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Žygiuojant geležies amžiaus žmonių pėdsakais
Rugsėjo 11 dieną, penktadienį, 3g klasių
mokiniai su istorijos mokytoju Laimonu vyko į
Žagarę, į Žagarės regioninį parką, kur vyko amatų
stovykla ir buvo demonstruojami senovės amatai.
Priėmimas buvo malonus, amatininkai bendravo
draugiškai ir nuoširdžiai mokė senovės amatų
subtilybių. Įspūdį paliko aplinka ir mokytojų apranga
– viskas labai autentiška. Mokiniai galėjo išmokti
pinti apyrankes iš siūlų, dilgėlių karnos, iš pačių
suveltos vilnos. Buvo galima išmokti kurti ugnį
skeliant titnagą, pinti iš vytelių, kalti geležį,
paklausyti įdomių pasakojimų apie geležies amžiaus
avalynę, krepšius ir aprangą. Mokiniai išmoko žaisti
keletą judrių žaidimų, kurie senovėje lavino žmonių
reakciją, vikrumą ir netgi mąstymą. Visiems
labiausiai patiko kepti duoną ant lauže įkaitintų
akmenų. Pasigaminti tešlą buvo lengva, nes ingredientai paprasti: miltai, vanduo ir
druska. Kas keisčiausia, duonos paplotėlius geriausiai
iškepė vaikinai, merginoms, pasirodo, dar yra kur
tobulėti. Taigi kelionė moksleivius nukėlė į gilią praeitį,
kur laikas buvo praleistas
puikiai, įgyta naujų žinių.
Visi liko patenkinti!
Aurėja Dzevečkaitė ir
Arijana Mazurevičiūtė, 3gb
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Žydų genocido dienos minėjimas
Rugsėjo 23-ioji — Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Tą dieną mes, 3g
klasės mokiniai, su istorijos mokytoju Laimonu Kupriūnu vykome į Linkuvos
žydų žudynių vietą. Pagerbdami žuvusius, prie kapo iš akmenukų sudėliojome
žydų simbolį — Dovydo žvaigždę, uždegėme kelias žvakutes ir klausėme
mokytojo tariamos užuojautos dėl įvykusios tragedijos. Po to ėjome prie
Linkuvos sinagogos, kur moksleiviai ir Linkuvos gyventojai skaitė ir prisiminė
Linkuvos žydų, nužudytų Holokausto metu, vardus, pavardes, gimimo metus bei
trumpas gyvenimo istorijas. Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas socialinėje
erdvėje, todėl net ir bet kuriame pasaulio kampelyje gyvenantys žmonės turėjo
puikią galimybę jį stebėti, pagerbti žuvusiuosius. Renginys buvo išties
prasmingas, nuoširdus ir kupinas jautrumo.
3g klasės mokiniai
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Žygiai

Nauji mokslo metai – nauji žygiai
Rugsėjo 19 dieną, šeštadienį, aštuntos klasės mokiniai ir kelios
vienuoliktokės su mokytoja Vita Gudoniene išsiruošė į žygį, skirtą judumo
savaitei. Keliavo maršrutu Dūčiai-Megučioniai-Butėnai-Linkuva. Oras buvo
puikus, švietė saulė. Vienuoliktokės nusprendė į sutartą vietą – Dūčius –
nužygiuoti anksčiau nei aštuntokai, ir pateikti siurprizą - surengti naujokams
krikštynas bei pasiruošti įvairiems žaidimams. Aštuntokus merginos pasitiko
su duona ir druska bei supažindino su būsimomis veiklomis ir už nepaklusnų
elgesį gresiančiomis bausmėmis. Visi nuėjo prie Dūčių tvenkinio žaisti
žaidimų. Vaikai buvo stebėtinai geri ir noriai įsitraukė į visas veiklas.
Vienuoliktokės, krikštydamos naujuosius narius,
nebuvo itin malonios - liepė jiems kelis ratelius eiti
žąsele bei paklūpėti ant žirnių. Taip būsimieji
žygeiviai buvo pakrikštyti ir įspėti, kad ne visada
kelionės būna lengvos. Niekas nenusiminė, visi su
šokiais ir linksmomis dainomis patraukė namų link.
Tą dieną buvo įveikta 10 kilometrų. Visi grįžo
šiek tiek pavargę, bet labai patenkinti!

Arijana Mazurevičiūtė, 3gb

Piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“
Rugsėjo 12d. Linkuvos gimnazijos mokiniai dalyvavo XVIII tarptautiniame
piligriminiame žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą. Mūsų kelionė prasidėjo nuo
Kryžių kalno, kur vyko dalyvių registracija. Dalyvavo jaunimas iš parapijų,
maldos grupelės, ateitininkai, skautai, samariečiai, vienuoliai, mokytojai ir
mokiniai iš įvairių mokyklų. Po registracijos mokykliniu autobusiuku
važiavome iki Gauštvinio ežero. Apžiūrėję gražiąsias apylinkes bei pasistiprinę
kareiviška koše pradėjome piligrimystę pėsčiomis į Tytuvėnus. Eidami
nenuobodžiavome – su kunigais, vyskupu ir kitais tikinčiaisiais kalbėjome
maldas, giedojome giesmes, nuoširdžiom šypsenom ir energingais
pamojavimais sveikinomės su praeiviais. Ilgoje kelionėje susiradome ne vieną naują
draugą, todėl ji neprailgo, skambėjo nuotaikingos kalbos ir juokas. Po 16 km kelio
sustojome pasigrožėti Tytuvėnų bažnyčia, jos architektūra. Reikėjo šiek tiek
atsikvėpti ir pailsėti. Atgavę jėgas tęsėme žygį toliau – pėsčiomis dar 9 km, kol
pasiekėme Šiluvą. Čia dalyvavome Šv. Mišiose prie Šiluvos bazilikos. Turėjome
laiko aplankyti ir Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią. Žygis - be galo gera
patirtis, jis patikrino ne tik mūsų ištvermę, bet ir sustiprino tikėjimą kiekvieno širdy!

Samanta Matulytė, 3ga
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Istorija

Ar mums rūpi miestelio istorija?
Paskutiniame
„Varpelio“
numeryje laikraštuko redakcija
aprašė įspūdžius iš Linkuvos
vienuolyno.
Straipsnelio
pabaigoje keliami klausimai:
„Įdomu, kuo turėtų virsti
vienuolynas? O kokią jo paskirtį
matote jūs?“
Į šiuos klausimus norėčiau
atsakyti gimnazijos muziejuje
rasto
laiško,
rašyto
kraštotyrininko Benedikto Navicko (1946 – 2006), kilusio iš
Plikelių kaimo, žodžiais. Jis buvęs mokytojos F. Mielienės,
vadovavusios muziejui, mokinys, su ja susirašinėjo, yra
dovanojęs muziejui nemažai knygų, albumų, nuotraukų ir kt. eksponatų. Laiškas rašytas 1990
metais, štai keletas žmogaus, lygiai prieš trisdešimt metų susirūpinusio vienuolyno likimu,
minčių: „Būtų protinga vienuolyne įkūrus muziejų iš trijų skyrių: švietimo, etnografijos ir
parapijos. Švietimo skyriuje – medžiaga apie miestelio ir apylinkės mokyklas, mokytojus ir
mokinius, apie žymius žmones ir jų veiklą. Etnografijos
skyriuje – tautodailė (medinės skulptūrėlės, kalvių darbo
metaliniai kryžiai arba jų nuotraukos, audėjų, mezgėjų
eksponatai...) ir buitis (visi buitiniai reikmenys... ar jų
nuotraukos). Parapijos skyriuje – vienuolyno, bažnyčios
istorija, vienuolyno bibliotekos likučiai... O ką, jei
pabandžius gauti tikrų vienuolių karmelitų rūbų? Tuomet
ruošiant muziejų porą celių būtų galima palikti, kokios
buvo vienuolyno metu, ir jose „apgyvendinti“ manekenus
karmelitų rūbais... Greta katalikiškos medžiagos gali būti ir
žydų religinių knygų, sinagogos, vieno kito antkapio
nuotraukų... Žydai nuo seniausių laikų sudarė nemažą
Linkuvos gyventojų dalį... Vienuolyną restauruojant reiktų
atstatyti ir dengtą galeriją, jungusią vienuolyną su bažnyčia.
Taip pajustume ansamblio visumą...“
Taigi dar kartą: O kokią vienuolyno paskirtį matote jūs?

Muziejaus vadovė

Pabiručiai
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Išvyka į Kauną
Pasinaudoję galimybe gauti finansavimą vaikų vasaros stovyklai ir kitai
neformaliojo vaikų švietimo veiklai, pateikėme paraišką NŠV veiklai „Sveikatinimo
akademija“. Sužinoję, kad paraiška patvirtinta, suskubome organizuoti veiklas.
Rugsėjo 23 d. 3a, 3b klasės su savo mokytojomis L.Masilioniene ir L.Kriščiūniene
išvyko į Kauną. Ten, ,,Sveikatai palankus“ studijoje, vaikai gilinosi į sveikos gyvensenos
pagrindus, atliko užduotis, gamino bei ragavo skanų ir sveiką maistą, žiūrėjo spektakliuką
,,Brokoliukas“.
Po studijos nuvykome į Megos pramogų centrą, dalyvavome edukacinėje
programoje Curiocity – mieste smalsiems vaikams.
Žaisdami, eksperimentuodami mokiniai susipažino su
muzikos menu, radijo studijos veikimo principais.
Naudodamiesi interaktyviais stendais, išbandė spalvų
maišymą, kūrė savo šedevrus iš maisto produktų.
Vaikai, lankydami visas žaidybines, edukacines erdves,
atrado naudingos informacijos ir smagios veiklos. Grįžo
laimingi, pilni įspūdžių ir daug ko išmokę.

Mokytojos Ligita ir Lora
Rudenėlis atkeliauja
Gamtos gėrybių pilni sodai ir daržai. Pievose draikosi voratinkliai, beržai tarsi
mažas monetas barsto geltonus lapelius, darželiuose sunkias galvas svarina įvairiaspalviai
jurginai. Atkeliauja ruduo.
Rugsėjo 25 d. pradinukai išbėgo į kiemą pasidžiaugti rudenio spalvomis. Visi iš
gamtinių medžiagų kūrė rudenines mandalas, jomis papuošė gimnazijos parko medžius.
Ateikite pažiūrėti – gražu, džiugu, žaisminga.

Antrokai ir mokytoja Daiva

Sportas
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FUTBOLAS – PUIKU!

Sveiki! Esu Kajus Teodoras Kontrimas, man 11 metų, mokausi 5 klasėje.
Noriu pasidalinti savo pomėgiu, gal ir jūs susidomėsite. Pakruojo sporto centre
futbolo treniruotes pradėjau lankyti nuo antros klasės. Jas lankau kartu su broliu
Joriu. Mus abu paskatino mama ir jau ketvirtus metus 3-4 kartus per savaitę ji mus
veža į treniruotes.
Jaunųjų futbolininkų komandoje
(gimusių 2009, 2010 metais) esu vidurio
puolėjas. Kasmet mūsų komanda dalyvauja
Šiaulių apskrities čempionate. Vykstame
žaisti į Kuršėnus, Kelmę, Akmenę, Radviliškį,
Joniškį. Taip pat žaidžiame ir Lietuvos
čempionate. O labiausiai patinka turnyrai,
kurie trunka visą dieną. Jie vyko Plungėje,
Mažeikiuose,
Pasvalyje,
Biržuose,
Panevėžyje, Utenoje, Kėdainiuose, Marijampolėje ir Dobilėje (Latvija).
Pernai vasarą visa komanda, du treneriai, savivaldybės atstovai ir keletas
mamyčių skridome į Italiją. Milane dalyvavome tarptautiniame futbolo turnyre su
Vokietijos, Prancūzijos, Maltos, Latvijos, Estijos ir
Italijos komandomis. Iš ten grįžau pilnas įspūdžių ir
įgijęs
daug
patirties.
2019-02-16
buvau
apdovanotas kaip geriausias Pakruojo rajono
jaunasis sportininkas.
Labai mėgstu šį sportą, tikiuosi tapti
rezultatyviu futbolininku.
Gal ir jūs susidomėjote
Nesnauskit, lankykit treniruotes!

futbolu?

Įspūdžiai
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Vasarą prisiminus...
Ši vasara – 78 DIENOS! - neabejotinai visiems buvo
pilna džiaugsmo. Mūsų galvos turėjo galimybę
pailsėti nuo visų protui vos suvokiamų chemijos
formulių, fizikinių dėsnių ar sudėtingų kūrinių
analizavimo. Tačiau kiek mūsų, iš tiesų vertindami
atostogas, stengėsi savo laisvą laiką praleisti
turiningai? Ieškodami atsakymo į šį klausimą,
nusprendėme pakalbinti mūsų mokyklos moksleivius
apie jų įsimintiniausius šios vasaros įvykius,
neišdildomus įspūdžius.

Šią vasarą dalyvavau stovykloje „Stiprūs
įvairovėje“. Joje buvo siekiama supažindinti jaunus žmones su įvairiomis aktyvaus
pilietiškumo formomis (savanorystė, dalyvavimas jaunimo politikoje, projektų inicijavimas
savo bendruomenėje, valstybės gynimas), lavinti komandinio darbo įgūdžius ir suteikti
galimybę susipažinti su jaunimu iš visos Lietuvos. Labai džiaugiuosi, kad turėjau progą
dalyvauti šioje stovykloje. Jos dėka panorau rimčiau įsitraukti į savo bendruomenės veiklą.
Dėl to planuoju greitu metu pradėti savanoriauti bei susidomėjau keliomis Lietuvos jaunimo
organizacijomis. Išmokau geriau dirbti komandoje, įsiklausyti į kitų žmonių nuomones ir
demokratiškai priimti sprendimus. Labiau pažinau save ir supratau, kokius savo trūkumus
norėčiau taisyti. Susipažinau su daugeliu labai įdomių ir unikalių žmonių, su jais smagiai
praleidau laiką.
Aldas Kleinas
Kiekvieną
vasarą
LVJUC
organizuoja šokių stovyklas. Ši vasara –
ne išimtis. Kadangi man patinka šokti,
tokios stovyklos nepraleidžiu, kasmet
joje dalyvauju. Ten visą savaitę mes
išbandome savo jėgas šokio srityje,
atliekame komandines užduotis, ruošiame
renginius bei smagiai leidžiame laiką.
Giliausius įspūdžius paliko pažintis su
garsiais šokėjais ir naktį vykęs žygis, kai
pakelti viduryje nakties turėjome atlikti
įvairias užduotis.
Ši stovykla man suteikė galimybę susipažinti su naujais šokių stiliais bei smagiai ir
produktyviai praleisti vieną vasaros savaitę.
Eimantė Valionytė
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Išauš rytas ir paskutinius miego likučius išvaikys vėsus rytmečio oras.
Lygiai 8:45 val. žvali ir kaip visuomet energinga Austėja tavęs jau lauks ryto
mankštoje. Vadovei pristatant šios dienos veiklas, visi prie laužavietės
pusryčiaus ir gers ką tik nuo laužo nukeltą karštą arbatą. Gamtoje vyks judrieji
žaidimai, įvairios rungtys, estafetės bei komandinės užduotys. Kūrybiškumas –
būtinas! Kiekvienas laužys galvą, kaip kuo originaliau save išreikšti. Vakaras
pasibaigs jaukiu visų dalyvių susibūrimu prie laužo, stebint pamažu
ryškėjančias žvaigždes jau tamsiame dangaus skliaute. Ir visa tai – tik vienos
dienos ištrauka iš vasaros stovyklos „Mitų griovėjai“, inicijuotos LVJUC
vadovės Renatos Dambrauskaitės Pėželienės. Įsitikinome, kad pažadėta gera
nuotaika ir nepamirštami įspūdžiai išsipildė su kaupu!
Gabrielė Meškonytė

Linksmasis kampelis
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Linksmai apie nuotolinio mokymosi
privalumus ir trūkumus
+ Statistiškai žiūrint, pirmą kartą VISI mokiniai sąžiningai dėvėjo uniformas. Tiesa,
+ Statistiškai žiūrint, pirmą kartą VISI mokiniai sąžiningai dėvėjo uniformas. Tiesa,
tuo laiku tai buvo arba chalatai, arba švarkai ant nuogų kūnų.
tuo laiku tai buvo arba chalatai, arba švarkai ant nuogų kūnų.
+ Nežinant atsakymo, mokinius visuomet gelbėdavo „nevykęs interneto ryšys“.
+ Nežinant atsakymo, mokinius visuomet gelbėdavo „nevykęs interneto ryšys“.
+ Niekados nereikėjo laukti pietų pertraukos – kiaušinienę galėjome keptis ir per
+ Niekados nereikėjo laukti pietų pertraukos – kiaušinienę galėjome keptis ir per

chemiją.
chemiją.
+ Mokytojos
žodžiai
„atsiųskite
darbą
šiandien“
suteikė galimybę
darbus nusiųsti
+ Mokytojos
žodžiai
„atsiųskite
darbą
per šiandien“
suteikė galimybę
darbus nusiųsti

iki 23:59 h.
iki 23:59 h.
+ Nenorėjai dalyvauti pamokoje? Viskas gerai, tereikėjo persivadinti savo vardą į
+ Nenorėjai dalyvauti pamokoje? Viskas gerai, tereikėjo pasivadinti
„connecting...“.
„connecting“.

- Dažnokai klasiokai išgirsdavo ne tik tavo atsakymą, bet ir tavo mamos vardinamą

-

Dažnai klasiokai išgirsdavo ne tik tavo atsakymą, bet ir tavo mamos vardinamą

būtinųbūtinų
pirkiniųpirkinių
sąrašą. sąrašą.
- Mokantis namie, išryškėjo naujas priešas – šaldytuvas.
- Pasiaiškinimas „namų darbus palikau namie“ neteko prasmės.

-

Mokantis namie, išryškėjo naujas priešas – šaldytuvas.

- Vyravo didesnė tikimybė suprasti matematiką nei laiku atsikelti į pirmą pamoką.
+ Pirmą kartą VISI mokiniai sąžiningai dėvėjo uniformas. Tiesa, tuo laiku tai buvo

-

Pasiaiškinimas „namų darbus palikau namie“ neteko galios.

arba chalatas, arba švarkas ant nuogo kūno.
+ Nežinančius atsakymo mokinius visuomet gelbėdavo „nevykęs interneto ryšys“.

-

Vyravo didesnė tikimybė suprasti matematiką nei laiku atsikelti į pirmą pamoką.

+ Nereikėjo nė pietų pertraukos laukti – kiaušinienę galėjome keptis kad ir per
chemiją.
+ Nenorint atsakinėti pamokoje tereikėjo persivadinti - „connecting“.

+ Mokytojos žodžiai „atsiųskite darbą šiandien“ suteikė galimybę nusiųsti iki 23:59 h.
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