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Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos laikraštis

EGLĖ MATONIENĖ

„Mokyklos mano gyvenime
buvo labai daug“
Plačiau skaitykite 8 psl.

D. Umbraso nuotr.
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PASKELBTI RESPUBLIKINIO RAŠINIŲ KONKURSO
„GYVYBĖ – DOVANA, BRANGINKIME JĄ“ NUGALĖTOJAI
siems kūrėjams papasakojo apie
save, patarė nebijoti, net nurodė,
kur kreiptis, jei kuris mokinys
sumanytų išleisti savo knygą, mokė kurti pasaką. Kol mokiniai
Jau šeštą kartą Panevėžio mokėsi kurti pasaką, mokytojai
„Minties“ gimnazija organizavo res- virtualiai keliavo po Panevėžio
publikinį rašinių konkursą „Gyvybė – miestą. Šios ekskursijos vadove
dovana, branginkime ją“, skirtą Gy- tapo krašto šviesuolė, bibliotekivybės dienai. Šiemet baigiamasis ren- ninkė Albina Saladūnaitė. Ji supaginys buvo kitoks – jis vyko ZOOM žindino su Panevėžio žmonėmis,
platformoje. Mąstyti apie gyvybės puoselėjusiais šio miesto kultūrą
vertę, trapumą, būtinybę ją saugoti ir gyvybę. Įdomiai, emocingai ir
panoro 46 mokiniai iš įvairių Lietu- be galo šiltai pasakojo apie Mariją Rusteikaitę, Juozą Zikarą, Kavos regionų.
Po įžanginės renginio dalies zimierą Paltaroką, Zaborskų šeimokiniai turėjo galimybę susitikti su mą, Joną Jablonskį, Salomėją Starašytoja Neringa Tik. Neringa jaunie kauskaitę ir, be abejo, apie Gab
Net jei patekai tarp cemento
nuolaužų, išleisk šaknis ir gyvenk.
Kažkam tu esi žinia.
Bruno Ferrero

rielę Petkevičaitę-Bitę.
Renginio pabaigoje paskelbti ir
nugalėtojai. III–IVG klasių grupėje
Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos IIIGD klasės mokinei Gabijai Jurkutei paskirta II vieta, IGA
klasės mokinei Rasai Griciūtei už
išsakytą mokslinį požiūrį į gamtą ir
žmogų – padėka bei Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas „Senvagė‘.
Mokines konsultavo lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja Asta
Mazūraitė.
Vita Šventickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
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KAI MINTYS IŠSIVERŽIA EILĖMIS
Neseniai baigėsi respublikinis
Borutaičių poezijos konkursas, skirtas Marijos Gimbutienės ir Vytauto
Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Į Lietuvos mokyklas
iš konkurso organizatorių jau atskriejo malonios žinios ir šilti poeto, redaktoriaus, Borutaičių draugijos Garbės nario, poezijos konkurso ,,Laisvo
vėjo valia gausti“ komisijos nario
Roberto Keturakio žodžiai dalyviams
ir jų mokytojams. Poetas, linkėdamas
jausmų, išgyvenimų aukštumų, sako:
,,Tyliai šnabždu: kūrybiniam kely
linkėčiau /įterpti klasikinio spindėjimo eilėraščius/ su jambais, chorėjais
ir kitom dangiškai skambančiom stygom - - -“ Dalyviams padėkojo ir
Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktorė Audra Galvanauskienė atsiųsdama Padėkos raštus.
Malonu, kad tarp konkurso laureatų

ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos vienuoliktokas Arnoldas
Žebrauskas. Jis drauge su kitais
šio konkurso laureatais Linu Daugėla iš Pranciškonų gimnazijos,
Mūza Olimpija Sventickaite iš
Palangos senosios gimnazijos,
Kamile Rimdeikaite iš Kauno r.
Domeikavos gimnazijos bei Emilija Kalvynaite iš Kauno r. Neveronių gimnazijos birželio 29 d.
kviečiamas į Tarptautinį festivalį ,,Poezijos pavasaris“ ir Borutaičių poezijos šventę, kurioje kartu
su kitais laureatais bus apdovanotas Kauno r. švietimo centro diplomais.
Raimonda Rumbinaitė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

GIMNAZISTĖ DEIMANTĖ STANELYTĖ – LDK INTERNETINĖS
VIKTORINOS III VIETOS LAIMĖTOJA

Lietuvių kalbos draugija Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienos proga pakvietė visus, neabejingus kalbai, dalyvauti jau ketvirtą
kartą
rengiamoje
internetinėje
viktorinoje, kurios tikslas – skatinti
visuomenę labiau domėtis lietuvių
kalba. Joje galėjo dalyvauti ir Lietu-

voje, ir užsienyje gyvenantys kalbos
įdomybių mėgėjai.
Dalyviams buvo pateikti 25
klausimai iš kalbos, literatūros,
leidybos istorijos, Lietuvos kultūrai
nusipelniusių asmenybių gyvenimo.
Per 24 valandas, skirtas viktorinai, į
klausimus atsakė 591 dalyvis – 464
dalyviai buvo iš Lietuvos ir 27 iš
užsienio. Daugiausia dalyvių buvo iš
Rusijos – net 10, iš Lenkijos – 7, iš
Vokietijos dalyvavo 4 žmonės, iš
Latvijos – 2 žmonės, iš Belgijos,
Sakartvelo, Šveicarijos, Ukrainos po
vieną dalyvį.
Daugiausia dalyvių sulaukta iš
Šiaulių miesto. Viktorinoje dalyvavo
net 62 Šiaulių miesto gyventojai, iš
Vilniaus 46, iš Radviliškio 32, iš
Kauno 26, iš Telšių 25. Tiek pat
dalyvių ir iš Šiaulių rajono, t. y. 25.
Beje, daugiau kaip pusė Šiaulių rajono atstovų buvo kuršėniškiai.
85 viktorinos dalyviai nurodė,
kad yra baigę lituanistikos studijas.

Kitaip tariant, 14,4 proc.
viktorinos dalyvių – lituanistai,
85,6 proc. – ne lituanistai.
Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos antrokė Deimantė
Stanelytė laimėjo trečią vietą,
žiniomis
lenkdama
bendramžius,
studentus,
net
mokytojus lituanistus, žodžiu,
žmones, neabejingus gimtajai
kalbai.
Sveikiname ir linkime
neprarasti smalsumo kopiant į
Žinių kalną!

Raimonda Rumbinaitė,
lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja
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KALBŲ KENGŪROS BEI VERTIMŲ IR ILIUSTRACIJŲ PROJEKTO
„TAVO ŽVILGSNIS“ REZULTATAI

Laura Blažytė (IVGC klasė), mokytoja Valdonė Verseckienė.
Antonietta Boscarino (IGB
klasė), mokytoja Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė.
Gabrielė
Jokubauskaitė
(IIGD klasė) (iliustracija), mokytoja Inga Klinauskienė.
Irūna Kačinskytė (IGC klasė) (už vieną išverstą tekstą), moKALBŲ KENGŪRA
kytoja
Ramunė
RadžiūtėGotis Nauckūnas (IGC klasė) – Bačkauskienė.
Adrija Kačiušytė (IGA klaOranžinės Kengūros diplomas.
sė),
mokytoja
Ramunė RadžiūtėKamilė Milieškaitė (IIGC klasė) – Sidabrinės Kengūros diplomas. Bačkauskienė.
Eva Pečiulytė (IGC klasė),
Eva Pečiulytė (IGC klasė) –
mokytoja Inga Klinauskienė.
Sidabrinės Kengūros diplomas.
Laura Andrijauskaitė (IIGD
DIPLOMAI
klasė) – Auksinės Kengūros diploUž
vertimus
iš anglų kalbos
mas.
Mantas Eigirdas (IIGC klasė) –
Laura Andrijauskaitė (IIGD
Auksinės Kengūros diplomas.
Kostas Šilingas (IGC klasė) – klasė), mokytoja Inga Klinauskienė.
Auksinės Kengūros diplomas.
Deimantė Aušbikavičiūtė
Mokinius ruošė anglų kalbos
(IVGC
klasė), mokytoja Valdonė
mokytoja Inga Klinauskienė.
Verseckienė.
Mantas Eigirdas (IIGC klaVERTIMŲ IR ILIUSTRACIJŲ
sė), mokytoja Inga Klinauskienė.
PROJEKTAS
Inesa Garbenytė (IIGD kla„TAVO ŽVILGSNIS“
sė), mokytoja Inga Klinauskienė.
Ugnė Janulytė (IVGC klaPADĖKOS RAŠTAI
sė), mokytoja Valdonė VerseckieUž vertimus iš anglų kalbos
nė.
Gabija Janušaitė (IVGD
Sandra Banevičiūtė (IGB klasė), mokytoja Ramunė Radžiūtė- klasė), mokytoja Valdonė Verseckienė.
Bačkauskienė.
Paskelbtos visuotinio karantino
sąlygos nesukliudė Kuršėnų Lauryno
Ivinskio gimnazijos mokiniams dalyvauti Kalbų kengūros bei vertimų ir
iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“
konkursuose.
Džiaugiamės mūsų gimnazistų
aktyvumu ir jų pasiektais rezultatais.

Irūna Kačinskytė (IGC klasė)
(už du išverstus tekstus), mokytoja
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė.
Smiltė Kavanauskaitė (IGB
klasė), mokytoja Ramunė RadžiūtėBačkauskienė.
Ignas Kiburtas (IVGB klasė),
mokytoja Valdonė Verseckienė.
Kotryna Lučinskaitė (IGC klasė), mokytoja Ramunė RadžiūtėBačkauskienė.
Kamilė Milieškaitė (IIGC klasė), mokytoja Inga Klinauskienė.
Mintarė Nagiūtė (IVGC klasė),
mokytoja Valdonė Verseckienė.
Kostas Šilingas (IGC klasė),
mokytoja Inga Klinauskienė.
PADĖKOS RAŠTAI
Už vertimus iš rusų kalbos
sė).

sė).

Saulė Krajauskaitė (IIGD klaKamilė Milieškaitė (IIGC kla-

Žaneta Šapkutė (IGD klasė).
Kostas Šilingas (IGC klasė).
Brigita Trambavičiūtė (IIGC
klasė).
DIPLOMAI
Už vertimus iš rusų kalbos
Adrija Kačiušytė (IGA klasė).
Roberta Lenkovičiūtė (IIGD
klasė).
Pijus Milašauskas (IIIGC klasė).
Austėja Skiotytė (IGD klasė).
Mokinius paruošė rusų kalbos
mokytoja Sigita Razminienė.
Sveikiname mūsų gimnazijos
mokinius ir linkime kuo didžiausios
sėkmės ateityje dalyvaujant įvairiuose konkursuose ir olimpiadose.
Anglų kalbos mokytojų informacija

KLIGIETIS

Puslapis 5

GEGUŽĖS 3-OJI – PASAULINĖ SPAUDOS LAISVĖS DIENA
1993 metų gruodį Jungtinių
Tautų generalinė asamblėja nusprendė gegužės 3-ąją paskelbti Pasauline
spaudos laisvės diena.
1991 metų gegužės 3 dieną Afrikos žurnalistai Namibijoje dalyvavo
seminare apie nepriklausomas ir pliuralistines informacijos priemones.
Tuomet jie pasirašė Vindchukso deklaraciją, skatinančią visų pasaulio
šalių valstybes užtikrinti spaudos
laisvę ir demokratiją. Ši deklaracija
tapo pirmuoju dokumentu, kuriame
reikalaujama suteikti viso pasaulio
žmonėms laisvę viešai išsakyti savo
nuomonę ir turėti priėjimą prie įvairių nepriklausomų informacijos šaltinių.
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-

nazija, kaip UNESCO mokykla,
taip pat paminėjo šią dieną. I, III
ir IV klasių gimnazistai skaitė
informaciją internete apie šios
UNESCO minimos dienos istoriją
ir kodėl ji buvo įtraukta į UNESCO minimų dienų sąrašą. Jie
dalijosi mintimis, kurie faktai ir
mintys iš perskaitytų straipsnių
jiems atrodė patys svarbiausi, ypač šių dienų kontekste, kalbant
apie pavojų žurnalistų laisvei,
sveikatai ir netgi gyvybei. IG klasių mokiniai, peržiūrėję interneto
svetainėse pateiktą informaciją
apie šią minimą dieną, porose išrinko 10 jiems įdomiausių faktų,
kuriuos paskelbė Padlet lentoje
bei pristatė grupei. Be to, pirmokai ir antrokai peržiūrėjo informa-

cinę vaizdo medžiagą „World Press
Freedom Day 2021“, atliko apklausą
„Information as a Public Good“ ir
pasitikrino savo žinias. Aptarę apklausos rezultatus, mokiniai pasidalijo
savo mintimis, kodėl taip svarbu užtikrinti išraiškos laisvę žiniasklaidoje.
Taigi, Pasaulinė spaudos laisvės diena – proga skatinti ir plėtoti
iniciatyvas už spaudos laisvę, įvertinti jos būklę, apmąstyti žurnalistų darbą metodų ir profesinės etikos aspektu. Reikia ypač vertinti galimybę laisvai, be jokių suvaržymų reikšti savo
nuomonę bei skaityti tai, kas mums
įdomu.
Anglų kalbos mokytojų informacija

GIMNAZISTŲ PASIEKIMAI VIRVĖS TRAUKIMO IR
SVARČIO KILNOJIMO VARŽYBOSE
Gimnazistų pasiekimams virvės traukimo ir svarčio kilnojimo
varžybose jokios įtakos nepadarė
epidemiologinė situacija Lietuvoje.
Vadovaujami neformaliojo būrelio
vadovo Antano Griciaus gimnazistai
puikiai pasiruošė Lietuvos uždarų
patalpų jaunimo virvės traukimo ir
Lietuvos svarsčių kilnojimo (ilgo
ciklo) čempionatams.
Jonavoje vykusiose virvės
traukimo varžybose gimnazijos komanda – Kamilė Lukauskaitė (IIIGA
klasė), Rokas Ligutis (IIGD klasė),
Nojus Urbonas (IIIGC klasė), Fransisco Javier Almeida Vaicekauskas
(IIIGC klasė), Kęstutis Kaminskas
(IVGB klasė), Dilanas Astrauskis
(IIIGD klasė), Valentas Akučka
(IIIGB klasė), Tomas Macijauskas
(IIGA klasė) – iškovojo trečią vietą.
Svarsčių kilnojimo čempionate
gimnazistas Dilanas Astrauskis jaunių grupėje (svorio kategorija iki 85
kg) užėmė pirmą vietą ir iškovojo
teisę dalyvauti Pasaulio jaunių čempionate.
Juozas Savickas, fizinio ugdymo mokytojas
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TARPTAUTINIS VERSLUMO EGZAMINAS
Sveikiname Eglę Ambrožaitę
(IIIGB klasė), Airidą Cirtautą (IIIGA
klasė), Kostą Čaplinską (IIIGB klasė), Nojų Juškevičių (IIIGA klasė),
Kiprą Kunigėlį (IIIGD klasė), Amandą Petkutę (IIIGC klasė), Pijų
Milašauską (IIIGC klasė), Kamilę
Masiliūnaitę (IIIGB klasė), Ugnę Žukauskaitę (IIIGC klasė), Ainį Alčauskį (IIIGB klasė), Luką Sutkų
(IIIGA klasė), Emą Bartašiūtę (IIIGB
klasė) – jaunuosius ekonomistus –

gegužės 26 dieną sėkmingai išlaikiusius tarptautinį verslumo egzaminą ir įgijusius verslumo sertifikatą – Verslumo įgūdžių pasą
(VĮP).
Verslumo įgūdžių pasas
(ang. Entrepreneurial Skills Pass)
– tai kvalifikacija, įrodanti 15–19
metų amžiaus mokinio verslumo
įgūdžius, įgytus Junior Achievement „AcceleratorX“ programoje,
jaunųjų bendrovių kūrimo ir jų

veiklos vykdymo metu. VĮP atspindi
žinių ir kompetencijų lygį, kurio reikia norint įsteigti ir valdyti mokomąjį
verslą, veikiantį pagal uždarosios akcinės bendrovės principus.
Daugiausiai taškų surinko Eglė
Ambrožaitė, Airidas Cirtautas ir Kostas Čaplinskas.
Jūratė Čaplinskienė, ekonomikos mokytoja
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TARPTAUTINĖ BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS DIENA
2000 metų gruodžio 20
dieną Generalinė Asamblėja gegužės 22-ąją paskelbė Tarptautinė biologinės įvairovės diena.
Šią dieną buvo priimta biologinės įvairovės konvencija. Įvairiose pasaulio šalyse visuomenė
supažindinama su organizmų
įvairove. Šventė Lietuvoje
švenčiama nuo 2001 metų. Šia
proga Lietuvoje renginius organizuoja Aplinkos ministerija ir
Vilniaus universiteto Botanikos
sodas Kairėnuose, rengiamos
VU dailės studentų parodos
gamtos tema.

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos
biologijos mokytojos Inga
Tarasevičienė ir Laima Jonušaitė skatino gimnazistus dalyvauti
organizuojamuose
nuotoliniuose renginiuose,
biologijos pamokų metu diskutavo „Kas yra biologinė
įvairovė?“, skyrė mokiniams
praktines užduotis, kurios
leido plačiau atverti akis ir
pažinti savo Kuršėnų miesto
gyvybės formas.
Visas mus supantis pasaulis yra pilnas biologinės

įvairovės. Net nedidelio Kuršėnų miesto centre mokinių stebimi medžiai, krūmai, juose gyvenantys vabzdžiai, giedantys
paukščiai ar ant jų augančios
kerpės sudaro biologinę įvairovę. Jei kiekvienas saugosime ir
suprasime, kad biologinė įvairovė – mūsų bendras turtas, galbūt
ateities kartoms liks žymiai daugiau gyvybės formų ir augalų ar
gyvūnų rūšių.
Inga Tarasevičienė, biologijos mokytoja

DAR VIENO DofE PROGRAMOS DALYVIO VEIKLOS PRISTATYMAS

Pristatau dar vieną DofE programos dalyvį, IGA klasės mokinį
Nojų Vasiliauską. Vaikinas išskirtinai greitai apsisprendė, kokio tikslo
sieks įgūdžių srityje. Nors metai išties visiems nelengvi ir pilni nenumatytų iššūkių, Nojus neatsisakė savo

tangų. Anot Nojaus, tai veikla, kuria
užsiimdamas jis jaučiasi laisvas ir
laimingas, bet tuo pačiu ir įsitempęs,
nes norisi daryti kuo mažiau klaidų.
Grojimas kanklėmis ilgalaikis iššūkis,
truksiantis visus šešis mėnesius. Neišmoksi kūrinio per vieną dieną. Tam,
kad sugrotum taisyklingai ir kokybiškai, reikia daug laiko ir energijos. Nojus nesiruošia savo ateities sieti su
muzika, tačiau patirtis, įgyta šioje srityje, jam yra itin svarbi. Jis mano, jog
tai padeda jam ugdytis atsakomybę,
ryžtą, užsispyrimą bei pasitikėjimą
savimi.
Visai nebedaug liko iki šio tikslo įgyvendinimo. Todėl Nojus neseniai startavo ir aktyvios veiklos srityje. Čia jis nusprendė tris mėnesius
keliskart per savaitę pradėti rytais bėgioti. Tai padės jam tapti fiziškai aktyvesniam ir ištvermingesniam bei
nusiteikti ir pasiruošti DofE žygiams.
Pavasaris, grynas oras, gera kompanija ir nuotykiai!!! Jie jau visai greitai!!!

sumanymo ir atkakliai ėmėsi įgūdžių srities – groti kanklėmis. Šis
instrumentas jam jau puikiai pažįstamas, tačiau Nojus nusprendė per
šiuos metus sistemingai mokytis
Vilma Žukauskienė,
toliau ir daryti tai, kas jam patinka,
tačiau reikalauja daug laiko ir pas- programos koordinatorė

DofE
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KŪRYBINIŲ (DAILĖS) DARBŲ PARODA-KONKURSAS „PLUNKSNA“
Plunksna – tyrumo simbolis,
angelo prisilietimas, polėkis, įkvėpimas, kūrybiškumas. Gegužės mėnesį
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai dalyvavo virtualioje kūrybinių darbų parodoje-konkurse
„Plunksna“.
Renginį
organizavo Lietuvos labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis‘‘, Šiaulių literatų klubas „Verdenė“ ir Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras,
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba.
Iš viso iš įvairių Lietuvos kampelių į konkursą atkeliavo 160 kūrybinių darbų iš 25 bendrojo ugdymo
mokyklų. Smagu, kad savo darbus
pristatė ir keturi mūsų gimnazistai:
Airidas Kryžius (IGA klasė), Adrija

Airido Kryžiaus darbas

Kačiušytė (IGA klasė), Rasa GriSveikiname dalyvius ir laimėtociūtė (IGA klasė), Ula Piščikaitė jus.
(IIGC klasę).
Mokinius ruošė mokytoja Alina
Konkurso tikslai – skatinti Gricienė
jaunąją kartą domėtis poetų
(literatų) kūryba; suaktyvinti poetų (literatų) ir dailininkų bendradarbiavimą visuomeniniame gyAlina Gricienė, technologijų
venime; skatinti vaikų meninę mokytoja
raišką ir kūrybiškumą, naudojant
įvairias kūrybos technikas.
Džiaugiamės, jog šioje parodoje-konkurse 9–12 klasių grupėje Airidui Kryžiui paskirta trečia vieta.
Rasai Griciūtei toje pačioje
grupėje
paskirta
nominaciją ,,Subtilumas“.

Rasos Griciūtės darbas
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EGLĖ MATONIENĖ: „MOKYKLOS MANO GYVENIME BUVO LABAI DAUG“

Vieną gražią pavasario dieną virtualiai kalbėjomės su LRT televizijos
žinių vedėja, buvusia ivinskiete Egle
Matoniene. Atvirai ir nuoširdžiai pasikalbėjome apie ryškiausius iki šiol
atmintyje išlikusius prisiminimus apie
gimnaziją, popamokinę veiklą.
– Esate baigusi Kuršėnų Lauryno
Ivinskio gimnaziją. Kokia ji išliko
Jūsų atmintyje?
– Mokyklą baigiau jau prieš 17 metų
ir ją atsimenu skirtingais etapais.
Daugiausia prisiminimų susiję su asmeninėmis patirtimis, įvairiais nutikimais. Gana aiškiai pamenu pradines
klases (tuomet gimnazija dar vadinosi Kuršėnų IV-oji vidurinė mokykla)
– pirmąją mokytoją Kristiną Pancerovą, klasiokus, kabinetą, atlenkiamus
suolų stalus, kūno kultūros pamokas
rūsio salėje, „bandelę ir arbatą“ po 3
pamokų, linksmybes per pertraukas,
ekskursijas, kalėdinius karnavalus.
Dar kaip šiandien atsimenu, kaip per
vieną dieną sugebėjau užsidirbti du
kuolus iš matematikos ir lietuvių kalbos. Pamenu ir kaip per vieną kalėdinę vakaronę visoje mokykloje dingo
elektra, o po koridorius teko klaidžioti su žvakėmis. Būrys penktokų atitekome auklėtojai Jūratei Kulevičiūtei
(dabar Čaplinskienei). Jei neklystu,

buvome pirmoji jos laida. Auklėtoją atsimenu linksmą, greitą, visada labai aiškią ir konkrečią.
Mokykla tapo gimnazija, atsirado
daug integruotų dalykų, buvo
bandoma pamokose apjungti keletą disciplinų, vykdavo projektinės veiklos. Niekada nebuvau labai sportiška, kaip košmarą atsimenu tą nepamatuojamo dydžio
mokyklos stadioną. Man tikrai
atrodydavo, kad apibėgti tuos 5
ratus, tai panašiai tas pats, kas
apibėgti aplink Lietuvą!
Mokyklos mano gyvenime buvo
daug. Mano mama, Gražina Rimkienė, buvo istorijos mokytoja.
Mintinai žinojau kiekvieną mokyklos kampą, pažinojau visus
mokytojus, savo mamos auklėtinius. Pradinėse klasėse, pasibaigus pamokoms, laukdavau, kol
mama baigs darbą. Sėdėdavau jos
304 istorijos kabinete prie mokytojo stalo ir ruošdavau namų darbus. Buvo smagu, jaučiausi gana
ypatinga sėdėdama ant mokytojo
kėdės, nors kojos dar nelabai žemę siekė.
Paskutinėse klasėse, mama tapo
mano auklėtoja. Tai kėlė visokių
dviprasmiškumų. Ji labai stengėsi
visaip parodyti, kad nenuolaidžiauja, tai man kliūdavo dvigubai – užduočių, kontrolinių, namų
darbų ir t. t. Žinoma, dėl to pykdavau, bet nelabai turėjau pasirinkimo. Mokytis buvo pareiga ir
atsakomybė.
– Ar buvote gera mokinė? Siekėte idealių akademinių rezultatų?
– Idealių rezultatų nesiekiau, bet
mokytis stengiausi. Buvo įvairių
etapų, bet paskutinius trejus metus mokiausi tikrai daug. Man
atrodo, kad dabar jau yra kiek kitaip, bet tuomet egzaminai tikrai
kėlė nemažai streso ir baimės.
Tarsi stengėmės mokytis dėl savęs, ne dėl pažymio, bet žinių,
deja, kitaip nepamatuosi. Egzaminų rezultatai buvo tas bilietas į
ateitį, todėl nori nenori dėl to reikėjo pasistengti.

– Ar Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazija tuo metu buvo tinkama
terpė augti jaunam žmogui?
– Tikrai taip! Gimnazija visada buvo
daug popamokinės veiklos, lankiau
įvairius būrelius, dalyvaudavome
konkursuose. Vietos saviraiškai buvo
be galo daug. Galėjai sportuoti, šokti,
vaidinti, dainuoti, piešti, programuoti, debatuoti, mokytis kalbų, tiksliųjų
mokslų etc. Pamenu, mokiausi vokiečių kalbos. Su mainų programa buvome išvykę į Vokietiją. Ten gyvenome

KLIGIETIS

šeimose. Su mergina, pas kurią važiavau, visai neseniai susirašėme, abi
nusistebėjome, kad praėjo jau 20
metų. Panašiuose projektuose dalyvaudavo ir anglų kalbos mokytojos,
jos parveždavo ne tik gerosios praktikos, bet kartais atveždavo ir tikrų
anglakalbių.
– Ką veikėte po pamokų? Ar buvote aktyvi mokinė? Galbūt visą laisvą laiką skirdavote mokslams?
– Lankiau daug būrelių mokykloje,
septynerius metus šokau tautinius
šokius buvusiame „Ventos“ kino
teatre. Nemažai koncertuodavome,
važiuodavome į dainų šventes. Labai
smagu prisiminti tuos laikus. Turėjau
daug draugų iš kitų klasių ir mokyklų, su jais labai smagiai leisdavome laiką.
– Papasakokite linksmų ir įsimintinų istorijų iš mokyklos gyvenimo.
Gal su draugais buvote iškrėtę ką
nors blogo ar baisaus?
– Lietuvių kalbos kabinete būdavo
padėtas toks didelis akmuo. Per kažkurią pertrauką klasiokai sugalvojo
dviese tą akmenį įkelti vienai klasiokei į kuprinę. Neatsimenu, kaip ta
istorija baigėsi, bet tikrai buvo labai
juokinga, kai ji niekaip negalėjo tos
kuprinės nukelti nuo kėdės. Klasiokei
nebuvo nė kiek juokinga, nes akmuo
buvo uždėtas ant akinių. Laimei, dėkliukas atlaikė ir akiniai liko sveiki.
Pamenu ir istoriją, kaip kartą buvo
kažkas sugalvojęs per pertrauką į kla-
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sės durų spyną pripilti klijų, kad
mokytoja neatrakintų klasės ir
nebūtų pamokos. Planas pavyko.
Tiksliai nepamenu, bet, ko gero,
tądien išsisukome nuo kokio
kontrolinio, bet mokyklos meistrui tikrai teko keisti durų spyną.
Atmintyje išliko ir kartą mano
organizuotas pabėgimas iš biolo-

gijos pamokos. Sąjungininkų radau
gal tik kelis, kiti labai uoliai nuėjo į
klasę. Nuskambėjus skambučiui į pamoką nuėjau į skaityklą, pasiėmiau
žurnalų. Bet nepagalvojau, kad mano
mama gali turėti laisvą pamoką. Kaip
tyčia, ji irgi užsuko į skaityklą ir operatyviai mane parsiuntė į pamoką.
Buvo labai gėda, ir prieš mokytoją, ir

Lietuvių kalbos kabinete būdavo padėtas toks
didelis akmuo. Per kažkurią pertrauką
klasiokai sugalvojo dviese tą akmenį įkelti
vienai klasiokei į kuprinę.
prieš klasiokus. Atmintyje iškyla ir
kadaise su klasioke sugalvota abėcėlė. Per pamokas susirašinėdavome,
siųsdavome viena kitai, mėtydavomės tais rašteliais. Kartą mokytoja
neapsikentusi mūsų susirašinėjimo
vieną tų raštelių sugavo, kitus irgi
liepė atiduoti. Paskelbė, kad visai
klasei garsiai perskaitys, kas ten tokio
įdomaus parašyta. Būtume tikrai raudonavusios, jei būtų perskaičiusi, bet,
deja, ten buvo tik saulytės, brūkšneliai, taškeliai ir eilė kitų simbolių...
– Kas nulėmė Jūsų karjeros pasirinkimą? Kaip pasirinkote studijas? Ar šiuo metu ką nors keistumėte?
– Pradėjau lankyti mokyklą vos atšventusi 6-tąjį gimtadienį, todėl bai-
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penktoje klasėje žino, ko nori, kur
stos ir kuo bus. Aš nežinojau, savimi nepasitikėjau. Visi aplinkui
atrodė gudresni, geresni. Nors
mokiausi realinio profilio klasėje,
visada jaučiau, kad man lengviau
sekasi humanitariniai mokslai.
Nuolat blaškiausi stengdamasi
išmokti tai, ko nemoku, užuot tobulinusi tai, kas sekėsi. Baigusi
mokyklą stojau ten, kur patarė
tėvai. Tėtis pasiūlė pabandyti žurnalistiką. Man tikrai atrodė, kad
ten įstoti neįmanoma – net svajoti
nedrįsau. Vis dėlto į stojamąjį
egzaminą nuvažiavau. Galvojau,
jei jau visai prastai pasirodysiu –
nieko tokio, niekas manęs nepažįsta, neprivalėsiu niekam nieko
aiškinti. Konkursas buvo tikrai
didelis, į kursą iš viso priėmė gal
giau – septyniolikos. Nežinau, kaip tik 30 pirmakursių. Iš stojamojo
17 metų žmogus gali žinoti, ko nori egzamino gavau 10. Tik tada sugyvenime. Laimingi tie, kurie jau vokiau, kad per daug save nuver-
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tinau. Deja, įstoti į žurnalistiką man
pritrūko valstybinio lietuvių kalbos
egzamino balo. Galiausiai Vilniaus
universitete baigiau politikos mokslus, lygiagrečiai mokiausi žurnalistikos profesines studijas. Labai greitai
po jų per praktiką atsidūriau LRT televizijos naujienų tarnyboje. Labai tai
vertinau, džiaugiausi ir didžiavausi:
žurnalisto darbas man atrodė labai
ypatingas. Dabar viskas atrodo kur
kas paprasčiau, bet taip, televizija
tikrai turi labai daug žavesio ir tai
įtraukia. Vėliau dar studijavau viešuosius ryšius, atrodė, kad kitoje barikadų pusėje taip pat labai įdomu.
Pabandžiau, bet vis tiek sugrįžau į
žiniasklaidą, jaučiuosi esanti čia, kur
šiuo metu ir turiu būti. Gyvenime nekeisčiau nieko, net jei galėčiau. Absoliučiai visos patirtys yra vertingos
pamokos. Nors gyvenimas ir susideda iš pasirinkimų, tikiu likimu – viskas įvyksta tada ir taip, kaip turi į-
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vykti.
– Papasakokite apie šiuo metu užimamas pareigas. Kuo jos ypatingos? Kokie svarbiausi aspektai vyrauja Jūsų darbo sferoje?
– Šiuo metu dirbu LRT televizijos
žinių vedėja. Darbas įtemptas ir atsakingas, bet man labai įdomus. Esu
nuolatiniame naujienų ir įvykių
centre, o tai – neabejotinas darbo privalumas. Jautiesi labiau visame tame
dalyvaujantis, daugiau sužinai. Tarp
visokių kasdienių aktualijų įvyksta ir
labai reikšmingų, istoriją
keičiančių įvykių. Smagu
tame dalyvauti ir viską matyti iš arčiau, apie tai pasakoti, pranešti žmonėms.
Mano darbe itin svarbūs
dalykai – objektyvumas,
naujienų atranka, informacinė higiena. Šiandien informacijos srautai yra milžiniški, todėl svarbu atsakingai atrinkti turinį, išfiltruoti pasitaikančias melagienas, informaciją pateikti
greitai, paprastai ir suprantamai. Nėra lengva sekti
visą informacijos srautą,
bet būtina stengtis maksimaliai tą daryti. Daug kas
įsivaizduoja, kad žinių vedėjai tik perskaito sufleryje
parašytą tekstą. Taip, didelę informacijos dalį
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ryte, todėl į darbą tenka keltis 3 val.
nakties. Nėra labai lengva, bet nesiskundžiu. Tokiu ritmu gyvenu dar visai neseniai, o kolegos taip dirba jau
metų metus. Man mano darbas labai
patinka. Už kadro lieka daug neparodytų įdomių dalykų. Užkulisinis darbas labai įdomus, kartais net įdomesnis. Žmonėms dažnai atrodo, kad darbas ekrane – karjeros viršūnė. Aš,
manau, kad tai laiptelis į šoną, ir visai
nebūtinai į viršų. Tačiau tiesioginis
eteris – tikrai labai vertinga patirtis.
Čia nėra pakartotinių dublių, suklydai
– belieka pasitaisyti ir šypsotis.
– Ko palinkėtumėte Kuršėnų Lauryno gimnazijai, jos bendruomenei?
– Gimnazijai linkiu toliau auginti laimingų žmonių kartas, mokytojams –
milžiniškos kantrybės ir meilės savo
parengia žurnalistai, jie gilinasi į darbui, mokiniams – pasitikėjimo,
temas ir į žinių pristatymą sudeda drąsos, iniciatyvumo ir lengvo kelio
esminius ir svarbiausius akcentus. svajonių link.
Bet vis tiek vedėjas turi žinoti
kontekstą, suprasti tai, apie ką – Dėkoju už nuoširdų pokalbį.
praneša. Be to, dalį žinių vedėjai
ruošia patys, nuolat patys jas pil- Kipras Kunigėlis, gimnazijos laikrašdo ir atnaujina. Pavyzdžiui, kai čio „KLIGietis“ žurnalistas
dirbu ryto žiniose, praktiškai visą
žinių turinį rengiu pati. Įvykiai Straipsnyje panaudotos asmeninio
darbo valandų neturi, todėl juos archyvo ir D. Umbraso nuotraukos.
reikia sekti visada. Laida „Labas
rytas, Lietuva“ prasideda 6 val.

D. Umbraso nuotr.
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Pokalbių ciklas ,,Gyvenimą ir širdį atidavę mokyklai“
KUR ŠIRDIS, TEN IR ŽMOGUS
mokyklų vairą Jums dirbant?
– Kai dirbau Kuršėnų vidurinėje
mokykloje, joje direktoriumi buvo Valerijonas Krūmas, vėliau –
Vytautas Varkalis, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje teko
dirbti vadovaujant Romualdui
Bladžinauskiui ir Albinui Jokubauskui. Visi direktoriai įdomios
asmenybės, vienaip ar kitaip auginusios ir bandžiusios keisti švietimo sistemą, turėjusios įtakos mokyklų ir mokinių raidai.
– Oficialiai mokykla duris atvėrė 1981 metų rugsėjo 7 dieną ,
nes joje vis dar nebuvo baigti
– Mokytoja, kuršėniškių atmintyje statybos darbai. Ar atmenate
esate ir liksite fizikos mokytoja. tas mokyklos kūrimo(si) akiGal galėtumėte prisiminti savo pir- mirkas?
– Lengva nebuvo. Mes, mokytomuosius pedagoginius žingsnius?
– Darbą pradėjau Kuršėnų vidurinėje jai, kartu su mokiniais ir jų tėvais
mokykloje ir mano pedagoginio dar- iki išnaktų kamšėme statybininkų
bo stažas 43-eji metai. Tada jai, Kur- paliktas kiaurymes languose, stašėnų vidurinei mokyklai, vadovavo tėme baldus, bet noras greičiau
direktorius Valerijonas Krūmas. Jam įsikurti savo naujuose namuose
vadovaujant ir pradėjau savo moky- buvo stipresnis už visus rūpesčius
tojos kelią. Bėgo laikas. Mačiau, kaip ir laikinas nesėkmes. O man, fiziKuršėnuose išaugo dvi mokyklos. kos mokytojai, reikėjo įrengti net
Išgyvenau nerimą, kai, pastačius du fizikos kabinetus, pasirūpinti,
Kuršėnų III-ąją vidurinę mokyklą, kad juose būtų sustatyti baldai,
man pasiūlė joje dėstyti fiziką. Labai nes fiziką dėstė ir direktorius Ronenorėjau, prašiau, kad leistų ir toliau mualdas Bladžinauskis. Jis turėjo
dirbti Kuršėnų vidurinėje mokykloje. rūpintis visa mokykla, o aš –
– Ar tokios pat mintys Jus aplankė, dviem fizikos kabinetais. Žodžiu,
kai kvietė dirbti ir Kuršėnų IV vi- darbų netrūko.
– Visada turėjote minčių, niekadurinėje mokykloje?
– Kuršėnuose pastačius IV vidurinę da nebijojote jų išsakyti.
mokyklą, išgirdau, kad esu kviečiama – Iš tikrųjų visada sakiau taip,
joje mokyti vaikus. Tiesą pasakius, kaip man atrodė, nebijojau. Kai
šįkart apsidžiaugiau, nes jaučiausi gimnazija rinkosi kryptį – humaįvertinta. Dirbti šioje mokykloje buvo nitarinę ar tiksliųjų mokslų – ir
ir didžiulė garbė, ir didžiulė atsako- vėl nepabūgau, todėl drąsiai įrodimybė. Nedvejojau. Sutikau. Net 33- nėjau, kad mokyklai geriau rinktis
ejus metus vaikus fizikos vingrybių abi kryptis. Ką tie humanitarai
mokiau Kuršėnų Lauryno Ivinskio Kuršėnuose veiks? Mieste yra
pramonės įmonių, todėl reikia ir
gimnazijoje.
– Tad oficialiai Jūsų pedagoginėje inžinierių. Galvojau ne tik apie
biografijoje įrašytos dvi darbo vie- save, fizikos mokytoją, bet mąstos – Kuršėnų vidurinė mokykla ir čiau plačiau – apie jaunų žmonių
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimna- ateitį. Todėl direktoriaus pavazija. Esate sėsli mokytoja – per visą duotojui Vytautui Varkaliui, grįgyvenimą – tik dvi darbovietės. žusiam iš Radviliškio Lizdeikos
Kokie žmonės savo rankose laikė gimnazijos, kurioje sėmėsi patirNors ir šalta pavasario popietė, bet
mokytojos Stanislavos Milieškienės
sode, vos pajutusios saulės šypsnius,
lėtai baltas ir violetines žiedų akis
bando atmerkti magnolijos. Mokytoja
vedžioja po sodą, džiaugiasi ir pasakoja, kad šiuos augalus jai dovanojo
marti, o sodo erdvėje įkomponuotų
medinių skulptūrų autorius – jos vyras. Netrukus pokalbis pakrypsta apie mokyklą. Juk net 43-ejus metus
mokytoja Stanislava Milieškienė kuršėniškių vaikus mokė fizikos gudrybių. Iš jų 33-ejus metus dirbo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

ties, siūliau nuvykti pasižvalgyti ir į
Kauno ,,Varpo“ gimnaziją, pabendrauti su jos pavaduotoju Antanu Bartašiumi. Pavaduotojas Vytautas Varkalis nuvyko, pabendravo, gavo pavyzdinių planų pavyzdžių, o mes
kibome į darbus, rašėme programas.
– Mokykla be mokinių – tik pastatas. Gal skaičiavote, kiek abiturientų laidų išleidote?
– Išleidau devynias laidas. Ne visus
auklėtinius mokiau nuo penktos klasės. Būdavo, kad auklėtiniais tapdavo
ir devintokai, ir vienuoliktokai.
– Gal buvę auklėtiniai ar mokiniai
yra iškrėtę malonių siurprizų? Gal
buvo ir kokių nesusipratimų, patyrėte nuotykių?
– Aišku, kad visko būta. Visada prisiminsiu 1987 metų auklėtinius. Pasak
mokytojų, jie buvę nelabai drausmingi, tačiau mes puikiai sutarėme. Jų
išradingumui ir savarankiškumui, sakyčiau, nedaug kas prilygtų. Prisimenu, kaip jie ateina pas mane į fizikos
kabinetą prieš koncertą Vilniuje ir
sako: ,,Mokytoja, nupirkome bilietus,
rytoj važiuojame į koncertą.“ Negalėjau patikėti, kad taip pasakė: juk aš
irgi turėjau planų su savo šeima. Reikėjo namuose kažkaip šeimai paaiškinti, kad turiu vykti su auklėtiniais į
Vilnių. Išvykstu, bet auklėtinius perspėju, kad kitą kartą iš anksto įspėtų:
man šeimoje juk reikalus irgi reikia
derinti, nes kitaip šis smuikelis išsistyguos. Su ta pačia klase vykau ir į
Maskvą. Tiesa, kelionę jie susiorganizavo patys. Sėdi 30 žmonių iš įvairių klasių traukinyje, o juos kelionėje
lydi du žmonės – aš ir gidas. Mus
apgyvendina Maskvos viešbučio skirtinguose pastatuose, todėl kontroliuoti, kaip gyvena mokiniai, sudėtinga.
Dvi merginos patenka į gruzinų kompaniją, bėgu vaduoti. Grįždami į Lietuvą vėl patiriame nuotykių. Traukinio bilietus pirkome iki Šiaulių. Susitariame su traukinio palydovu, kad
mus išlaipins Pavenčių geležinkelio
stotyje. Traukinys Pavenčiuose nesustoja. Išlipame naktį Raudėnuose.
Telefonų neturime, ryšio su Kuršė-
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nais nėra. Tėvai mokinių laukia Pavenčių geležinkelio stotyje, o mes
jiems paskambinti negalime. Kulniuoju su keliais auklėtiniais naktį
spiginant 30 laipsnių šalčiui pas tetą
Raudėnuose, nes pamaniau, kad gal
iš jos pavyks susisiekti su mokinių
tėvais. Teta įsileidžia naktį ir klausia:
,,Iš kur tu?“. Atsakau – ,,Iš Maskvos“ , o ji žiūri ir negali patikėti. Arminas Macevičius paskambina savo
tėčiui ir prašo, kad atsiųstų mašiną,
nes reikia parvežti 30 žmonių iš
Maskvos per Raudėnus. Tėvas atsiunčia greitosios pagalbos mašiną.
Lipame į šią transporto priemonę,
rankose lagaminai, bet vis tiek pasiekiame galutinį tašką – namus Kuršėnuose. Žodžiu, buvo linksma.
– Ar dar tuos išradingus nutrūktgalvius sutinkate?
– Aišku, kad sutinku. Kartą per penkerius metus jie organizuoja klasės
susitikimą. Prieš mėnesį pakviečia ir
mane, švelniai įgeldami: ,,Primename
prieš mėnesį apie įvyksiantį mūsų
susitikimą, kad turėtumėte laiko šeimos reikalų suderinimui.“
– Mokytoja, bet Jūsų mokiniai lankė
ir
neakivaizdinę
mo-
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kyklą ,,Fotonas“. Kuriuos savo
mokinius galėtumėte pavadinti
fizikos virtuozais?
– Gytis Kamaitis, besimokydamas
9 klasėje, dalyvavo respublikinėje
fizikos olimpiadoje ir ją laimėjo,
Aldis Arust, besimokydamas 10 ir
11 klasėse, respublikoje laimėjo
trečią vietą, o Vytautas Žalandauskas šventė pergalę mokydamasis
12 klasėje. Jie – mūsų šalies prizininkai ir gimnazijos pasididžiavimas.
– Įdomu sužinoti, kokiais prizais
būdavo apdovanojami respublikinių konkursų laureatai? Padėkos raštai irgi buvo įteikiami?
– O kaip be jų? Būta ir kitokių

pergalę respublikinėje fizikos olimpiadoje mokiniui didžiulę vazą.
Vaikinukas išsitraukė megztą ar
nertą krepšelį, primenantį žuvų
tinklą, įdėjome į jį vazą ir važiuojame į Kuršėnus. Visi mato krepšelio
turinį. Tada kompiuterių už pergales niekas nedovanojo.
– Ar dar pabendraujate su kolegomis?
– Žinoma, kad pabendrauju. Išliko
gražus ryšys su Virginija Bladžinauskiene, Adolfina Lingiene,
Giedre Kuodiene, Regina Urboniene, Violeta Čibinskiene, Emilija
Matiene etc. Švenčiame gimtadienius, susiskambiname. Tiesa, pandemija sumažino susitikimų skaičių, bet jie vis tiek malonūs.
– Sakoma, kad tikras mokytojas
nenustoja buvęs mokytoju net ir
tuomet, kai nebedirba mokykloje. Ar pritartumėte šiai minčiai?
– Iš tikro mokykloje nebedirbu,
kasdien nebepraveriu jos durų, bet
visada rūpi, kaip gyvena jos bendruomenė. Džiaugiuosi, kad prieš
pandemiją mokytojai daug keliavo,
kad neužmiršta pakviesti ir mūsų –
buvusių šios mokyklos mokytojų –
į bendras keliones ar susitikimus.
– Ačiū už pokalbį.
Kalbino Raimonda Rumbinaitė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
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GIMNAZIJOS KLEVŲ ALĖJOJE ĮRENGTI SUOLIUKAI
Praeitų ir šių mokslo metų epidemiologinė situacija buvo nekokia,
bet ji neužkirto kelio naujų minčių,
idėjų įgyvendinimui. Praeitais metais
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojų mintyse dar tik šmėkštelėjo mintis, kad šalia gimnazijos
stadiono būtų puiku įrengti lauko erdvę, puikiai tinkančią ne tik stebėti
varžybas, prisėsti poilsio minutėlei
per fizinio ugdymo pamokas, bet ir

vesti įvairių dalykų pamokas lauke. Šių metų pradžioje mintis įrengti suoliukus, tinkančius ir lauko klasei, jau buvo pradėta vystyti. Susibūrusi darbo grupė – Juozas Savickas, Rolandas Tamošaitis, Tomas Tarasevičius, Vitas
Kazlauskas – siūlė įvairias idėjas,
svarstė, kokių medžiagų ir iš kur
būtų galima įsigyti. Šiandien klevų alėjoje suoliukai jau įrengti.

Už idėjos įgyvendinimą dėkojame
darbo grupės nariams bei personalo
darbuotojams Jurgiui Dabulevičiui,
Stasiui Lavickui. Už medieną dėkojame Dualto Grudžinsko įmonei, už
metalą – buvusiam gimnazijos mokiniui, UAB „Kalvis“ pirkimų direktoriui Vyčiui Audiniui.
Gimnazijos laikraščio „KLIGietis“
informacija

GRAŽINAMA GIMNAZIJOS APLINKA

Gimnazijos taryba, vadovaujama Rolando Kavecko, ėmėsi iniciatyvos gražinti gimnazijos lauko erdves – juk pavasaris tinkamiausias
metas tokiai veiklai pradėti. Prieš tai
idėjomis buvo pasidalyta su gimnazijos administracija, apsikeista nuo-

Rimkienės, IIGA klasės mokinio
Gvido mamos, sodino hortenzijas (iš
viso pasodinta 12 naujų krūmelių),
kurios jau šią vasarą džiugins gražiais
vyšniniais žiedais. Ši iniciatyva sutapo su mokinių prezidentūros mestu
iššūkiu KLIG DAROM # 2. Gegužės
19 dieną prie aplinkos puoselėjimo
prisidėjo ir mokytojai: buvo karpomos pušelės, vežamas ir purenamas
juodžemis, laistomi nauji sodinukai.
Tokiu būdu pedagogai tęsė iššūkių
estafetę, kuriai startą davė mokinių
prezidentūra, vėliau gimnazijos taryba, mesdama iššūkį prisidėti prie
gimnazijos gražinimo darbų. Dabar
monėmis, pasiūlymais, kaip racio- pradėtą veiklą turėtų tęsti mokiniai.
Tik bendromis jėgomis galime
naliau keisti mokymo įstaigos
veidą. Iš pradžių išrauti seni ir sukurti jaukią ir šviesią gimnaziją!
neišvaizdūs krūmai, vėliau gimnazijos darbuotojai kasė duobes nau- Vita Šventickienė, lietuvių kalbos ir
jiems augalams, tarybos nariai, šį- literatūros mokytoja
kart vadovaujami floristės Salvos
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AR MOKAME RAŠYTI DALYKINIUS ELEKTRONINIUS LAIŠKUS
menį daugiskaita ,,Sveiki“ netinka). Tik labai artimiems žmonėms
galime
rašyti:
,,Labas“,
,,Sveikas“, tačiau kiekvienas
mėgsta, kai kreipiamasi ne anonimiškai, bet vardu ir (ar) pavarde.
Sveikinantis kreipinys gali
būti rašomas mažąja raide, pvz.:
,,Laba diena, gerbiamoji mokytoja“, ,,Labas rytas, mieli kolegos“,
Bendraudami elektroniniu paš- tačiau stilistiniais sumetimais,
tu kuriame savo, kaip mokinio, dar- kreipiantis mandagiai, su pagarba
buotojo, įstaigos įvaizdį, todėl mokėti į kitą žmogų, kreipinys gali būti
tinkamai rašyti elektroninius laiškus rašomas didžiąja raide.
Kreipinius rekomenduojalabai svarbu. O klaidos tekste išduoda raštingumo, kompetencijos, etike- ma rašyti įvardžiuotine forma,
pvz.: ,,Gerbiamasis Mokytojau“,
to ir bendravimo kultūros stoką.
,,Gerbiamasis Direktoriau“. Po
Pagrindinės laiškų rašymo
kreipinio rašomas kablelis (labiau
taisyklės
tinka dalykiniam laiškui) arba
Adresatas. Patartina kiekvie- šauktukas (labiau tinka asmeninam adresatui rašyti atskirai arba ad- niam laiškui).
resatus surašyti laukelyje „Nematoma
Jeigu buvo parašytas kablekopija“, kad nebūtų pažeista teisė į lis, tuomet tekstas rašomas iš nauasmeninę informaciją. Taip pat pato- jos eilutės, bet pirmasis žodis pragu atskirai surašyti adresatus, kurie dedamas mažąja raide. Jeigu buvo
turi atsakyti į laišką ar imtis veiksmų parašytas šauktukas, tuomet teks(eilutė „Kam“) ir kuriems reikia tik tas rašomas iš naujos eilutės ir
susipažinti
su
laišku
(eilutė pirmasis žodis pradedamas di„Kopija“).
džiąja raide.
Laiško tema (antraštė). PrivaRašant nepažįstamam asmeloma nurodyti laiško temą (antraštę), niui, mandagu prisistatyti ir paaiškad gavėjas iš anksto žinotų informa- kinti, kodėl rašoma, iš kur gautas
ciją apie laiško turinį.
pašto adresas, derėtų paklausti, ar
Antraštė padeda grupuoti ko- vis dar dirba toje srityje. Galima
respondenciją, lengviau surasti laiš- pasiūlyti savo pagalbą, gražu iš
ką. Labai svarbu, kad ji būtų infor- anksto padėkoti. Padėkoti reikėtų
matyvi ir aiški, todėl patariama rašyti ir gavus atsakymą, net ir neigiatrumpais sakiniais. Puiku, jeigu iš mą.
antraštės aiškus laiško turinys ar net
Laiško tekstas turi būti
atsakymo terminas.
struktūruotas, pastraipos, kiekvieNegalima palikti tuščio lauke- noje iš kurių perteikiama atskira
lio – toks laiškas nesusilauks dėmesio mintis, atskiriamos tuščia eilute.
ir į jį nebus greito atsakymo. Nedera į Laiškas turi pristatyti išsamiai
šį laukelį rašyti neinformatyvių, ne- išdėstytas mintis ir norimus retikslių žodžių, pavyzdžiui: ,,Skubu“, zultatus. Nerašykite vienos eilutės
,,Svarbu“. Jei atsakant į laišką keičia- ilgio laiškų, kurie nepaaiškina
mas laiško turinys, reikėtų pakeisti ir nieko, bet ir neperkraukite neeslaiško antraštę.
minėmis detalėmis, nereikšminga
Laiško tekstas. Būtina pasis- informacija ar pastebėjimais.
veikinti. Laiškas paprastai pradedaDalykiniuose laiškuose reimas pasisveikinimu ir kreipiniu arba kėtų vengti šypsenėlių ir jaustukų,
tik pasisveikinimu. Neutralūs sveiki- kurie nors ir pagyvina laišką, tanimaisi yra ,,Labas rytas“, ,,Laba die- čiau nesuteikia didelės reikšmės.
na“, ,,Sveiki“ (kreipiantis į vieną as- Geriau akcentuojamą vietą pab-

raukti, paryškinti, pabrėžti naudojant
kitokį šriftą, pasvirusias raides etc.
Rašant reikėtų būti dalykiškam
ir santūriam – jūsų laiškas nėra asmeninis, todėl gali būti persiųstas. Kiekvienas laiškas turėtų būti rašomas
pagal raštvedybos reikalavimus. Paliekamos atitinkamos paraštės, rašoma taisyklinga lietuvių kalba
(lietuviškomis
raidėmis,
,,nešvepluojama“), su visais skyrybos
ženklais. Jokiu būdu nerašykite viso
laiško didžiosiomis raidėmis. Pirmoji
pastraipa turėtų būti paveiki, kad
skaitytojas laišką perskaitytų iki galo.
Joje turėtų būti paminėtas pagrindinis
tikslas, dėl ko kreipiamasi ir ko siekiama. Antrojoje pastraipoje nereikėtų daugiažodžiauti ir kuo aiškiau,
išsamiau pasakyti, ko norima iš laiško gavėjo. Geriausia būtų visą esmę
nupasakoti 4–7sakiniais.
Laiško pabaiga Atsisveikinant
galima palinkėti geros dienos arba
parašyti, kad laukiate atsakymo, bet
tai nėra būtina. Laišką mandagu užbaigti pabaigos formule: ,,Su pagarba“ arba ,,Pagarbiai“. Šie žodžiai rašomi iš naujos eilutės didžiąja raide.
Po jų kablelis nerašomas. Galimas tik
brūkšnys. Ilgesnė informacija, nuotraukos etc. turi būti prieduose, tai būtina paminėti laiške, pavyzdžiui,
,,Siunčiu klasės darbą“, ,,Pridedu Jūsų prašomą informaciją“. Jei laiškas
svarbus, bet negalite greitai atsakyti,
reikia siuntėją įspėti, kad laiškas tikrai gautas, bet bus atsakyta vėliau.
Rekomenduojama į laišką atsakyti
per 24 valandas (poilsio dienos neįskaičiuojamos). Laišką privalu pasirašyti. Oficialų darbuotojo elektroninio
pašto parašą sudaro: vardas, pavardė,
pareigos, darbovietė, adresas, telefonas, faksas, interneto svetainės adresas. Patariama parašytą laišką perskaityti prieš jį išsiunčiant. Klaidos
gali būti įvertintos kaip neraštingumas, neišprusimas, skubėjimas ir
nepagarba – tai kenkia žmogaus,
įstaigos prestižui.
Parengta pagal Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos nutarimus,
Konsultacijų banko informaciją,
Kanceliarinės kalbos patarimus.
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BIRŽELIO MĖNESIO DARBO PLANAS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priemonė

Data

Atsakingas

METODINĖ VEIKLA
Mokytojų pasitarimas
2 d.
D. Tamoševičiūtė
Individualios konsultacijos dėl IT mokymų
9 d.
T. Kriliuvienė
baigiamųjų darbų
Individualios konsultacijos dėl IT mokymų
16 d.
T. Kriliuvienė
baigiamųjų darbų
Pedagogų tarybos posėdis dėl I–IIIG klasių
mokinių kėlimo į aukštesnę klasę. Nefor23 d.
Administracija
maliojo ugdymo veiklų pristatymas
Seminaras „Mokytojo asmenybės potencia28–29 d.
J. Butnorienė
lo plėtotė“. Lektorė V. Servutienė
Pedagogų tarybos posėdis dėl mokinių, turėjusių papildomus darbus, tolesnio moky30 d.
Administracija
mosi
SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA

1.

Psichologinės ir emocinės sveikatos stiprinimo renginiai

Visą mėn.

Mokinių savivalda
R. Mickutė

2.

Gimnazijos pristatomojo filmuko filmavimas

Visą mėn.

Mokinių savivalda
R. Mickutė

MINIMOS DATOS, RENGINIAI, PROJEKTAI
1.
2.
3.

Matematikos pamoka-užsiėmimas „Aukso
pjūvis arba grožis skaičiuose“ IIGB ir IIGD
klasių mokiniams
Piligriminis žygis ,,Šeima – mūsų stiprybė“
Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas–
Kurtuvėnai
UNESCO mokyklos veikla. Pasaulinės aplinkos dienos minėjimas

3 d.

J. Čaplinskienė

5 d.

V. Pleskūnienė

5 d.

Gamtos mokslų mokytojai

4.

UNESCO mokyklos veikla. Pasaulinės
vandenynų dienos minėjimas

6 d.

R. Raščikienė

5.

Nuotolinis susitikimas su tarptautinio projekto „Viena šalis – viena mokykla” partneriais – Japonijos Nagano miesto Imoi
pradinės mokyklos atstovais

8 d.

D. Tamoševičiūtė, V. Verseckienė

6.

Tarptautinio projekto „Artmile” veiklos

7.

Karjeros planavimo diena „Buvusių
gimnazijos mokinių sėkmės istorijos“

8.

Trumpalaikiai projektai IG klasių mokiniams „Metalai aplink mus“

1–17 d.
21 d.

Visą mėn.

R. Raščikienė, V. Verseckienė
V. Žukauskienė

Chemijos mokytojai

KLIGIETIS

Trumpalaikiai projektai „Chemija ir
aplinka“ IIG klasių mokiniams

9.
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Visą mėn.

Chemijos mokytojai

10.

1 Trumpalaikiai projektai „Astronomija“
II–IVG klasių mokiniams

Visą mėn.

Fizikos mokytojai

11.

1 Trumpalaikiai projektai „Globalinės
problemos“ II–IVG klasių mokiniams

Visą mėn.

Biologijos mokytojai

Visą mėn.

Fizinio ugdymo mokytojai

12.

1

Projektas „Būk aktyvus“

13.

1 Jaunųjų bendrovių „GAMEbit“ ir
„FLIP-FLOP“ veikla

Visą mėn.

J. Čaplinskienė

14.

1 Projektas „KLIG – sveika bendruomenė“

Visą mėn.

A. Gricienė, R. Mickutė

Visą mėn.

V. Čibinskienė

15.

1

Projektas „Mes rūšiuojam“
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AR ŽINAI, KAD...
pamokos prasideda 8.00 val.?
į pamokas vėluoti draudžiama?
nuo rugsėjo 1-osios kasdien, išskyrus
penktadienius ir gegužės mėnesį, dėvima gimnazisto uniforma? Daugiau
informacijos
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniupuslapiai/projektai/uniforma

mokiniai privalo laikytis gimnazisto
elgesio taisyklių? Daugiau informacijos
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniupuslapiai/projektai gim_elg_tais
puikiai, labai gerai ir gerai besimokantys mokiniai apdovanojami po pirmojo pusmečio?
nepažangūs ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidę daugiau kaip
penkias pamokas mokiniai svarstomi
Vaiko gerovės komisijos posėdyje?
Daugiau informacijos
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniupuslapiai/projektai/lankomumo_tvark
gimnazijoje veikia sporto klubas
„Savi”, į kurio veiklą gali įsitraukti ir
Tu?
gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savivalda?
gimnazijoje vykdoma aktyvi projektinė
veikla?
gimnazijoje veikia muziejus?
Gimnazijos laikraščio „KLIGietis“ redaktorė ir maketuotoja
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Mazūraitė
Žurnalistas – IIIGD klasės mokinys Kipras Kunigėlis
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos naujienlaiškis
V. Kudirkos g. 33, LT-81147
Kuršėnai, Šiaulių rajonas
Tel. (8 41) 58 58 45 Faks. (8 41) 58 58 45
Daugiau informacijos

http://www.ivinskis.lt/ne-meniu-puslapiai/projektai/2parama-gimnazijai

