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ĮVADAS 

Kas mums yra Linkuvos gimnazija? Tai ta vieta, kur susitikom savo pirmąją mokytoją, drau-

gus. Tai vieta, kur mokytojai ne tik mūsų mokytojai, bet mokytojai ir mūsų tėvų ir net senelių. Sė-

dėdami ir vartydami tėvų albumus randame laiko nubalintų nuotraukų... jose mūsų tėvai ir... gimna-

zija. Susimąstome... Kiek ir ką mes ţinome apie mūsų lankomą šventovę. Praktiškai nieko, o vertė-

tų, nes šiais metais mūsų gimnazija švęs šimtmetį. 100 metų – tai ne šimtas dienų. Todėl nedvejo-

dami pasirinkome projektinio darbo temą „Laimingas(-a), kad čia mokausi.“ Nusprendėme į savo 

darbą įtraukti visą mokyklos bendruomenę – nuo pradinių klasių moksleivių, mokytojų iki pagalbi-

nio personalo. Daug mokytojų ir pagalbinio personalo darbuotojų buvo šios gimnazijos mokiniai. 

Įdomu, kuo jie tada gyveno, „kokiais vėjais kvėpavo.“ Pasidarė įdomu, ką kalbės šiandienos moki-

niai ir gimnazistai ir ką pasakys prieš kelis dešimtmečius mokęsi ţmonės. 

 Manome, kad mūsų kuklus darbelis bus maţytė dovana mūsų šimtametei gimnazijai. 

Gal kada nors mūsų darbeliu pasinaudos klasės auklėtojai, istorijos mokytojai kalbėdami apie 

gimnaziją ir pasakodami, kokie TADA laimingi buvo gimnazistai. 

Projekto tikslas: atskleisti mokinių poţiūrį į gimnaziją ir suţinoti, ar laimingi mūsų 

gimnazistai 

Uždaviniai:  

1. Domėtis mokyklos istorija 

2. „Ar man patinka mokytis gimnazijoje?“ (aplankyti pradinukus) 

3. 1g–4g kl. mokinius pakviesti rašyti esė „Ką reiškia būti gimnazistu?“ 

4. Buvusių mokinių apklausa. 
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1 pav. Ignas Brazdžiūnas 

1. LINKUVOS GIMNAZIJA 

1.1. Istorija 

Nėra ţinoma, kada Linkuvoje buvo įsteigta pirmoji mokykla. Bet tikra, kad M. Valančiaus 

laikais buvo parapijinė mokykla. Po 1863 metų sukilimo mokykla buvo surusinta. Valančius 

protestavo dėl rusų kalbos mokytojų, verčiančių vaikus giedoti baţnyčiose rusiškas religines 

giesmes.  

XIX a. antroje pusėje Linkuva ėmė augti. Po baudţiavos panaikinimo 1864m. Linkuvoje 

mokykla buvo praplėsta ir vadinosi „dviklasė valstietiška miesto mokykla“, ją sudarė penki skyriai 

ir buvo mokoma tik rusų kalba. Baigus šią mokyklą mokiniai buvo priimami į gimnazijos III klasę.  

1917 m. Linkuvoje įsteigta „Vyturio“ draugija. Jos pirmieji veikėjai buvo Ignas Brazdţiūnas, 

Povilas Spudas, Paulina Šomkaitė-Spudienė, Rozalija Brazdţiūnaitė, Antanas Janauskas ir kiti. 

Draugija rūpinosi švietimu ir visuomenės bei jaunimo auklėjimu. Ruošė vakarėlius, paskaitas, 

vaidinimus. Gautos lėšos buvo skiriamos švietimo reikalams. 

Nepriklausomybės laikais, nuo 1918 m., mokyklos rūmuose įsikūrė „Saulės“ progimnazija, o 

vėliau ir gimnazija. 

1918 m. išrinktas pirmasis progimnazijos direktorius – Ignas Brazdţiūnas. 

 
 

 

1923 m. „Saulės“ progimnazijai suteiktos gimnazijos teisės. 

1925 m. Išeina 1-oji abiturientų laida, 23 abiturientai. 

1930 m. gimnazija buvo suvalstybinta, vėliau, prie senųjų mokyklos rūmų pastatytas dviejų aukštų 

mokyklos priestatas. 

1938 m. Pastatyta triaukštė pradinė mokykla.  

1949 m. 11-metė „Linkuvos vidurinė mokykla“ 

1953 m. Mokykla gauna Karolio Poţėlos vardą ir jau vadinasi „Karolio Poţėlos vidurinė mokykla“. 

1965 m. Vidurinės mokyklos direktoriumi tampa Jonas Klikūnas. 
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1961 m. Mokykloje įsteigtas muziejus, kuriam ilgą laiką vadovavo Felimonija Mielienė. 

1978 m. Minimas mokyklos 60-metis, kurio proga išleista knyga „Linkuva“. 

1979 m. Pristatomas naujas baltas priestatas. 

1982 m. Mokyklos direktoriumi tampa Aleksandras Algis Dičpetris. 

1983 m. Pastatytas keturaukštis gyvenamasis pastatas mokytojams. 

1987 m. Dvylikametė vidurinė mokykla, kurioje vyrauja kabinetinė sistema. 

1996 m. Direktoriaus A. A. Dičpetrio iniciatyva, siekiant paskatinti geriausius mokinius, buvo 

nuspręsta teigti Jaunojo gimnazisto vardą. Pirmąkart šis vardas suteiktas Dainiui Zgrabskiui.  

2005 m. Linkuvos vidurinei mokyklai grąţintas Linkuvos gimnazijos vardas. Atkūrus gimnaziją 

Jaunojo Gimnazisto vardas pervadintas į Garbės gimnazisto ir suteiktas mokinei Ievai Vilktrakytei.  

Iš viso Linkuvos gimnazijoje Garbės gimnazisto vardas suteiktas 22 abiturientams. 

2008 m. Linkuvos gimnazijos 90-asis jubiliejus, kurio proga išleista mokyklos istorijos apybraiţa 

„Linkuvos gimnazija 1918 – 2008 m“.  

2012 m. Pradėta Linkuvos gimnazijos renovacija (ţr. 2pav. / 3pav.) 

  

 

1.2. Mokiniai 

Linkuvos gimnazijos mokytojai parengė ir išleido daugybę puikių mokinių, kurių dauguma 

garsina Linkuvos gimnaziją iki šiol. 1953 m. – 1990 m. 33 mokiniai baigė aukso arba sidabro 

medaliais. 

1 lentelė. Mokinių skaičius mokykloje: 

Metai  Mokinių 

skaičius  

  Metai  Mokinių 

skaičius  

  Metai  Mokinių 

skaičius  

  Metai  Mokinių 

skaičius  

1946 m.  424    2001 m.  566    2007 m.  579    2013 m.  521  

1956 m.  617    2002 m.  561    2008 m.  579    2014 m.  492  

1966 m.  678    2003 m.  561    2009 m.  543    2015 m.  534  

1976 m.  724    2004 m.  565    2010 m.  519    2016 m. 486  

1986 m.  575    2005 m.  576    2011 m.  550    2017 m.  442  

1996 m.  532    2006 m.  582    2012 m.  531    2018 m.  422 

3 pav. Linkuvos gimnazija po renovacijos 2 pav. Linkuvos gimnazija prieš renovaciją 
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1.2. Mokyklos tradicijos 

1.2.1. Tradiciniai spektakliai 

Tradiciniai spektakliai tai seniausia mokyklos tradicija, kurios metu dvyliktokai gimnazistai 

rodo spektaklį, skirtą susitikimui su buvusiais mokyklos mokiniais, vyksta pirmą vasario mėnesio 

šeštadienį. Tai savotiška abiturientų dovana mokyklai, miestelio bendruomenei. Dabar spektakliai 

rodomi visą savaitę, kad jį galėtų išvysti nuo pačių maţiausių iki 11-okų gimnazistų. 

 

1.2.2. Paskutinio skambučio šventė 

Paskutinio skambučio šventė – mokyklos tradicija, jau nuo neatmenamų laikų. Šiai šventei 3-

ių gimnazinių klasių mokiniai ruošia meninę, muzikinę kompoziciją abiturientams. Kiekvienais me-

tais ši tradicija paįvairinama vis naujais dalykais: abiturientai 5 val. ryto mašinų signalais ţadina 

miestelio gyventojus, įvairiai išpuoštomis mašinomis vaţinėja miestelio gatvėmis, stengiasi kuo 

išradingiau atveţti į mokyklą savo auklėtojas. Ţinoma, laikomasi ir senųjų tradicijų, tokių kaip, 

paskutinė pamoka, gimnazijos rakto perdavimas vienuoliktokams, Ąţuoliuko sodinimas sodelyje, 

iškilmingas išėjimas iš mokyklos lydint pirmokams. 

Vakare abiturientų laukia vienuoliktokų paruošta šventė mokykloje, kurioje susirenka visi 

abiturientai ir mokytojai, taip galutinai išlydint abiturientus į suaugusiųjų gyvenimą. 

 

1.2.3. Abiturientų išleistuvės 

Anksčiau abiturientų išleistuvės būdavo švenčiamos su vaišėmis ir iškilmėmis, dabar šiek tiek 

viskas daroma kukliau. Mokyklai vėl tapus gimnazija, abiturientai iškilminga eisena ţygiuoja į baţ-

nyčią, dalyvauja Šv. Mišiose, kuriose palaiminami ne tik atestatai, bet ir patys abiturientai, jų tėvai, 

mokytojai. Po mišių visi skuba į kultūros centrą, kur abiturientams direktorius įteikia mokyklos bai-

gimo atestatus, vyksta koncertas, skirtas šiai šventei paminėti ir dvyliktokams išlydėti. Nuo 2012 

metų iškilmėse atsirado naujas akcentas – po koncerto abiturientai nusifotografuoja prie Juozui 

Paukšteliui paminėti skirto paminklo, ant kurio uţrašyti ţodţiai „Čia mūsų namai“, S. Lovčikaitės 

idėja primins jauniems ţmonėms jų gimtąją ţemę, kuri juos išaugino, į kurią visada bus galima su-

grįţti. 
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2. AR ESU LAIMINGAS(-A) KAD ČIA MOKAUSI? 

2.1. 1–4 klasių mokinių apklausa 

Į mūsų projektinį darbą nusprendėme įtraukti ir dabartinius mokinius, suţinoti, ar jie laimingi 

mokydamiesi Linkuvos gimnazijoje. Pirmiausia pradėjome nuo pačių maţiausių. Norėjome padaryti 

kaţką įdomaus, išskirtinio, kad tai nebūtų tiesiog paprasta apklausa, tad sugalvojome idėją padaryti 

plakatą iš didelių lapų, ant kurių bus medis, simbolizuojantis Linkuvos gimnaziją su septyniomis 

šakomis, simbolizuojančiomis septynias pradinukų klases, ant kurių kiekvienos šakos kabės kiek-

vienos klasės nuotrauka su vaikų ir, ţinoma, jų klasės vadovų pasisakymais.  

Pirmiausia prisikarpėme daugybę trispalvių lapelių: geltonų, ţalių, raudonų, simbolizuojančių 

Lietuvos vėliavą, o mokytojoms davėme debesėlius. Kiekvienai klasei išdalinome lapelius pagal 

vaikų skaičių klasėje, 1-okams atiteko geltoni lapeliai, 2-okams ir 3-okams – ţali, 4-okams – raudo-

ni. Vaikams uţdavėme tokius klausimus: „Ar esate laimingas(-a), kad čia mokotės?“ „Jei taip, tai 

kodėl?“ O mokytojoms „Ar esate laiminga galėdama čia mokyti?“ ir „Ar esate patenkinta savo auk-

lėtiniais?“. Kiekvieną klasę nufotografavome ir uţsakėme nuotraukų gamybą.  

Turėdami visas reikiamas priemones, nuskubėjome pas dailės mokytoją A. Zajarskienę papra-

šyti pagalbos plakato gamyboje. Pirmiausia suklijavome du didelius „vatmano“ lapus, dailės moky-

tojos paprašėme nupiešti didelį medį, kurį vėliau iškirpome ir priklijavome ant jau suklijuotų lapų. 

Medţio kamieno apačioje uţklijavome mokyklos nuotrauką, o kamieno viršuje – naują, mokyklos 

100-mečio proga sukurtą simbolį. Ant kiekvienos šakos uţklijavome po klasės nuotrauką, ir aplink 

jas, ant šakų – lapelius su vaikų uţrašytomis mintimis (ţr. 4 pav.) Savo darbą pakabinome 2 aukšto 

fojė, kad visi galėtų prieiti ir pasiţiūrėti. 

 

 

  

4 pav. Plakatas su 1–4 kl. mokinių apklausa 
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2.2. 1–4 klasių mokinių apklausos analizavimas 

Ţmogaus gyvenime mokykla atlieka nemaţą vaidmenį. Tai lyg dvylikos laiptelių kelionė į ţi-

nių pasaulį. Į pirmą klasę ţengiame nedrąsiai, spurdančiomis širdelėmis, įsikibę į mamos ar tėčio 

ranką. Čia surandame pirmuosius draugus, išmokstame dėlioti pirmąsias raides, ţodţius. Čia mūsų 

dţiaugsmas, pasiekimai ir nusivylimai, gavus blogą paţymį. Tokie išgyvenimai ugdo mūsų valią 

siekti geriausio. Šios kelionės metu didţiąją laiko dalį praleidţiame mokykloje, kuri tampa mums 

antraisiais namai, todėl šiuose namuose turime jaustis saugūs ir laimingi. Ne veltui yra posakis, kad 

vaikų lūpomis kalba tiesa. Tuo įsitikinome pakalbinę maţuosius mokyklos mokinius, kurių pasisa-

kymus kruopščiai išanalizavome. Į klausimą „Ar esate laimingas(-a), kad čia mokotės“ visi atsakė 

teigiamai, o štai paklausus „Kodėl?“ atsakymų buvo įvairiausių.  

1a klasės mokiniams labiausiai patinka tai, jog čia daugybė draugų, jiems patinka bendrauti, 

mokytis. Klasės mokytoja taip pat esanti laiminga, turėdama daug linksmų ir smalsių mokinių. 

1b klasės mokiniai laimingi, nes jie mokosi skaityti, rašyti, gali bendrauti, turi daugybę drau-

gų ir, be abejo, kaip nepaminėjus mūsų valgyklos, kuri sulaukė daugelio vaikų dėmesio. Mokytoja 

dţiaugiasi kiekvieną dieną ją pasitinkančiais besišypsančiais mokiniais, noriai keliaujančiais po ţi-

nių pasaulį. Besistengiančiais būti draugiškais, supratingais, sugebančiais padėti vienas kitam, mo-

kančiais uţjausti, atleisti, atsiprašyti. 

Antrokai dţiaugiasi turėdami gerą, linksmą mokytoją, jiems patinka mokytis, taip pat turi 

daugybę draugų, o mokytojai darbas su vaikais kelia didţiulį dţiaugsmą. 

3a klasės mokiniams labiausiai patinka mokytis, jie čia gali skaičiuoti, rašyti, piešti, susitikti 

su draugais, mokykla juos daro laimingus. Mokytoja dţiaugiasi, jog šioje mokykloje puikus moky-

tojų kolektyvas, ir, be abejo, dţiaugiasi turėdama šaunius auklėtinius. 

3b klasės mokiniai ne tik išgyrė savo mokytoją, bet ir nepamiršo mokyklos personalo: paslau-

gios bibliotekininkės, geros seselės ir virėjų, nuostabiai ruošiančių maistą, ir, be abejo, kaip ir visi, 

jie čia turi daug gerų draugų. Mokytoja taip pat išgyrė mokyklos mokytojų kolektyvą ir puikų per-

sonalą, dėl kurių gera mokyti Linkuvos gimnazijoje. 

4a klasei patinka mokytis, jiems čia įdomu, jie linksmai leidţia laiką, būna su draugais. Mo-

kytoja laiminga dirbdama mokykloje, kurioje pati mokėsi, ji myli vaikus, savo darbą. 

4b patinka didelė mokykla, gera mokytoja, čia daug draugiškų vaikų. Mokiniai laimingi galė-

dami išmokti vis kaţko naujo. Mokytoja dţiaugiasi jaukia mokyklos aplinka, stipriu pedagogų ko-

lektyvu. Ji pati labai dţiaugiasi vaikais, myli savo darbą. 
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2.3. „Ką reiškia būti gimnazistu?“ 

Lietuva – tai ţydintis sodas, pakelėse pasodinti medţiai ir auganti jaunoji karta. Ir mūsų gim-

nazija – augantis ir pavasarį ţydintis sodas. Šio sodo į ţemę subirusios vaisių sėklos tebeaugina 

„medţius“ ir duoda gausų derlių – į gyvenimą išleistos 94 laidos. Kunigas Feliksas Martišius apie 

savo pasodintą sodą sakė „Aš sodinau, o Dievas davė augimą“ Interpretuodami šiuos ţodţius galė-

tume teigti, kad tėvai duoda pradţią, o kitą dalį – augimą – duoda gimnazija. Manome, kad visi su-

tiks, jog trys ţodţiai: MOKSLAS, DARBAS ir DORA yra šiandieninės gimnazijos kelrodis. 

Iš tikrųjų, ką reiškia būti gimnazistu šiandien? Laisvė, vienybė, meilė Tėvynei – natūraliai 

įgauna prasmę, kai prieš tave stovi mokytojai – išvarginti rašto darbų, persunkti istorijos ir politikos 

laikmečio. Kai matai tokius mokytojus ir jų didelį norą perduoti ţinias, tokios akimirkos įgauna 

prasmę, brandina asmenybės ir patriotiškumo suvokimą. Tuomet supranti, ką reiškia būti gimnazis-

tu, lietuviu, piliečiu. Tai kelia mokinio savivertę, skatina motyvaciją ir, be abejo, ilgai pasąmonėje 

uţfiksuoja teigiamas emocijas. Taip ugdomas jaunas ţmogus ateityje gali tapti doru, kultūringu ir 

dvasingu piliečiu, kuriančiu visuomenę, pagrįstą pilietinės gyvensenos modeliais, o svarbiausia, 

tenkinančią kiekvieno ţmogaus reikmes. 

Kadangi mūsų darbo tema „Laimingas(-a), kad čia mokausi“, todėl uţdavėme klausimą mūsų 

gimnazistams, kaip jie supranta, ką reiškia būti gimnazistu? Didelio rašytojų būrio nesulaukėme, o 

ir nesitikėjome (nes rašymas vis dar yra kaip didelė bausmė). Bet tie, kurie rašė, mus suţavėjo. 

4gb klasės gimnazistė Gabrielė teigė, kad būti gimnaziste, labai atsakinga, bet maloni pareiga 

(1 priedas), kita abiturientė Toma, 4gb, rašė, kad atsakomybė yra gimnazisto pagrindas. O savo esė 

baigė labai graţiais ir prasmingais ţodţiais „Mano stiprybė glūdi mano šaknyse, kurioms išsikeroti 

leido nepamirštamoji Linkuvos gimnazija“ (2 priedas). 4ga klasės gimnazisto Jogailos mintys buvo 

labai linksmos ir įdomios. Jis rašė, kad mokinių „išradingumo“ galėtų pavydėti net pats Ezopas. 

Mintyje jis turėjo mokinių išsisukinėjimus nuo nepadarytų namų darbų, vėlavimą į pamokas. Bet 

baigdamas savo esė, Jogaila kalba apie tai, jog būti gimnazistu, reiškia būti psichologiškai subren-

dusiam. (3priedas). Dar viena 4gb klasės  gimnazistė Ţivilė savo mintis dėstė taip. jog gimnazija 

duoda daug galimybių ir ji jas stengiasi išnaudoti. Uţ tai ji yra dėkinga gimnazijai (4 priedas) Mo-

kyklos prezidentė Austėja, 3ga klasės mokinė mano, jog gimnazija jai – antrieji namai. Ji galinti čia 

realizuoti pačias keisčiausias idėjas (5 priedas). Marija, 2g klasės mokinė įsitikinusi, kad būti gim-

naziste reiškia būti gimnazijos dalimi ir noras ieškoti savęs (6 priedas), o štai Skirmantė, 1ga klasės 

mokinė, dţiaugiasi, kad minint gimnazijos šimtmetį, ji uţims garbingą gimnazistės poziciją. (7 

priedas) ir Faustina, 3gb klasės mokinė mano, kad gimnazistas – tai kūrybinga, veikli ir tobulėjanti 

asmenybė ir būti gimnazistu reiškia būti geru ţmogumi. (8 priedas) 
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2.4. Buvusių mokinių apklausa 

Suţinoti Linkuvos gimnazijos istoriją nėra lengva. Yra tik kelios išlikusios knygos, kuriose 

aprašyta ilga, pilna pakilimų bei nuosmukių Linkuvos gimnazijos istorija. Bet yra išlikusi gyvoji 

atmintis, tai atmintis išlikusi ţmonių galvose.  

Smalsumo lydimi, parengėme apklausą buvusiems Linkuvos gimnazijos mokiniams apie tai, 

ką jie prisimena iš savo mokyklinių laikų. Apklausėme 20 buvusių mokinių, didţioji dalis apklaus-

tųjų dirba mokytojais arba yra pagalbinio personalo darbuotojai. Dauguma apklaustųjų mokyklą 

pradėjo lankyti šeštame arba septintame dešimtmetyje. Apie pusė visų mokinių mokyklą baigė sep-

tintame arba aštuntame dešimtmetyje. Anketoje paklausėme kiek mokinių buvo klasėje. Daugumoje 

klasių mokinių skaičius svyravo nuo 22 iki 28 mokinių. Labiausiai patraukė akį tai, jog vienoje kla-

sėje mokinių skaičius siekė net iki 38 vaikų! Be abejo, paklausėme ir apie tai, ar turėjo mylimiausią 

mokytoją, jei taip, uţ ką jį mylėjo. Mylimiausių mokytojų buvo įvairiausių, kurie buvo gerbiami ir 

mylimi uţ savo teisingumą, švelnumą, mokėjimą išklausyti, paguosti, perteikti ţinias. Paklausus 

apie išlikusius atmintyje renginius ypač išsiskyrė tradicinis spektaklis, kurio tradicijos tęsiamos jau 

94 metus. Taipogi išliko atmintyje susitikimai su ţymiais rašytojais, menininkais, tokiais kaip: 

J. Baltušis, A. Pociūnas, E. Matuzevičius. Įsiminė naujametiniai vakarai, ekskursijos į Rygos operos 

ir baleto teatrą, paskutinis skambutis, įvairiausi koncertai, klasės valandėlės, būreliai. Mokykloje 

veikė ir lėlių teatro būrelis, vadovaujamas mokytojos Klikūnienės, kuriame mokiniai patys siūdavo-

si lėles. Viename iš prisiminimų apie šį būrelį pasakojama, kaip kartą vienai lėlei – princesei reikėjo 

graţių plaukų, tad mokytoja Klikūnienė nusikirpo sruogą savo plaukų ir uţklijavo lėlei. Nepamir-

šome paklausti, ar pasikeitė vertybės šiuolaikinių moksleivių nuo tuometinių. Dauguma atsakė, kad 

pasikeitė, pridurdami, jog jiems materialiniai daiktai nebuvo tokie svarbūs, dabar mokiniai tapo 

laisvesni, anksčiau mokiniai buvo pareigingesni, savarankiškesni, draugiškesni, nebijojo darbo. 

Niekas nė nepagalvodavo apie tai, kad kiekviename ţingsnyje klasės draugai gali pajuokti, paţe-

minti, visi būdavo vieningesni. Paklausėme, ką jie norėtų palinkėti mokiniams, dauguma palinkėjo 

draugiškumo, kantrumo, būti kūrybingiems, tolerancijos vienas kitam, nuoširdumo, daug prasmin-

gos, įsimintinos veiklos, susitelkimo, motyvacijos ir, be abejo, išsaugoti ir tęsti mokyklos tradicijas 

dar daugelį metų. 
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IŠVADOS 

1. Apie mokyklą, kurioje mokomės ţinojome išties nedaug, tačiau pradėję išsamiai domėtis 

Linkuvos gimnazijos istorija nuo pat jos įkūrimo iki dabar, suţinojome daugybę naujos informaci-

jos, apie tai, kaip ji atrodė anksčiau, apie pirmuosius mokyklos mokytojus ir mokomus dalykus, 

apie pirmuosius direktorius. 

2. Atlikdami pradinių klasių mokinių apklausą išsiaiškinome, kad mokiniai išties jaučiasi 

laimingi čia mokydamiesi. Šioje mokykloje tvyro jauki, draugiška atmosfera, leidţianti mokiniams 

jaustis gimnazijoje laimingais. 

3. Būti gimnazistu, iš tiesų daug atsakomybės reikalaujantis naujas mokyklinio gyvenimo 

etapas, kuriame privalu elgtis pavyzdingai. Būtent šiame etape gimsta visai kitas supratimas apie 

mokymosi svarbą, uţsimezga stipresnis ryšys su mokytojais.  

4. Vien internete ir knygose rašomos informacijos apie gimnaziją neuţteko ir pasitelkę buvu-

sių mokinių apklausą, suţinojome dar daugiau informacijos apie mokykloje vyravusį gyvenimą 

anksčiau.  

5. Nors mūsų darbas ir kuklus, bet juo didţiuojamės, nes supratome, kad mūsų gimnazijoje 

besimokantys mokiniai yra laimingi. 
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1 priedas 

1g–4g kl. mokinių rašiniai 

Ką reiškia būti gimnazistu? 

Būti gimnazistu – labai atsakinga, bet maloni pareiga. Būdamas gimnazistu jautiesi svarbia 

gimnazijos dalimi, reprezentuoji savo mokyklą. Tu atsakingai ţiūri į savo pareigą mokytis, stropiai 

dirbi ir sieki savo uţsibrėţtų tikslų. Gimnazija – tai erdvė, kuri leidţia tau formuotis kaip asmeny-

bei, tobulėti, plėsti savo akiratį bei ugdyti tokias savybes, kaip sąţiningumas, pareigingumas, tole-

rantiškumas. Ne veltui sakoma, jog mokykla – tai tarsi antrieji namai, į kuriuos visada yra gera su-

grįţti. Čia daţnai jautiesi gerbiamas tiek mokytojų, tiek mokinių. Paties gimnazisto pareiga yra su 

kitais elgtis taip pat draugiškai, puoselėti gerąsias savybes. Mandagumas – itin svarbi savybė, kurią 

būtinai kiekvienas gimnazistas privalo turėti. Būdamas gimnazistu turi rodyti pagarbą tiek mokyto-

jams, tiek mokiniams, tiek kitiems mokyklos darbuotojams. Šiltas, draugiškas elgesys su kitais ku-

ria malonią aplinką, kurioje kiekvienas jaučiasi vertinamas ir gerbiamas. Supranti, jog pati svar-

biausia tavo pareiga čia, mokykloje, yra mokytis. Tik klausydamas mokytojų, uoliai dirbdamas gali 

pasiekti gerų rezultatų. Būdamas gimnazistu planuoji savo ateitį, kuo busi baigęs gimnaziją, ruošiesi 

kitam gyvenimo etapui. Nebijai klausti tėvų, mokytojų, karjeros konsultantų patarimų dėl savo no-

rimų studijų. Supranti, jog jau greit ateis laikas, kada turėsi rinktis tolimesnį savo gyvenimo kelią. 

Tačiau gimnazija, kurioje praleidai dvylika metų, paliks daugybę nuostabių prisiminimų ir įspūdţių.  

Gabrielė, 4gb 
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2 priedas 

Ką reiškia būti gimnazistu? 

Atsimenu, kaip ţemesnėse klasėje svajodavau kuo greičiau tapti gimnaziste. Tada atrodydavo, 

jog vyresniųjų pasaulis yra daug įdomesnis, daug paprastesnis bei suteikiantis daugiau galimybių. 

Tačiau dabar, kai uţaugau ir tapau šio pasaulio dalimi, supratau, jog viskas nėra taip paprasta, kaip 

atrodė. Reikia labai daug uţsispyrimo, vidinės motyvacijos ir pastangų, norint pasiekti gerų rezulta-

tų ne tik moksluose, bet ir mėgstamoje veikloje. Atsakomybė – štai kas labiausiai turi figūruoti 

gimnazisto gyvenime. Jau atėjo tas laikas, kai svarbius sprendimus turime priimti patys, kai prade-

dame galvoti apie savo ateitį, kai mokytojai su mumis bendrauja kaip su suaugusiais, brandţiais 

ţmonėmis. Jei ne mokytojai, ne jų patarimai, paskatinimai, pastabos ar daug ką pasakantis ţvilgsnis, 

nemanau, kad patys turėtume pakankamai jėgų ir ryţto išspręsti sunkiausius uţdavinius. O kokia gi 

mokykla be draugų ir bendraklasių, kurie visada atranda šiltų ţodţių, sugeba paguosti, pralinksmin-

ti, uţjausti. Jie tarsi broliai ir seserys, su kuriais yra pasidalintos pačios laimingiausios ir linksmiau-

sios akimirkos. Tas jaukus šurmulys gimnazijos koridoriuose, kokie visgi neuţtikrinti, bet kartu ir 

drąsūs, saugūs yra mūsų pirmieji ţingsniai į suaugusiųjų pasaulį... Ţinojimas, kad bėga paskutinieji 

metai mokykloje liūdina, bet kartu ir dţiugina mane. Nepaisant to, kad išsiskirti su visais artimais 

ţmonėmis yra sunku, o patirtų akimirkų bus neįmanoma pamiršti, visgi norisi kartu ir padėkoti mo-

kyklai. Mokykla buvo ir yra ta vieta, kuri leido mokytis ne tik iš mokytojų, bendraklasių, bet ir iš 

savęs, jausti pagarbą kitiems, turėti drąsos pasitikėti kitais, augti kaip asmenybei. Tad kad ir ką man 

esi paruošęs, pasauli, aš pasiruošusi, nes esu uţauginta ne bet ko, o Linkuvos gimnazijos! Mano 

stiprybė glūdi mano šaknyse, kurioms išsikeroti leido nepamirštamoji Linkuvos gimnazija. 

Toma, 4gb 
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3 priedas 

Ką reiškia būti gimnazistu? 

Hmm... Ką man reiškia būti gimnazistu? Na visų pirma, tai bemiegės naktys ir namų darbų 

darymas 3 valandą ryto, mokykloje ant palangės ar net tuomet, kai juos surenka mokytojas.. Išra-

dingumas ieškant prieţasčių namų darbų nedarymui, pasiteisinimai, kodėl nebuvau pamokoje . Tai 

ne tipiški pirmokėlio mekenimai, o pats aukščiausias pilotaţas! Pats Ezopas tokių pasakėčių pavy-

dėtų! O egzaminai... Vos išgirdęs apie juos pradedi galvoti, kad ne taip ir blogai būtų toje Maximoje 

padirbėti. Na, bet yra ir pliusų. Sako „groţis reikalauja aukų“, na, kad aukų buvo, tai tiesa, kad gra-

ţūs – nelabai. Tačiau stengdamiesi išvengti koridoriumi lekiančių pradinukų, apima keistas jaus-

mas. Prisimenu, ir atrodo dar visai neseniai pats toks buvau ir uţrietęs galvą aukštyn smalsiai ţiūrė-

davau į peraugusius dvyliktokus. Pasipuošę mokykliniais švarkais ir „maišais“ po akimis, jie buvo 

tikras pavyzdys jauniesiems. Gimnazistas – tai paskutinė stotelė. Ţingsnis per slenkstį iš lengvabū-

diško gyvenimo į savarankišką, jau savo paties kuriamą pasaulį. Meluočiau sakydamas, kad nebai-

su. Baisios mintys daţnai lenda į galvą, bet šalia jų jauti malonų jaudulį. Suvoki, kad dabar tu esi 

aukščiausiame lygyje ir įveikęs išvestinėmis ir ţodynu ginkluotą rašytoją, tu pasieksi kitą pasaulį ir 

ši mintis motyvuoja ruoštis laukiančiai kovai. Tad būti gimnazistu man reiškia psichologinį subren-

dimą, savo individualios asmenybės kūrimą ir paieškas ţmogaus, galinčio pagydyti priklausomybę 

nuo kavos ir vikipedijos. 

Jogaila, 4ga 
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4 priedas 

Ką reiškia būti gimnazistu? 

Kiekviena mokykla siekia išugdyti tinkamas mokinių vertybes, išmokyti juos savarankišku-

mo, kaip tinkamai reaguoti susidariusiose situacijose, bendrauti ir bendradarbiauti. Ne išimtis ir mū-

sų Linkuvos gimnazija. Būti šios gimnazijos dalimi daugeliui iš mūsų duoda labai daug: atsiveria 

naujos galimybės savęs paţinimo link, iš kitų bendruomenės narių gali tikėtis palaikymo ar pagal-

bos, uţsibrėţtų tikslų siekimas tampa ţymiai lengvesnis ir malonesnis. Taip pat negalima pamiršti, 

jog kiekvienas gimnazistas privalo jausti atsakomybę uţ savo veiksmus. Gimnazisto elgesyje pui-

kiai atsispindi mokykloje ugdomos vertybės, tokios kaip sąţiningumas, pagarba vienas kitam, nuo-

širdumas, supratimas kito ţmogaus. Smalsumas, drąsa siekti to, kas iš pirmo ţvilgsnio atrodo neį-

manoma. Būti gimnaziste man taip pat reiškia būti pavyzdţiu jaunesniems uţ save. Dėl šios prieţas-

ties visas veiklas, kurių imuosi aš ar kuris kitas gimnazistas, turime atlikti kiek įmanoma tiksliau ir 

kokybiškiau, išnaudoti visas savo galimybes. Kalbant apie galimybes, Linkuvos gimnazija jų siūlo 

daug, susijusių su įvairiomis sritimis: nuo galimybių dalyvauti paskaitose iki dalyvavimo įvairiuose 

konkursuose, šventėse, renginiuose, taip pat turime galimybę patys prisidėti prie veiklų organizavi-

mo. Tad mūsų, gimnazistų, pareiga yra nebijoti pasireikšti ir išmėginti save visose galimose srityse, 

taip atrasime save, įgysime naujos patirties, o kartu prisidėsime prie Linkuvos gimnazijos vardo 

garsinimo. 

Ţivilė, 4gb 
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5 priedas  

Ką reiškia būti gimnazistu? 

Dţiaugiuosi, jog Linkuvos gimnazijoje mokausi jau 11 metų – ją lankyti pradėjau nuo pirmos 

klasės. Per visus šiuos metus gimnazija man tapo antraisiais namais. Būtent toks vaizdinys man ky-

la pagalvojus apie Linkuvos gimnaziją. Čia aš jaučiuosi saugi, nes ţinau, kad mane kiekviename 

ţingsnyje lydi nuoširdūs ţmonės, kurie kasdien rūpinasi, kaip man sekasi. Čia mane supa nuostabūs 

mokytojai, kurie ne tik atiduoda visas savo jėgas paruošti kuo geresniam profesiniam gyvenimui, 

bet ir deda didţiules pastangas išugdyti mus tinkamais ţmonėmis. Čia aš galiu realizuoti pačias 

įvairiausias savo idėjas, nes gimnazijos bendruomenė atvirai priima naujas mintis, ir visai nesvarbu, 

kad iš pradţių jos atrodo neįtikėtinos. Čia aš jaučiuosi, kad mane myli, nes kiekvienas Linkuvos 

gimnazijoje dirbantis ţmogus įdeda didţiulę dalį savęs, kad tik mus, moksleivius, pasiektų inovaci-

jos, kad mums būtų įdomu mokytis, kad gautume visas galimybes tobulėti visapusiškai ir jaustu-

mėmės laimingi. Juk visai kaip namuose. 

Austėja, 3ga  
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6 priedas 

Ką reiškia būti gimnazistu? 

Ką man reiškia būti gimnazistu? Būti gimnaziste man reiškia būti Linkuvos gimnazijos dali-

mi. Tai – mokytis ir dirbti ne tik dėl savęs, bet ir dėl mokyklos, rodyti pavyzdį būsimiems gimnazis-

tams. Kadangi visada siekiu aukščiausių rezultatų, tai reikalauja daugybės pastangų ir valios, nuola-

tinio darbo. Uţsiimu ir po pamokine veikla, todėl išmokau planuoti savo laiką. Besimokydama Lin-

kuvos gimnazijoje kiekvieną dieną įgyju ir kitokios patirties. Čia nuolat priimu iššūkius. Jie man 

padeda ieškoti savęs bei suprasti, kas esu iš tiesų bei kur mano vieta šiame pasaulyje. Mokykloje 

taip pat sutikau nuostabių ţmonių, kurie ilgainiui tapo geriausiais gyvenimo mokytojais ar artimiau-

siais mano draugais. Būtent iš jų išmokstu svarbiausių pamokų ir ţmogiškumo. Tad buvimas moki-

ne – tai savęs ieškojimas ir pirmieji ţingsniai gyvenimo keliu. 

Marija, 2g 
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7 priedas 

Ką reiškia būti gimnaziste? 

Būti gimnaziste, iš tiesų, nemaţas nuotykis ir privilegija. Kartais, dūsaudama šalia knygos, 

pagalvoju, kad laikas bėga nenumaldomai greitai ir gąsdina mintis, kad aš gimnazistė! Kaţkodėl 

jausmas toks, kad esi kur kas didesnis nei iš tiesų dar esi. Imi jausti atsakomybę, kuri verčia laikytis 

duoto ţodţio, globoti maţesnius, nes dėl neţinomų prieţasčių imi jaustis atsakinga, kad visur būtų 

tvarkinga ir mokykloje maţesni mokiniai būtų saugūs. Keista, bet kaip pirmomis dienomis ţengi 

gimnazijos koridoriais, supranti, kad viskas yra šiek tiek kitaip, tačiau kaltos tikrai ne naujos mo-

kyklos sienos. Būdama gimnaziste imu jausti, jog pasikeičia bendravimas su mokytojais, uţsimezga 

net akių kontaktai ir imi be ţodţių suprasti, kad kreipiamasi į tave. Ne išimtis ir tai, kad buvimas 

gimnaziste leidţia įsitraukti į daugiau renginių, daugiau pamatyti ir didesnės galimybės atsiveria 

keliauti. Būdama gimnaziste galiu padaryti daugiau, tapti mokyklos varomąja jėga, organizuoti, 

dalyvauti ir kitaip prisidėti prie geresnio rytojaus mokykloje. Kadangi Linkuvos gimnazijai sukanka 

100 metų pasijuntu gana šauniai, kai ţinau, jog minint šimtmetį aš uţimsiu garbingą gimnazisto 

poziciją. Taigi būti gimnaziste yra gana reikšmingas jaunystės įvykis, paskutinė jaunystės stotelė ir 

patys graţiausi metai mokykloje prieš ţengiant pro naujas duris į suaugusiojo ţmogaus gyvenimą, 

todėl svarbu, kad tie metai būtų kuo prasmingesni.  

Skirmantė 1ga 
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8 priedas  

Ką reiškia būti gimnazistu? 

Man gimnazistas – tai ne tik mokinys. Tai – jauna, veikli, kūrybinga ir tobulėjanti asmenybė. 

Jaunuolis gimnazijoje išmoksta ne tik rašyti, skaityti, taikyti įvairias formules, bet dar daug kitų 

dalykų. Pirmiausia, jis ugdomas ţmogiškųjų vertybių: pagarbos, darbštumo, pareigingumo, drau-

giškumo, supratingumo, bendradarbiavimo. Šios vertybės yra gimnazisto pagrindas. Jos auklėja 

jaunuolį, ugdo pozityvų poţiūrį į gyvenimą. Kitaip tariant, gimnazija paruošia jaunuolį gyvenimui. 

Ji moko ne tik vertybių, bet ir duoda daug neįkainojamos patirties. Mokykloje rengiami įvairūs ren-

giniai, konkursai, susitikimai su ţinomais ţmonėmis. Visi šie išvardyti veiksniai suteikia gimnazis-

tui galimybę tobulėti. Veiklos įvairovė leidţia atrasti savo sritį, kurioje tu jautiesi geriausiai, esi 

pranašesnis uţ kitus. Aš tvirtai įsitikinusi, jog gimnazija paruošia jaunuolį ateičiai visapusiškai. Da-

bar galiu uţtikrinti, jog būti gimnazistu reiškia būti geru ţmogumi. 

Faustina 3gb 
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9 priedas 

1–4 klasių mokinių apklausa „Ar man patinka mokytis gimnazijoje?“ 
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10 priedas 

Buvusių mokinių apklausa 

 


