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„Varpui“ – 130 metų
Laikas skuba, lekia, įvykiai, šventės keičia vieni kitus, todėl kartais pro akis prasprūsta ir
jubiliejinės datos, tokios kaip Vinco Kudirkos 160-osios gimimo metinės – gal nieko
nuostabaus, nes jis gimė gruodžio 31 d. – ir „Varpo“
130-asis jubiliejus.
Gimnazijos muziejaus ekspozicijoje, skirtoje
carinio laikotarpio spaudai, turime faksimilinį 1889
m. pirmo „Varpo“ numerio atspaudą, išleistą 1989
m. Tai 16 puslapių literatūros, politikos ir mokslo
mėnesinis lietuviškas laikraštis, slapta platintas
Rusijoje, Prūsijoje, Amerikoje ir kt. Spaudos
draudimo laikotarpiu jis gyvavo net septyniolika
metų! Jame išsamus įvadinis straipsnis „Naujas
laikraštis“, ta proga Kudirkos parašytas eilėraštis
„Varpas“, pasirašytas V. Kapso slapyvardžiu.
„Muzikos“ skyrelyje kviečiama rinkti liaudies dainas
ir su natomis pateikiama daina „Ant kalno karklai
siūbavo“. Na, o pabaigoje, kaip ir mūsų laikais,
reklama, oro prognozės biuletenis.
Laikraštis kėlė tautinio atgimimo ir
išsivadavimo, tautos vienybės, demokratijos,
humanizmo idėjas, smerkė rusinimo politiką,
skelbė grožinę literatūrą ir jos kritiką. „Varpą“
redagavo V. Kudirka, K. Grinius, P. Višinskis ir
kt., jame bendradarbiavo apie 150 autorių: J.
Biliūnas, Šatrijos Ragana, V. Pietaris, Žemaitė, J.
Bielinis, K. Būga, A. Smetona...
Skaitytojams
prieinami
dvylika
fotografuotinių „Varpo“ numerių.
Muziejaus vadovė A. Ašmonavičienė
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Interviu su prancūzų kalbos
mokytoja Rima Stapušaitiene:
Sužinojome,
kad
mūsų
mokyklos
bibliotekoje yra 145 knygos, kurios anksčiau
priklausė Jums. Ar nebuvo gaila tiek knygų
padovanoti?
Niekada neskaičiavau, niekada negalvojau,
kiek ir kam atidaviau ar dovanojau knygų. Tikrai
negaila padovanotų, juk knygų paskirtis – būti
skaitomoms, perteikti jose sudėtą informaciją žmonėms. Todėl neverta laikyti knygų vien
tam, kad jos užimtų vietą lentynose. Vis peržiūriu turimas knygas ir bandau suprasti – jaudina
jos mano širdį ar ne. Taigi pasilieku tik tas, į kurias vien pažvelgusi pasijuntu laiminga, prie
kurių esu prisirišusi ir kurių vien buvimas mano lentynoje pripildo širdį gerų jausmų.
Savaime suprantama, reikalingos pažintinės knygos, enciklopedijos, žodynai, turiu
išsaugojusi visas pasaulinės literatūros serijos knygas, kurios buvo leidžiamos iki
nepriklausomybės paskelbimo.
Kiek knygų turite namuose? Nuo kada jas kaupiate? Kas padeda?
Neskaičiavau, kiek turiu knygų. Net neatsimenu, nuo kada pradėjau kaupti, nuo kada jas
skaityti. Pamenu, namuose visada buvo knygų, tik žanrai keitėsi pagal mano amžių, pagal
besikeičiančius pomėgius. Prisimenu savo pirmąją perskaitytą knygą – K. Čiukovskio pasaką
„Daktaras Aiskauda“. Man buvo gal 6 metai. Matyt, tada ir gimė meilė literatūrai. Knygas
perku pati, nes žinau, ko noriu. Keičiamės perskaitytomis knygomis su dukra, kartais gaunu
dovanų Kalėdų ar gimtadienio proga.
Kokių žanrų knygos karaliauja Jūsų namų bibliotekoje?
Mano bibliotekoje karaliauja įvairiausi žanrai, bet nemėgstu fantastinių ir romanų,
kuriuose vyrauja žiaurumas, didelė įtampa.
Kokia Jūsų mėgstamiausia knyga? Kokiais rašytojais žavitės?
Mano pati mylimiausia knyga yra Colleen McCullough (Kolinos Makalou) romanas
„Erškėčių paukščiai“. Ją skaičiau kelis kartus. Mėgstamų rašytojų turiu daug, tiek prancūzų,
tiek lietuvių, tiek kitų tautybių. Mėgstu P.Širvio, J.Marcinkevičiaus ir S.Nėries poeziją.
Susidomėjau K.Sabaliauskaitės ir G. Viliūnės romanais. Kai būnu pavargusi ar jaučiu įtampą,
skaitau istorinius meilės romanus.
Numanau, kad Jūs perskaitėte labai daug kūrinių. Taigi, kokią reikšmę Jūsų
gyvenime turi knygos, ką Jums duoda skaitymas?
Tikrai, mano laisvalaikis – knygos. Geras knygas perskaitau net po kelis kartus. Skaityti
įdomiau negu žiūrėti filmus. Skaitymas ugdo vaizduotę, skatina kūrybiškumą, supažindina su
kitų šalių gamta, tradicijomis, istoriniais įvykiais.
Mokytoją kalbino 1 ga kl. mokinė Gabrielė Meškonytė
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Baigėsi rajoninės olimpiados ir konkursai.
Džiaugiamės mūsų mokinių sėkmingu pasirodymu juose.
Pakruojo rajono olimpiadose užimtos pirmosios vietos:
Matematikos olimpiada – Donatas Karlas Šidlauskas, 6a kl., mokyt.
V.Vilimienė
Nojus Strockis, 7b kl., mokyt. N. Vengraitienė
Biologijos olimpiada – Aldas Kleinas, 1gb kl., mokyt. A. Zalunskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada – Marija Kacilevičiūtė, 3g kl.,
mokyt. R. Ašmenavičienė
Fizikos olimpiada – Karolis Stanevičius, 4gb kl., mokyt.
V.Kilčiauskienė
Technologijų olimpiada – Aurelija Narkevičiūtė, 4gb kl., mokyt.
R.Balnionienė
Aurėja Dzevečkaitė, 1gb kl., mokyt. R. Balnionienė
Meninio skaitymo konkursas – Vakaris Balčiūnas, 3g kl., mokyt. R. Ašmenavičienė
Informacinių technologijų teksto rinkimo konkursas – Tomas Žvirblis, 6b kl., mokyt. G. Gasiūnienė
Aurimas Požaitis, 6b kl,. mokyt. G. Gasiūnienė

Pakruojo rajono olimpiadose užimtos antrosios vietos:
Matematikos olimpiada – Karolis Lipinskas, 5 kl., mokyt. N. Vengraitienė
Biologijos olimpiada – Renaldas Kanapeckas, 2ga kl., mokyt.
A.Zalunskienė
Faustina Juzėnaitė, 4gb kl., mokyt. A. Zalunskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada – Austėja Leimontaitė, 2ga kl.,
mokyt. R. Ašmenavičienė
Technologijų olimpiada – Goda Jasnauskaitė, 1ga kl., mokyt.
R.Balnionienė
Karolina Marčiauskaitė, 6b kl., mokyt. R. Balnionienė

Pakruojo rajono olimpiadose užimtos trečiosios vietos:
Biologijos olimpiada – Gabija Umbrasaitė, 3g kl., mokyt. A. Zalunskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada – Vakarė Aušraitė, 2ga kl., mokyt. R. Ašmenavičienė
Chemijos olimpiada – Emilis Kleinas, 1gb kl., mokyt. V. Gudonienė
Renaldas Kanapeckas, 2ga kl., mokyt. V. Gudonienė
Faustina Juzėnaitė, 4gb kl., mokyt. V. Gudonienė
Anglų kalbos olimpiada – Marija Kacilevičiūtė, 3g kl., mokyt. V. Pačekajienė
Technologijų olimpiada – Domantas Prancelevičius, 5 kl., mokyt. R. Balnionienė
Karolis Lipinskas, 5kl., mokyt. R. Balnionienė
Meninio skaitymo konkursas – Marija Kacilevičiūtė, 3g kl., mokyt. R. Ašmenavičienė

Sveikiname prizininkus, nugalėtojams linkime geriausios kloties
respublikinėse olimpiadose. Nuoširdus ačiū mokytojams, padėjusiems
pasiruošti olimpiadoms ir konkursams.
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Z karta
Sausio 3 dieną Linkuvos gimnazijoje vyko ugdymo dienos renginys „Z karta“. Mūsų mokyklą aplankė
daug įdomių žmonių ir buvusių mokinių, o mokyklos parlamentas nutarė pakalbinti ir mūsų mokinius.
Per pirmą, antrą pamokas mokiniai žiūrėjo filmus. Per trečiąją pamoką istorijomis, kaip siekia savo
svajonių įgyvendinimo, pasidalino 5 mokiniai: Akvilė Sabaitė (2g klasė), Gabrielius Požėla (1ga klasė), Goda
Jasnauskaitė (1ga klasė), Faustina Juzėnaitė (4gb klasė) ir Skirmantė Juškaitė (2ga klasė).
Mūsų mokyklos lengvaatlečiai Akvilė Sabaitė ir Gabrielius Požėla papasakojo apie savo sportinius
pasiekimus ir patirtus įspūdžius. Goda Jasnauskaitė pristatė neįprastą dviračių sportą. Ji pasidalino mintimis,
kas ją paskatino imtis šio sporto ir kaip ji nepalūžo, patyrusi traumų ir sunkumų. Faustina Juzėnaitė
savanoriavo Kaune popiežiaus Pranciškaus vizito metu. Ji papasakojo, kaip savanoriai ruošėsi ir ką veikė
tikinčiųjų susitikimo su popiežiumi dieną. Skirmantė Juškaitė buvo viena iš Linkuvos gimnazijos mokinių,
dalyvavusių projekte „100 idėjų Lietuvai“. Ji papasakojo, ką nuveikė dalyvaudama projekte.
Džiaugiuosi, kad mokiniai nebijojo pasidalinti savo istorijomis. Tikiuosi, kad šios istorijos įkvėpė
mokinius siekti savo tikslų ir svajonių.
Parengė 4ga kl. mokinys Erikas Meškonis

Dainuokim kaip tąsyk
Sausio 12 dieną Linkuva paminėjo Laisvės gynėjų dieną. 16 valandą bažnyčioje vyko Šv. Mišios, o 17
valandą Linkuvos miestelio Vienybės aikštėje Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Dainuokim kaip tąsyk“.
Šventėje dalyvavo Linkuvos miesto seniūnė Gitana Pašiškevičienė, kunigas Tomas Janavičius ir ansamblis
„Linkava“. Programoje pasirodė ir 2 mūsų mokyklos mokiniai: Goda Jasnauskaitė ir Erikas Meškonis.
Šis minėjimas mums primena, kokia brangi laisvės kaina. Juk 1991 metų Sausio 13 dienos įvykiuose
keturiolika žmonių paaukojo savo gyvybes, daugiau negu 600 sužeista ir daugybė patyrė psichologinį šoką.
Aš tikiuosi, kad ši diena, jos prisiminimas sustiprins žmonių, ypač mūsų, jaunosios kartos, patriotizmą.
Parengė 4ga kl. mokinys Erikas Meškonis

Vasario 14-ąją į aktų salę pakvietė trečiokai gimnazistai Vakaris Balčiūnas ir Marija Kacilevičiūtė. Šv.
Valentino – meilės dieną – jie nutarė visus pradžiuginti jausmingu
koncertu. Džiaugiamės, kad mūsų trečiokų atliekami kūrybiniai darbai
nelieka gulėti aplankuose muziejuje ar bibliotekoje, bet pasiekia kiekvieną
mokyklos bendruomenės narį. Vakaris šiais metais ėmėsi rinkti medžiagą
apie mokykloje gyvavusius vokalinius duetus, o kadangi abu su Marija
dainuoja duetu dabar, tai baigiamasis kūrybinio darbo akcentas –
koncertas šv. Valentino dienos proga – pradžiugino visus. Linkime
dainorėliams sėkmės ir laukiame naujų koncertų.

Parengė 1ga kl. mokinė Goda Jasnauskaitė
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Vasario 15 dieną Linkuvos kultūros centre mūsų gimnazija minėjo Vasario 16 – ąją.
Sveikinimo žodį tarė istorijos mokytojas Laimonas Kupriūnas, direktorius Vaclovas
Stapušaitis dėkojo mokiniams už puikius
pasiekimus rajoninėse olimpiadose ir konkursuose
bei įteikė diplomus ir padėkas geriausiai
pasirodžiusiems, paskelbė, kas šiais metais pelnė
Garbės gimnazisto vardą. Garbės gimnaziste tapo
4ga klasės mokinė Austėja Makarevičiūtė.
Renginio metu skambėjo gražiausios dainos,
scenoje sukosi geriausi šokėjai, buvo skaitomos
eilės.

Suteikiame žodį Garbės gimnazistei
Austėjai Makarevičiūtei
Ilgą laiką bandžiau sau atsakyti, kas man yra
Linkuvos gimnazija. Prireikė 12 metų, kad pagaliau
suprasčiau, jog ji nėra formali įstaiga ar gražus pastatas, o
bendruomenė, žmonės, kurie mane užaugino. Labiausiai
esu laiminga, kad mokykloje sutikau įkvepiančias
asmenybes – mokytojus, kuriems jaučiu didelę pagarbą ir
dėkingumą. Tai žmonės, kurie neskaičiuoja viršvalandžių,
o džiaugiasi galėdami padėti. Jie dirba papildomai ir be
atlygio, mokiniams nė neleisdami suprasti, kad juos
pačius kamuoja vienokios ar kitokios asmeninės
problemos. Šie žmonės mane išmokė ne tik skaityti,
skaičiuoti, bet, svarbiausia, norėti tą daryti, įžvelgti šiuose
dalykuose kūrybą, surasti daugiau požiūrio kampų, jų
ieškoti. Tikrai nemanau, kad dar galėčiau kur nors kitur, ne
Linkuvoje, sutikti tokius žmones, kaip šie mokytojai. Taip pat
džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie Mokyklos Tarybos,
Parlamento veiklų, nes čia kaskart mane įkvėpdavo žmonės, kurie
savanoriškai dirba kitų labui ir neklausia, kodėl jiems tai turėtų
rūpėti. O jiems nuoširdžiai rūpi. Taip pat manau, kad gyvenimas
susideda iš mažų, šiltų akimirkų, kurias man suteikė kiekvienas
moksleivis, priėjęs pabendrauti, ir pagalbinis mokyklos personalas,
nuoširdžiai išklausęs visus vargus. Išskirtinis ačiū mano klasės
draugams ir auklėtojai, kuri visada padėdavo pasiklydus
vertybiniame kelyje. Jūsų visų dėka išsinešiu gyveniman tik pačius
geriausius prisiminimus. Na, o galiausiai, mano mylima šeima, esu
be galo dėkinga turėdama jus šalia savęs, nes tik jūs besąlygiškai
mane priimate be jokių kaukių, skatinate gyventi taip, kad
jausčiausi laiminga, ir svarbiausia, nuoširdžiai mylite, kas, manau,
ir yra didžiausia vertybė pasaulyje. Ačiū Linkuvos gimnazijai,
administracijai, kad galiu būti dalimi šios nuostabios bendruomenės. Taigi raginu visus tapti šiek tiek
atviresnius bei apsidairius suprasti, kad mus kiekvieną supa neįtikėtinai gražios asmenybės, iš kurių turime
dar daug ko pasimokyti.
Metų Garbės
Makarevičiūtė

gimnazistė

4ga

kl.

mokinė

Austėja
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Vasario pradžioje Linkuvoje praūžė XCV laidos abiturientų
tradicinis spektaklis „DĖL MEILĖS PADARYSIU VISKĄ“
Štai ką apie tradicinį renginį kalba abiturientų auklėtojos...
Pasibaigus tradicinio abiturientų spektaklio maratonui, pakalbinome režisieres, spektaklio kūrėjas,
bendramintes, dvyliktokų auklėtojas Danguolę Romanovienę ir Laurą Prancelevičienę.
... Sukasi lyg karuselė metai – ruduo, žiema, o jau greit ir pavasaris ...
Mūsų vaikai, vienuolika metų stebėję kitų tradicinius pasirodymus, šiemet patys nėrė į vaidybinio
meno verpetus.
Kaip sekėsi? Mes laimingos, kad mūsų ,,mažyliai” šiek tiek ūgtelėjo ne tik ūgiu, bet ir protu. O scena
ne kiekvienam skirta ir, jeigu buvo ,,koks nesusipratimas”, tai tik iš nerimo, iš to, kad gal pirmą ar antrą kartą
užlipo į sceną. Ir nieko čia nėra gėdingo. Didžiausias įvertinimas mums ir vaikams - tėvų džiaugsmas, padėka
ir gėlės. O kai baigiasi spektaklis ir publika ilgai ploja – tai reiškia, kad nebuvo taip blogai. O ,,aktoriai”
pasijuto tikros žvaigždės, kai seimūnai pradėjo darytis su jais asmenukes.
Tai, ką pamatėte, buvo mūsų pačių padaryta. Nenorėjom į nieką būti panašūs, nenorėjom nieko
kopijuoti – tiesiog tai buvo 95 laida. Andriui nuoširdus ačiū už nepaprastai puikią laidos iškabą. Rosita
(kartu su mokyt. Laura) sukūrė nuostabias dekoracijas. Mokytoja Nijolė ,,pašokdino” moteryno gyventojas, o
muzikos mokytoja Vaiva pasirūpino fonograma.

4ga
auklėtoja
Danguolė
Romanovienė – mokykloje jau 32 metai.
„Turėjau ne vieną auklėtinių laidą, bet
dvyliktokai pirmieji ir, manau, kad
paskutinieji. Tokį darbą turi dirbti jauni, kad
suspėtų lėkti koja kojon su savo auklėtiniais.
Džiaugiuosi savo vaikais ir jų tėveliais“.
4gb
auklėtoja
Laura
Prancelevičienė – mokykloje 9 metai. „Ir
man šie mokiniai yra pirmoji laida. Gera
buvo juos stebėti augančius ir tobulėjančius.
O tradicinis spektaklis dar labiau juos
suartino ne tik su savo klasės draugais, bet ir su A klasės mokiniais. Aš pritariu savo kolegės
Danguolės nuomonei, kad tai galėtų būti ir paskutinioji laida, arba reikia daug ir gero
poilsio. Bet mes dar audžiam vieną mintelę su Danguole – manau, kad mums ji pavyks.
„Aš irgi įsitikinusi, kad šis mažytis projektėlis su auklėtiniais turi pavykti“, –
pritarė mokytoja Danguolė.
Suintrigavo. Koks jis? Kas slypi už tų žodžių? Atsakymo teks palaukti...
Parengė 1ga kl. mokinė Gabrielė Meškonytė

...ir patys artistai.
Repeticijų metu buvo gana sunku apsiprasti su Sultono vaidmeniu. Įsijausti į vyro pasaulį buvo
didžiulis iššūkis, abejojau, ar pavyks įgyvendinti režisierės sumanymą, ar spėsiu persirengti kitam vaidmeniui

(mokytojo padėjėjo-metraštininko), kaip atrodysiu scenoje. Pasirodymų pabaigoje jaučiausi puikiai.
Džiaugiuosi repeticijų, pasirodymų patirtimi, smagu pabuvoti aktoriaus kailyje.
Faustina Juzėnaitė
Nudžiugau gavusi Mažės rolę, maniau, kad galėsiu mėgautis kurdama ryškų personažą. Repeticijoms
įpusėjus supratau, kad ne taip lengva įsikūnyti į gaivališkos, siekiančios ištekėti pamaivos vaidmenį. Įdomu
buvo pasikapstyti savy ir atrasti savo galimybes. Esu patenkinta, nes mėgavausi scenoje galėdama
improvizuoti.
Rugilė Baikaitė
Į Sultonaitės vaidmenį man įsikūnyti nebuvo sunku. Jau
nuo pradinių klasių esu mėgėja pasirodyti scenoje – vaidinti,
na ir, žinoma, šiek tiek pasimaivyti☺. Jau per pirmąsias
repeticijas įsivaizdavau, kokio charakterio yra Sultonaitė ir
žinojau, kokiomis manieromis ir elgesiu turėčiau ją atskleisti
scenoje. Net ir klasės draugai ne kartą sakė, kad šis vaidmuo
kaip tik skirtas man. Repeticijose buvo ir pykčių, ir juoko, bet
išlikome vieningi. Atėjus tradiciniam vakarui „Mes vėl drauge“,
prieš išeinant į sceną užplūdo labai stiprus jaudulys ir baimė.
Bet aš suėmiau save į rankas, nusiraminau ir dėjau visas
pastangas sukurti ryškų Sultonaitės vaidmenį. Šis spektaklis ir
repeticijų metu patirti įspūdžiai amžinai išliks mano atminty.
Viktorija Vilimaitė
Pirmiausia, džiaugiuosi, kad spektaklio režisierė paskyrė mano charakteriui tinkantį vaidmenį ir man
neteko jaustis nepatogiai jį atliekant – ir aš, ir Lelija esame kuklios, bet atkaklios lietuvaitės. Iš pradžių kiek
dvejojau, ar man pavyks tinkamai išjausti meilės scenas, tačiau Karolis buvo puikus scenos partneris, padėjęs
man nesijaudinti. Mano manymu, visi aktoriai buvome viena komanda, serganti vieni už kitus, o svarbiausia mėgavomės kiekviena akimirka ir įveikėme asmeninius barjerus. Turėjom puikią galimybę pasirodyti
spektaklyje, juk kas žino, ar visiems dar pasiseks kada nors žengti į sceną aktorių amplua.
Austėja Makarevičiūtė
Pirmieji pasirodymai scenoje nebuvo labai įtempti, tačiau
artėjant pagrindinei spektaklio dienai – šeštadieniui, visi jautėme
nemenką jaudulį. Juk buvome atsakingi ne vien už savo, kaip laidos,
pasirodymą, bet ir už visą mokyklą. Mano vaidmuo buvo labai
natūralus, nes reikėjo įsikūnyti į vyriausios Sultono virėjos
vaidmenį, tačiau tai buvo ir šioks toks iššūkis. Scenoje prireikė ne tik
gaminti, bet ir duoti pylos kitiems. Pasitelkus pyktį (aišku,
suvaidintą) ir truputėlį agresijos, man pavyko įgyvendinti režisierės
idėjas. Po šeštadienio pasirodymo visi jautėme palengvėjimą.
Sulaukę nemažai kritikos ir gerų atsiliepimų esame patenkinti
savimi. Dirbome visi išvien ir iš visos širdies. Atidavusi visą save
šiam tradiciniam spektakliui esu laiminga, nes nuostabūs
prisiminimai ir emocijos atmintyje išliks visam laikui.
Nida Šimkūnaitė

Prieš tradicinį pasirodymą jaudulio buvo mažai, jis sukilo po jo – neramino noras sužinoti, ką
mano žiūrovai, kokie jų įspūdžiai. Paprastas mano vaidmuo nekėlė didelio nerimo ir baimės, leido jaustis
laisvai ir nevaržomai. Labiausiai džiaugiuosi, kad mano personažui buvo reikalingi tokie nuostabūs drabužiai.
Maloniausia buvo stebėti režisierės džiaugsmą. Spektaklis – nuostabi tradicija, galinti suvienyti visą laidą
kaip didelę šeimą.
Rosita Pakalnytė
Buvo sunku, bet, manau, viskas pavyko puikiai.
Andrius Gelžinis

Pirmokų gimnazistų mintys po spektaklio
Labai patiko Sultonaitė. Ji buvo ryškiausia, išsiskyrė iš visų veikėjų. Labai įspūdingas plėšikų
pasirodymas.
Gabrielius
Vienintelis priekaištas spektakliui – per maža šokių ir dainų.
Aurėja
Matyti, kad dekoracijoms buvo skirta daug laiko, ypač krosniai, kurioje „degė“ ugnis, ir puošnioms,
besidarinėjančioms durims.
Salvijus
Kodėl jis toks trumpas?! Nespėjau pradėti žiūrėti, ėmė ir pasibaigė.
Rokas
Kai kurių veikėjų kalbos nesupratau, sėdėjau tolokai nuo scenos, ne visada girdėjosi, ką kalba kai kurie
veikėjai.
Kamilė
Sužavėjo rytietiškas merginų šokis ir paskutinė, visų spektaklio dalyvių dainuojama daina.
Eglė
Kostiumai nustelbė visų anksčiau matytų spektaklių rūbus.
Gabija
Veikėjų apranga tokia puiki, kad leido užsimiršti, jog esu kultūros centro salėj, jei dar būtų
nuskambėję keli arabiški žodžiai, tikrai būčiau pasijutęs esantis Rytų šalyse.
Klaidas

Redkolegija: A. Mazurevičiūtė, G. Jasnauskaitė, G. Meškonytė, S. Juškaitė, E. Meškonis, V. Vilimaitė, F. Juzėnaitė. Maketuoja K. Kinkevičiūtė.

Gimnazijos g. 32, Linkuvos m., Pakruojo r. sav., LT-83435. El. p. linkuvosgimnazija@gmail.com, http://linkuvosgimnazija.lt
Tel. (8 421) 64296

