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Akvilės Kadkauskytės, IVGB klasės mokinės, darbas 



 

 

Jau antrus metus dėl susidariu-
sios epidemiologinės situacijos Lietu-
vos mokinių meninio skaitymo kon-
kurso visi etapai vyksta nuotoliniu 
būdu. Džiugu, kad šiemet ir vėl Šiau-
lių rajonui individualių skaitovų ir 
kompozicijų grupėje atstovavo Šiau-
lių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-
nazijos skaitovai. 

Kaip visada, komisijai teko iš-
ties nelengvas darbas: respublikinia-
me etape dalyvavo net 59 skaitovai ir 
14 meninių kompozicijų. 

9–12 (I–IV gimnazijos) klasių 
kompozicijų grupėje Kamilė Jonaity-
tė, Kamilė Milieškaitė, Arūnė Du-
nauskytė, Mantas Eigirdas, Kostas 
Čaplinskas už literatūrinę kompozi-
ciją „Labas, kaip gyveni?“ pagal 
Daivos Čepauskaitės, Gintaro Gra-
jausko, Mažvydo Šimkaus, Gedimi-
no Kajėno, Beatos Tiškevič tekstus 
apdovanoti Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministeri-
jos II laipsnio diplomu. Mokinius 
ruošė lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojos Vita Šventickienė ir 
Asta Mazūraitė. 

9–12 (I–IV gimnazijos) kla-
sių skaitovų grupėje Kamilė Mi-
lieškaitė apdovanota Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos III laipsnio 
diplomu. Kamilės mokytoja Asta 
Mazūraitė. 

 
Brigita Trambavičiūtė, 

IIIGC klasės mokinė  
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Respublikiniame konkurse – dvi prizinės vietos 

Pirma iš kairės Kamilė Jonaitytė, Kamilė Milieškaitė, Kostas Čaplinskas, Mantas Eigirdas, 
Arūnė Dunauskytė 

Kamilė Milieškaitė 

Matematikos olimpiadoje – pagyrimo raštas 

Balandžio 19 dieną vyko Lietuvos 9–12 klasių mokinių 
matematikos olimpiada.  

Joje dalyvavo mūsų gimnazijos mokiniai Gabija Eigirdai-
tė (IVGA klasė) ir Kostas Šilingas (IIGC klasė). Džiugu, jog 
šie jaunieji matematikai atstovavo ne tik Kuršėnų Lauryno I-
vinskio gimnazijai, bet ir Šiaulių rajonui.  

Kostas Šilingas apdovanotas Lietuvos Respublikos švieti-
mo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštu. 

 
Leonida Lukaitė, matematikos mokytoja   



 

 

Mūsų gimnazijos IIGA, IIGB 
ir IIIGC klasių mokiniai dalyvavo 
respublikiniame / tarptautiniame 
bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 
socialiniame-kūrybiniame projekte 
„Aš žmogus tarp žmonių“, kurio 
metu piešė apie bendravimo svarbą, 
tarpusavio santykius namuose, mo-
kykloje, socialiniuose tinkluose. 
Proceso metu buvo ugdomi mokinių 
socialiniai ir kūrybiniai įgūdžiai. 
Geriausi kūrybiniai darbai (Airido 

Kryžiaus (IIGA klasė), Gabijos Bri-
kytės (IIGA klasė), Rasos Griciūtės 
(IIGA klasė) dalyvaus projekto pa-
rodoje, kuri vyks Kelmės švietimo 
pagalbos tarnybos interneto svetai-
nėje https://kelmespt.lt ir Užvenčio 
Šatrijos Raganos gimnazijos inter-
neto svetainėje https://
uzvenciogimnazija.site/ 

 
Alina Gricienė, mokytoja 
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Socialinis-kūrybinis projektas „Aš žmogus tarp žmonių“ 

 

Airido Kryžiaus darbas Gabijos Brikytės darbas 

Rasos Griciūtės darbas 

Technologijų olimpiada  
„Kūrybos virusas 2022“ 
 
Gimnazistai dalyvavo techno-

logijų olimpiados ,,Kūrybos virusas 
2022“ rajono etape. 

Mūsų gimnazijai atstovavo 
technologijų mitybos grupės IGD 
klasės mokinė Andželika Iljičiovai-
tė ir užėmė pirmą vietą. Mokinė 
komisijai pristatė savo pagamintą 
šokoladinį suflė.  
 

 

Balandžio 8 dieną vyko 28-
oji respublikinė Lietuvos mokinių 
dailės olimpiada „Laikmečių atra-
dimai“, kurioje dalyvavo mūsų 
gimnazijos IIGA klasės mokinė 
Gabija Brikytė.  

Gabija atliko kūrybinį darbą 
duota poteme „Marija Gimbutienė. 

Žvilgsnis į nūdieną“.  
Sveikiname Gabiją už puikų 

pasirodymą. Mokinę ruošė moky-
toja Alina Gricienė. 

Socialinis-kūrybinis projektas „Aš žmogus tarp žmonių“ 

https://kelmespt.lt
https://uzvenciogimnazija.site/
https://uzvenciogimnazija.site/


 

 

Balandžio 14-oji Pasaulinė 
kvantinės fizikos diena. Šiais metais 
ją šventė net 65 pasaulio šalys, tarp 
kurių buvo ir Lietuva. Kvantinės die-
nos proga Lietuvoje buvo surengtas 
meno konkursas, skirtas kvantiniams 
efektams ir įtakingiausiems istorijoje 
kvantinės mechanikos mokslinin-
kams iliustruoti. Fizikos mokytojos 
Violetos Čibinskienės paskatinti pie-
šinius pateikė ir mūsų gimnazijai 
konkurse atstovavo Goda Kulikaus-
kaitė (IIGC klasė), Ainis Alčauskis 
(IVGB klasė), Rasa Griciūtė (IIGA 
klasė), Gabija Brikytė (IIGA klasė). 
Dailės mokytojos Žyginta Ivanavičie-
nė ir Alina Gricienė patarė moki-
niams dėl iškilusių meninių klausi-
mų. Balandžio 14 dieną konkurso 

dalyviai ir fizikos mokytoja daly-
vavo nuotoliniu būdu vykusioje 
nacionalinėje kvantinės fizikos 
paskaitoje, kurios metu buvo ren-
giama viktorina, specialūs VU 
Fizikos fakulteto ir FTMC dėsty-
tojų pristatymai bei paskelbti me-
ninio konkurso nugalėtojai, aptar-
ti jų kūriniai. Iš viso konkursui 
buvo pateikta 200 meno kūrinių iš 
visos Lietuvos. Skelbiant nugalė-
tojus nuskambėjo ir mūsų gimna-
zijos vardas. 13–18 metų amžiaus 
grupėje, vaizduojant garsiausių 
mokslininkų portretus pirmą vietą 
užėmė Goda Kulikauskaitė 
(piešinys „Atsidavę fizikai“). Ra-
sa Griciūtė iliustravo kvantinės 
fizikos reiškinį. Mokinei už pieši-

nį „Fotosintezė“ paskirta antra vieta. 
Konkursas mokiniams leido išsikelti 
sau iššūkį ir per meną perteikti fizi-
kos žinias. 

Gegužės mėnesį vyks meno 
darbų paroda Fizinių ir technologijos 
mokslų centre. Iš 200 darbų į parodą 
pateko tik 55. Parodai atrinkti visi 
mūsų gimnazijos meno konkurse da-
lyvavusių mokinių kūriniai. Tad be 
jau minėtų kūrinių parodoje dar daly-
vaus Gabijos Brikytės kūrinys 
„Einšteinas linksmai“ ir Ainio Al-
čauskio kūrinys „Vincentui Van Go-
gui Einšteino pasaka apie kvantinę 
fiziką“.                           

 
Rasa Griciūtė, IIGA klasės mo-

kinė 
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Konkursas, skirtas kvantiniams efektams ir įtakingiausiems istorijoje  
kvantinės mechanikos mokslininkams iliustruoti 

Godos Kulikauskaitės darbas – pirma vieta Rasos Griciūtės darbas – antra vieta 

 

Ainio Alčauskio 
(pirmas iš kairės) ir 
Gabijos Brikytės dar-
bai 



 

 

 
 
 
Gimnazistai dalyvavo Respubli-

kinėje gamtos mokslų mokinių ir mo-
kytojų konferencijoje „Tyrinėdami mo-
komės“, kurią nuotoliniu būdu organi-
zavo Šiaulių Simono Daukanto gimna-
zija. 

IIIG klasės mokiniai Eglė Maiž-
vilaitė, Samira Valauskaitė, Martynas 
Pikelis pristatė pranešimą ,,Oro užterš-
tumo tyrimas Kuršėnuose“.   

 
Laima Jonušaitė, mokytoja 
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Gimnazistai dalyvavo STEAM edukacinėje programoje ,,Kūno priežiūros kosmetikos gamyba“ 

Gimnazistai konferencijoje „Tyrinėdami mokomės“ skaitė pranešimus  



 

 

IG klasių mokiniams ekonomi-
kos pamoka vyko netradicinėje erd-
vėje.  

Balandžio mėnesio antrą savai-
tę gimnazistai apsilankė Šiaulių rajo-
no turizmo ir verslo informacijos 
centre (J. Basanavičiaus g. 7, Kuršė-

nuose). Apie centro teikiamas tu-
rizmo ir verslo paslaugas infor-
mavo centro vadybininkė Ramu-
nė Jocienė. Mokiniai aktyviai do-
mėjosi verslo steigimu, Šiaulių 
regiono verslo padėtimi.  
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Pažintis su Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centru 

IGD klasės mokinių išvyka į Vilnių 

IGD mokiniai balandžio 15 
dieną vyko į Vilnių. Pirmiausia atvy-
kę į Europos parko muziejų susipaži-
nome su muziejumi ir jo ekspozicija, 
pasivaikščioję plačioje teritorijoje, 
natūraliame ir meniškai suformuota-
me kraštovaizdyje, turėjome galimy-
bę pamatyti daugiau kaip 100 skulp-

tūrų ar kraštovaizdžio meno kūri-
nių. Ekskursijos metu buvo pris-
tatyti garsūs šiuolaikinio meno 
kūrėjai, mokiniai išgirdo įkve-
piančią muziejaus kūrimo istoriją 
bei sužinojo išskirtinių meno kū-
rinių pastatymo detales.  

Apsilankėme ir Pinigų mu-
ziejuje, kur apžiūrėjome muzie-
jaus ekspozicijas, išsidėsčiusias 
penkiose muziejaus salėse per du 
aukštus, užimančius 300 kv. m 
plotą. Gidė supažindino su pasau-
lio pinigų ir bankininkystės istori-
ja, Lietuvos pinigais, bankinin-
kystės raida mūsų šalyje nuo 
pirmųjų kredito įstaigų atsiradimo 
iki šių dienų. Turėjome galimybę 
išbandyti įvairias priemones: 
kompiuterinius terminalus su spe-
cialiomis programomis, specialiai 
orientuota interneto prieiga, grafi-
nius sprendimus, integruotus me-
no kūrinius, įvairias interaktyvias 
priemones su vaizdo, garso ir 
šviesos efektais. Nusikalėme savo 
pinigėlį, pasisvėrėme ir sužinojo-
me, kiek būtume verti, jei būtume 

pagaminti iš aukso. 
Iliuzijų muziejuje likome suža-

vėti nepaprastai stebinančiu, įtrau-

kiančiu gamtos mokslų pasauliu. 
Kiekvienas žingsnis šiame muziejuje 
buvo kupinas magijos ir stebuklų. 

 
Jūratė Čaplinskienė, IGD kla-

sės vadovė 
 

Nukelta į 7 psl. 



 

 

Atkelta iš 6 psl. 
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Gavome džiugią žinią iš Japonijos – mūsų 
siuntinys pasiekė tarptautinio  „ART MILE“ pro-
jekto partnerius. Jie labai džiaugiasi, dėkoja už 
kartu sukurtą projekto rezultatą ir suvenyrus, ku-
riuos sukūrė mūsų gimnazistai. 

Amagasaki miesto Mukohigashi mokyklos 
socialinių mokslų klubo narių pradėtas tapyti, o 
mūsų gimnazijos IIGD klasės mokinių baigtas me-
no kūrinys, kviečiantis saugoti mūsų planetą, bus 
eksponuojamas tarptautinio projekto ART MILE 
galerijoje kartu su kūriniais, atkeliavusiais iš viso 
pasaulio.  

Mūsų draugai linki visai mūsų gimnazijos 
bendruomenei gražaus pavasario ir siunčia jų mo-
kyklos kieme augančios japoniškos vyšnios žie-
dus. 

 
Valdonė Verseckienė, užsienio (anglų) kal-

bos mokytoja 
 

Džiugi žinia iš Japonijos 



 

 

Balandžio 4 dieną Jonavoje vy-
ko Lietuvos uždarų patalpų virvės 
traukimo čempionatas. Gimnazijos 
vaikinų komanda – Kamilė Lukaus-
kaitė (IVGA klasė), Valentas Akučka 
(IVGB klasė), Dilanas Astrauskis 
(IVGD klasė), Nojus Urbonas (IVGC 

klasė), Rokas Ligutis (IIIGD kla-
sė), Ernestas Staradumskis (IIGB 
klasė), Rokas Prazauskis (IIGB 
klasė), Arnas Barauskas (IIGB 
klasė), Povilas Petrulis (IGB kla-
sė), Ranatas Vazgis (IGB klasė), 
Liutauras Kazlauskas (IGB klasė) 

– iškovojo antrą vietą. Komandą ruo-
šė Antanas Gricius. 

 
Juozas Savickas, fizinio ugdy-

mo mokytojas  
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Virvės traukimo varžybos 

Gimnazijoje paminėta Tarptautinė santarvės ir sporto plėtros diena 

Balandžio 6-oji yra paskelbta 
UNESCO Tarptautine santarvės ir 
sporto plėtros diena. Sportas yra 
„visos fizinės veiklos formos, kurios 
įvairiais žaidimais, rekreacija, organi-
zuotu mėgėjų ar varžybų sportu ir 
vietiniu (tradiciniu) sportu bei žaidi-
mais tiesiogiai prisideda prie asmens 
fizinio pajėgumo, psichinės gerovės 
ir socialinės sąveikos”, – teigiama 

UNESCO parengtoje Kūno kultū-
ros ir sporto chartijoje. Sportas 
istoriškai visada turėjo svarbų 
vaidmenį visose žmonių visuome-
nėse, kad ir kokiomis formomis 
jis vykdavo: varžybų, fizinės 
veiklos ar žaidimų. 

Gimnazijoje Tarptautinė 
santarvės ir sporto plėtros diena 
taip pat buvo paminėta. Bendra-

darbiaujant su Šiaulių r. visuomenės 
sveikatos biuru, buvo pristatyta kito-
kia fizinė veikla. IGB, IIGB ir IIIG 
klasių mokiniai mokėsi, kaip taisyk-
lingai vaikščioti su šiaurietiškomis 
lazdomis. 
 

Jurgita Butnorienė, fizinio ug-
dymo mokytoja 

 
Nukelta į 9  psl. 
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Atkelta iš 8 psl. 

Vyko Šiaulių rajono tinklinio pirmenybės 

Balandžio 23 dieną vyko 
Šiaulių rajono moterų ir vyrų 
tinklinio pirmenybės. Moterys 
žaidė Kuršėnų Lauryno I-
vinskio gimnazijoje, vyrai – 
Kuršėnų Pavenčių mokykloje-
daugiafunkciame centre. Džiu-
gu, kad atstovauti gimnazijai 
suaugusių tinklinio pirmenybė-
se susibūrė trys komandos, su-
darytos iš dabartinių ir jau gim-
naziją baigusių mokinių. 

Moterų grupėje pirmą 
vietą iškovojo Šiaulių rajono 
komanda „IGODIA”, antrą – 
Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno I-
vinskio gimnazijos II komanda 
(Greta Živatkauskaitė, Justina 
Lukošiūtė, Gabrielė Dumskytė, 
Eglė Baltrušaitytė, Rugilė Balt-
rušaitytė, Andrėja Jonušaitė). 
Trečia liko Šiaulių r. Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio gimnazijos I 
komanda (Eglė Ambrožaitė, 
Aistė Spulginaitė, Akvilė Kan-
čauskaitė, Gabrielė Grigaliūnai-
tė, Karina Vlasovaitė, Akvilė 

Drukteinytė, Patricija Šiaučiulytė, 
Smiltė Ermanaitė). 

Vyrų grupėje gimnazijos ko-
manda (Jeronimas Kunickis, Gvidas 
Rimkus, Matas Puzinas, Enrikas Orba-

kas, Aras Dapkus, Eimantas Joniškis) 
liko ketvirta. 

 
Juozas Savickas, fizinio ugdy-

mo mokytojas  
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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, dėvi-
ma gimnazisto uniforma? Daugiau 
informacijos 
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-
puslapiai/projektai/uniforma  
 
mokiniai privalo laikytis gimnazisto 
elgesio taisyklių? Daugiau informaci-
jos 
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-
puslapiai/projektai gim_elg_tais  

 
puikiai, labai gerai ir gerai besimo-
kantys mokiniai apdovanojami po pir-
mojo pusmečio? 
 
nepažangūs ir per mėnesį be pateisina-
mos priežasties praleidę daugiau kaip 
penkias pamokas mokiniai svarstomi 
Vaiko gerovės komisijos posėdyje? 
Daugiau informacijos 
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-
puslapiai/projektai/lankomumo_tvark  
 
gimnazijoje veikia sporto klubas 
„Savi”, į kurio veiklą gali įsitraukti ir 
Tu? 
 
gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savi-
valda? 
 
gimnazijoje vykdoma aktyvi projektinė 
veikla? 
 
gimnazijoje veikia muziejus?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daugiau informacijos 
 http://www.ivinskis.lt/ne-meniu-puslapiai/projektai/2-

parama-gimnazijai 

Gimnazijos laikraščio „KLIGietis“ redaktorė ir maketuotoja lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Mazūraitė 
 
 
 
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  
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