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Nepastebimai greitai pralėkė rugsėjis, kupinas prasidėjusio įtempto
darbo. Rudeniškomis spalvomis džiugino spalio mėnuo, prabėgo paskutinis
rudens mėnuo – lapkritis...
Gruodis... Beveik visą gruodžio mėnesį tęsiasi Adventas - prieškalėdinis
susikaupimo, apsivalymo, pasiruošimo laikotarpis, laukiant Kristaus atėjimo
pasaulin šventės- šv. Kalėdų. Tebūna šios šventės kupinos tikėjimo, ramybės,
pasiaukojimo ir Dievo artumo.
Adventas – trumpiausių metų dienų ir ilgiausių naktų metas, kada
labiausiai pasiilgstame šviesos. Tamsos metą kviečiame praskaidrinti nauju
gimnazijos laikraštuko numeriu. Malonaus skaitymo!
Laikraštuko redakcija
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Gruodis jau persirito į antrąją pusę, baigiasi metai...
Atsigręžusi matau, kad jų būta įdomių, nevienareikšmiškų,
pagardintų gausybe įvykių, draudimų, ribojimų. Ir vis dėlto šie
metai buvo puikūs – juk tai mūsų gyvenimo metai! Kai kam
šypsojosi sėkmė, kai kas galbūt pagavo laimės paukštę.
Nenusiminkite, jeigu jums atiteko tamsesnis likimo rėžis...Juk
visada išaušta nauja diena ir likimo ratas mus įsuka į naują verpetą...
Mieli Mokiniai, Mokytojai, Tėveliai, ugdymą aprūpinantys
Darbuotojai, lai kiekvieno iš Jūsų kasdienybę skaidrina artimų,
mylimų žmonių dėmesys! Tegul šv. Kalėdos alsuoja ramybe, įneša
džiugesio, susiklausymo, šiltų jausmų artimui. Tegul Naujieji mums
visiems dovanoja bendrystę, pagarbą, pasitikėjimą vienas kitu, norą,
galimybes dirbti ir švęsti!
Direktorė Daiva Danielienė
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„Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga norėčiau palinkėti gimnazijai
vieningumo, rimtumo, kad ateinantys metai būtų kupini naujų iššūkių,
renginių, ilgų gyvavimo metų, puikių rezultatų, kurie garsintų mūsų
gimnazijos vardą. Saugių, šiltų ir gerų šv. Kalėdų ir Naujųjų metų!
Būkite sveiki!“
Gabrielė
***
„Linkiu visai gimnazijos bendruomenei linksmai sutikti gražiausias
metų šventes, pamiršti visus sunkumus, blogybes, sunkmetį. Linksmų
šv. Kalėdų ir Naujųjų 2022 metų!“
Liudas
***
„Per pandemiją išeikvojome daug jėgų ir nervų. Todėl linkiu, kad
ateinantys metai mums visiems atneštų tik sėkmę, kad situacija ir
gyvenimas pagerėtų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.“
Gabija
***
„Savo mokyklai linkiu naujų ir įkvepiančių idėjų! Visiems gimnazijos
mokytojams norėčiau palinkėti kantrybės ir geros sveikatos!
Mokiniams linkiu motyvacijos, taip pat atkakliai siekti savo tikslų! “
Smiltė
***
„Gruodis, paskutinis metų mėnuo... Tuoj atversime naują 2022-ųjų
metų lapą. Išsikelsime naujus tikslus, vėl svajosime, džiuginsime savo
šeimos narius, draugus, pažįstamus. Lauksime švenčių ir tikėsimės
geresnių laikų. “
Ignė
***
„ Linkiu jums gražių ir įdomių švenčių! Geros nuotaikos, daug laimės
ir kalėdinių dovanų. Išlikite tokie, kokiais esate.“
Daugirdas
***
„Džiaugsmingų šv. Kalėdų! Linkiu gerai praleisti laiką su šeima.
Džiaugtis, kalbėtis su artimaisiais, pradžiuginti juos mielomis
dovanėlėmis.“
Goda
***
„Linkiu visiems daug laimės, stiprios sveikatos, kalėdinių dovanų ir
gerų 2022-ųjų metų. Svarbiausia- nesirkite ir į viską žiūrėkite
optimistiškai. “
Domantas
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Kuo gyvena gimnazijos mokiniai? Kaip jiems sekasi, kokie jų pomėgiai, ką jie veikia
laisvalaikiu? Kviečiame paskaityti interviu su 8 klasės mokine Gabriele Gaigalaite.

Mėgstu aktyvų gyvenimą
Kokius būrelius lankai ir kokia veikla užsiimi laisvalaikiu?
Lankau krepšinio, šokių, gitaros, dainavimo būrelius ir ansamblį. Po pamokų skubu į muzikos mokyklą
Pakruojyje. Ir taip jau septinti metai. Groju ir dainuoju Linkuvos kultūros centro jaunimo muzikinėje
grupėje „Septima“ bei džiazo studijoje, dainuoju ir Linkuvos kultūros centro moterų chore „Mūša“. Be
to, esu savanorė Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Linkuvos filiale.
Savaitgaliais lankausi Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centre, šoku grupėje „Erdvė“, sekmadieniais
giedu Linkuvos bažnyčios chore.
Nuo kelerių metų pradėjai dainuoti? Kaip pajutai meilę muzikai?
Pradėjau dainuoti nuo ketverių metukų. Dar būdama labai maža namuose mėgdavau dainuoti prieš
veidrodį ir įsivaizduoti, kad esu dainininkė. Per vienas Kalėdas gavau dovanų žaislinę gitarą ir nuo to
laiko pradėjau domėtis muzika. Muzikos mokytoja Daiva Kacilevičienė, pastebėjusi mano polinkį
muzikai, pradėjo mokyti mane dainuoti. Pradėjau dalyvauti įvairiuose renginiuose, konkursuose. Labai
greitai įveikiau scenos baimę ir pripratau prie publikos.
Kaip sekasi planuoti laiką ir viską suspėti?
Planuoti laiką nėra sunku. Svarbiausia nuosekliai susidėlioti prioritetus, gražiai sutarti su mokytojais,
vadovais. Pasitaiko tokių dienų, kai namie beveik nebūnu. Grįžtu vėlai vakare, paruošiu namų darbus ir
einu miegoti. Nepaisant to, aš labai mėgstu aktyvų gyvenimą, pilną įvairių užsiėmimų.
Ne paslaptis, kad dažnai dalyvauji įvairiuose renginiuose ir konkursuose. Ką tau duoda dalyvavimas
juose?
Dalyvavimas renginiuose ir konkursuose palieka daug įspūdžių bei padeda kaupti patirtį. Kartais tenka
ne tik dainuoti, bet ir vesti renginius. Po koncertų, įvairių pasirodymų scenoje labai gera matyti
artimųjų, draugų ir pažįstamų žmonių palaikymą, žiūrovų šypsenas veiduose, girdėti pagyrimus ir šiltus
padrąsinimo, padėkos žodžius. Todėl esu visiems labai dėkinga.
Gal žinai, ką norėtum veikti ateityje? Kokia profesija, veikla tave domina?
Dar tiksliai nežinau... Sunku išsirinkti kažką konkretaus, nes mane domina tiek daug įvairių dalykų!
Žinoma, norėčiau dirbti įdomų darbą, kuriame būtų daug veiklos ir nereikėtų sėdėti vienoje vietoje.
Visada svajodavau apie muzikos mokytojos darbą arba apie dainininkės profesiją, bet dar nesu tvirtai
apsisprendusi.
Arijana Mazurevičiūtė
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Tęsiame pažintį su šiais mokslo metais mūsų gimnazijoje pradėjusiais dirbti mokytojais. Eglė ir
Aurėja kalbina tikybos mokytoją Neringą Sinkevičienę.

Didžiausia vertybė - gyvenimas
Kokios emocijos užplūdo, kai gavote pasiūlymą dirbti Linkuvos gimnazijoje?
Nuostaba, nes kol pavaduotoja Vita Vilimienė nepaaiškino situacijos, tol tas jausmas buvo. Tačiau,
kai viskas tapo aišku, tada užplūdo džiaugsmas, kad man buvo pasiūlytas šis darbas. Vadinasi, aš
esu čia reikalinga.
Kokie principai Jums svarbiausi darbe? Kokios savybės reikalingos, kad būtum geras mokytojas?
SĄŽININGUMAS ir ATSAKOMYBĖ. Nuoširdumas viskam, ką darai. Įsiklausymas ir supratimas.
Profesionalumas. Manau, kad šios savybės reikalingos būti Žmogumi, būti Mokytoju, būti bet
kurios profesijos atstovu.
Kokie dalykai Jums suteikia džiaugsmo, prasmės pojūtį?
Didžiausias džiaugsmas ir prasmė – kai esi reikalingas, kai gali dalintis savo jausmais, norais,
idėjomis su kitais. Juk kai daliniesi su kitais, viskas sugrįžta šimteriopai.
Kokios vertybės Jums svarbios?
Man didžiausia vertybė yra gyvenimas, o kokį tu jį susikursi, priklauso tik nuo tavęs paties.
Ko palinkėtumėte Linkuvos gimnazijos bendruomenei?
Dėkoju Dievui ir žmonėms, kurių dėka esu čia. Kol kas tai nauja bendruomenė, todėl dar daug ko
reikia išmokti, perprasti, susipažinti su kolegomis, su mokiniais, su personalu. Norėčiau kuo
greičiau įsilieti į gimnazijos gyvenimo ritmą. Dėkoju už tikėjimą ir pasitikėjimą. Linkiu visiems
įsiklausymo, supratimo ir sveikatos. Šie dalykai padeda judėti į priekį.
Dėkojame už pokalbį.
Eglė Mickeliūnaitė ir Aurėja Dzevečkaitė
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Šiurpusis penktadienis
Šiais metais mūsų gimnazija vėl šventė Heloviną! Mokiniai šiai
šventei ruošėsi itin atsakingai. Vieni įsikūnijo į raganos personažą, kiti
tapo vampyrais, buvo ir burtininkų, ir mumijų, ir kitokių šiurpą keliančių
personažų. Nuo mokinių neatsiliko ir mokytojai. Jie, pasitelkę savo
vaizduotę, taip pat ypatingai pasipuošė Helovino proga.
Trečio aukšto fojė buvo padarytos puikios, Helovino atmosferą ir
nuotaiką perteikiančios dekoracijos, prie kurių mokiniai galėjo įsiamžinti.
Per pertraukas skambėjo šiurpą kelianti muzika. Pradinukai klasėse žaidė
žaidimus, valgė Helovino užkandžius: vorus, dantis bei sliekus. Mūsų
gimnazija linksmai pasitiko rudens atostogas!
Agnė Kaupaitė
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Sveikinome gimnazijos Mokytojus
Spalio 5 dieną gimnazijoje minėjome Tarptautinę Mokytojų dieną. Kol pirmą pamoką
mokytojai ilsėjosi nuo savo pareigų, vyresniųjų klasių gimnazistai turėjo galimybę išbandyti savo
jėgas ir persikūnyti į mokytojus. Išbandę ir pasitikrinę savo jėgas „naujame darbe“, mokiniai aptarė
savo patirtį. Pasirodo, kad mokiniai mokytojo darbą įsivaizdavo truputį kitokį, lengvesnį. Visai ne
tokį, kokį spėjo patirti savo kailiu per 45 minutes. Visi vieningai nusprendė, kad mokytojai – patys
tikriausi herojai!
Po pamokų mokytojai buvo pakviesti į mokyklos aktų salę, kurioje jų laukė 4 g klasės
mokiniai. Abiturientai mokytojams parodė nuotaikingą šventinę programėlę. Paskui buvo pravesta
„Pamoka kitaip“. Pamoką pedagogams vedė abiturientai. Susiskirstę į komandas, mokytojai
dalyvavo proto mūšyje „Kas? Kaip? Kada?“, kurį sudarė trys turai. Proto mūšio dalyvių laukė saldūs
prizai už aktyvų dalyvavimą.
Šventinę programą užbaigėme kūrybine užduotimi – sveikinimais klasių auklėtojams.
Sveikinimai buvo paruošti ir nufilmuoti iš anksto. Juose skambėjo nuoširdžios padėkos ir
nuotaikingi palinkėjimai, dainos klasių auklėtojams. Mokiniai mūsų gimnazijoje išties labai
kūrybingi, o auklėtojai, mokytojai yra mylimi ir gerbiami!
Šventė praėjo, tačiau savo mokytojams turėtume dėkoti už begalinę kantrybę ir ištvermę,
pasišventimą savo darbui. Nuoširdus Jums AČIŪ!
Gabrielė Meškonytė
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