų žmonėms, kai mokiniai
pradeda intensyviau mokytis. Nuo 20–30 metų stresas yra
patiriamas labiausiai dėl darbo, šeimos ir nežinomybės.
Linkuvos gimnazija kovoja prieš patyčias ir dalyvauja
programoje „Olweus“. Kokius dar būdus pasiūlytumėte,
kad patyčios gimnazijoje sumažėtų?
Mažiau egoizmo. Domėtis kitais, padėti jiems.
Mokiniams reikia pabrėžti, kad lazda turi du galus. Jie turi
suprasti, kad visa tai gyvenime gali atsisukti prieš juos
pačius. Kai mokiniams reikės pagalbos, dėl jų patyčių ir
blogo elgesio, mažai kas išties pagalbos ranką ateityje. Reikia ugdyti mokinių empatiją, mokyti juos
įsijausti į kitą žmogų. Mokinys turi paklausti savęs „Ar aš neįskaudinau to žmogaus? Kaip jaučiasi
kitas mokinys, kai iš jo yra tyčiojamasi? Kaip aš jausčiausi, kai iš manęs tyčiotųsi? Ką aš turėčiau
padaryti, kad tai sustabdyčiau?“. Mokinių veiksmai, „juokeliai“ ar žodžiai gali privesti kitus prie blogų
padarinių, kaip depresija ar net savižudybė. Mokytojai, mokiniai ir visa mokyklos bendruomenė turėtų
daugiau bendrauti, skatinti savanorišką veiklą mokykloje. Taip mokiniai geriau pažins vienas kitą ir
išmoks padėti kitiems.
Ką daryti abiturientams, kad mintys apie laukiantį gyvenimą, užvėrus mokyklos duris, netaptų
streso šaltiniu?
Reikia rasti tai, kur jie nori save realizuoti. Ieškoti darbo ne tik dėl pinigų, bet ir dėl gero kitiems.
Paklausti savęs „Ką aš daryčiau, jei nebūtų pinigų? Kokį darbą dirbčiau, jei man nemokėtų?“.
Analizuoti save, savanoriauti, domėtis norima sritimi, bendrauti su mokytojais, tėvais, konsultantais ir
tos srities specialistais. Taip pat svarbu planuoti, kaip tu pasieksi tikslą ir kiek laiko tai truks.
Užsienyje yra populiarūs „Gap year“ (laisvi metai po mokyklos). Lietuvoje tai dar nėra
populiaru. O ką jūs apie tai manote? Ar patartumėte pasiimti laisvus metus abiturientams?
Taip, tiems, kurie nežino kur įstoti. Tai padės atrasti save, gauti papildomų balų ir investuoti į savo
ateitį. Jeigu šie metai bus praleisti prasmingai (pavyzdžiui, savanoriaujant ar uždarbiaujant studijoms),
mokinys įgaus daugiau patirties, suras sau norimą sritį.
Ko palinkėtumėte „Varpelio“ skaitytojams?
Semkite iš gyvenimo kuo daugiau, nes jaunystėje turite daug energijos, idėjų motyvacijos ir
sveikatos. Užsirašykite svajones, kurios jums yra aktualios ir siekite tų, kurių labiausiai norite.
Nebijokite rizikuoti, padėkite kitiems. Padėdamas kitam, padėsi ir sau.

Erikas Meškonis 3ga

GIMNAZIJOS NAUJIENOS

Atmintis gyva, nes liudija
Sausio 12 dieną Linkuvos gimnazijos languose vėl įsižiebė sausio 13 įvykius Lietuvoje
primenančios žvakelės. Visose klasėse mokiniai ir mokytojai diskutavo apie Laisvės Gynėjų dieną,
dalinosi prisiminimais, iš tėvų ir tėvelių girdėtais pasakojimais.

Sausio 13-oji gimnazijoje 2005 metais

Emilija
Pukevičiūtė 4gb

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

Mokytis gyventi... prancūziškai
Prancūzų kalba – man viena gražiausių kalbų pasaulyje, o Prancūzija –
mano svajonių šalis, kurioje norėčiau gyventi. Todėl nenuostabu, kad viena
didžiausių mano svajonių buvo aplankyti šią valstybę, labiau pažinti jos
kultūrą ir tradicijas. Vasarą turėjau galimybę gyventi Pietų Prancūzijoje, kur
dar labiau įsimylėjau šią šalį, susipažinau su nuostabia čia gyvenančia
lietuvių šeima, kuri pasiūlė pas juos
atvykti ir žiemą. Aišku, nuodėmė būtų to
atsisakyti.
Šį kartą teko gyventi Šiaurės
Prancūzijoj, Elzaso regione, ir tai buvo
puiki proga palyginti Prancūzijos pietus ir šiaurę. Skirtumai aiškiai
matomi. Visų pirma, Elzasas yra pats turtingiausias regionas šalyje,
čia gerai išvystyta pramonė, daug darbo vietų, o, išėjus
pasivaikščioti, negali pro akis praleisti fakto, kad gyventojai
važinėja naujausiais ir geriausiais automobiliais. Pietų prancūzai
skurdesni, ten retai pamatysi prašmatnų automobilį, nebent vasaros
sezono metu, tačiau pietų prancūzai yra LAIMINGESNI.
Elzasiečiai panašūs į lietuvius: retas kuris gatvėje sutikęs žvilgsnį
šyptels, pasakys „bonjour“, pardavėjai prekybos centruose irgi ne tokie
mandagūs ir paslaugūs kaip pietuose. Pietiečiai labiau atsipalaidavę,
dažniau besišypsantys ir niekur neskubantys, jie gyvena šiandien, nes
nieks nežino, kas laukia rytoj. Ir dėl to nereikia jaudintis.
Elzasiečiai labai rafinuoti, išdidūs, ypač senjorai. Gal tik man taip
atrodo, tačiau jie visada solidžiai apsirengę, mane žavi jų skoningos
skrybėlės, dengiančios žilas galvas. Tačiau būtent čia aš pamačiau be
galo daug jaunimo ir ne tik, apsirėdžiusio treningais. Pietų Prancūzijoj
per du savo viešnagės mėnesius to neteko matyti. Ir šiaip čia jaunimas
tikrai lietuviškas: paaugliai išleisti pietų į namus, taip jų ir nepasiekia, o
praleidžia laiką vaikų žaidimų aikštelėje. Taigi, visas mėnuo Elzase, liko
dar trys savaitės... Iš tiesų, esu laiminga, kad turiu šansą būti čia. Gilinu
ne tik darbo patirtį, bet ir prancūzų kalbos žinias, žinias apie jų kultūrą, tradicijas. Kasdien žiūriu
prancūzišką televiziją. Ir net didžiausias metų šventes pasitiksiu prancūziškai. Vieni manys, kad tai
minusas, kai esi toli nuo artimų žmonių per šventes, tačiau aš čia taip pat su man labai labai artimais
žmonėmis, suteikusiais galimybę juos pažinti, priėmusiais kaip šeimos narį ir, svarbiausia,
patikėjusiais savo didžiausią turtą. Prisipažinsiu, be galo norėjau pabėgti iš Lietuvos. Pažinti pasaulį,
pati suvokti, ko noriu iš gyvenimo, pamatyti tikrus draugus. Ir iš tiesų, atstumas parodo, kuo gali
pasitikėti, kas tavimi rūpinsis net ir už tūkstančio kilometrų, o kam tu esi mylima ir reikalinga tik
būdama šalia.... Todėl neliūdžiu, o atvirkščiai, džiaugiuosi šiais mėnesiais ir šiais besibaigiančiais
metais Prancūzijoj.
Emilija Pukevičūtė 4gb

SPORTO NAUJIENOS

Rajono gimnazijų mažoji olimpiada
Sausio 12 dieną Linkuvos gimnazijoje vyko Pakruojo rajono gimnazijų mažoji olimpiada. Joje
dalyvavo Žeimelio, Pakruojo „Atžalyno“ ir Linkuvos gimnazijos. Mokiniai varžėsi viktorinoje, pristatė
gimnazijų vėliavas, dalyvavo estafetės, kur išaiškinti sportiškiausi rajono gimnazistai. Trečiąją vietą
užėmė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, antroji vieta atiteko Žeimelio gimnazijos moksleiviams, o
pirmąją vietą iškovojo šeimininkai – Linkuvos gimnazistai. Linkuvos gimnazijos direktorius džiaugėsi
mokinių draugiškumu, šiltumu ir susibendravimu.
Renginį rengė Linkuvos gimnazijos kūno kultūros mokytoja Lina Alekseriūnienė ir 3ga klasės
mokinės Rosita Pakalnytė ir Greta Romonovaitė. Tai merginų projektinis darbas.

Emilija Pukevičiūtė 4gb

GIMNAZIJOS RENGINIAI

Numegzk tautinį šaliką
Nuo vasario 1 d. Linkuvos gimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungė į akciją „Numegzk tautinį
šaliką“, skirtą Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. Klasė, nusimezgusi ilgiausią šaliką bus
apdovanota kelione į Prezidentūrą Vilniuje ir pinigų muziejų. Šios idėjos autorius ir akcijos
organizatorius – Linkuvos gimnazijos direktorius, kuris ilgai galvojo, kaip šią neeilinę progą paminėti
kitaip. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai aktyviai įsitraukė į šią akciją. Tikriausiai taip kūrybiškai
Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį mini tik mūsų gimnazija. Džiaugiamės, kad kasdien mokykloje
galime išvysti daug mokinių ir mokytojų, kurie parodo, kad yra savo šalies patriotai ir kad Lietuva
jiems yra svarbi.

