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„Pavasaris iš tolimų kelionių nusileido
Ir atnešė ramybę širdžiai tavo...“
Oskaras Milašius „Pavasario giesmė“
Deja, vasario 24-osios rytą pasaulis atsibudo kitoks, neramus,
apstulbęs ir sukrėstas. Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją
į Ukrainą. Niekas negalėjo pagalvoti, kad visai čia pat, Europoje
aidės sprogimai, žus žmonės, liesis nekaltų žmonių kraujas...
Ukrainoje jau daugiau nei mėnesį tęsiasi karas... Didžiausias
karinis konfliktas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo. Ši karinė
agresija sujaudino viso pasaulio žmones, kurie palaiko ukrainiečių
kovą už laisvę. Ši nepaprastai drąsi tauta kovoja ne tik už savo šalį,
bet ir už mus visus.
Mūsų gimnazijos bendruomenė palaiko Ukrainos
nepriklausomybės kovą.

Vasario 28 dieną dalyvavome Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos
inicijuotoje visuotinėje nuotolinėje istorijos pamokoje apie Ukrainos istoriją, valstybingumo
šaknis, apie dažniausiai girdimus melus apie Ukrainą. Taip su visos Lietuvos mokyklomis
išreiškėme paramą Ukrainai.
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Ukrainos žmonėms reikalinga ne tik moralinė, bet ir materialinė parama. Todėl visą
savaitę gimnazijos Mokinių parlamentas rinko aukas Ukrainai. Surinkta 328.41 Eurų.
Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios akcijos.

Kovo 10 dieną organizavome eiseną, skirtą Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 32-osioms metinėms paminėti. Šį žygį taip pat skyrėme ir Ukrainai.

Šią iškilmingą dieną sveikinome naujai išrinktą 2022 metų Garbės gimnazistę,
4gb klasės mokinę Eglę Mickeliūnaitę. Eglutė atsiuntė padėką, kurią spausdiname
šiame laikraštuko numeryje.
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PADĖKA
Norėčiau nuoširdžiai padėkoti mokytojų tarybai už palaikymą ir įvertinimą, kad
galiu džiaugtis Garbės gimnazistės titulu. Labai malonu būti įvertintai mokytojų, kurie
iš visos širdies atsidavę savo darbui.
Dėkoju klasės draugams už pasitikėjimą manimi, už buvimą kartu.
Jaučiuosi be galo dėkinga savo šeimai. Mamai ir tėčiui tariu „ačiū” už nuolatinį
rūpestį, palaikymą ir nuoširdų tikėjimą manimi. Brolis Gintaras - mano autoritetas nuo
pat vaikystės. Jo ryžtas, atkaklumas ir aistra mokslui bei darbui skatina mane siekti
svajonių ir aukštumų!
Savo pirmajai Mokytojai Ligitai Masilionienei esu dėkinga už suteiktas žinias,
įskiepytas vertybes ir išugdytą meilę mokslui. Ačiū, kad visada pasitikėjote manimi.
Jūsų rūpestis ir švelnumas, Mokytoja, visada išliks mano širdyje.
Labiausiai norėčiau padėkoti savo auklėtojai Linai Alekseriūnienei. Auklėtoja
mus globoja nuo pat 5-os klasės ir nenustoja mumis rūpintis iki šiol. Jos patarimai,
kartais ir griežti pamokymai priverčia susimąstyti ir tuo pačiu dar labiau skatina
nesustoti ir eiti pirmyn. Tik su Jūsų, Auklėtoja, nuoširdžia pagalba ir auksine kantrybe
mes sugebėjome tiek daug nuveikti ir pasiekti.
Visiems gimnazistams linkiu nepamiršti mokyklos tradicijų puoselėjimo ir
pagarbos sau bei kitiems. Svarbu, kad mokymosi aplinka būtų jauki ir maloni mums
visiems. Taip pat skatinu ne tik svajoti, bet ir sunkiai dirbti, kad tos svajonės virstų
realybe. Tik atkaklus darbas ir tinkamas nusiteikimas gali atnešti puikius rezultatus.
Tikėkite savo jėgomis ir niekada nepasiduokite sunkumams ir blogoms emocijoms!
Sėkmės moksluose ir gyvenime!
Eglė Mickeliūnaitė
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„Mes vėl drauge“
Vasario paskutinį šeštadienį Linkuvos gimnazijos bendruomenė susirinko į tradicinį
abiturientų susitikimą „Mes vėl drauge“. Vakaras vyko nuotoliu Microsoft Teams programos
platformoje. Šeštadienio vakarą virtualiai susitiko 97-osios ir 98-osios laidų abiturientai, mokytojai,
svečiai. Renginį profesionaliai vedė 98 –osios laidos abiturientės Arijana Mazurevičiūtė ir Agnė
Kaupaitė ( merginos aktyvios mano pagalbininkės - gimnazijos laikraštuko „Varpelis“ redkolegijos
narės).
Gimnazijos direktorė Daiva Danielienė kreipėsi į vakaro dalyvius: ,,Sveikinuosi su Jumis,
turėdama didelę viltį – labai norėtųsi su visais susitikti akis į akį, ne nuotoliu. Praėjo tik pusmetis nuo
Brandos atestatų įteikimo. Mieli Vaikai, džiaugiamės, kad grįžtate, norite pakalbėti apie savo sėkmės
istorijas. Tikiuosi, kad pusmetis, prabėgęs ne Linkuvoje, yra sėkmingas, jis toks ir bus po metų, po
kitų, po dešimtmečio. Pokyčiai vyksta visame pasaulyje, mokykloje jie kitokie. Baigiantis
praėjusiems mokslo metams su gimnazija atsisveikino ilgametės šios mokyklos mokytojos Birutė
Deveikienė, Vida Kilčiauskienė, Dalė Tamašaitienė, direktorius Vaclovas Stapušaitis, prie kurio ir
man buvo didelė garbė augti. 98- ajai gimnazijos laidai linkiu sėkmės, noriu ir tikiu, kad po metų ir
jūs pasakosite apie savo patirtis.“
Renginio vedėjos pakvietė 97-osios laidos abiturientus pasidalinti prisiminimais apie
gimnazijoje praleistus metus, savo patirtį, studentišką gyvenimą, studijas, gyvenimą didmiestyje.
Nojus Praniulis, VDU Žemės ūkio akademijos pirmo kurso studentas, studijuojantis žemės
ūkio mechanikos inžineriją, džiaugėsi savo pasirinkimu ir studijomis. Mokytis sunku, mokytis
reikia.Vaikinui mechanikos sritis, žemės ūkio sritis tinka ir patinka, nes jis yra gamtos žmogus. Šias
studijas galėtų rinktis ir daugiau abiturientų, nes tokių specialistų Lietuvai reikia. Gaila, kad
vidurinėje mokykloje prasnausta daug valandų...
Austėja Leimontaitė studijuoja KTU taikomąją chemiją. „Jau mokykloje žinojau, kad chemija
bus mano gyvenime! Nors besimokant gimnazijoje sumaišties buvo. Savo sprendimo nesigailiu.
Nepastebėjau, kaip pralėkė pirmasis semestras universitete, didmiestyje. Kaunas buvo nepažįstamas,
ilgėjausi namų, ramybės, mamos gaminto maisto. Pasiilgau Auklėtojos, mokykloje mėgtų dalykų ir
mokytojų. Pamenu pirmąsias chemijos pamokas pas mokytoją Vitą Gudonienę. Iššūkių yra, taip pat
ir bemiegių naktų. Domiuosi, kokiomis nuotaikomis gyvena gimnazija“, - įspūdžiais dalinosi
Austėja.
Ugnė Zinkevičiūtė studijuoja KTU elektronikos inžineriją .“ Jeigu reikėtų iš naujo rinktis
tolimesnį savo kelią, rinkčiausi tą patį, nes čia galinti save realizuoti. Didmiestis irgi buvos
svetimas... labai svarbus savarankiškumas, sugebėjimas planuoti dienos veiklas, tolimesnį gyvenimą,
savo finansus. Labai praverčia dar mokykloje įgytos žinios, teorija, išsiugdyta disciplina ir tvarka.
Patarimas besirenkantiems tolimesnį kelią – neklausyti kitų patarimų, spręsti pačiam“, - savo
draugams antrino Ugnė.
Renaldas Kanapeckas mokosi Vilniaus universitete: ,,Rinkausi tarp biologijos ir chemijos.
Man artimesnis chemijos mokslas, kuris siejasi su kasdienybe, mūsų buitimi. Juk chemija padeda iš
nieko padaryti bet ką! Mokytis sunku, ypač fiziką, matematiką. Nuo mokyklos laikų vis dar neišnyko
egzaminų baimė, kartais pritrūksta motyvacijos, ypač sprendžiant sudėtingą uždavinį. Universitete
laisvas paskaitų grafikas, tačiau stengiuosi jas lankyti. Puikūs ir motyvuojantys dėstytojai. Pasiilgau
gimnazijos šilto bendruomeniškumo jausmo, nes studentai labai susiskaldę...“
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Erika Plačiakytė Vilniaus universitete studijuoja mediciną. „Nežinojau, ar tai bus mano sritis.
Visada domino anatomija. Supratau, kad neklydau, pataikiau, ji „prilipo“, priaugo. Mokomės daug
teorinių dalykų, labai daug informacijos ir mažoka laiko viską išmokti, įsisavinti. Manau, kad norint
kažką gyvenime pasiekti, reikia daug dirbti, pats turi norėti suprasti ir išmokti“, - savo pasirinkimu
džiaugėsi mergina.
Skirmantė Juškaitė pasirinko studijuoti genetiką Vilniaus universitete. „Biomedicina –
perspektyvi sritis. Bet tai nėra ta sritis, kurią norėčiau studijuoti, Vis dar ieškau savęs. Manau, kad
žmonės turi ieškoti ir nebijoti klysti. Svarbi motyvacija, tvirtas žinojimas, ką norėtum daryti, išmokti,
nors priimti sprendimus nėra lengva. Vilniuje greitai pritapau, turiu draugų, susiradau darbą“, kalbėjo Skirmantė.
LR seimo narys Liudas Jonaitis padėkojo Linkuvos bendruomenei už kartu praleistą vakarą ir
spektaklį.
,,Nors pro savo namų langą matau gimnazijos pastatą ir šiandien vakarą tamsius jos langus,
tačiau šviečia Teams platformos langeliai, Jūsų akys, pulsuojanti jaunystė ir pavydo jausmas... Kaip
gerai, kad yra „Lionkavos tradicija“– seniausia šios gimnazijos tradicija. Tai didelis, svarbus dalykas,
ypač šiomis dienomis. Šios mokyklos mokiniai vaidindavo jau nuo 1917 metų ir padarydavo tikrą
šventę miestelio, aplinkinių kaimų gyventojams. Net per karą Linkuvoje vykdavo spektakliai! Ačiū
mokiniams, mokytojams už išsaugotą tradiciją. Nors šiandien mus visus vienija Teams programa,
labai norėtųsi susitikti gyvai“, - atviravo Pakruojo rajono mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius.
,,Esu laiminga, didžiuojuosi mokykla, tradicijomis. Ačiū už gražų vakarą. Dar yra laiko,
džiaukitės, branginkite laiką su draugias ir mokytojais. Kad ir koks gyvenimas sunkus, būkite
laimingi. Myliu Jus“, - dėkojo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona
Gelažnikienė už pakvietimą dalyvauti tradiciniame gimnazijos susitikime.
Susitikimo dalyviai žiūrėjo gimnazistų spektaklį „Mirta Činčiberaitė arba 15 000 litų“ (pagal Stasio
Žemaičio komediją“.
Inga Ušinskaitė
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Pirmokų Šimtadienis
Linkuvos gimnazijos pirmokai jau 100 dienų keliauja į mokyklą. Ši šventė buvo simboliškai
paminėta vasario pabaigoje. Vaikai visą savaitę vykdė
integruotas veiklas. Skaičiavo įvairius daiktus 100 ribose ir
lygino daiktų masę, iš šimto smulkių daiktų kūrė koliažus,
piešė, kaip save įsivaizduoja po 100 metų. Vaikai lauke
suposi šimtą kartų ant sūpynių ir stebėjo laiką, kiek
minučių tai užtrunka. Rašė žodžius, kol pasiekė šimto
raidžių arba žodžių ribą, atliko tyrimą, kiek stiklinėje užima
vietos 100 vandens lašų. 1a klasė iš druskos tešlos gamino
Šimtadienio pakabukus ir medalius, o 1b klasė kūrė
Šimtadienio kepuraites.
Integruotoje fizinio ugdymo, matematikos ir
pasaulio pažinimo pamokoje vyko draugiškos
abiejų klasių varžytuvės. Visi vaikai atliko
užduotis imituodami šimtakojį. Teko darniai ir
sutartinai judėti, kad pavyktų išraityti įvairiausias
figūras. Mokinukai, susikibę už rankų, siuntė lanką
ratu, įveikė kliūčių ruožą, dalyvavo estafetėse. Abi
klasės rungtyniavo, kas greičiau šaukšto pagalba
perneš saldainius iš vieno dubenėlio į kitą.
Varžytuvės baigėsi draugiškais rankų
paspaudimais ir apsikabinimais bei prizų –
Atlikdami integruotų veiklų užduotis, pirmokai
saldainių dalybomis.
pasisėmė puikių emocijų. Šimtadienio proga vaikai
palinkėjo vienas kitam išmokti gerai skaityti, linkėjo
sėkmės moksle, būti draugiškais, linksmais, geros
nuotaikos, kad visiems klasėje būtų gera kaip šeimoje.
Agnė Kaupaitė
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Liko šimtas dienų...
Kovo 4 dieną 4a ir 4b klasės šventė svarbią šventę – šimtadienį. Tik tiek liko laiko pradinėje
mokykloje. Šiai šventei buvo skirta daug
įvairiausių veiklų. Vaikai labai išradingai
pristatinėjo savo darbelius, šimtuko tematika,
sprendė ir kūrė užduotis matematikos pamokoje,
o per informatikos pamoką programavo Skratch
programoje. Taip pat ketvirtokai rašė rašinėlį
„Ką man reiškia 100 dienų“.
Labai svarbu paminėti ir tai, kad mokiniai visus
šios dienos darbus ir darbelius skyrė Ukrainai.
Įveikę visas užduotis vaikai galėjo pasmaližiauti
- valgė gardų tortą bei dalinosi dienos
įspūdžiais!
Agnė Kaupaitė

Užgavėnės

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

Žiema suskubo išeiti. Gal už tai turėtume dėkoti pradinukams? Nes jie išvijo žiemą ir įsileido
pavasarį. Visos pradinės klasės gaminosi kaukes, persikūnijo į įvairius Užgavėnių personažus.
Trečiokai sprendė uždavinius apie Užgavėnes, o ketvirtokai kepė blynus. Pirmokai per
Užgavėnes taip pat gamino kaukes, tepė ir valgė vaflius su kondensuotu pienu, gėrė kakavą,
susipažino su Užgavėnių kilme, tradicijomis, kaukių gaminimo technikomis. Po to vaikai
išbildėjo į kiemą, o prisijungus kitoms pradinukų klasėms, visi pasirodė savo kaukes, žaidė, šoko
ratu ir dainavo ,,Šiaudų batai". Mažieji trypė, šaukė, plojo rankomis ir vijo žiemą lauk.
Pirmokams ypač patiko gaminti kaukes ir skanauti vafliukus. Įspūdžių buvo išties daug!
Agnė Kaupaitė
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MOKSLININKAI VIENAI DIENAI
Kovo 22-oji diena mums, vyresniųjų klasių gimnazistams, buvo kitokia, nei įprastai. Šią
dieną mokyklinius švarkus pakeitėme į sniego baltumo laboratorijos chalatus, nes lydimi
chemijos mokytojos Vitos Gudonienės, vykome į VU Šiaulių akademijos STEAM centro
chemijos laboratoriją. Ten atlikome tiriamąjį darbą – „Dažikliais užterštų nuotekų valymas
aktyvintomis anglimis“.
Kadangi vanduo yra naudojamas įvairiose žmogaus veiklos srityse, jis neretai užsiteršia
nuotekomis, įvairiais organiniais, naftos produktais. Patekęs į gamtinę aplinką toks nevalytas
vanduo gali sukelti begalę bėdų, todėl iš jo būtina išvalyti visas pavojingas nuotekas. Šio
užsiėmimo metu mes sužinojome, kad tirpių organinių medžiagų pašalinimui veiksmingiausia
priemonė yra aktyvuota anglis. Atlikome visą trijų valandų tyrimą, kurio metu išanalizavome
anglies gebėjimą adsorbuoti pigmentą, įvertinome išvalymo efektyvumą. Dirbdami su
specialiosiomis priemonėmis (pvz: spektofotometru, kompiuterine progama, automatinėmis
pipetėmis) ir matematiškai skaičiuodami rezultatus, mes jautėmės esą tikri mokslininkai.
Šis apsilankymas laboratorijoje mums visiems suteikė patirties, susipažinome su
mokslininkų darbu, įgijome naujų žinių ir įgūdžių. Buvo be galo įdomu viską išbandyti
patiems ir papildyti savo žinių bagažą. Už chemijos pamoką kitaip tariame nuoširdžiausą ačiū
mūsų chemijos mokytojai Vitai Gudonienei.
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Mūsų gimnazijos mokinių įspūdžiai po užsiėmimų STEAM centre:
Eglė Mickeliūnaitė, 4gb klasės mokinė: „Buvo labai įdomu atlikti eksperimentinį tyrimą
STEAM centro chemijos laboratorijoje. Įsitikinau, kad aktyvuota anglis puikiai išvalo dažikliu
užterštą vandenį bei dirbdama su įvairiais cheminiais indais ir prietaisais įgavau daugiau patirties.
Laikas buvo praleistas prasmingai!“
Aurėja Dzevečkaitė, 4gb klasės mokinė: „Darbas chemijos laboratorijoje praėjo sklandžiai,
buvo įdomu atlikti tikslius matavimus, dirbti su prietaisais, kurių mūsų mokykla neturi. Trys valandos
susikaupimo ir rimtos veiklos pralėkė žaibiškai, o įspūdžių spėjome prisikrauti pilną bagažą.
Džiaugiuosi, kad turėjome galimybę ir mes, dvyliktokai, dalyvauti šiame eksperimentiniame tyrime!“
Aldas Kleinas, 4gb klasės mokinys: „Nesigailiu, kad dalyvavau. Nepaisant to, kad savo
ateities nesieju su chemija, buvo įdomu atlikti bandymus bei susidaryti šiokį tokį laboratorinio darbo
įvaizdį. Tikiuosi, kad gimnazija ir toliau stengsis organizuoti tokias praktines veiklas. Jos tikrai būtų
naudingos ir įdomios mokiniams.“
Gabrielė Meškonytė
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