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VARPELIS 
Linkuvos gimnazijos laikraštis 

Leidžiamas nuo 2000m. Gegužė Nr. 79 

G. Juciūtės ir D. Dovidonytės dailės olimpiadai skirti 

darbai 

 

Vincas Mykolaitis – Putinas 

Pumpurėlis 
 

Rausvas žiedo pumpurėlis, 

      Iš pavėsio pasikėlęs, 

      Į saulutę kaitrią, šviesią 

      Pro lapus galvutę tiesia. 

 

 

      - Kilk, saulute, kilk, meilioji! 

     Tu taip glostai, taip vilioji! 

Kai tik tavo spinduliais 

      Gėlės pumpurus praskleis, 

Pasistiebęs iš pavėsių, 

       Aš taip pat jau pražydėsiu. 

     Duosiu žiedą tokį skaistų, 

    Nuo kurio džiaugsmu užkaistų 

         Kiekviena šviesi akis, 

Kiekviena jauna širdis. 

    Kilk, saulute, kilk, meilioji!- 

 

 

      Ir į kvapnią sodo tylą 

      Saulė kyla , kyla, kyla... 

     Traukiasi kertėn šešėlis,  

   Skleidžias rausvas pumpurėlis. 

 

      Ligi ryto slėptą grožį 

 Spindinčioj taurėj atvožia – 

     Ir į naują skaidrų žiedą 

     Plaštakėlis  margas rieda. 
 

Vincas Mykolaitis – Putinas 

PUMPURĖLIS 

Rausvas žiedo pumpurėlis, 

Iš pavėsio pasikėlęs, 

Į saulutę kaitrią, šviesią 

Pro lapus galvutę tiesia. 

 

- Kilk,saulute, kilk, meilioji! 

Taip tu glostai, taip vilioji! 

Kai tik savo spinduliais Gėlės 

pumpurus praskleis, 

Pasistiebęs iš pavėsių, 

Aš taip pat jau pražydėsiu. 

Duosiu žiedą tokį skaistų, 

Nuo kurio džiaugsmu 

užkaistų 

Kiekviena šviesi akis, 

Kiekviena jauna širdis. 

Kilk, saulute, kilk, meilioji! – 

 

Ir į kvapnią sodo tylą 

Saulė kyla, kyla, kyla… 

Traukiasi kertėn šešėlis, 

Skleidžias rausvas pumpurėlis. 

 

Ligi ryto slėptą grožį  

Spindinčioj taurėj atvožia – 

Ir į naują skaidrų žiedą 

Plaštakėlis margas rieda. 

 

 



 

 
 

Įspūdžiai Italijoje 

Šių metų kovo 17 – 23 dienomis septyni mokiniai su  mokytojomis N. 

Mikalajūniene, I. Petraitiene ir projekto vadove V. Ogintiene dalyvavo 

susitikime pagal Comenius mokyklų bendradarbiavimo  projektą „Šventės ir 

ceremonijos sutapatina ir sujungia mus“, finansuojamą iš Švietimo mainų 

paramos fondo. Susitikimo metu susipaţinome su Italijos, Rumunijos ir Turkijos religinėmis šventėmis.  

Į Italijos sostinę Romą  

atskridome jau vakare, Lietuvoje tuo 

metu buvo viena valanda vėliau.  

Kelionė į miestą Cassino, kuriame 

gyvenome, truko net dvi valandas. Mus 

apgyvendino graţiame trijų ţvaigţdučių 

viešbutyje „La Pace“. Visi buvome labai 

patenkinti ir šiltu mūsų sutikimu, ir 

jaukiais kambariais, ir skaniais 

pusryčiais. Bet, ţinoma, labiausiai akį 

traukė graţūs vaizdai: kalnai, miesteliai 

kalnų šlaituose ir ţydintys medţiai. 

Pirmą dieną  mus nuveţė į 

mokyklą, kurioje mokosi projekto 

dalyviai iš Italijos. Jie mums parodė 

mokyklą, labai didelę sporto salę, 

kurioje vėliau  ţaidėme, vedė į pamokas, 

smagiai leidome laiką bendraudami, šokdami  ir dainuodami . Įdomu tai, kad  mokykla labai didelė ir joje 

mokosi daugiau kaip tūkstantis mokinių, kurie ateityje savo karjerą sies su inţinerija. Taigi, kiek daug Italija 

turės gerų ir šaunių inţinierių! Tą pačią 

dieną  mus veţė į įspūdingą Karo 

muziejų. Jis didelis, erdvus, viduje 

pasijunti kaip tikrame kare, nes iš visų 

pusių groja garsi ir bauginanti muzika, 

ant sienų kabo šiurpūs paveikslai, 

televizoriai rodo, kaip ţmonės kariavo, 

kaip siaubė miestus. Bet visiems 

labiausiai patiko, kai pamatėme Šv. 

Benedikto vienuolyno griuvėsius. Tai 

sienos, kurios išliko stovėti 

subombardavus vienuolyną. O vakare  

galėjome apţiūrėti  miestą, kuriame 

gyvenome. 

Antrąją dieną ėjome į mieste 

surengtą Šv. Benedikto mugę, kurioje  

aplinkinės mokyklos ir kiekvienas 

kaimas buvo paruošę  prisistatymus. 

Paţiūrėję graţių paveikslų, rankdarbių, senovinių ginklų, teatralizuotą vaidinimą, antrąją dienos pusę 

pratęsėme mokykloje, kur pristatėme savo religinę šventę ,,Škaplierna“. Norėdami pagerbti italus,  iš pradţių 

padainavome dainą ,,Felicita“. Visi buvo suţavėti ir negailėjo plojimų. Pristatymo pabaigoje sušokome 

,,Polką su ragučiais“, kuri iš vietų išjudino visus, sukeldama gerų emocijų ir šypsenų jūrą.  
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Trečiąją dieną prasidėjo ilgosios mūsų kelionės. Kėlėmės labai anksti  ir 7 

val. jau pajudėjome iš vietos.  Mums labai patiko, kad keliavome  penkių 

ţvaigţdučių autobusu! Ar jūs galit patikėti?  Pirmiausia vaţiavome į pačią 

maţiausią valstybę pagal plotą, Vatikaną. Ten aplankėme  graţiausią Šv. Petro 

aikštę. Gėrėjomės jos dydţiu, įspūdingomis baţnyčiomis, be to, matėme 

popieţiaus kambario langus, gaila, kad jie buvo uţtraukti juoda uţuolaida. O jei  

uţuolaida juoda, reiškia, kad popieţius yra uţsiėmęs,  jei balta,  tada laisvas ir 

gali išeiti pasisveikinti su ţmonėmis. Toliau keliavome po  Romos miestą, 

vaikščiojome visą dieną iki pat vakaro, mus vedţiojo ir pasakojo įvairias 

istorijas. Lankėmės įvairiose baţnyčiose, kurios stebino  dydţiu ir savita 

architektūra, ir apţiūrinėjome ţinomiausius Romos pastatus, pavyzdţiui, 

Koliziejų,. Jis be galo didelis ir nuostabus, deja, į vidų mes nėjome, nes nebūtų uţtekę net dviejų valandų, o 

turėjome apvaikščioti labai daug. Matėme daug griuvėsių. Buvome ir prie Trevi fontano, kuris yra 

garsiausias ir didţiausias Romoje. Tai nuostabaus groţio vieta, kurią pamatyti verta kiekvienam. 

Ketvirtąją dieną vaţiavome į Neapolį. Ten vaikščiojome po siauras gatveles ir apţiūrėjome pastatus,  

įdomius savo konstrukcija, lankėmės Šv. Dţenaro, Neapolio miesto globėjo, katedroje, kurios altorius yra iš 

tikro aukso. 

Neapolyje valgėme 

pačią tikriausią picą 

„Margaret“, nes čia ji 

ir pradėta kepti. Grįţę 

į Cassino,  ėjome 

ţiūrėti Šv.Benedikto 

dienos šventinės 

eisenos. Tai labai 

graţi šventė, nes 

ţmonės apsirengę 

senoviniais rūbais 

vaikšto po miestą iki 

pat sutemų. 

Negalvokite, kad jie 

taip tyliai ir vaikšto, 

jie muša savo 

dideliais būgnais, 

kurie girdisi net 

kitame miesto gale.  

Penktoji diena mums buvo paskutinė Italijoje, tad dţiaugėmės kiekvienu pamatytu vaizdu. Nuo pat 

ankstaus ryto kilome į labai aukštą kalną, kuriame stovi Monte Cassino vienuolynas. Iš kalno viršaus 

atsivėrė nuostabus vaizdas, matėme labai daug  mašinų, kurios atrodė kaip maţos skruzdėlytės.  Ir pats 

vienuolynas paliko didţiulį įspūdį, nes jo vidus labai graţiai sutvarkytas ir tokios vietos daugiau niekur nėra. 

Iš vienuolyno balkono matėsi dideli vynuogynų laukai, aukšti kalnai ir ţali sodai, nušviesti karštos saulės.  

Pasigroţėję ţaliuojančia gamta, vaţiavome į dar vieną nuostabų kampelį, Gaetą. Tai miestas prie 

Vidurţemio jūros. Dţiaugiamės, kad palmes pamatėme tikrovėje, o ne tik internete ar paveiksluose. Ėjome 

paţiūrėti natūraliosios jūros grotos, prie kurios reikėjo leistis  laipteliais, nes ji yra labai ţemai. Pamatėme 

tikrą jūros groţį , miestą ir kalnus, pasijutome kaip pasakoje, nes tokių neapsakomų vaizdų nė vienas dar 

nebuvome regėję.  

Nesvarbu, kad paskutiniąją naktį buvome be miego, ją praleidome oro uoste, šalome ir sirgome, bet 

mums ši kelionė buvo pati geriausia ir nuostabiausia, nes taip toli nė vienas nebuvome nuvykęs. 

Dţiaugiamės, kad susiradome naujų draugų, o italai yra labai draugiški ir šilti ţmonės, sustiprinome anglų 

kalbos įgūdţius, pamatėme kitų šalių šventes ir linksmai praleidome laiką. Juk be mokytojos V. Ogintienės 

mes to niekada nebūtume išvydę. Sakome jai nuoširdų AČIŪ! Mes visi, vaţiavę mokiniai, sudėjome 

rankas ir pasiţadėjome, kad čia dar kartą sugrįšime.           
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AKIM 
Linkuvos gimnazijoje įvyko paskutinės paskaitos su menininkais pagal AKIM projektą. Šį 

kartą sulaukėme tautodailininko Valentino Jesecko, fotomenininko Jono Staselio ir kompozitorės Egidijos 

Medekšaitės.  

Fotografas Jonas Staselis supaţindino mokinius su fotografijos menu. Jis pasakojo, kad 

fotografija - tai viena iš meno formų, kuri prienama daugeliui, kiekvienas ją gali apčiuopti. Pagrindinis 

dalykas fotografijoje – idėja. „Sugalvoti idėją ir mintį fotografams yra sunkiausia, norint sukurti įdomią 

fotografijų seriją. Fotografija nėra tam, kad viską atskleistų iš karto, ţmogus turi ir pats pamąstyti, kas tai 

galėtų būti“, - kalbėjo fotografas. Įsitikinome, kad visos fotografijos įvairios, nes pasirinkimo objektai bei 

poţiūriai skirtingi. Matėme garsių fotografų darbus, parodų, konkursų fotografijas. Suţinojome, kad iš 

nuotraukų galima sukurti pasakojimus. Mums parodė lietuvišką pasakojimą apie sudegusią mokyklą, 

gyvenimą potvynio metu Šilutėje, pasakojimą iš Indijos apie imtynių mokyklą. Visos šios istorijos buvo 

sudėliotos iš fotografijų. Neišdildomą įspūdį paliko sujungta su muzika istorija, kurios tema einantys 

ţmonės. Šio seminaro metu įgijome naudingų ţinių 

apie fotografijos meną ir atsiminimui kiekvienas 

dalyvis gavo dovanų atvirukų pavidalu sukurtą 

fotografijų seriją.  

Kovo 20 dieną vyko paskaita apie 

lietuvišką suvenyrą, kurią vedė tautodailininkas 

Valentinas Jeseckas. „Mus ir mūsų kraštus 

išskiria etninė kultūra. Ţinoma, mes negalime 

lygintis su Egipto piramidėmis ar Eifelio bokštu. 

Bet mes turime tai, ko neturi kitos šalys“, - kalbėjo 

V. Jaseckas. Menininkas pasakojo apie 

kryţdirbystę, kad tai yra staliaus, kalvio ir 

skulptoriaus darbo mišinys. Ši kultūra pas mus 

tokia vienintelė. Įţymiausi kryţiai – Kuršių Nerijos 

krikštai. Dar viena didelė Lietuvos vertybė – 

tautiniai drabuţiai. Deja, pas mus jie dėvimi 

neaktyviai, kaip kitose šalyse. Prie tautinių rūbų 

buvo derinami ne gintariniai karoliai, o raudonųjų koralų. Gintarinius karolius prie tautinių rūbų pradėjo 

nešioti Prezidento Smetonos ţmona. Menininkas atskleidė mūsų raštuotų pirštinių ir riešinių svarbą, jų 

neturi nei viena kita šalis, sodų ir kompozicijų iš šiaudų groţį. O kur dar  Uţgavėnių kaukės, vėtrungės, 

mediniai švilpukai, lininiai rankšluosčiai. Štai kiek suvenyrų turi Lietuva! 

 Kompozitorė Egidija Medekšaitė pasakojo apie filmuko kūrimo ţingsnius. Suţinojome, kad 

svarbu turėti istoriją, personaţus, nustatyti 

nuotaiką. Taip pat paskaitos metu 

klausėmės garso takelių, bandėme 

papasakoti siuţetą. Buvo įdomu pamatyti 

tikrąjį filmuką, nes daţnai spėjimai buvo 

klaidingi. Menininkė parodė filmukus apie 

pasaulio pradţią, ţmogų, ridenantį akmenį. 

Taigi, pradţioje ţaidėme ir įdomų 

susipaţinimo ţaidimą – kiekvienas turėjo 

pasakyti savo vardą, tarti garsą bei atlikti 

kokį nors veiksmą, o likusieji viską 

pakartoti. Paskaitoje linksmai praleidome 

laiką, pasisėmėme ţinių apie filmukus bei 

jų kūrimą. 

 Tai buvo paskutinės menininkų paskaitos pagal AKIM projektą mokykloje. Buvome sulaukę 

aktorės D. Michelevičiūtės, architektės A. Ţukauskienės, dailininko Z. Kazėno. Menininkų paskaitos subūrė 

8-12 klasių mokinius, kurie norėjo suţinoti daugiau apie savo mėgstamą sritį. Dţiugu, kad Linkuvos 

gimnazija turėjo galimybę dalyvauti AKIM projekte – tai didţiulė dovana visai mokyklos bendruomenei. 

Dėkojame mokytojoms D. Kacilevičienei ir R. Pėželienei, kuravusioms šį projektą. 
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Prancūziškos dainos festivalyje dalyvavo ir Linkuvos gimnazistės 
 

Kovo penkioliktą dieną Šeduvos gimnazijoje skambėjo vien prancūziškos dainos –  vyko jau penktasis 

respublikinis prancūziškos dainos festivalis „L’amour change le monde“, skirtas tarptautinei Frankofonijos dienai 

paminėti. Jame dalyvavo ir Linkuvos gimnazijos mokinės, kurios mokosi prancūzų kalbos. Merginų vokalinis-

instrumentinis ansamblis atliko Guillaume Grand dainą „Toi et moi“. Jau nuo spalio mėnesio rinkomės dainas, 

repetavome pasirodymus. Mokinėms pasiruošti padėjo jau ne pirmus metus į šį festivalį vykstančios mokytojos Rima 

Stapušaitienė bei Daiva Kacilevičienė. „Linkuvos gimnazijos mokiniai šiame konkurse dalyvavo trečią kartą. Kodėl 

dalyvaujame? Aš 

manau, kad tai didelė 

šventė vaikams, kurie 

mokosi prancūzų 

kalbos. Tai galimybė 

išgirsti gyvą prancūzų 

kalbą, paklausyti daug 

įvairių prancūziškų 

dainų, pabendrauti, 

susirasti draugų ir 

suvokti, kad Lietuvoje 

yra nemaţai mokinių, 

kuriems patinka 

prancūzų kalba“, - sakė 

prancūzų kalbos 

mokytoja R. 

Stapušaitienė. 

Konkurse šiemet 

dalyvavo net trisdešimt aštuoni kolektyvai iš visos Lietuvos. Nors renginys uţsitęsė iki pat vakaro, gimnazistės 

dţiaugėsi, kad turėjo galimybę dalyvauti šiame festivalyje. „Į šį festivalį vykau pirmą kartą. Buvo be galo įdomu 

paţiūrėti į kitus, įsivertinti pačioms. Nustebino dalyvių šiluma - visi draugiški, sveikinasi, kalbina. Šeduva turi labai 

graţią gimnaziją ir nuostabų festivalį, kuris tampa tradicija“, - sakė renginyje dalyvavusi Milda.   

Respublikinis prancūziškų dainų festivalis pirmą kartą vyko dar  2009 metais. Šiemet jam – penkeri. Pirmojo 

festivalio devizas buvo „Pour toi mon amour“ (Tau, mano meile). Jame dalyvavo tik 8 kolektyvai, tarp jų ir mūsų 

mokyklos vokalinės-instrumentinės studijos dainininkės su Joe Dassin daina „Ma musique“. Dabar festivalyje 

dalyvauja ne viena ir ne dvi dešimtys kolektyvų iš visos Lietuvos. Pasikeitė ir jo devizas – „L‘amour change le 

monde“ (Meilė keičia pasaulį). Festivalio tikslas yra skatinti domėtis prancūzų kalba, kultūra, muzika, lavinti ir 

tobulinti prancūzų kalbos įgūdţius.  

A. Lipskytė, 1gb kl. 

Netikėtos dovanos 
 

Visai neseniai ir gana netikėtai sulaukėme 

gausių dovanų iš Amerikos. Visos jos labai tiko būtent 

šiam gana šaltam pavasariui. Mūsų maţieji pasidabino 

margaspalvėmis kepurėmis, šalikais, pirštinėmis , 

kojinėmis. Visus šiuos šiltus apdarus dovanojo moterų 

klubas „Alatėja“, kurio nare jau senokai yra mūsų 

buvusi kolegė-mokytoja Audronė Sidaugienė. Šio 

klubo moterys kiekvienais metais siunčia dovanas į 

Lietuvą, todėl jos neaplenkia ir mūsų. 

Prie visų šių dovanėlių gavome ir spalvingų 

piešinių iš Čikagos Lituanistinės mokyklos, su kuria 

palaikome graţius ryšius, rengiame projektėlius. Beje, 

mokytoja Audronė ten dirba direktoriaus pavaduotoja.  

Esame labai dėkingi uţ dovanas, dėmesį, draugišką ir labai reikalingą bendradarbiavimą. Nuoširdus ačiū 

„Alatėjos“ moterims ir mūsų Audronei. 

 

 

Pradinių klasių mokytoja Ligita Masilionienė 
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KONKURSAS 
 

Linkuvos gimnazijos  beveik visi I – IV gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo ir sporto skyriaus bei  klubo „Sporto legendos“ organizuoto konkurso „Krepšinio žinovas“, 
skirto buvusio šalies krepšinio federacijos prezidento, profesoriaus, Lietuvos kūno kultūros instituto rektoriaus, 
sporto žurnalisto, daugelio 
knygų apie krepšinį autoriaus 
Stanislovo Stonkaus atminimui 
pagerbti,  pirmajame etape.  
Geriausiai šalies krepšinio 
istoriją išmanantys gimnazistai 
Darina Tautavičiūtė, Augustas 
Rakauskas ir Deivydas Mikolaitis 
balandžio 27 d.  Joniškio rajono 
savivaldybės administracijos 
salėje atstovavo gimnazijai 
finaliniame konkurso etape. 
Dalyviai, stebint 
kompetentingai komisijai: Vidui 
Mačiuliui, laidos „Krepšinio 
pasaulyje“ kūrėjui ir vedėjui; 
Algimantui Bertašiui, sporto 
statistikos žinovui ir knygų apie 
krepšinį autoriui; joniškiečiams - 
Tomui Armonavičiui, „Saulės“ 
pagrindinės mokyklos 
direktoriui; Leonui Karaliūnui,  
rajono savivaldybės administracijos 
 Švietimo ir sporto skyriaus 
 vyr. specialistui ir šio skyriaus vedėjai Ingridai Mačiulienei, atsakinėjo į anketos klausimus apie Lietuvos krepšinio 
istoriją.  

Sėkmingiausiai konkurse pasirodė Pasvalio ir Kauno miestų atstovai. Linkuvos gimnazijos 2gb  klasės 
mokiniui Deivydui  Mikolaičiui skirta V vieta, o man, mokytojai Linai Alekseriūnienei,  suaugusiųjų tarpe - III – oji 
vieta. Beje, mokytojų dalyvavimas konkurse buvo netikėta organizatorių staigmena. 

Po iškilmingų apdovanojimų konkurso dalyviai, komisijos nariai ir garbingi svečiai:  Stanislovo Stonkaus 
žmona Irena ir dukra Jūratė, šeimų krepšinio varžybų organizatorius   Kazimieras Budrys, buvęs garsus krepšinio 
varžybų komentatorius Vladas Janiūnas, 2003 m. Europos krepšinio čempionės – Lietuvos krepšinio rinktinės vyr. 
treneris Antanas Sireika , lankėsi Joniškio Krepšinio muziejuje. 

 Gimnazistai džiaugėsi turėję galimybę dalyvauti  „Krepšinio žinovo“ finaliniame konkurse ir pripažino, 
kad būti krepšinio žinovais nėra lengva, nes reikia žinoti net... koks Arvydo Sabonio antras vardas! 

 

I  VIETA  KONKURSE „OLIMPINĘ UGNELĘ Į KIEKVIENO 

ŠIRDELĘ“ 
  

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuotame 2013 m. 

projektų konkurse „Olimpinė ugnelė į kiekvieno širdelę“  Linkuvos 

gimnazijos kūno kultūros mokytojų parengtas projektas „Mokyklos 

olimpinės ţaidynės“ laimėjo  pirmąją vietą ir 500 litų finansavimą projekto 

įgyvendinimui. Teisę dalyvauti konkurse galėjo tik tos mokyklos, kurios yra  

pripaţintos  ,,Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies  mokymo įstaigose“ 

narės. Projektas „Mokyklos olimpinės ţaidynės“ bus įgyvendintas atskirais 

etapais ir skirtingų amţiaus grupių mokiniams.  
  

Kūno kultūros mokytoja L. Alekseriūnienė 

Linkuvos gimnazijos komanda ir  konkurso organizatorius - Joniškio      

krepšinio muziejaus įkūrėjas Leonas Karaliūnas 
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Krepšinio lygos sezonui pasibaigus 

2013 m. Linkuvos gimnazijos  krepšinio lyga (LGKL) kaip ir kiekvienais metais startavo po tradicinio 

spektaklio  vasario pradţioje. Turnyras vyko devintą kartą, suţaista 19 varţybų. Krepšinio aikštelėje varţėsi 

51 gimnazistas vaikinas, jiems talkino 6 merginos - tai 4gb kl. mokinės  Erika Urbonaitė, Andra 

Šonkevičiūtė, 4ga kl. Roberta Dambrauskaitė, Greta Šidlauskaitė, 3gb kl. Sandra Šimaitytė, Viktorija 

Vaišnytė. Aštuonios gimnazistų komandos, suskirstytos į du pogrupius, kovojo dviem etapais. Pirmajame 

etape komandos varţėsi  ratų 

sistema, antrajame minusų 

sistema. Po pirmo etapo dvi  

komandos, uţėmusios  

paskutines vietas, iškrito ir 

toliau  neberungtyniavo.  Po 

atkaklių kovų  atkrintamajame 

etape komandos kovojo dėl 

gimnazijos čempionų vardo.  

Ţaisti LGKL finalinėse 

varţybose iškovojo teisę 2ga 

ir 2gb klasių komandos. 

Šventę pradėjo mokyklos 

maţieji  šokėjai, minutinių 

pertraukėlių metu ţiūrovus 

dţiugino  „Erdvės“ šokėjos. Keturi moksleiviai dviem kompiuteriais fiksavo ţaidybinius rodiklius, tokius 

kaip: pelnyti taškai, atkovoti, blokuoti kamuoliai, klaidos, rezultatyvūs perdavimai.  Įvedus duomenis į  

programą, buvo  skaičiuojami ţaidėjų  naudingumo koeficientai.  

Po dviejų kėlinių, ilgosios pertraukos metu,  vyko taikliausio metiko konkursas. Jame  turėjo teisę 

varţytis 12 rezultatyviausių lygos ţaidėjų, kurie vidutiniškai  per vienerias varţybas pelnė daugiausiai taškų. 

Tai - Dominykas Masilionis 28 t., Rytis 

Gilys 26 t., Nerijus Dobilas 25 t., 

Mantvidas Jameljanov 24 t., Reigardas 

Červinskij 23 t., Ţilvinas Staniulis 20 t., 

Deividas Plungė 18 t., Benediktas 

Svirplys 17,6 t., Giedrius Gudavičius 

17,3 t., Vidas Ţidonis 16 t., Aurelijus 

Vaškas 15,5 t., Jonas Zubrys 15,4 t. 

Taikliausiu metiku tapo 2ga kl. 

žaidėjas Nerijus Dobilas! 

2013 m. Linkuvos gimnazijos 

krepšinio lygos nugalėtojų vardą 

iškovojo 2ga komanda! Antroje 

vietoje liko 2gb, trečioje - 4ga, 

ketvirtoje - 3gb, penktoje – šeštoje  

3gb, 4gb, septintoje – aštuntoje -1ga, 

1gb komandos. Naudingiausiu finalinių 

varţybų ţaidėjų tapo 2ga kl. ţaidėjas 

Nerijus Dobilas. Apdovanoti du 

geriausi lygos teisėjai, tai 2ga klasės mok. Reigardas Červinskij ir 2gb kl. Dominykas Masilionis. 

Komandoms prizininkėms buvo įteiki diplomai, medaliai,  čempionams - pereinamoji taurė, taikliausiam 

metikui, geriausiems teisėjams ir naudingiausiam ţaidėjui -  prizai ir taurės.  

Moksleiviai, rungtyniaudami krepšinio lygoje, turi daugiau galimybių realizuoti save, įgyti patirties, 

atskleisti asmeninius gebėjimus, patirti  nusivylimo ir dţiaugsmo akimirkų. Ši puiki sporto šaka gimnazijoje 

padeda įgyvendinti fizinio aktyvumo nuostatas. 

                                                                           Kūno kultūros mokytojas  A. Masilionis   
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Linksmos mintys, parinktos Emilijos 
 Raitelis be galvos šiaip nėra baisus, baisu, kai jis joja eskadrono priešakyje. 

 Kodėl yra klaidų, kurių neįmanoma ištaisyti, ir nėra klaidų, kurių nebūtų galima padaryti? 

 Kuo gilesnė bedugnė, į kurią krenti, tuo daugiau šansų išmokti skr aidyti. 

 Baigę aukštąjį mokslą apvalūs kvailiai tampa daugiakampiais. 

 Savaitėje dvi darbo dienos - pirmadienis ir penktadienis. Penktadienį darome viską, ko 
nepadarėme per savaitę, o pirmadienį tai, ko nepadarėme penktadienį. 

 Turistiniame žygyje: tai jau ne kojos, o transporto priemonė. 

 Kapitalistai taip nedirba, kaip mes geriam. 

 Visi linksmi - Sibire. Visi išradingi - Vakaruose. 

 Tai ne ji man - apdovanojimas, tai aš jai - bausmė. 

 Karininkas: „Merginos, paskui mane į rūsį. Mokysiu atiduoti pagarbą". 

 Protingas mano, kad jis toks kaip visi, kvailas - kad visi kiti tokie kaip jis. 

 Niekas taip nedžiugina, kaip draugo nesėkmė! 

 Imk iš gyvenimo viską. Bet dėl viso pikto atsimink, iš kur paėmei. 

 UNIX pasilik sau, DOS pasidalyk su draugu, „Windows" atiduok priešui. 

 Sudėtingos problemos visuomet turi paprastus, lengvai suprantamus, neteisingus 
sprendimus. 

 Niekas taip nepuošia moters, kaip laikinas vyro nebuvimas namuose. 

 Deja, kartais moteris negali susirasti vyro. Girti jai nepatinka, o blaiviems nepatinka ji. 

 Aš mirštu, bet apie tai vėliau... 

 Retas tramvajus nuplaukia iki Dniepro vidurio. 
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Gimnazijos kronika 
„VARPELIS‘‘ 

Kelios linksmos mintys praskaidrinančios gyvenimą... Už smagų juoką nieko geriau nėra. O štai 

pasiūlymas jums... 

Šį mėnesį nutiko kaţkas neįtikėtina? Ir galbūt neţinai, ką toliau daryti? Siųsk laiškus, 

pasakojančius nuotykį, ir laimėk prizą... 

UŢRAŠŲ KNYGELĘ SU REDKOLEGIJOS PARAŠAIS! 
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