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Nors daugelyje šalies mokyklų 
sklandė nerimas ir baimė dėl naujų 
mokslo metų pradžios, dėl šventės 
formos ir erdvės, kur reikėtų priimti 
mokslų ir gyvo bendravimo išsiilgu-
sius mokinius, mūsų gimnazijoje, 
atrodo, buvo ramu ir ganėtinai 
sklandu. Geras oras visą gimnazijos 
bendruomenę sutelkė mokyklos sta-
dione, kur vyko Rugsėjo 1–osios 
šventinis renginys. Jį, kaip 
ir kasmet, organizavo 
vyriausieji – gimnazijos 
abiturientai. Siautėjantis 
virusas padiktavo šventės 
temą, todėl renginio 
vedėjai atvyko greitosios 
medicinos pagalbos auto-
mobiliu, dezinfekavo sta-
diono takus, tikrino admin-
istracijos, naujokų auk-
lėtojų, šventės viešnių 
sveikatą. Visa kita vyko 
pagal kasmetinį scenarijų: 
buvo giedamas šalies 
himnas, susirinkusius svei-
kino gimnazijos direktori-
us Albinas Jokubauskas, 
žodį tarė Šiaulių rajono 
savivaldybės švietimo ir 
sporto skyriaus vyriausioji 
specialistė Margarita Pa-

vilionienė. Renginio metu išda-
lyta daug padėkos raštų gimna-
zistams, iki karantino dalyva-
vusiems įvairiuose rajono ir šalies 
renginiuose (viena iš jų Gabija 
Sparvelytė (IIGB), respublikinio 
rašinio apie DNR laureatė, apdo-
vanota švietimo ministro Algirdo 
Monkevičiaus padėkos raštu). 
Šventės metu pasveikinti ir 

geriausi gimnazijos sportininkai: An-
drėja Jonušaitė (IIIGD), Dilanas 
Astrauskis (IIIGD), Ugnė Kasputytė 
(IIIGA), Donatas Pigulevičius 
(IIIGA) ir Karolis Staradumskis 
(IIGB), į garbingą penketuką patekę 
už praėjusių mokslo metų sporto 
pasiekimus. Šventėje dalyvavo Seimo 
narė Rima Baškienė ir jos padėjėja 
Ada Grakauskienė. Gimnazistus ir 
mokytojus sveikino Seimo Pir-
mininko pirmoji pavaduotoja Rima-
Baškienė. Ji ir šiemet atvežė pluoštelį 
Seimo padėkų mokiniams, dalyva-
vusiems ir nugalėjusiems – abiturien-
tui Kornelijui Jocui ir antrokui Pijui 
Milašiui – Taikos vėliavos komiteto 
organizuojamame rašinių konkurse. 
Apdovanota jų mokytoja Raimonda 
Rumbinaitė. Renginį užbaigė dvy-
liktokai, į stadioną įriedėję automo-
biniu, kuriame plevėsavo KLIG 
vėliava. Tądien klasių durys nebuvo 
pravertos, bet gera nuotaika, jaunat-
viškas šurmulys, puikus oras malo-
niai nuteikė naujų mokslo metų, nors 
ir po KORONOS ženklu, pradžiai.  
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RUGSĖJO 1-OJI PO KORONOS ŽENKLU 
 

Vita ŠVENTICKIENĖ 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 



Kuršėnų Lauryno Ivinskio 
gimnazijai suteiktas saugios e. erdvės 
sidabro ženklelis. Vienas iš mokyklos 
pagrindinių tikslų dirbant nuotoliniu 
būdu ir internetinėje aplinkoje – did-
inti informuotumą apie kibernetines 
grėsmes bei skatinti mokinius inter-
nete elgtis saugiai. Todėl ir šiais 
mokslo metais gimnazija prisijungė 
prie saugios elektroninės erdvės 
ženklo bendruomenės.  

E. erdvės bendruomenės nariai 
mokykloms gali rasti naudingų pa-
tarimų apie išmaniųjų įrenginių nau-
dojimą, duomenų apsaugą, atsakingo 

elgesio taisykles ir kitą naudingą 
informaciją norint kurti saugesnę 
mokyklos elektroninę erdvę. 

Kuo saugios e. erdvės 
ženklas naudingas mokyklai?
Mokykla gali įvertinti savo patirtį 
ir gauti saugios e. erdvės 
akreditaciją (bronzinį, sidabrinį ar 
auksinį ženklelį). Po savo veiklos 
įvertinimo gavome mokyklos 
poreikius atitinkantį veiklų planą, 
kurį galėsime panaudoti siekdami 
aukštesnio saugios e. erdvės lyg-
mens. 

Ištekliai. Prisijungusios mo- 

kyklos gali susipažinti su nuolat 
besiplečiančiais ištekliais: saugios e. 
erdvės patarimais, gairėmis, pasi-
tikrinimo sąrašais, taisyklių šablonais 
ir kt. 

Bendruomenė. Vartotojai ir ek-
spertai dalijasi naudingais patarimais, 
ištekliais, konsultacijomis ir infor-
macija apie saugios e. erdvės klausi-
mus, padeda vieni kitiems, dalijasi 
patirties pavyzdžiais. 
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GIMNAZIJAI SUTEIKTAS SAUGIOS E. ERDVĖS SIDABRO ŽENKLELIS 
 

Tatjana KRILIUVIENĖ 
MS projekto „Inovatyvi mokykla” koordinatorė 

GIMNAZIJA DALYVAUJA ILGALAIKĖJE ŠVIETIMO PROGRAMOJE 
 
Tatjana KRILIUVIENĖ 
MS projekto „Inovatyvi mokykla” koordinatorė 

Ir šiais metais Kuršėnų Laury-
no Ivinskio gimnazija dalyvauja 
Microsoft ilgalaikėje švietimo prog-
ramoje „Partneriai mokyme“ pro-
jekte „Novatoriška mokykla“. Pro-
jekto tikslas – suburti pedagogus iš 
įvairių pasaulio šalių, įgyvendinti ir 
pristatyti novatoriško švietimo pro-
jektus tiek klasėje, tiek ir visos mo-
kyklos lygiu ir plėtoti naujas idėjas. 
Gimnazija nuėjo ilgą kelią nuo mo-
kyklos Pradininkės (Pathfinder) 
2009 metais, kai mokykla tik ieško-
jo savo kelio tobulėjimo link, iki 
MS Parodomosios (Showcase) mo-
kyklos, kas įpareigoja ne tik patiems 
eiti į priekį, bet taip pat rodyti kelią 
kolegoms, dalytis patirtimi. Šiais 
metais jau penktus metus iš eilės 
Showcase vardas gimnazijai suteik-
tas už inovacijų naudojimą moky-
mosi procese bei mokymosi aplin-
kos, paremtos technologijomis, kū-

 

rimą. 
Gimnazijos mokytojai daly-

vauja virtualiose konferencijose su 
pasaulio novatoriškiausiomis mo-
kyklomis. Mokytojai džiaugiasi 
„Microsoft“ daugybe programų švie-
timui, kurios labai padėjo moki-
niams teikiant  nuotolinį mokymą. 
Visa mokyklos bendruomenė yra 
prisijungusi prie debesų sistemos 
Office 365, kuri mokiniams suteikia 
galimybes susisiekti su mokytojais, 
bendrauti su mokyklos mokiniais, 
atsiskaityti ir būti įvertintiems, gauti 
visą mokyklos bendruomenei aktua-
lią informaciją. Administravimo dar-
bas mokykloje irgi palengvėjo. Mo-
kytojai ir mokiniai dirba su Teams, 
Sway ir Forms taikomosiomis prog-
ramomis.  

Šiais mokslo metais gimnazi-
joje dirba 4 Microsoft mokytojai 
ekspertai novatoriai, savo dalykų 

pamokose naudojantys šias progra-
mas. 

Kiekvienais mokslo metais 
gimnazijos mokytojai dalijasi patir-
timi ne tik įvairių respublikinių bei 
rajono renginių metu, tokių kaip 
Mokykla be sienų, Metodinės die-
nos, bet dažnai atveria duris lanky-
tojams, susidomėjusiems novatoriš-
kais procesais mokykloje.  



Tarptautinė taikos diena pra-
dėta minėti nuo 1982 metų. 

Tarptautinės taikos dienos 
iškilmės prasideda, kai Jungtinių 
Tautų Generalinis sekretorius esantis 
savo JT būstinėje Niujorke, pradeda 
mušti Taikos Varpą, kuris yra vienas 
iš 50 identiškų Hirosimos varpo 
kopijų. Ant varpo yra užrašas, kuris 
skelbia: „Tegyvuoja absoliuti taika 
pasaulyje“ (Long live absolute World 
peace). 

Tarptautinės taikos dienos 
įkūrimo tikslas yra atkreipti 

visuomenės dėmesį į būtinybę 
pagerbti taiką ir jos laikytis 
bei taikių derybų be karo prin-
cipo pripažinimas ir jo laiky-
masis.  

Rugsėjo 21-oji turi būti pa-
saulio paliaubų ir smurto atsisa-
kymo diena, paskatinti visas šalis 
susilaikyti nuo bet kokio 
priešiškumo aktų. 

UNESCO siekia įtvirtinti 
taikos kultūrą pasaulyje ir remia 
švietimo iniciatyvas, susijusias su 
žmogaus teisėmis, taikiais santyk-

iais ir valdymu, Holokausto atmini-
mu, konfliktų prevencija ir taikos 
stiprinimu. 

Yra daug barjerų, trukdančių 
taikos įsigalėjimui pasaulyje. Jokia 
šalis nepajėgi juos nugalėti viena. 
Būtinos naujos solidarumo ir bendrų 
veiksmų formos. Visi turime veikti 
išvien ir pradėti tai daryti kuo 
anksčiau. 

Dėl susidariusios dabartinės 
situacijos informacija apie Tarptaut-
inę taikos dieną buvo paskelbta tik 
informaciniame gimnazijos TV. 
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RUGSĖJO 21-OJI – TARPTAUTINĖ TAIKOS DIENA 
 
Valdonė VERSECKIENĖ 
Anglų kalbos mokytoja 

Rugsėjo 8 diena – Tarptautinė 
raštingumo diena, kuri UNESCO ini-
ciatyva švenčiama jau 40 metų.  

Raštingu vadinamas žmogus, 
mokantis rašyti ir skaityti. Suprasda-
mi, koks svarbus yra raštingumas, šią 
dieną kalbėjome apie tai, jog mokslas 
yra prieinamas, deja, ne visiems. Re-
miantis 2009 metų Jungtinių Tautų 
vystymosi programos pranešimu, 
2009-aisiais didžiausias raštingumo 
lygis užfiksuotas Kuboje, Estijoje ir 
Latvijoje, kur 99,8 proc. vyresnių nei 
15 metų gyventojų yra raštingi. Lie-
tuvoje šis procentas siekia 99,7. Dau-
gumoje Europos Sąjungos šalių, taip 
pat Amerikoje, šis rodiklis siekia 
99,0 procento. Mažiausias raštingu-
mas nustatytas Afrikos šalyse, ten jis 

TARPTAUTINĖS RAŠTINGUMO DIENOS MINĖJIMAS GIMNAZIJOJE 
 
Jolanta REIMERIENĖ 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

2001 metais už aktyvią projektinę veiklą Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazijai suteiktas asocijuotos  

UNESCO mokyklos vardas 

siekia tik 23–29 proc.  
Gimnazistai sužinojo dar dau-

giau žaisdami protų mūšį, skirtą Raš-
tingumo dienai. Juk žinoti ir suprasti 
yra puiku!  



 
 
 

Rugsėjo 21–25 dienomis gim-
nazijoje vyko Europos kalbų savaitė, 
skirta Europos kalbų dienai paminėti. 

 
Ant visų kabinetų durų, kur 

mokomasi Europos kalbų, kabojo 
plakatai su žodžiu „Pasikalbėkime“, 
parašytu visomis Europos kalbomis. 

Gimnazijos informaciniame TV 
visą savaitę buvo demonstruojamos 
pateiktys su išsamia informacija apie 
Europos kalbų dieną. 

Per lietuvių kalbos ir literatūros 
pamokas buvo rašomi diktantai ir or-
ganizuojami protų mūšiai. 

Per anglų, rusų ir vokiečių 
kalbų pamokas mokiniai įsivertino 
užsienio kalbų mokėjimo lygius ir 
apsisprendė dėl tolesnių užsienio 
kalbų mokymosi siekių. 

Penktadienį, rugsėjo 25 dieną, 
pertraukų metu, skambėjo jauniausių  

 
 
 

mūsų bendruomenės narių – IG 
klasių mokinių – parinktos dainos 
visomis kalbomis, kurių mo-
komasi mūsų gimnazijoje. 
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EUROPOS KALBŲ SAVAITĖ, SKIRTA EUROPOS KALBŲ DIENAI PAMINĖTI 
 
Valdonė VERSECKIENĖ 
Anglų kalbos mokytoja 



Rugsėjo mėnesį vyko teisinių 
žinių konkursas „Temidė“. 

 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-

nazijos IVGB klasės komanda Kęstu-
tis Kaminskas, Ugnius Spaičys, Žygi-
mantas Ivanavičius, Karolis Keras ir 
Jonas Liutvinas (mokytojas Rolandas 
Tamošaitis) dalyvavo teisinių žinių 
konkurse „Temidė“. Gimnazijos ko-
manda I etape Šiaulių rajono ir Šiau-
lių miesto zonoje užėmusi pirmą vie-
tą pateko į II Šiaulių apskrities etapą. 
Ten taip pat parodė geriausią rezulta-
tą ir iš septynių apskrities komandų  
iškovojo teisę dalyvauti respubliki-
niame etape.  
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TEISINIŲ ŽINIŲ KONKURSE „TEMIDĖ“ – PIRMA VIETA 

Rolandas TAMOŠAITIS 
Istorijos mokytojas 

GIMNAZISTAI PAMINĖJO ŽYDŲ GENOCIDO DIENĄ 
 

Brigita TRAMBAVIČIŪTĖ 
IIGC klasės mokinė 

 
Rugsėjo 23 dieną IIGC klasės 

mokiniai kartu su istorijos bei pilietiš-
kumo pagrindų mokytojais Rolandu 
Tamošaičiu ir Roma Mickute vyko 
paminėti žydų genocido dienos. Gim-
nazistai aplankė netoli Kuršėnų esan-
čią žydų žudynių vietą.  

 
Tik atėję į vietą, tęsdami seną 

tradiciją, ant paminklo kiekvienas pa-
dėjo po akmenuką. Mokytojai moki-
niams papasakojo kelias istorijas apie 
žydus, apie tai, kaip jie buvo žudomi, 
su kokiais sunkumais jiems teko susi-
durti. 



Rugsėjo 10 dienos rytą KLIG 
IG klasių mokiniai vietoje tradicinių 
pamokų dalyvavo projekto „Sveikos 
gyvensenos link“ iniciatyvinės 
grupės organizuojamose veiklose 
Kurtuvėnų regioniniame parke. Pro-
jekto tikslai – supažindinti mokinius 
su sveikos gyvensenos ypatumais ir 
skatinti jaunų žmonių užimtumą per 
fizinį aktyvumą. Siekiant įgyventi 
užsisibrėžtus tikslus ir kad diena būtų 
įsimintina renginio vedėjai Kamilė 
Masiliūnaitė, Milglė Misiulytė ir 
Ainis Alčiauskis organizavo varžy-
bas, kurių metu IG klasių mokiniai 
atliko įvairias užduotis ir stengėsi 
laimėti didįjį prizą. Baigiantis dienai 
pirmokai davė priesaiką ir buvo pa-
krikštyti tikrais KLIG‘iečiais. Įsimin-
tiniausia veikla dalyviams Kurtuvėnų 
regioninio parko direkcijos organi-
zuotas edukacinis žygis Pageluvio 
ežeryno pažintiniais takais. Maloniai 
žingsniuodami mokiniai dovanojo 
šilčiausius apkabinimus medžiams 
bei sprendė krikštytojų parengtus 
kryžiažodžius, atliko įvairias fizines 
užduotis, susipažino su Kurtuvėnų 
regioninio parko augalijos ir grybų 
įvairove. Aptarę žygį ir pasidaliję 
įspūdžiais pirmokai puikų fizinį pasi-
rengimą demonstravo sportinėse 
estafetėse ir komandiniuose žai-
dimuose. Projekto metu mokiniai, 
tikimės, suprato fizinio aktyvumo 
svarbą. Labiausiai džiugina, kad 

renginio organizatoriai ir jų pa-
galbininkai (IIG klasių seniūnai) 
dirbdami kartu tapo kūrybiškesni, 

atrado naujų pomėgių ir jau turi naujų 
idėjų būsimiems projektams.  
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KAI ORAS GERAS, O VISUR SIAUČIA VIRUSAS.... 
Miglė MISIULYTĖ 
IIIGB klasės mokinė 



Prasidėjus naujiems mokslo 
metams suskubo ir gimnazijos DofE 
komanda pristatyti savo veiklą ir pak-
viesti jauniausius gimnazistus prisi-
jungti prie vykdomų veiklų. Buvo 
suorganizuoti net trys susitikimai su  
IGA, IGB ir IGC klasių mokiniais. 
IGD klasės mokinių tikrai nepamir-
šome – susitikimas su jais taip pat 
bus suorganizuotas ar-
timiausiu metu. Savo 
patirtimi dalyvaujant 
šioje programoje mie-
lai sutiko pasidalyti 
Augustė Daukantaitė 
(IIGA klasė), Erikas 
Bijeikis (IIIGA klasė), 
Ugnė Žukauskaitė 
(IIIGC klasė), Gvidas 
Stonys (IVGA klasė) ir 
Deivydas Tamoševi-
čius (IVGA klasė). 
Programos senbuviai 
atvirai papasakojo, ko-
kie iššūkiai bei nuoty-
kiai laukia norinčių 
dalyvauti šioje progra-
moje.  

Buvo smagu su-
sipažinti bei pristatyti 
jauniesiems gimnazis-

tams programą, kuri padeda jiems 
tobulėti, atskleisti save ir savo 
užslėptus gabumus, o svarbiausia 
– paskatinti siekti savo asmeninių 
tikslų primenant B. Disraeli min-
tį, jog „sėkmės paslaptis – tai 
tikslo pastovumas“. 

Norint pristatyti šią progra-
mą vienu sakiniu, reiktų pasakyti, 
kad „The Duke of Edinburgh‘s 
International Award“ (DofE) yra 
pasaulinė neformaliojo švietimo 
sistema, turinti daugiau nei 60 
metų patirties ir metanti iššūkį 
jauniems žmonėms drąsiai svajoti 
ir atrasti savo pačių galimybes. 

DofE programa padeda 
kiekvienai ateinančiai jaunimo 
kartai atrasti savo tikslą, aistrą 
veikti ir vietą pasaulyje. Ši prog-
rama tiki, kad kiekvienas jaunas 

žmogus turi galimybę pasiekti ką 
nors nepaprasto ir kad ne viską, kas 
svarbu gyvenime, galima išmokti 
mokyklos suole. Iš tiesų kai kurios 
reikšmingiausios gyvenimo pamokos 
gali būti išmoktos mažiausiai tikėti-
nose vietose. 

Charakterio ir įgūdžių, tokių 
kaip pasitikėjimo savimi, komunika-
cijos, problemų sprendimo ir atsparu-
mo vystymas yra kertinis, jei norime 
paruošti jaunus žmones pasauliui. 
Pasauliui, kuris keičiasi fenomenaliu 
greičiu! 

Tad, mielas gimnaziste, ką tik 
atvykęs į gimnaziją ar jau besimo-
kantis joje keletą metų, gali bet kada 
prisijungti!!!☺Užbėk į 304 kabinetą, 
šnektelsim, atsakysim į visus iškylan-
čius klausimus ir startuosim!.. Esate 
visi laukiami!☺☺☺ 

Puslapis 8 K L I G I E T I S  

 

DofE PROGRAMOS PRISTATYMAS IG KLASIŲ MOKINIAMS 

Vilma ŽUKAUSKIENĖ 

Gimnazijos DofE programos vadovė 



 
Rugsėjo 19 dieną Kuršėnuose vyko jomarkas. Jo metu buvo 

puošiami medžių, augančių Lauryno Ivinskio aikštėje kamienai. 
Kamienus puošė Kuršėnų darželių ir mokyklų atstovai. Kompozici-
jų tema – ,,Tikime laisve“.  

Lauryno Ivinskio gimnazijos kompozicijos autorės mokyto-
jos Alina Gricienė ir Žyginta Ivanavičienė  
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KURŠĖNUOSE VYKO JOMARKAS 
 

Žyginta IVANAVIČIENĖ 
Dailės mokytoja 



Rugsėjo 18 dieną Kairių pag-
rindinėje mokykloje vyko Šiaulių 
rajono mokinių sporto šventė „Ruduo 
– 2020”. Įvairiose rungtyse dalyvavo 
25 gimnazijos sportininkai.  

Lengvosios atletikos kroso var-
žybose merginų, gimusių 2005 m. ir 
vyresnių, grupėje Deimantė Lenkaus-
kytė (IGA klasė) 500 m bėgimo 
rungtyje iškovojo pirmą vietą (1.48,4 
min.), Eglė Ambrožaitė (IIIGB klasė) 
– antrą vietą (1.56,3 min.). Toje pa-
čioje amžiaus grupėje 1000 m nuotolį 
įveikė per 4.13,8 min. ir pirmą vietą 
iškovojo Gabrielė Lapukaitė (IGB 
klasė). Emilija Urbietytė, tą patį nuo-
tolį įveikusi per 4.23,0 min., buvo 
antra (IGB klasė). 

Vaikinų, gimusių 2006–2007 
metais, grupėje Rokas Prazauskis 
(IGB klasė), 1500 m nuotolį įveikęs 

per 5.18,6 min., finišavo pirmas. 
Vaikinų, gimusių 2005 metais ir 
vyresnių, grupėje visas prizines 
vietas iškovojo mūsų gimnazijos 
IGA klasės sportininkai. Kristu-
pas Gedvilas, 1000 m nuotolį į-
veikęs per 3.18,2 min., buvo pir-
mas, Paulius Spulginas – antras 
(3.35,3 min.), Dominykas Žilins-
kas – trečias (3.36,2 min.). Karo-
lis Staradumskis (IIGB klasė), 
Ernestas Staradumskis (IGB kla-
sė) ir Gvidas Stonys (IVGA kla-
sė) – tos pačios amžiaus grupės 
2000 m bėgimo rungties prizinin-
kai. Karolis, nuotolį įveikęs per 
7.29,5 min., finišavo pirmas, Er-
nestas – antras (7.34,1 min.), Gvi-
das – trečias (7.55,5 min.). 

Gimnazijos vaikinų tinkli-
nio komanda – Eimantas Joniškis 

(IVGB klasė), Arnas Žilevičius 
(IVGB klasė), Nedas Girdėnas 
(IVGC klasė) – tinklinio varžybose 
iškovojo pirmą vietą. Eglė Ambrožai-
tė (IIIGB klasė), Andrėja Jonušaitė 
(IIIGD klasė), Aistė Spulginaitė 
(IIIGC klasė), Akvilė Kančauskaitė 
(IIIGA klasė) merginų tinklinio var-
žybose užėmė antrą vietą. Paulius 
Spulginas (IGA klasė), Domas Jan-
kauskis (IGA klasė), Dominykas Ži-
linskas (IGA klasė), Simonas Lauer-
mann (IIGC klasė) vaikinų krepšinio 
3x3 varžybose užėmė antrą vietą. Mi-
ni golfo rungtyje Paula Žukauskaitė 
ir Ernestas Staradumskis užėmė antrą 
vietą. Šuoliukų per šokdynę rungtyje 
Nedas Girdėnas užėmė pirmą vietą, 
Deimantė Lenkauskytė – antrą vietą. 
Neilas Pinskus padangos tempimo iš 
vietos rungtyje buvo trečias. 
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SPORTO ŠVENTĖ „RUDUO – 2020“ 
 

Juozas SAVICKAS 
Fizinio ugdymo mokytojas 



 Žmogaus kūnas skirtas judėji-
mui, tačiau susiklosčiusi šiųmetė si-
tuacija lėmė, jog nuo kovo mėnesį 
paskelbto karantino net keletą mėne-
sių didžiąją dienos dalį praleidome 
sėdėdami prie kompiuterio ar žiūrė-
dami televizorių. Projekto tikslas bu-
vo atkreipti dėmesį į saugų vaikščio-
jimą, bėgimą ar važiavimą dviračiu 
bei naudą mūsų sveikatai ir aplinkai, 
skatinti Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazijos esamų ir būsimų 
bendruomenės narių fizinį aktyvumą, 
vienyti gimnazijos bendruomenę. 
Projekte užsiregistravę Kuršėnų Lau-
ryno Ivinskio gimnazijos bendruome-
nės nariai, būsimi gimnazistai pasi-
rinktose veiklose galėjo dalyvauti 
nuo birželio 8 iki rugpjūčio 30 d.  

Džiugu, jog į projekto veik-
las įsitraukė ne tik mokiniai, mo-
kytojai, bet ir mokinių tėvai 
(globėjai, rūpintojai).  

Ėjimo rungtyje pirmos vie-
tos laimėtoja – IIGD klasės moki-
nė Gabrielė Jokubauskaitė 
(958,56 km), antros – lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja As-
ta Mazūraitė (578,45 km), trečios 
– buvusi IIGB klasės mokinė Li-
veta Samuilaitė (571 km). Gabrie-
lei Jokubauskaitei įteiktas sporto 
prekių parduotuvės „S-sportas“ 
50 Eur vertės čekis. 

Važiavimo dviračiu rungty-
je daugiausia kilometrų numynė 
fizinio ugdymo mokytojas Juozas 
Savickas (2453 km).  

Teigiama, kad vaikščiojimas, 
bėgimas ir važiavimas dviračiu pade-
da išlaikyti sveiką širdį ir kūną.  

Tyrimai rodo, kad dviratininkai 
vidutiniškai gyvena dvejus metus il-
giau nei juo nevažinėjantys,  25 mi-
nutės pėsčiomis per dieną gali prail-
ginti gyvenimą iki septynerių metų, o 
vos valanda bėgimo gyvenimą prail-
gina net 7 valandomis. Judėjimas rei-
kalingas kaip maistas fiziniam kūnui. 
Judesių įvairovė reikalinga naujiems 
ryšiams smegenyse susidaryti.  

Tad kodėl gi nepradėjus dau-
giau vaikščioti, bėgioti ar važinėti 
dviračiu ne tik projekto metu, bet ir 
kasdien?! 
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BAIGĖSI PROJEKTAS „EIK, BĖK ARBA VAŽIUOK“  

 

Juozas SAVICKAS 
Fizinio ugdymo mokytojas 



Rugsėjo 16–22 dienomis gim-
nazijos bendruomenė įsijungė į spor-
to renginius, skirtus Europos judumo 
savaitei.  

Gimnazistai dalyvavo rajono 
sporto šventėje ,,Ruduo 2020“, dvira-
čių žygyje aplink Kuršėnus, vakari-
niame orientaciniame KLIG žygyje 
Daugėlių pušyne.  

O štai rugsėjo 22 dieną vyko 

netradicinės integruotos sociali-
nių mokslų ir fizinio ugdymo pa-
mokos. Kiekviena klasė keliavo 
skirtingais maršrutais iki burtų 
keliu ištrauktų objektų: vieni ieš-
kojo senųjų dvarų, kiti ėjo iki 
Ventos užtvankų ar tiltų, dar kiti 
leidosi iki visų Kuršėnų miesto 
mokyklų, darželių. 

Mokytojai, neturintys kla-

sių, dalyvavo teoriniame užsiėmime 
su Šiaulių rajono savivaldybės svei-
katos biuro specialistais bei mokėsi 
taisyklingai vaikščioti pasiramsčiuo-
dami šiaurietiškomis lazdomis. 

Geras oras, puiki nuotaika, su-
sitelkimas – svarbiausi šių renginių 
palydovai! 
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EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 
 

Jurgita BUTNORIENĖ 
Fizinio ugdymo mokytoja 
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 SPALIO MĖNESIO DARBO PLANAS 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas 

METODINĖ VEIKLA 

1. Mokymai Office 365 7 d. D. Tamoševičiūtė 

2. 
Darbas profesinėse besimokančiose bendruomenėse: 
pedagoginės veiklos tyrimo planavimas 

14 d. Metodinių grupių pirmininkai 

3. 
Metodinės tarybos pasitarimas dėl metodinių grupių veiklos 
organizavimo 

19 d. 
D. Tamoševičiūtė 
V. Verseckienė 

4. 
Metodinių grupių pasitarimai dėl pasiruošimo metodinei 
dienai 

21 d. Metodinių grupių pirmininkai 

5. Metodinė diena 
27 d. 

  

D. Tamoševičiūtė 
V. Verseckienė 
AIM+BIG=KLIG projekto gru-
pė 

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA 

1. 
UNESCO mokyklos veikla. Tarptautinė mokytojų diena. 
Mokinių savivaldos diena 

2 d. 
Prezidento valdyba 
Mokinių taryba 
R. Mickutė 

RENGINIAI, VARŽYBOS, IŠVYKOS, PROJEKTAI, UŽSIĖMIMAI   

 1. 
UNESCO mokyklos veikla: Tarptautinė stichinių nelaimių 
prevencijos diena 

 9 d. 
Geografijos mokytoja R. Rašči-
kienė 

 2. 
UNESCO mokyklos veikla. Tarptautinė skurdo mažinimo 
diena 

17 d. Dorinio ugdymo mokytojai 

 3. UNESCO mokyklos veikla. Tarptautinė statistikos diena 20 d. 
Matematikos, ekonomikos, in-
formatikos mokytojai 

 4. 
Konstitucijos dienos minėjimas. Respublikinio Konstituci-
jos egzamino I ir II etapai 

19–23 d. Istorijos mokytojai 

 5. 
Gimnazijos diena, skirta Lauryno Ivinskio gimimo meti-
nėms paminėti 

23 d. 
Lietuvių kalbos ir literatūros, 
istorijos mokytojai 

 6. Projektas „Mes rūšiuojam“ 
Visą 

mėnesį 
Gamtos mokslų mokytojai 
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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 
 www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-puslapiai/

projektai/2-parama-gimnazijai  

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  
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