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„Baigėsi katino dienos...“
Išaušo vėsokas, trumpalaikio nakties lietaus nupraustas Rugsėjo 1-osios rytas. Vasarėlė jau
suskubo su mumis atsisveikinti, rudenėja... Rugsėjo 1-osios rytą nuskambėjo mokyklinis skambutis,
paskelbęs naujų mokslo metų pradžią. Jau 104-ąjį kartą Linkuvos gimnazija pasitinka savo
mokinius. Šis rugsėjis - paskutinis 99-osios laidos abiturientams ir pirmasis šios mokyklos
pirmokėliams. Gimnazijos duris šiais mokslo metais pravėrė 319 mokinių.
Ankstų rytą mokiniai skubėjo į pirmąją
mokslo metų pamoką pas klasės auklėtojus, paskui
šurmuliavo gimnazijos kieme ir nekantraudami
laukė naujų mokslo metų atidarymo šventės.
Šventę pradėjo gimnazijos direktorė Daiva
Danielienė, pakvietusi Lietuvos moksleivių
sąjungos Pakruojo padalinio vadovą, trečioką
gimnazistą Nojų Strockį pakelti gimnazijos vėliavą
ir 65-osios laidos abiturientę, Pakruojo rajono
savivaldybės administracijos direktorę Iloną
Gelažnikienę pakelti Lietuvos respublikos vėliavą.
Nuoširdūs direktorės sveikinimai ir palinkėjimai
įkvėps ne vieną sėkmingai tęsti kelionę į žinių šalį
ir padrąsins pačius mažiausius-pirmokus-būsimąją
Linkuvos gimnazijos 110-ąją laidą. Diektorė
pristatė naują fizikos mokytoją Kęstutį Kabalinską
ir bibliotekininkę Mantilę Indrišiūnaitę. Džiugus
faktas, kad nuo šių mokslo metų gimnazijoje
pradėsiantys dirbti Kęstutis ir Mantilė - buvę
gimnazijos abiturientai.
Sveikinimo žodžius šventėje tarė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė
Ilona Gelažnikienė, Linkuvos seniūnės pavaduotoja Valda Navickienė, taip pat buvusi Linkuvos
gimnazijos mokinė ir pirmokėlio Domo mamytė!
Gimnazijos Tarybos pirmininkė mokytoja Lina Alekseriūnienė linkėjo atvirumo, naujų
atradimų ir tobulėjimo, sėkmės ir prasmės mokinių, tėvų ir mokytojų bendrame darbe.
Gimnazijos bendruomenę pasveikino Linkuvos klebonas Tomas Janavičius. Klebonas Tomas
juokaudamas priminė, kad „katino dienos jau baigėsi“ ir visų susirinkusiųjų gražioje naujų mokslo
metų šventėje laukia atsakingas darbas.
Nedrąsiai mokslo keliu pradedančius žengti pirmokus į klasę palydėjo abiturientai.
Šventinę nuotaiką skaidrino Linkuvos kultūros centro grupės „Septima“ atliekamos dainos. Paskui
gimnazijos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės
bažnyčioje.
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Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena. Mokytojo profesija – ypatinga ir labai
prasminga. Nuoširdžiai sveikiname visus gimnazijos Mokytojus ir linkime tikėti savo
darbo prasmingumu. Būkite sveiki ir laimingi! AČIŪ už viską!

Auklėtoja Nijolė
Mano auklėtoja... Mūsų auklėtoja... Matematikos mokytoja Nijolė Vengraitienė.
Pirmą kartą su Jumis susitikome penktoje klasėje. Bus griežta, - pamaniau, bet ir gera, rūpestinga. Tada,
rugsėjo 1-osios proga Auklėtojai įteikiau gėlių, jos veidą papuošė nuostabi šypsena, sužibo jos akys...
Su Auklėtoja bendraujame jau penktus metus. Prisirišome. Gerbiame ją ir mylime. O ji be galo rūpinasi
mumis. Mokomės ne tik matematikos, bet ir daug svarbesnių - gyvenimiškų dalykų.
Atvirumas, sąžiningumas, gerumas – tai savybės, kurios svarbios kiekvienam žmogui ir nuolat
akcentuojamos mūsų Auklėtojos. Ne kartą buvome mokomi būti draugiškais, maloniais, rūpestingais ir
gerais žmonėmis. Ne kartą su Auklėtoja kalbėjome atvirai ir visokiausiomis temomis, kartu vykome į
klasės ekskursijas. Būta ir nesusikalbėjimo, nesusipratimų. Bendraujant juk pasitaiko visko... Bet ji
mums padeda nenuklysti, duoda galimybę pasitaisyti ir keistis, motyvuoja, nes mus MYLI. Jos šypsena
priverčia nusišypsoti ir mus.
Brangi Auklėtoja, skiriame Jums nuoširdžiausius žodžius ir apkabiname.
Visų auklėtinių vardu Iveta

Vasaros kaleidoskopas

2022 m. Rugsejis
„VARPELIS“

Popietė Pakruojo dvare
Paskutinę praėjusių mokslo metų savaitę išsiruošėme į Pakruojo dvarą. Šis apsilankymas dvare –
tai mūsų gimnazijos dainininkių dovana už dalyvavimą rajoninėje Frankofonijos šventėje „Le français est
dans mon coeur“ („Prancūzų kalba mano širdyje“). Gera nuotaika ir jaunyste papuošėme dvaro popietę.
Pasivaikščiojome, pasigrožėjome gamtos vaizdais, žydinčiomis gėlėmis. Senutėlėje dvaro Aptiekoje
skanavome šaltalankių arbatą su sausainiais ir bandėme įsivaizduoti XIX-ojo amžiaus dvaro gyventojų
gyvenimą, kalbėjome apie labai greitai prabėgusius mokslo metus ir pasvajojome apie būsimą
Frankofonijos šventę kitąmet.
À bientôt! Iki greito pasimatymo!
Muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė
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Profesinio tobulėjimo galimybės
Birželio 21 dieną 23 Linkuvos gimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo
praktiniame – išvažiuojamajame seminare ,,Tikslingas gamtos mokslų laboratorijos galimybių
panaudojimas gamtamoksliniame ugdyme“, kuris vyko Rygos 72-oje vidurinėje mokykloje. Seminaras
organizuotas iš projekto ,,Kokybės krepšelis“ Nr. 09.2.1- ESFA-V-719-01-0001, finansuojamo Europos
socialinio fondo lėšomis.
Šiais mokslo metais Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijoje startavusio „Kokybės krepšelio“
projekto lėšos skirtos mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimui. Šio projekto tikslas - tobulinti ugdymo(si)
procesą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties. Labai svarbus ir mokytojų profesinis tobulėjimas
gilinant dalykines, bendrąsias, IT kompetencijas bei patyriminio mokymo(si) galimybes. Projektui
įgyvendinti paruoštas Linkuvos gimnazijos veiklos tobulinimo planas, suderintas su Nacionaline švietimo
agentūra bei Pakruojo r. savivaldybės administracija ir projekto „Kokybės krepšelio“ veiklos.
Išvyka į Rygos 72-ąją mokyklą – puiki proga mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams
pasisemti žinių kaimyninėje Latvijoje. Linkuvos gimnazijos mokytojus pradžiugino toks seminaras ir
dviejų šalių kolegų bendravimo forma, nes po pandemijos suvaržymų labai norėjosi kitokio tarpusavio
ryšio ir sąveikos galimybių, kolegialaus bendradarbiavimo. Apžiūrėjome informacinių technologijų,
technologijų ir dizaino kabinetus, kuriuose yra visa reikalinga įranga, baldai, medžiagos. STEAM (gamtos
mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) ugdyme ši mokykla nėra naujokė.
Antroji seminaro dalis buvo skirta mokytojų dalykinėms ir kultūrinėms kompetencijoms tobulinti,
nes Ryga, ypač jos senamiestis – pati tinkamiausia vieta tai daryti. Neapsirikome pasirinkę
pasiplaukiojimą Dauguvos upe, nes oras tokiai išvykai buvo tiesiog tobulas. Pasprukę iš lietaus prausiamo
Pakruojo Latvijos sostinėje stebėjomės ir džiaugėmės, kad neiškrito nė lašas taip nusibodusio lietaus.
Klajojome Rygos senamiesčio gatvelėmis, dairėmės ir fiksavome jo įžymybes, klegėjome, aptarinėjome
dienos įspūdžius, praktinio – išvažiuojamojo seminaro privalumus, supratome, kad profesinio tobulėjimo
galimybių įvairovė išties labai plati ir svarbi šiuolaikiniam mokytojui.
Prancūzų kalbos mokytoja Inga Ušinskaitė
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Ką veikti vasarą? Šis ir panašūs klausimai iškyla dažnam jaunuoliui. Galima keliauti, sportuoti, skaityti
knygas, išsiruošti į pikniką gamtoje, užsiimti savanoriška veikla, nieko neveikti... Bet juk galima įdomiai
leisti laiką stovyklose, atrasti naujų veiklų, pomėgių ir talentų, taip pat užmegzti naujų pažinčių, įgyti
naujų draugų. Galima ir dirbti, netgi užsienyje. Kviečiame paskaityti pirmokių gimnazisčių Smiltės
Balčiūnaitės ir Gabijos Miliauskaitės paruoštų interviu su mūsų gimnazistais Ema Kupriūnaite, Gabriele
Gaigalaite, Deividu Kriuku.

Emos vasara
Ema, kaip praėjo tavo vasara? Ką įspūdingo nuveikei?
Mano vasara praėjo puikiai! Ji buvo kupina įspūdžių ir gerų
draugų kompanijos! Dalyvavau dvejose Linkuvos vaikų
jaunimo užimtumo centro (LVJUC) stovyklose: šokių
stovykloje „AUKŠTYN KOJOM“ bei miško stovykloje
„MITŲ GRIOVĖJAI“.
Kaip kilo mintis savo vasarą praleisti stovyklaujant?
Savo vasarą nusprendžiau praleisti būtent taip, nes buvau
sužavėta praėjusių metų įspūdžių.
Kodėl nusprendei vykti į stovyklas?
Pasirinkau vykti būtent į LVJUC stovyklas, nes čia susirenka visi mano geriausi draugai. Be to, šio centro
organizuojamos stovyklų veiklos būna labai kokybiškos ir įdomios.
Ką jose veikėte? Ar nestigo veiklos?
Šokių stovykloje mokėmės šokti naujus šokių stilius, kadangi
stovyklos metu gyvenome Joniškyje – plėtėme savo žinias apie šį
miestą ir jo gyventojus. Miško stovykloje ugdėme ištvermę,
kantrybę ir mokėjimą dirbti komandose. Netrūko užduočių,
žaidimų, žygių ir... lietaus.
Kas buvo sunkiausia?
Manau, kad sunkiausia buvo atlaikyti didelį fizinį krūvį, tačiau tai
netrukdė mėgautis ir gerai leisti laiką!
Ar tau stovyklauti buvo naudinga? Kodėl?
Stovyklauti man buvo labai naudinga, nes įveikiau savo baimes, leidau laiką be socialinių tinklų,
mėgavausi laiku gamtoje.
Ar siūlytum savo draugams ir bendraamžiams praleisti vasarą tokiose stovyklose?
Taip! Nes įgysite daug naujos patirties, labai linksmai praleisite laiką draugų apsuptyje ir turėsite
daug prisiminimų!

Ačiū, Ema. Linkime sėkmės moksle!
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Dirbti užsienyje - misija įmanoma!
Gabriele, ką veikei šią vasarą?
Visą vasarą nuo birželio pabaigos iki rugpjūčio 30-osios
dienos dirbau. Suomijoje!
Kaip sekėsi?
Ačiū, labai gerai, nes gerai mokėjau anglų kalbą, todėl buvo
lengva komunikuoti su kolegomis ir darbdaviu.
Kodėl nusprendei dirbti Suomijoje?
Kelionę į Suomiją lėmė mano tėčio darbas šioje šalyje. Jis ten
dirba šeštus metus. Įmonė, kurioje dirba mano tėtis, turi kelis
padalinius: didžiulį sporto centrą, batutų parką, didelę sporto
salę, tris sales individualiai praktikuojantiems įvairias sporto
šakas, taip pat užsiima dviračių nuoma. Tėtis pakalbėjo su
įmonės administracija ir buvo nutarta mane įdarbinti. Taigi,
gavau pasiūlymą ten padirbėti. Buvau atsakinga už švarą ir
tvarką sporto salėse.
Kaip sekėsi darbo pokalbyje?
Darbo pokalbis vyko angų kalba ir gana sklandžiai. Buvo šiek tiek baisu kalbėti angliškai, bet
nepasimečiau. Susikalbėjome.
Kokie buvo darbdavio reikalavimai?
Darbdavio reikalavimai buvo šie: geras anglų kalbos mokėjimas, mandagaus bendravimas su klientais,
darbštumas, atsakingumas, komunikabilumas.
Ar esi patenkinta savo darbinga vasara?
Taip, dirbti Suomijoje labai patiko, nes tai buvo mano pirmasis darbas. Taip pat buvau jauniausia
kolektyve. Visi, su kuriais teko dirbti ir bendrauti, buvo labai šilti ir draugiški žmonės. Labai jaučiau jų
palaikymą ir globą.
Ar grįžus į Lietuvą, ryšiai su buvusiais
bendradarbiais nenutrūko? Ką įsimintino dar
galėtum papasakoti apie juos?
Labai nuostabus ir draugiškas kolektyvas, su savo
naujaisiais draugais bendrauju socialiniuose tinkluose.
Paskutinę darbo dieną kolegos, kartu su vadovu
surengė man išleistuves. Į paskutinį mūsų susitikimą
atsinešiau lietuviškų saldumynų - grybukų ir šakotį.
Jie niekada nebuvo matę ir ragavę lietuviško šakočio.
Ragavo jį, stebėjosi, ieškojo skonio atitikmens.
Šakotis jiems priminė vaflio skonį...
Ar norėtum sugrįžti į Suomiją kitą vasarą?
Taip, norėčiau.
Dėkojame už pokalbį.
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Taip pat pakalbinome abiturientą Deividą, kuris vasarą praleido Didžiojoje Britanijoje. Mūsų
žiniomis jis taip pat ten darbavosi, todėl jam irgi uždavėme keletą klausimų.
Deividai, kaip praėjo tavo vasara?
Vasarą teko darbuotis Anglijoje.
Kokioje srityje dirbai?
Privačiame statybų sektoriuje. Tai buvo fizinis darbas, nelengvas.
Ar buvo kokia nors atranka pradedant šį darbą?
Ne, nebuvo, nes dirbau pas savo pažįstamus. Užteko tik susitarimų su darbdaviu ir galėjau kibti į darbus.
Kaip manai, ar buvo verta savo vasarą praleisti dirbant?
Užsienyje padirbėti buvo tikrai verta. Ypatingų gabumų ar sugebėjimų darbdavys irgi nereikalavo.
Dirbau atsakingai, už darbą gavau atlygį. Juo esu labai patenkintas.
Ar sugrįžtum ten kitais metais? Galbūt norėtum gauti kitokios patirties?
Darbo nebijau. Dirbti man patiko. Mielu noru grįžčiau ten pat, nes įgijau naudingos patirties.
Ačiū. Sėkmės visur ir visada!

Šiais mokslo metais atsinaujino gimnazijos laikraštuko redkolegija. Jos gretas papildė nauji
nariai. Labai tikimės sklandaus, sėkmingo ir produktyvaus darbo. Manome, kad mums
nepritrūks kūrybiškumo, pozityvumo, atviro ir smalsaus žvilgsnio į mus supančią aplinką.
Atidžiai stebėsime, fiksuosime bei pranešime svarbiausias, įdomiausias mokyklos gyvenimo
akimirkas. Stengsimės jus informuoti, sudominti, pradžiuginti, nustebinti. Tikime, kad nauji
mokslo metai atneš daug permainų visai mokyklos bendruomenei.
Sėkmingo starto!
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