2021 02 27

Nr. 7 (78)

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos laikraštis

Kas gali nemylėti tėvynės?
Neįsivaizduoju žmogaus, kuris nejaučia
meilės savo gimtajai šaliai, nes ji – tai jis
pats, jo asmenybės šerdis.
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Sakoma, kartais nesužinosite
momento vertės, kol tai netaps prisiminimu. Vasario 26-ąją, gražų penktadienio vakarą, prisiminimus kūrėme kartu su mūsų gimnazijos abiturientais. Tąkart net 80 Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientų
minėjo dieną, kai iki filmo
„EGZAMINAS“ premjeros liko 100
dienų. Kodėl sakau filmo? Todėl, kad
šių metų šimtadienio šventė – iškilmingi oskarų apdovanojimai! Ir nors
truputį kitokie, per atstumą, tačiau ne
mažiau įsimintini. Šventė skirta
KLIG XXIII laidos abiturientams –
ypatingiems, veikliems, unikaliems,
išskirtiniams, padariusiems ką nors
tokio, ką pastebėjo ne vienas. Oskarų
ceremonijoje išdalyta net 16 statulėlių tiems, kas išties jų nusipelnė.
Pirmoji
nominacija
„Protingiausias KLIG filmo režisierius“. Ją laimėjo filmo „Nuostabus
protas“ režisierius Ugnius Spaičys
(IVGB
klasė).
Nominaciją
„Linksmiausias KLIG filmo režisierius“ laimėjo ir antrąją oskaro statulėlę laikys rankose filmo „Džokeris“
režisierius Arnas Šulskis (IVGD klasė). Norėdami prisiminti mūsų pui-
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kiuosius abiturientus-vairuotojus,
skelbėme nominaciją „Geriausias
KLIG filmo apie vairuotojus režisierius“. Oskaro statulėlė įteikta
filmo „Greiti ir įsiutę“ režisieriui
Justui Grunskiui (IVGB klasė).
Žinoma, kaipgi oskarų apdovanojimai be muzikaliausio filmo?
Nominaciją
„Muzikaliausios
KLIG filmo režisierės“ laimėjo ir
oskaro statulėlė įteikta filmo
„Bohemijos rapsodija“ režisierei
Laurai Blažytei (IVGC klasė).
Džiaugiamės, kad šventėje dalyvavo kelios nominantų poros, nominacijos
„Romantiškiausias
KLIG filmo režisierių duetas“
pretendentės. Oskaro statulėlė
įteikta filmo „Romeo ir Džuljeta“
režisierių porai Ievai Poškutei
(IVGA klasė) ir Ugniui Spaičiui.
Dar
viena
nominacija
–
„Abejingiausias KLIG filmo režisierius“. Ją laimėjo ir oskaro statulėlė įteikta filmo „Bird box“
režisieriui Emiliui Gedminui
(IVGD klasė). Negalėjome nepastebėti šaunios merginų grupės,
taigi nominaciją „Geriausios
KLIG filmo aktorės“ laimėjo fil-

mo „Geriausios draugės amžinai“
aktorės, IVGC klasės mokinės Kornelija Kupstytė, Džestina Stankutė,
Laura Blažytė ir Ugnė Janulytė. Nominaciją „Geriausi KLIG filmo aktoriai“ laimėjo ir oskaro statulėlė įteikta
filmo „Blogi berniukai“ aktoriams,
IVGB klasės mokiniams Arnui Žilevičiui, Karoliui Kerui, Jonui Liutvinui, Eimantui Joniškiui, Kęstučiui
Kaminskui, Ugniui Spaičiui, Matui
Cironkai, Arnui Jokubauskui, Gvidui
Mikolaičiui Ir Alanui Vozbutui. Nominaciją „Labiausiai užsiėmęs KLIG
filmo režisierius“ laimėjo ir statulėlę
laikys rankose filmo „Amerikietiškas
pyragas“ režisierius Kęstutis Kaminskas. Nominaciją „Sportiškiausias
KLIG filmo režisierius“ laimėjo ir
oskaro statulėlė įteikta filmo „Rokis“
režisieriui Kęstučiui Kaminskui. Kūrybiškiausia KLIG fantastinio filmo
scenarijaus autore“ tapo ir oskaro statulėlę laimėjo filmo „Tobuli melagiai“ scenaristė Gabija Janušaitė. Nominaciją „Išvaizdžiausias KLIG filmo režisierius“ laimėjo ir oskaro statulėlė buvo įteikta filmo „Modelis“
režisieriui Davidui Gruodžiui (IVGD
klasė).
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Nuoširdžiai sveikiname visus laimėtojus!
Vieni esame lyg rašalas, kiti –
lyg popierius. Ir jei ne vienų juodumas, kiti būtume nebyliai. Ir jei ne
kitų baltumas, kiti būtume akli. Taip,
kaip režisieriams reikia tų, iš kurių
išaugintų būsimas žvaigždutes, taip ir
žvaigždėms išauginti reikia režisierių. Omenyje turiu abiturientų klasių
vadovus. Nominaciją „Už puikiai ir
jaukiai praleistus ketverius metus“
laimėjo IVGA klasės prodiuserė Žyginta Ivanavičienė. Oskaro statulėlė
„Už gyvenimiškas pamokas ir nuoširdžią šypseną“ įteikta IVGB klasės
prodiuserei Vitai Šventickienei. Nominaciją „Už rūpestingumą ir išmintingus žodžius“ laimėjo IVGC klasės
prodiuseris Vitas Kazlauskas. Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė, IVGD
klasės prodiuserė, oskaro statulėlės
„Už geras emocijas, rūpestingumą ir
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pagalbą“ laimėtoja.
Dėkojame abiturientams už
išsakytus gražius žodžius jų klasių vadovams ir prisimintas kartu
praleistų ketverių metų akimirkas.
Taip pat dėkojame mamoms
Sandrai Petkuvienei ir Liucijai
Skirmantienei už nuoširdžius žodžius ir palinkėjimus abiturientams.
Abiturientų vardu šventėje
kalbėjo Vismantas Daujotas, sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Dalia Tamoševičiūtė.
Pertraukėlių metu tarp nominacijų
savo dainomis abiturientus sveikino gimnazistė Kamilė Milieškaitė
(IIGC klasė) ir gimnazistai šokėjai.
Mieli abiturientai, vieniems
patiems suvaldyti gyvenimo laivą
gali būti labai sudėtinga. Reikia
išsirinkti teisingą laivo įgulą, pa-

sitikėti žmonėmis, jų neapvilti, kad
galėtumėte drąsiai apiplaukti pasaulį. Kartais Jus užklups audros, kartais horizonte matysite tik juodumą,
bet nepamirškite, kad net ir po didžiausių audrų išlenda ryškus saulės
spindulys. O tuo tarpu, kol Jūsų gyvenimo laivas tik plaukia pas Jus, nelaukite, kol jis tiesiog ims ir prisišvartuos prie kranto. Sėskite valtelėn
ir irkitės jo pasitikti patys! Ruoškitės,
juk JAU GREITAI išplauksite į plačiuosius vandenis...
Palankaus vėjo, ramių bangų
pasitinkant artėjančias 100 dienų
Jums linki gimnazijos trečiokai!
Ema Stonytė, IIIGC klasės mokinė

Nuotrauka Kosto Čaplinsko, IIIGB klasės mokinio
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GIMNAZISTAI VARŽĖSI LIETUVIŲ KALBOS IR
LITERATŪROS OLIMPIADOJE
Kasmet mokiniai, kurie domisi
lietuvių kalba ir literatūra, turi galimybę išbandyti save lietuvių kalbos
ir literatūros olimpiadoje. Šiemet rajono etapas vyko sausio 27 dieną.
Respublikiniame lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos
Mokinio vardas, pavardė

ir užsienio lietuviškų mokyklų 9
–12 (I–IV gimnazijos) klasių
mokiniams etape, vyksiančiame
nuotoliniu būdu kovo 10 dieną,
Šiaulių rajonui atstovaus Kamilė
Milieškaitė ir Gabija Eigirdaitė.
Klasė

Užimta vieta

Mokytoja

I–IIG KLASIŲ GRUPĖ
Kamilė Milieškaitė

IIGC

I

Asta Mazūraitė

Arnas Katilius

IIGA

II

Vita Šventickienė

Deimantė Stanelytė

IIGB

III

Raimonda Rumbinaitė

III–IVG KLASIŲ GRUPĖ
Gabija Eigirdaitė

IIIGA

I

Jolanta Reimerienė

Gabija Jurkutė

IIIGD

II

Asta Mazūraitė

Ema Stonytė

IIIGC

III

Raimonda Rumbinaitė

Jolanta Reimerienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
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VIKTORINA, SKIRTA TARPTAUTINEI GIMTOSIOS KALBOS DIENAI

Vasario 21 – Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Ją kasmet minime ir mūsų gimnazijoje. Tą dieną
organizuodavome konferenciją, skirtą
lietuvių kalbai. Joje dalyvaudavo ir
pranešimus skaitydavo mūsų rajono
bei kitų šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Šiemet dėl karantino
šį renginį pakeitėme kitu – virtualia
viktorina, skirta Šiaulių rajono 9–12
klasių mokiniams. Jie vasario 23 d.
nuo 13.00 val. 45 minutes atsakinėjo
į 55 klausimus ir varžėsi dėl nugalėtojo vardo savo amžiaus grupėse. Tad
skelbiame viktorinos „Ką žinai apie

savo gimtąją kalbą“ laimėtojus.
Absoliuti viktorinos nugalėtoja – Gabija Eigirdaitė, mūsų
gimnazijos IIIGA klasės mokinė,
surinkusi 46 taškus.
I gimnazijos ir 9 klasių grupėje I vietą užėmė Kostas Šilingas (IGC klasė), II – Nojus Vasiliauskas (IGA klasė), III – Adrija
Kačiušytė (IGA klasė). Visi mokosi mūsų gimnazijoje.
II gimnazijos ir 10 klasių
grupės nugalėtojai – Mangirdas
Baškys (I vieta; Kužių gimnazija), Roberta Lenkovičiūtė (II vieta; IIGD klasė) ir Andrėja Dagytė
(III vieta; IIGD klasė). Abi merginos mokosi mūsų mokykloje.
III gimnazijos ir 11 klasių
grupėje, kaip jau minėta, nugalėtoja tapo IIIGA klasės mokinė
Gabija Eigirdaitė, o jos klasės
draugės Fausta Jagminaitė ir Kotryna Kiudulaitė užėmė atitinkamai II ir III vietas.

IV gimnazijos ir 12 klasių grupėje geriausiai pasirodė Raminta
Kontautaitė (IVDG klasė), nedaug
atsiliko IVGA klasės mokinės Ieva
Poškutė ir Gabrielė Mamčenkova,
užėmusios II ir III vietas. Tik keliomis sekundėmis nuo Gabrielės atsiliko Ugnius Spaičys iš IVGB klasės.
Dėkojame visiems dalyviams,
kad domitės savo gimtąja kalba, tikrai daug apie ją žinote. Džiaugiamės,
kad savo žinias nusprendė pasitikrinti
ir mokiniai iš Kužių gimnazijos bei
Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio
centro. Visi dalyviai gaus sertifikatus,
patvirtinančius jų dalyvavimą viktorinoje, o I vietų laimėtojai bus apdovanoti diplomais
Jolanta Reimerienė, lietuvių
kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė

VIKTORINA, SKIRTA LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI

Vasario 16-ąją istorijos mokytojai gimnazijos bendruomenę kvietė
Kahoot platformoje pasitikrinti žinias
apie Lietuvos valstybės atkūrimą.

Viktorinoje dalyvavo 53 dalyviai. Į visus 20 klausimų atsakė keturi dalyviai: Lietuvis, IGA klasės mokinys Vakaris Kaveckas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta
Mazūraitė, fizinio ugdymo mokytojas Juozas Savickas.
Rolandas Tamošaitis, istorijos
mokytojas
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Vasario 24 dieną nuotoliniu
būdu vyko Lietuvos mokinių dailės
olimpiados rajono etapas. Šių metų
olimpiados tema „Pasakos, patarlės,
priežodžiai ir minklės“. Mūsų gimnazijai atstovavo net 8 jaunieji menininkai: Adrija Kačiušytė (IGA klasė),
Airidas Kryžius (IGA klasė), Nojus
Vasiliauskas (IGA klasė), Rasa Griciūtė (IGA klasė), Nerija Daukintytė
(IGD klasė), Lukas Muchtarovas
(IIGB klasė), Ula Piščikaitė (IIGC
klasė),
Viktorija
Bankauskaitė
(IVGD klasė).
Olimpiados metu mokiniai
pristatė namuose sukurtus kūrybinius
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darbus. Taip pat dalyviai turėjo suOlimpiadai mokinius ruošė
kurti kitą kūrinį olimpiados metu dailės mokytojos Žyginta Ivanavinuotoliniu būdu ZOOM platformoje. čienė ir Alina Gricienė.
Pristatymo metu mokiniai apibūdino
kūrinių idėjas, turinį, technikas ir Alina Gricienė, dailės mokytoja
priemones. Mūsų mokiniai puikiai
pasirodė olimpiadoje, savo kūriniais
sužavėjo komisiją, įgijo puikios patirties.
Prizines vietas laimėjo trys
gimnazistės: Rasa Griciūtė – II vietą
(mokytoja Alina Gricienė), Nerija
Daukintytė – III vietą (mokytoja Žyginta Ivanavičienė), Airidas Kryžius – III vietą (mokytoja Alina Gricienė).

KLIGIETIS
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INTEGRUOTA FIZIKOS IR ŽMOGAUS SAUGOS PAMOKA
Vasario 23 dieną IIG klasių
mokiniai dalyvavo integruotoje fizikos ir žmogaus saugos pamokoje
„Gyvenimas tarp elektromagnetinių
bangų. Kaip jos mus veikia?“, kurią
vedė VILNIUS TECH doc. dr. Dainius Jasaitis.
Radijas niekaip neveiktų be
elektromagnetinių bangų. Integruotos
pamokos metu mokiniai sužinojo apie elektromagnetinių bangų tipus,
ilgį, dažnį, sandarą, panaudojimą bei
poveikį žmogaus organizmui, poveikio simptomus. Ypač aktualu mokiniams buvo išgirsti, kaip reikia apsisaugoti nuo elektromagnetinių bangų
poveikio. Lektorius akcentavo, kad
negalima laikyti mobiliojo telefono

kišenėse prie širdies, nes net nenaudojamas
jis
spinduliuoja
kenksmingas bangas. Mobiliuoju
telefonu galima kalbėti ne ilgiau
kaip 15 minučių arba patartina
naudotis laisvų rankų įranga. Taip
pat, jeigu norime sustabdyti iš
telefono sklindančias bangas,
paprasčiausiai galima jį įdėti į
metalinį puodą: metalas jas sulaiko. Mokinius ypač sudomino naujovė Lietuvoje – 5G ryšys. Išgirdome, kam jis naudojamas, koks
jis ir kaip veikia žmogų. Dauguma žmonių mano, kad šis ryšys
labai kenksmingas, tačiau lektorius paaiškino, kad jo dažnis dar
nėra jonizuojantis. Buvo įdomu

sužinoti ir tai, jog šis ryšys naudojamas kuriant autonomiškus automobilius, kurių nereikia vairuoti žmogui,
jie važiuoja patys. Taip pat šis ryšys
puikiai pritaikomas atliekant nuotolines operacijas, kai gydytojas nebūdamas šalia paciento gali atlikti operaciją vien matydamas vaizdą ir duodamas komandas kitiems. Pamokos metu išgirsta informacija puikiai papildys žmogaus saugos ir fizikos žinias.
Taip paminėjome ir UNESCO
Pasaulinę radijo dieną.
Brigita Trambavičiūtė, IIGC
klasės mokinė

PASKAITA APIE ŠVIESOS KILMĘ, LAZERĮ
Vasario 25 dieną Lauryno Ivinskio gimnazijos III–IVG klasių
mokiniai, kurie yra pasirinkę fiziką
kaip vieną iš mokomųjų dalykų, turėjo
galimybę dalyvauti fizikos paskaitoje
„Šviesos kilmė, lazeris“, kurią vedė
VILNIUS TECH profesorius Artūras
Jukna. Joje gimnazistai susipažino su
vakuumo savybėmis, šviesos kilme,
jos savybėmis. Profesorius mokiniams
atskleidė, kad mūsų amžiaus mokslininkams vis dar nėra iki galo aiškios
nei vakuumo savybės, nei nėra iki ga-

lo suprantama bei suvokta šviesa
(pasirodo, ji apskritai yra viena
mažiausiai ištirtų sričių!). Taip
pat buvo plečiamos gimnazistų
žinios apie atomo sandarą,
lazerio veikimo principą, kuriam
iliustruoti geriausiai tiko pirmasis žmonių sukurtas Rubino
lazeris. Lektorius papasakojo
apie lazerių taikymo sritis.
Sužinojome, jog lazeriai naudojami labai plačiai (pavyzdžiui,
matavimams atlikti, oro užterštu-

mui, užrašų įrašymams kūnuose,
medicinoje), išgirdome apie rūšis,
kurių populiariausia yra kietojo
kūno lazeris.
Mokiniams labai patiko, jog
profesorius A. Jukna dėstė aiškiai ir
suprantamai, jie džiaugėsi, kad paskaita buvo informatyvi.
Gabija Eigirdaitė, IIIGA klasės
mokinė

KLIGIETIS
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FINANSINIO RAŠTINGUMO PAMOKOS
Dėl susidariusios nepalankios
epidemiologinės situacijos ir šalyje
paskelbto karantino negalėjome nuvykti į Swedbank Finansų laboratoriją, todėl jaunieji ekonomistai dalyvavo
virtualiame
susitikime
su
Swedbank Finansų laboratorijos lektore Natalija Vėževičiene. Susitikimo
tema ,,Savarankiški sprendimai“.
Abiturientai, būsimieji studentai, diskutavo apie įpročius, biudžetą,
norus, galimybes dirbti ir užsidirbti.
IG klasių mokiniai dalyvavo
virtualiose SEB banko pamokose ,,
50/30/20 taisyklė gaunamoms pajamoms“, kurias vedė lektorės Greta
Kukanauzaitė ir Sigita StrockytėVarnė. Lektorės supažindino su biudžeto planavimu, PYF taisykle, biudžeto planavimo įrankiais.
Jūratė Čaplinskienė, ekonomikos mokytoja

PAMINĖTA TARPTAUTINĖ MOTERŲ IR MERGAIČIŲ DIENA
Lyčių lygybė visada buvo vienas svarbiausių Jungtinių Tautų Organizacijos klausimų. 2015 m. JTO
Generalinė Asamblėja, siekdama, kad
didėtų moterų ir mergaičių įsitraukimas į gamtos mokslų, technologijų,
inžinerijos ir matematikos (STEM)
mokslinius tyrimus bei būtų pripažinta moterų ir mergaičių vaidmens
svarba mokslo bendruomenėse, priėmė rezoliuciją, kurioje nusprendė
kiekvienų metų vasario 11 d. paskelbti Tarptautine moterų ir mergaičių moksle diena.
Nors pasaulinė statistika rodo,
kad mokslo ir inžinerijos srityse dominuoja vyrai, situacija Lietuvoje –
kitokia. Europos Sąjungos valstybėse

60 proc. visų mokslininkų ir inžinierių yra vyrai, o tik 40 proc. –
moterys. Lietuvoje net 58 proc.
mokslininkų ir inžinierių yra moterys. Tai didžiausia dalis tarp
visų Europos Sąjungos valstybių.
Europos Komisija siekia lyčių
lygybės visose srityse ir nori užtikrinti, kad jaunosios mokslininkės turėtų tas pačias galimybes
sėkmingai mokslinei karjerai kaip
ir vyrai.
Siekiant, kad moterys ir
merginos vis labiau įsitrauktų į
mokslą, technologijų, inžinerijos,
informacinių ir ryšio technologijų
sektorius, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje organizuojamos įvairios

iniciatyvos, pavyzdžiui, „Women go
tech“, „Girls in ICT“, „Versli moteris“ etc.
II–IIIG klasių mokiniai dorinio
ugdymo (tikybos) pamokose, pažymėdami tą dieną, rinko informaciją ir
rengė pranešimus apie moterų vaidmenį moksle, jų pasiekimus. Dorinio
ugdymo (etikos) pamokose mokiniai
analizavo, kaip moterys įvairiais istoriniais laikotarpiais suvaidino svarbų vaidmenį moksle.
Aušra Nemunaitė-Makaravičienė,
dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

KLIGIETIS
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KLIG FORUMO TEATRAS MOKOSI IR KVIEČIA
Forumo teatro ir renginių organizavimo grupė „Kitokie“ vasario 23
dieną dalyvavo Vilniaus kolegijos
menų ir kūrybinių technologijų fakulteto organizuojamose nuotolinėse
pamokose „Scenos ir užkulisių paslaptys (lektorė Silvija Grušnienė) ir
„Renginiai nuotoliniu būdu: kodėl
verta būti renginių vedėju“ (lektorė
Nomeda Sindaravičienė).
Šių pamokų metu išgirdome,
kokių drastiškų situacijų nutinka užkulisiuose ir kaip profesionaliai vedėjai sugeba išsisukti. Sužinojome, ir
kokiu žmogumi reikia būti, norint
tapti savos srities profesionalu – renginių vedėju. Abi lektorės pasidalijo
patirtimi, dirbant su skirtingais žmonėmis įvairiuose projektuose („Šok
su
manimi“,
„Chorų
karai“,
„Lietuvos balsas“ etc.). Dirbant tokio
pobūdžio darbą svarbus efektyvumas,
nes visą laiką jauti adrenaliną – kaip
suspėti, kaip visa tai atrodys ar derės

vedėjo apranga scenoje, o jei dar
netyčia, likus 2 minutėms iki filmavimo, ištinka koks kuriozas su
šukuosena ar įvaizdžiu. Tuomet
lieka suktis kaip išmanai... Būtent
tokie dalykai augina žmogaus asmenybę, ugdo atsakingumą, stropumą, greitą reakciją, nuoširdumą, nuraminant kitus. Kad būtum
puikiu vedėju, neužtenka nebijoti
scenos, be viso to dar reikia mokėti suburti visą kolektyvą, turėti
puikų humoro jausmą, priimti kritiką, atrasti ir ugdyti vidines savo
vertybes ir mokytis iš geriausių.
Visa tai išgirdę nutarėme, jog
esame tam pasiruošę!
Artėja Tarptautinė teatro
diena. Mokymuose „Taiki mokykla“ dalyviams gimė idėja naujam projektui. Norite sužinoti
daugiau? Visus kviečiame prisijungti prie Forumo teatro grupės
ir sudalyvauti renginyje, kaip or-

ganizatoriams, aktoriams, režisieriams.
Jei norite dalyvauti, rašykite el.
paštu vitsta@ivinskis.lt arba per Facebook mokytojai Vitai Pleskūnienei.
Kadangi į pasirodymą scenoje vis dar
negalime Jūsų pakviesti, planuojame
vaidinimą nukelti į nuotolinę erdvę.
Tikimės Jūsų visų susidomėjimo ir palaikymo.
Ema Stonytė, IIIGC klasės mokinė

KLYSTA NE DANGUS, TAI AKYS MUS APGAUNA

Minint Tarptautinę moterų ir
merginų moksle dieną, IIIG klasių
mokinių grupės, lankančios dorinio
ugdymo (etikos) pamokas, žiūrėjo
filmą „Agora“.
Filme pasakojama istorija apie
Hipatiją iš Aleksandrijos, kankinę,
intelektualią ir tragišką heroję. Žmonės ją pirmiausia prisimena dėl jos
matematinių, filosofinių ir astronominių gebęjimų ir fakto, kad už tai ji
buvo žiauriai nužudyta. Po filmo peržiūros mokiniai diskutavo apie šių
laikų moteris mokslininkes, užrašė
įsimintiniausias Hipatijos mintis.
Jei du daiktai lygūs trečiam daiktui,
tuomet jie visi lygūs tarpusavyje.
 Mus jungia daugiau dalykų nei skiria.
 Tuo, kuo tiki, neabejoji.
 Klysta ne Dangus, tai akys mus apgauna.


Vita Pleskūnienė, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
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RESPUBLIKINIS KONKURSAS „SNIEGO DARBAI“
Gimnazijos III–IVG klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse ,,Sniego darbai“. Sveikiname Mintarę Nagiūtę, IVGC klasės mokinę, savo amžiaus grupėje užėmusią pirmą vietą, ir Kamilę Jonaitytę, IIIGB klasės
mokinę, užėmusią trečią vietą. Gimnazisčių mokytoja Žyginta Ivanavičienė.

PASAULINĖ SNIEGO DIENA – 2021
Tarptautinė slidinėjimo federacija trečiąjį sausio sekmadienį paskelbė Pasauline sniego diena. Šia proga
įvairiose pasaulio šalyse rengiama
šventė, kurioje kviečiama slidinėti,
čiuožti rogėmis, snieglentėmis. Jei
šalyje nėra sniego, šventė rengiama

įvairiose Sniego arenose ant dirb- – 2021“.
tinio sniego.
Koliaže užfiksuotos gimnazijos
Šiemet Lietuvos asociacija bendruomenės narių akimirkos.
„Sportas visiems“ kvietė visus
sausio–vasario mėnesiais prisiJuozas Savickas, fizinio ugdyjungti prie iniciatyvos dalyvauti mo mokytojas
projekte „Pasaulinė sniego diena
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KOVO MĖNESIO DARBO PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonė

Data

Atsakingas

METODINĖ VEIKLA
1.

Metodinės tarybos pasitarimas

1 d.

V. Verseckienė

2.

Mokytojų pasitarimas

3 d.

D. Tamoševičiūtė

3.

Masiškiausia istorijos pamoka, skirta Kovo 11-ajai

10 d.

Istorijos mokytojai

4.

Klasių vadovų pasitarimas

17 d.

V. Žukauskienė

5.

Metodinių grupių pasitarimai

24 d.

Metodinė taryba

6.

Susitikimas-diskusija su Kuršėnų miesto bendrojo ugdymo
mokyklų pedagogais „Mokyklų bendradarbiavimas – mokinio
sėkmei“

31 d.

D. Tamoševičiūtė
Metodinė taryba

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA
1.

Gimnazijos prezidento rinkimai

1–9 d.

Mokinių taryba
R. Mickutė

2.

Kovo 11-osios minėjimas. Gimnazijos prezidento inauguracija

10 d.

Mokinių taryba
R. Mickutė

PARODOS, OLIMPIADOS, KONKURSAI, MINIMOS DATOS, RENGINIAI, PROJEKTAI
1.

Mokinių kūrybinių darbų paroda gimnazijos feisbuko puslapyje

1 d.

Ž. Ivanavičienė

2.

Respublikinio 9–10 klasių mokinių anglų kalbos konkurso savivaldybės etapo organizavimas

2 d.

Anglų kalbos mokytojai

3.

Respublikinė geografijos olimpiada „Mano gaublys“

4 d.

R. Raščikienė

4.

VKIF užsienio kalbų „Kengūros“ konkursas

8 d.

Užsienio kalbų mokytojai

5.

VKIF vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“

15 d.

Užsienio kalbų mokytojai

6.

Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos elektroninis
nuotolinis bandomasis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

15–17
d.

Lietuvių kalbos ir literatūros,
matematikos mokytojai

7.

Teisinių žinių konkursas „Temidė“

16 d.

Istorijos mokytojai

KLIGIETIS

Puslapis 12

8.

Respublikinės geografijos olimpiados „Ramiojo vandenyno
regiono geografija“ savivaldybių turas

17 d.

R. Raščikienė

9.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

18 d.

Matematikos mokytojai

10.

Tarptautinė nuotolinė mokinių pažintinė istorijos konferencija
„Laisvės kelias istorijos tėkmėje“

19 d.

Istorijos mokytojai

11.

UNESCO mokyklos veikla. Pasaulinės Jungtinių Tautų Žemės
dienos minėjimas

22 d.

Gamtos mokslų, geografijos
mokytojai

12.

UNESCO mokyklos veikla. Pasaulinės poezijos dienos minėjimas

22 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros,
anglų, rusų, vokiečių kalbų
mokytojai

13.

UNESCO mokyklos veikla. Pasaulinės vandens dienos minėjimas

22 d.

Gamtos mokslų, geografijos,
technologijų, dorinio ugdymo
mokytojai

14.

Netradicinės gamtos mokslų viktorinos organizavimas Šiaulių
rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7–10 klasių mokiniams

22 d.

Gamtos mokslų mokytojai

15.

Veiksmo savaitė „Be patyčių“

22–31
d.

F. Navickienė
R. Mickutė

16.

Tarptautinės teatro dienos minėjimas

25 d.

V. Pleskūnienė
Projekto „Taiki mokykla“ komanda

17.

XX-asis nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos
konkursas

27 d.

R. Raščikienė

18.

Projektas „Mokomoji mokinių bendrovė“

Visą
mėn.

J. Čaplinskienė

19.

Edukacinis konkursas „Olympis 2021“

Visą
mėn.

Gamtos mokslų, anglų kalbų
mokytojai

20.

Projektas „KLIG – sveika bendruomenė“

Visą
mėn.

A. Gricienė
R. Mickutė

21.

Projektas „Mes rūšiuojam“

Visą
mėn.

V. Čibinskienė
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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

www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-puslapiai/
projektai/2-parama-gimnazijai

