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Kovo 31 dieną vyko nuotolinis 
Kuršėnų miesto bendrojo ugdymo 
mokyklų pedagogų susitikimas, kurio 
tema „Mokyklų bendradarbiavimas 
– mokinio sėkmei“. Jį iniciavo mūsų 
gimnazijos direktorė Dalia Tamoše-
vičiūtė. Renginyje gausiai dalyvavo 
visų mokyklų atstovai. Pagrindinis 
šio susitikimo tikslas – stiprinti Kur-
šėnų miesto bendrojo ugdymo mo-
kyklų bendradarbiavimą, teikti infor-
maciją bei pagalbą vieni kitiems pir-
miausia galvojant apie mokinius, jų 
emocinį saugumą bei mokymo(si) 
kokybę ir rezultatus. Įžanginiame žo-
dyje gimnazijos direktorė akcentavo, 
jog progimnazijų mokytojai atlieka 
milžinišką darbą būdami šalia savo 
mokinių, teikdami jiems visur ir visa-
da pagalbą, stipriai laikydami juos už 
rankos, vesdami pirmyn. Direktorė 
pabrėžė ir tai, jog pagrindinė gimna-
zijos mokytojų funkcija ir pareiga – 
pamažu padėti mokiniams paleisti 
tvirtą mokytojo ranką ir leisti sava-
rankiškai priimti sprendimus bei ne-
bijoti atsakomybės. 

Pirmoje susitikimo dalyje daly-
viai grupėse diskutavo apie tai, dėl ko 
progimnazijų aštuntų klasių mokiniai  

jaučiasi ramūs, kas verčia juos 
susimąstyti ar kas kelia didžiausią 
susirūpinimą ruošiantis pakeisti 
mokymo(si) įstaigą. Grįžę po dis-
kusijų į bendrą grupę, dalyviai 
pasidalijo savo įžvalgomis ir min-
timis, kurios buvo labai panašios. 
Būsimieji gimnazistai jaučiasi 
ramūs dėl to, kad į gimnaziją at-
vyks kartu su savo klasės drau-
gais, kuriuos puikiai pažįsta. Bu-
vo išsakyta mintis, jog gerai besi-
mokantiems mokiniams visur ge-
rai, todėl jie visada jaučiasi ra-
mūs. Šiek tiek nerimo kelia min-
tis, ar tikrai liks su savo klasės 
draugais. Daugelis bijo patekti į 
naujai suformuotą kolektyvą. Na, 
o labiausiai būsimiems gimnazis-
tams neramu dėl naujų vertinimo 
kriterijų, naujų taisyklių ir reika-
lavimų. Kai kas abejoja, ar nebus 
gimnazijoje per sunku mokytis. 
Kolegos iš kitų mokyklų pastebė-
jo, jog dažnai pasitaiko mokinių, 
negebančių objektyviai įvertinti 
savo galimybių. Aštuntų klasių 
vadovai išsakė ir tai, jog dažnai 
mokinių tėvai išgyvena labiau už 
savo atžalas. Jau ankstyvą pava-

sarį jie ima klausinėti apie priėmimo į 
gimnaziją tvarką, prašymų teikimą ir 
pan. 

Antroje dalyje buvo suteiktas 
žodis pirmų gimnazijos klasių vado-
vėms Ingai Tarasevičienei, Daliai 
Klinauskienei, Ingai Klinauskienei, 
Laimai Jonušaitei. Jos pristatė savo 
auklėtinius, džiaugėsi bendrai nu-
veiktais darbais bei pasidalijo savo 
įžvalgomis apie juos. Klasių vadovės 
pabrėžė, jog mokyklose, iš kurių atė-
jo jų vaikai, atliktas labai didelis dar-
bas – daug investuota į emocinį so-
cialinį mokinių ugdymą. Kolegės 
džiaugėsi kultūringais, empatiškais, 
draugiškais, laisvai bendraujančiais 
auklėtiniais. Už tai buvo garsiai ir ne 
vieną kartą išsakyta padėka kolegoms 
iš kaimyninių mokyklų. 

Po minėtų pristatymų buvo 
grįžta prie diskusijos apie galimas 
bendradarbiavimo formas ateityje. 
Visų mokyklų administracijos atsto-
vai teigiamai įvertino praėjusiais me-
tais gimnazijos organizuotą atvirų 
durų dieną. Buvo išsakytas pageida-
vimas ir noras tęsti šią tradiciją, šiek 
tiek net ją patobulinant, pavyzdžiui, 
organizuojant bendras 8–9 klasių mo-
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kinių pamokas. Buvo išsakytas pasiū-
lymas organizuoti bendrus neforma-
liojo ugdymo renginius: stovyklas, 
bendras popietes, susitikimus su būsi-
mais klasių vadovais. Daugėlių pro-
gimnazijos direktorė Daiva Diktanie-
nė pažadėjo pateikti ne vieną konk-
retų pasiūlymą, kaip toliau būtų gali-
ma tęsti bendradarbiavimą. 

Susitikimas baigėsi pozityviu ir 

šiltu viso renginio apibendrinimu. 
Pedagogai džiaugėsi, jog turėjo 
galimybę išgirsti naujienas, kaip 
sekasi jų buvusiems mokiniams. 
Tuo pačiu gimnazijos pedago-
gams buvo naudinga sužinoti, 
kaip jaučiasi besiruošiantys į gim-
naziją atvykti mokiniai, dėl ko jie 
džiūgauja, o kas dar neramina ar 
kelia abejonių. Apibendrinant bū-

tų svarbu pasakyti, jog pirmasis susi-
tikimas pavyko, toliau laukia konkre-
tūs darbai ir susitikimai, padėsiantys 
tiesti dar vieną, šįkart bendradarbia-
vimo tiltą Kuršėnų mieste.  

 
Vilma Žukauskienė, mokytoja 
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NUOTOLINIO MOKYMOSI IŠŠŪKIAMS ĮVEIKTI – HIBRIDINĖ KLASĖ 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-
nazijoje atidaryta hibridinė klasė, ku-
rioje mokymuisi susijungia mokiniai, 
esantys klasėje ir namuose. Klasė pa-
togi, nes leidžia ir mokytojams, ir mo-
kiniams dalyvauti pamokoje be ausi-
nių. Be to, mokytojai turi  galimybę 
įrašyti visą pamoką ir vėliau ją leisti  
peržiūrėti tiems, kas joje nedalyvavo. 
Tokios klasės atidarymo priežastis – 

noras  ne tik padėti  mokiniams 
efektyviau naudotis technologijo-
mis, skatinti smalsumą, bet ir pa-
gerinti jų žinias. Pasak gimnazi-
jos direktorės Dalios Tamoševi-
čiūtės, gimnazija, siekdama page-
rinti mokinių ugdymo(si) sąlygas, 
įsigijo ir kitų įvairių metodinių 
priemonių skaitmeniniam moky-
mosi turiniui daugiau kaip už 2 
tūkst. eurų. Be to, net dvidešim-
čiai gimnazijos mokytojų nupirk-
tos EDUKA klasės licencijos bei 
internetinės sistemos egzaminato-
rius.lt prieigos. Šia prieiga gali 
naudotis visi lietuvių kalbos ir 
literatūros, matematikos, istori-
jos, biologijos ir chemijos moky-
tojai. Direktorė džiaugiasi, kad 
pandemijos sąlygomis pavyko 
atnaujinti gimnazijos kompiuteri-
nės įrangos bazę: įsigyti 4 dau-
gialypės terpės projektorius, 16 
stacionarių kompiuterių sistemi-
nių blokų, 20 skaitmeninių ka-
merų su integruotu mikrofonu, 8 
nešiojamus kompiuterius, 5 plan-
šetes mokinių rašto darbams ver-
tinti, kompiuterinės įrangos 

 
komplektą hibridinės klasės įrengi-
mui, interaktyvų ekraną.  

Ypač malonu, kad dabar visi 
gimnazijos mokiniai, mokytojai, pa-
galbos mokiniui specialistai, admi-
nistracija, valgyklos vedėjas turi 
prieigas prie bendros virtualios aplin-
kos Office 365. Naudodama šią aplin-
ką gimnazijos bendruomenė greitai ir 
veiksmingai komunikuoja. Be to,  
kompiuterinei bazei pagerinti išleista 
daugiau kaip 14 tūkstančių eurų, skir-
tų mokymui. Dalį lėšų skyrė Šiaulių 
rajono savivaldybė.  

Žodžiu, nuotolinis mokymas(is) 
privertė papildyti gimnazijos moko-
mąją bazę inovatyviomis informaci-
nių technologijų priemonėmis, leng-
vinančiomis darbą mokytojams bei 
patį mokymosi procesą mokiniams. 
Taip tobulėjame mes, mokytojai, ir 
taip padedame tobulėti mokiniams.  

                                                                              

 
Raimonda Rumbinaitė, mokytoja 



 

 

Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo diena – viena iš pagrindinių  
mūsų valstybės švenčių. Prieš 31-
erius metus, 1990 metų kovo 11 die-
ną, AT Atkuriamasis Seimas pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty-
mo aktą. Prisimindama šią progą ir 
gerbdama savo šalį, jos žmones, gy-
nusius ir saugančius pačią didžiausią 
vertybę – laisvę – Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazija pakvietė savo 
bendruomenę į istorijos pamoką ,,Tik 
laisvi užaugam dideli“. Masiškiausio-
je gimnazijos istorijos nuotolinėje 
pamokoje, organizuotoje Teams plat-
formoje, dalyvavo 380 bendruome-
nės narių ir svečių. Pamoka pradėta 
mūsų valstybės himnu ir istorijos įvy-
kių prisiminimu. Tą nelengvą laiko-
tarpį pamokos svečiams ir dalyviams 
atminti padėjo istorijos mokytojas 
metodininkas Rolandas Tamošaitis.  

Istorijos mokytojų organizuotą 
pamoką mokytojui Rolandui Ta-
mošaičiui padėjo vesti trečiokės Ka-
milė Jonaitytė ir Eglė Ambrožaitė bei 

abiturientas Vismantas Daujotas. Mo-
kiniai kalbino pamokos svečius – 
Šiaulių r. merą Antaną Bezarą, Pa-
venčių Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
pirmininką, Šiaulių r. tarybos narį 
Joną Novogreckį, Šiaulių r. Sąjūdžio 
tarybos pirmininką, buvusį gimnazi-
jos informatikos mokytoją ekspertą 
Arvydą Versecką. Prisiminti ir kiti 
Sąjūdžio veikloje aktyviai dalyvavę 
kuršėniškiai – P. Andriuškevičius, P. 
Mikutis, J. Bezaras.  

Šiaulių r. meras Antanas Beza-
ras, sveikindamas gimnazijos bend-
ruomenę ir mintimis grįždamas į tą 
Lietuvai nelengvą laikotarpį, pasako-
jo, kaip tauta žengė į laisvę, kaip jis 
pats aktyviai dalyvavo Pavenčių 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės veiklo-
je, kokia jam, tremtinių vaikui, svarbi 
laisvė. Gimnazijos direktorė Dalia 
Tamoševičiūtė džiaugėsi jaunų žmo-
nių siekiais, laisvės samprata ir ryžtu 
ją išsaugoti, nes laisvai gyvena tik 
tas, kuris su džiaugsmu atlieka savo 
pareigas. Direktorė kvietė mokslu ir 
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MASIŠKIAUSIA ISTORIJOS PAMOKA ,,TIK LAISVI UŽAUGAM DIDELI“ 

ir gražiais darbais kurti Lietuvą. 
Pamokoje – šventėje inau-

guruota ir naujoji gimnazijos 
mokinių prezidentė. Rinkimų 
rezultatus paviešino rinkimų ko-
misijos narė Ema Griciūtė (1GC 
kl.). Prezidente išrinkta 2GC kla-
sės mokinė Arūnė Dunauskytė. 
Ją sveikino ir regalijas perdavė 
abiturientas Kęstutis Kaminskas. 

Tad būkime laisvi, nes 
gimstame tam, kad išskleistume 
savo sparnus.  

 
 

Raimonda Rumbinaitė, lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 



 

 

Kovo 25–27 dienomis vyko 68-
osios Lietuvos mokinių fizikos olim-
piados šalies etapas. Drauge su šau-
niausiais 34 šalies devintokais jame 
dalyvavo ir mūsų gimnazijos IGC 
klasės mokinys Kostas Šilingas. Jis 
pasiekė puikių rezultatų ir laimėjo II-
ąją vietą. Mokiniui į gimnaziją bus 
atsiųstas Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos II laipsnio diplomas ir 
olimpiados rėmėjų dovanėlės. 

Olimpiada vyko nuotoliniu 
būdu. Ketvirtadienį mokiniai 
sprendė teorines užduotis, penkta-
dienį – praktinę užduotį, o šešta-
dienį klausėsi buvusių olimpiečių 
paskaitų. Dr. Tadas Kartanas 
skaitė paskaitą „Laboratorija ant 
delno. Kaip skysčio tėkmės fizi-
kos supratimas gali gelbėti gyvy-
bes?“, dr. Gabija Žemaitytė – „Po
-olimpiadinis gyvenimas: fizika, 

gyvenimas ir olimpiadinis mentalite-
tas“. Vakarais Lietuvos Gamtos 
Mokslų Olimpiadų Asociacija 
(Oranžiniai) mokiniams organizavo 
protmūšį, GeoGuessr, stalo / interne-
tinius žaidimus. Mokiniui pasiruošti 
olimpiadai padėjo fizikos mokytoja 
Violeta Čibinskienė. 

 
Violeta Čibinskienė, fizikos mokytoja 
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LIETUVOS MOKINIŲ FIZIKOS OLIMPIADOJE – ANTRA VIETA 

PASKELBTI LIETUVOS MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO  
REGIONO ETAPO LAIMĖTOJAI 

   

Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centras paskelbė Lietuvos 
mokinių meninio skaitymo konkurso 
regiono etapo laimėtojus. Regione 
(virtualiai) dalyvavo Radviliškio, Jo-
niškio, Šiaulių, Pakruojo, Biržų, Ku-
piškio, Panevėžio, Kelmės, Akme-
nės, Pasvalio rajonų ir Panevėžio 
miesto mokiniai.  

9–12 klasių skaitovų ir kompo-
zicijų grupėse Šiaulių rajonui atsto-
vavo Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno I-
vinskio gimnazijos mokiniai. Skaito-
vų grupėje I vietą laimėjo ir į respub-

likos etapą pateko IIIGD klasės 
mokinys Kipras Kunigėlis 
(mokytoja Asta Mazūraitė). 

Kompozicijų grupėje Kami-
lė Milieškaitė (IIGC klasė), Brigi-
ta Trambavičiūtė (IIGC klasė), 
Eglė Ambrožaitė (IIIGB klasė), 
Kamilė Jonaitytė (IIIGB klasė), 
Ugnė Žukauskaitė (IIIGC klasė), 
Kipras Kunigėlis (IIIGD klasė), 
Matas Cironka (IVGB klasė) taip 
pat laimėjo I vietą ir pateko į res-
publikos etapą. Literatūrinę kom-
poziciją „Kiekvienose lūpose savi 

žodžiai“ pagal Ričardo Gavelio, Jus-
tino Marcinkevičiaus, Donaldo Ka-
joko, Algimanto Mackaus, Vytauto 
Mačernio tekstus mokiniams padėjo 
paruošti mokytojos Vita Šventickie-
nė ir Asta Mazūraitė. 

Pasirodymų vaizdo įrašai per-
duoti šalies etapo vertinimo komisi-
jai. Konkurso uždarymas ir laimė-
tojų paskelbimas organizuojamas 
balandžio 23 d. 

 
Asta Mazūraitė, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja 



 

 

  Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 
kovo 5 dieną nuotoliniu būdu ZOOM 
aplinkoje vyko Lietuvos Respublikos 
Jaunųjų kalbininkų konkurso, skirto 
J. Kazlauskui ir A. Lyberiui atminti, 
baigiamoji šventė. Mokiniai iš Kau-
no, Prienų, Palangos, Kretingos, Kur-
šėnų vasario mėnesį šiam konkursui 
teikė dviejų tipų kūrybinius darbus 
(iš viso dėl apdovanojimų varžėsi 33 
mokiniai). Dalyviai rašė esė apie 
gimtąją kalbą arba rinkosi kalbos tiri-
amuosius darbus. Remiantis nuosta-
tais, konkurso darbai buvo vertinami 
atsižvelgiant į temos originalumą, 
aktualumą, kūrybiškumą, kalbos 
kultūrą. Šiame konkurse dalyvavo du 
mūsų gimnazijos mokiniai – Ema 
Stonytė (mokytoja R. Rumbinaitė) ir 
Kostas Čaplinskas (mokytoja V. 
Šventickienė). Baigiamojoje konkur-
so šventėje esė aptarė lietuvių kalbos 
mokytoja ekspertė, vadovėlių ben-
draautorė N. Šervenikaitė, o tiri-

amuosius darbus – Lietuvių kal-
bos instituto direktoriaus pavadu-
otoja mokslo reikalams, mokslo 
darbuotoja Aurelija 
Tamulionienė. Emai Stonytei 
įteiktas Prienų r. švietimo pagal-
bos tarnybos padėkos raštas, o 
Kostas Čaplinskas tiriamųjų dar-
bų sekcijoje už parengtą tyrimą 
„Pandemijos įtaka žmonių aso-
ciacijoms“ užėmė I vietą (jam į 
mokyklą bus atsiųstas I laipsnio 
diplomas). Baigiamosios šventės 
dalyviai turėjo galimybę klausytis 
Lietuvių kalbos instituto Ben-
drinės kalbos tyrimų centro 
vyriausiosios mokslo darbuotojos 
humanitarinių mokslų daktarės 
Ritos Miliūnaitės paskaitos „Kaip 
ir kur mums padeda kalbos tech-
nologijos?“  

Apie tai plačiau galima pa-
siskaityti Prienų rajono ir Biršto-
no krašto laikraštyje 

„Gyvenimas“. Besidomintys eseistika 
čia ras puikių esė pavyzdžių bei lietu-
vių kalbos mokytojos ekspertės N. 

Šervenikaitės patarimus, kaip tinka-
mai rašyti šio žanro kūrinius.  
http:/www.gyvenimas.eu/2021/03/16/
gimtuju-zodziu-apkabintas-as-gyvas-
kalboje/ 
 
Asta Mazūraitė, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja 
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KARANTINAS NEUŽKERTA KELIŲ Į PERGALĘ 

2021 m. kovo 10 d. dalyvavau 
dešimtojoje respublikinėje konferen-
cijoje-seminare „Gimtoji kalba mo-
kykloje“ (tik šįkart ji vyko ZOOM 
platformoje). Ją organizavo Lietuvių 
kalbos draugija, Vilniaus universite-
to Šiaulių akademijos Regionų plėt-
ros institutas, Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademijos Mokymosi visą 
gyvenimą centras, Šiaulių universite-
tinė gimnazija ir kiti. Plenarinių pra-
nešimų sesijoje skaičiau pranešimą 
„Pandemijos įtaka žmonių asociaci-
joms“. Pranešimui medžiagos sė-
miausi iš savo gimnazijoje atliktos 
apklausos dar sausio mėnesį. Paty-
riau nemažai jaudulio, nes auditorija 
buvo labai solidi – pranešimus skaitė 
ir diskusijas  organizavo profesorė 
Genovaitė Kačiuškienė (Kalbos ir 
kultūros institutas  „Lingua Lituani-
ca“), kalbininkė Rita Urnėžiūtė 
(Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centro „Gimtosios kalbos“ žurnalo 
redakcija), ŠU profesorė, daktarė 
Giedrė Čepaitienė, docentė Džiuljeta 
Maskuliūnienė, Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademijos Regionų plėtros 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE – NEĮKAINOJAMA PATIRTIS 

Šiaulių akademijos Regionų plėt-
ros instituto dėstytoja, konferen-
cijoje dalyvavo nemažai Šiaulių 
apskrities lietuvių kalbos ir lite-
ratūros mokytojų, keletas moki-
nių. Pasirengimas pranešimui 
padėjo man pagilinti ir įtvirtinti 
informacinių technologijų žinias, 
pritaikyti per fotografijos pamo-
kas išmoktas dizaino bei filmavi-
mo(si) technikas. Išmokau kitų 
vertingų pamokų: kaip rašyti ti-
riamąjį darbą, kokios išmanio-
sios technologijos yra nepamai-
nomos duomenų apdorojimui, 
kokie sunkumai ir įdomybės lau-
kia rašant universiteto baigiamąjį 
darbą. Trumpai tariant, truputį 
pabuvau studento kailyje ir už tai 
nuoširdžiai dėkoju savo mokyto-
jai Vitai Šventickienei.  

Kadangi tyrimą atlikau sa-
vo gimnazijoje, noriu pristatyti 
šio tiriamojo darbo išvadas ir 
jums. Iš viso tyrime dalyvavo 
117 informantų – 98 I – IV gim-
nazijos klasių mokiniai ir 19 mo-
kytojų. Informantai per trumpą 

laiką 1–2 minutes turėjo užrašyti po 
penkias asociacijas su pateiktais žo-
džiais-stimulais. Tyrimui pasirinkti 
žodžiai yra svarbūs kiekvienam žmo-
gui visais laikais. Buvo įdomu suži-
noti, kokių asociacijų kelia reikšmin-
gos sąvokos laisvė, pinigai, laimė ir 
kitos sudėtingu pandemijos metu. 
Tačiau dėl didelės darbo imties apsi-
ribota vieno žodžio-stimulo, t.y. vi-
ruso pavadinimo COVID-19, gilesne 
analize. Visą pandemijos laikotarpį 
kalbama apie slogią žmonių nuotai-
ką, išaugusį psichologinėmis ligomis 
sergančių ligonių skaičių, didėjantį 
mirtingumą. Kita vertus, yra dalis 
žmonių, kurie greitai prisitaikė prie 
pasikeitusios darbo ir mokymosi rea-
lybės ir netgi džiaugiasi karantino 
sąlygomis: galima ilgiau išsimiegoti, 
rasti laiko pomėgiams – sportui, kny-
gai, rankdarbiams, pasimėgauti atsi-
radusiomis galimybėmis ilgiau pabū-
ti su artimaisiais, atlikti namų ruošos 
darbus, be skubos planuotis būtinas 
veiklas. Taigi prieš įgyvendinant ty-
rimą buvo galvota, kad požiūris į vi-
ruso COVID-19 nulemtą situaciją  



 

 

mokiniai žiūrės palankiau (bus su-
laukta teigiamas emocijas išreiškian-
čių asociacijų – pavyzdžiui, knyga, 
laisvalaikis, pasivaikščiojimai, gam-
ta, bendravimas su šeimos nariais ir 
pan.). Iš pateiktų asociacijų vis dėlto 
matyti nepasitenkinimas viruso su-
kelta pandemija, žmonių laisvės ribo-
jimais, draudimu artimai bendrauti ne 
su šeimos nariais ir t.t. Taigi, ištyri-
nėjęs apklausos dalyvių asociacijas, 
padariau tokias išvadas: 
Gautas žodines COVID-19 asociaci-
jas sąlyginai galima suskirstyti į šias 
devynias grupes:  
• ligą ir jos požymius apibrėžiančios 
asociacijos (kosulys, virusas, sko-
nis...);  
• ligos mastą išreiškiančios asociaci-
jos (pandemija);  
• kovos su COVID-19 būdą ir prie-
mones žyminčios asociacijos 
(karantinas, kaukės, izoliacija, savii-
zoliacija, vakcina, pirštinės, atstumai, 
taisyklės);  
• ligos grėsmes ir pasekmes apibrė-
žiančios asociacijos (alkoholis, dep-
resija, mirtis);  
• personifikuotos asociacijos 
(medikai, gydytojai, žiniasklaida);  
• vietos/vietovės asociacijos (namai, 
ligoninė, Kinija);  
• veiklos ir jos tipo asociacijos 
(mokymasis, sėdėjimas, pamokos, 
miegas);  
• emocijų, jausmų, nuotaikų asociaci-
jos (liūdesys, skausmas, baisiausia, 

panika);  
• būsenos asociacijos (vienuma, 
kalinys, areštas, pavargęs, nuobo-
dulys, suvaržymas). 
2. Žodis-stimulas COVID-19 a-
biejų amžiaus grupių informan-
tams – mokiniams ir mokytojams 
– dažniausiai sukėlė vienu žodžiu 
išreikštas asociacijas (91 %), tik 
13 asociacijų išreikšta žodžių jun-
giniais: apsauginės priemonės;   
baisiausia liga; nors žiniasklaida 
ją tokią pristato; buvimas namuo-
se; el. mokykla;  geltona spalva; 
keturios sienos; komendanto va-
landa; retas išėjimas į lauką; sun-
kus tiek psichologinis, tiek fizinis 
laikotarpis;  tamsūs debesys; 
žmonių mirtys; žmonių šalinima-
sis (9 %). 
3. Septyni žodžiai-asociatai ir 
mokiniams, ir mokytojams kelia 
dažniausias asociacijas. Tai žo-
džiai: karantinas, virusas, kaukės, 
liga, mirtis, baimė, nuotolinis. 
4. Paradigminėmis asociacijomis 
informantai dažniausiai nurodo 
ligą ir jos požymius, ligos mastą, 
kovos su viruso COVID-19 būdą 
ir priemones, ligos grėsmę ir pa-
sekmes, asmenis, vietą/vietovę, o 
sintagminėmis – veiklos tipą, 
emocijas, jausmus, nuotaiką, taip 
pat būseną.  
5. Abiejų grupių informantų žodi-
nės asociacijos dažniausiai iš-
reikštos daiktavardžiais, rečiau 

būdvardžiais, veiksmažodžiais.  
6. Mokiniams žodis-stimulas COVID
-19 kelia mažiau neigiamų asociacijų 
(69 %), o mokytojams daugiau (82 
%). Teigiamos mokytojų asociacijos 
sudaro tik 5%, o mokinių net 22 %.  
7. Sudėtinga dabartinė situacija, ku-
riai įtakos turi siaučiantis virusas, su-
kėlęs pandemiją, lemia neigiamų aso-
ciacijų gausą (tai įrodo su žodžiu-
stimulu COVID-19 tiesioginio ryšio 
neturinčių žodžių-stimulų asociaci-
jos). Be to, žodžiai-asociatai išreiškia 
stipriausias informantų neigiamas 
emocijas – baimę ir nerimą. Kita ver-
tus, neaišku, ar neutralioms asociaci-
joms, pavyzdžiui, žodžiui kaukė, ki-
tomis aplinkybėmis nebūtų suteikta 
grynai neigiama išraiška 
(prisiminkime, kaip pandemijos pra-
džioje žmonės priešiškai žiūrėjo į bū-
tinybę dėvėti kaukę). Dabar ji įgyja 
teigiamą atspalvį (nors ir čia esama 
išimčių) dėl galėjimo bent iš dalies 
apsisaugoti nuo viruso. Žodis Kinija, 
kol nesiautė virusas, kėlė puikias e-
mocijas dėl savitos kultūros ir pigių 
prekių, dabar šios šalies pavadinimas 
įgyja neigiamos asociacijos atspalvį 
dėl sąsajų su viruso židiniu. 
 Nuoširdžiai dėkoju visiems 
KLIG informantams, dalyvavusiems 
šiame asociacijų tyrime! 

 
Kostas Čaplinskas, IIIGb klasės mo-
kinys 
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Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-
nazijos vienuoliktokės Emos Stonytės 
dvi esė paskelbtos Respublikos  kultū-
ros  gyvenimo žurnale ,,Pašvaistė“. Su 
šiuo žurnalu užaugo ne viena kūrėjų 
karta. Žurnalas – bene vienintelis  lei-
dinys, taip nuosekliai buriantis jauni-
mą, besidomintį menu.  

Malonu, kad leidėjų buvo paste-
bėti ir mūsų gimnazistės darbai.  

                                                                                                     
Raimonda Rumbinaitė,                                                                                          
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

 

GIMNAZISTĖS KŪRYBA RESPUBLIKOS KULTŪROS ŽURNALE JAUNIMUI 

PASAULINĖS POEZIJOS DIENOS MINĖJIMAS 

 
Kovo 22-ąją minėjome gimnazi-

joje Pasaulinę poezijos dieną. Moki-
niai ieškojo gražiausių lietuvių poetų 
H. Radausko, K. Binkio, Just. Marcin-
kevičiaus, M. Martinaičio, J. Deguty-
tės, A. Marčėno eilėraščių,  per lietu-
vių kalbos pamokas juos skaitė, taip 
pat ir kūrė savo eilėraščius, bandė 
sekdami keturvėjininkais perkurti ži-
nomų poetų eiliuotus kūrinius. Pas-
kaitykim ir įvertinkim, kaip pavyko 
būti poetu Kostui. 

 
 
 
Kostas Čaplinskas, IIIGB 
Nuotolinio šilelis 
 
Zoom‘ai nulūžę, o Teams‘ai pakibę! 
Kas duomenų apsauga šiandien 
dar tiki? 
Kur senieji laikai, o žmogau, pasidė-
jo? 
Kur namų darbas blaškomas vėjo, 
Kai mokytojai dar prašė rašyti ranka 
Ir klaviatūra gulėjo beveik pamiršta? 
Kur jūs kableliai, šauktukai, rašyba? 

 
Kur kameros jūsų nukrei ̇̃ptos vis tyli? 
Bent kokį vaizdelį mes norim matyti... 
Gal kokį žodelį pavyktų nugirsti?.. 
Kur jūsų ausinės, mikrofonai, pelytės? 
Kur ausytės, veidukas, tujen rankytės? 
O ko „labas rytas“, po šimts pypkių, 
tyli? 
Visa prapuolę; tik ant lapo pliko 
Kelios apykreivės raidės beliko!.. 
 
Mažais skaičiukais, prakaitu nuklotą 
Atvaizduoja vaizduoklis dienyno plotą, 
In kurį žiūrint taip neramu regis: 
Lyg tartum noras suiręs, sudegęs, 
Lyg motyvacijos tilto supuvusios len-
tos, 
Lyg mokslo karčių šaknų apraizgy-
tas krantas!.. 
 
Mokyklon, būdavo, eini – tai net a-
kys merkias; 
Vat, taip anksti reikėdavo, žalia rū-
ta, keltis, 
Kad net akim užmerktom ne kartą dū-
mojai: 
„Ar mokykloj aš, ar danguj, 
ar dar ašen lovoj?!.“ 

Kur tik žiūri, vis gražu: mate-
matika į akis krinta! 
Kur tik uostai, vis kvepia: 
kreida nosį trina! 
Kur tik klausai, vis linksma: 
šneka, rašo, giria! 
Ką tik jauti, vis ramu: mo-
kykloj geriau būdavo pi ̇̀rma! 

 
 
Jolanta Reimerienė, lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojų 
metodinės grupės pirmininkė 



 

 

Kad šie mokslo metai artėja prie 
finišo, rodo kovo viduryje vykęs ant-
rokų bandomasis lietuvių kalbos ir 
matematikos žinių testavimas. Pirmą-
kart PUPP persikėlė į virtualią erdvę 
(pernai buvo tik bandymas). Moki-
niai atliko užduotis, o mokytojai ver-
tino jų darbus TAO sistemoje, kuri 
ganėtinai paprasta ir  patogi vertinti. 
Išmintinga sistema fiksuoja mokinių 
pasivaikščiojimą internete, tad geriau 
nebandyti ieškoti informacijos, susi-
siekti su draugais informatoriais. Kai 
kurios užduotys buvo vertinamos au-
tomatiškai (mokytojams nė nereikėjo 
peržiūrėti visų rašybos, skyrybos ir 
kitų užduočių), o dalis teksto suvoki-
mo klausimų ir rašinys reikalavo mo-
kytojo vertinimo. Bet, atrodo, ir vie-
ni, ir kiti TAO platforma ir PUPP 
testu liko patenkinti. Pasibaigus testa-
vimui, antrokų buvo klausiama apie 
tai, kaip jie vertina lietuvių kalbos ir 
literatūros bandomąjį PUPP. Apklau-
soje dalyvavo 32 antrokai. Štai jų 
atsakymai. 
Ar kėlė kokių nors keblumų testa-
vimo sistema / programa / Tavo 
paties įranga atliekant PUPP už-
duotis? 
29 gimnazistams viskas vyko 
sklandžiai, o trims kilo keblumų, apie 
kuriuos jie rašo taip: ,,Išėjus įsijungti 
mikrofoną į teams programą, buvo 
fiksuota kaip išėjimas į kitą langą“; 
,,išmesdavo iš programos ir tai skai-
čiuodavo kaip sukčiavimą“; 
,,užstrigdavo svetainė ir sistema 
fiksavo, kad išeinu iš lango, nors taip 
nebuvo.“ 
Ar buvo įdomių užduočių? 
23 išreiškė nuomonę, jog užduotys 
buvo įdomios, likusieji devyni mano, 
kad lietuvių kalbos užduotys nebuvo 

įdomios. 
Ar užduotys buvo sunkios? 
Kai kurios buvo sunkios (taip gal-
voja 24 antrokai), kad testas neb-
uvo sunkus mano 4 iš 32, o 
sunkios pasirodė 4 antrokams. 
Kaip vertini rašinio temas? 
Bandomajame PUPP antrokams 
reikėjo parašyti 200 žodžių rašinį 
pasirinkta tema: ,,Kuo panašūs ir 
kuo skirtingi praeities ir dabarties 
herojai?“,  ,,Geros knygos yra 
kaip geri gyvenime sutikti 
žmonės“ (V.Gasiliūnas), ,,Kodėl 
svarbu ginti savo žmogiškąją 
vertę?“ Lituanistėms atrodo, kad 
temos nėra lengvos, ypač sunki 
paskutinė. Turėtų ką veikti ir abi-
turientai rašydami šiuos rašinius. 
O kaip rašinių temas vertino re-
spondentai antrokai? Sunkios for-
muluotės pasirodė 11 mokinių, 
vidutinės – 18, lengvos trims. Su 
rašiniais bėdos senos: daug 
rašybos, gramatikos ir skyrybos 
klaidų, silpni argumentai (kaip jie 
gali būti stiprūs, jei mažai skai-
toma, nežiūrima solidžių TV 
laidų, nesidomima kultūra 
plačiąja prasme). Buvo tokių, ku-
rie rašė neįsijungę lietuvybės, 
didžiosiomis raidėmis arba parašė 
vos 120 žodžių (buvo tokių, kurie 

nė nebandė atlikti šios užduoties). 
Kaip vertini teksto suvokimo uždu-
otyje buvusius tekstus? 
Suvokimo užduočiai buvo pateikti du 
tekstai: vienas iš skaityto ir nagrinėto 
kūrinio pamokų metu 
(Sofoklio ,,Antigonės”), kitas – 
ištrauka iš V. Daujotytės vaikystės 
atsiminimų (tekstas mokiniams 
nežinomas). Taip būna visada. 
Kūrinių ištraukos nebuvo sunkios, 
bet klausimų formuluotės klaidi-
nančios, norėta, kad antrokai giliau 
išmanytų ,,Antigonės” ištrauką, bet… 
jiems dar trūksta patirties. O štai an-
trokų nuomonė: keturiems tekstai 
atrodė sunkūs ir neįdomūs, 14 pap-
rasti ir lengvai suprantami, o 14 pri-
sipažino, kad apie tai neturi 
nuomonės. 
Ar buvo užduočių, kurių anksčiau 
nesate darę? 
Ne – 29, taip – 3. 
Ar sudalyvavus bandomajame 
testavime bus ramiau ir saugiau 
laukti tikrojo PUPP balandžio 
mėnesį? 
Taip – 25, ne – 7 
Kokio įvertinimo tikiesi? 
Labai gero – 1 
Gero – 12 
Vidutinio – 17 
Nepatenkinamo – 1 

 
Štai tokia lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojų bei jų antrokų nuomonė 
apie pasibaigusį testavimą – beliko 
sulaukti vertinimų, dar šiek tiek pasi-
mokyti ir... balandžio viduryje laikyti 
tikrąjį PUPP testą. 
 
Vita Šventickienė, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja 
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LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BANDOMAJAM PUPP PASIBAIGUS 



 

 

Olimpiados dalyviams buvo 
pateikta 30 įvairaus pobūdžio klausi-
mų. Į juos atsakyti reikėjo per 40 mi-
nučių. 

Iš organizatorių gauta rezultatų 
analizė nudžiugino. Didžioji daugu-

ma respublikos mokinių surinko 
po 15–18 balų. 

Džiaugiamės mūsų gimna-
zijos mokinių rezultatais. 
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LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADA „MANO GAUBLYS“ 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Surinktų balų skaičius Vieta 

Rasa Griciūtė IGA 23 I 

Kristijonas Pocius IGA 18 II 

Airidas Kryžius IGA 17 III 

Dominykas Žilinskas IGA 17 III 

Pijus Milašius IIGB 21 I–III 

Arnas Katilius IIGC 21 I–III 

Aras Dapkus IIGC 21 I–III 

Deividas Kazlauskis IIIGC 23 I 

Ainis Alčauskis IIIGB 22 II 

Jonas Liutvinas IVGB 24 I 

Matas Cironka IVGB 23 II 

Karolis Keras IVGB 22 III 

Gvidas Mikolaitis IVGB 22 III 

Skelbiame 33-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados „Ramiojo vandenyno regiono geografija“ savi-
valdybių turo rezultatus. Pijus Milašius dalyvavo antrajame olimpiados etape. Laukiame rezultatų. 

LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADA „RAMIOJO VANDENYNO  
REGIONO GEOGRAFIJA“  

Mokinio vardas, pavardė Klasė Vieta 

Pijus Milašius IIGB I 

Gvidas Mikolaitis IVGB II 

Paula Žukauskaitė IGA III 

PASAULINĖS VANDENS DIENOS MINĖJIMAS 

Kovo 22 dieną paminėjome U-
NESCO Pasaulinę Vandens dieną. 
Šių metų dienos devizas „Gera rankų 
higiena kovai su COVID-19“: rankų 
higiena ypač svarbi norint užkirsti 
kelią pandemijai ir daugelio kitų užk-
rečiamųjų ligų plitimui. Kalbėjome, 
kad  vanduo yra vertingiausias gam-
tos išteklius, o žmonėms ir gyvūnams 

jis yra maisto, švaros, sveikatos, 
energijos šaltinis. Pasidžiaugėme, 
kad Lietuva yra turtinga švariu van-
deniu ir yra viena iš nedaugelio pa-
saulio šalių, kurios maistui naudoja 
tik požeminį vandenį.  

 
Rima Raščikienė, geografijos mo-
kytoja 
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Kovo 15 dieną vyko kasmeti-
nis teisinių žinių konkursas 
„Temidė“, kurį tradiciškai organiza-
vo Šiaulių miesto ir rajono policijos 
komisariato bendruomenės pareigū-
nai.  

Šiemet pirmasis konkurso eta-
pas – protmūšis – vyko kitaip nei 

TEISINIŲ ŽINIŲ KONKURSAS „TEMIDĖ“ 

Vasario 26 dieną vyko rajoninė XXX-oji istorijos olimpiada. Sveikiname mokinius ir džiaugiamės, kad 
Pijus Milašius dalyvaus trečiame istorijos olimpiados ture.  

Roma Mickutė, istorijos mokytoja 

įprasta – virtualiai Zoom platfor-
moje. Protmūšį sudarė 3 turai, ku-
riuose rungėsi 16 bendrojo ug-
dymo mokyklų komandų. Mokin-
iai naudojo Kahoot programėlę. 
Prireikė ne tik žinių, bet ir greitos 
reakcijos, įsiskaitymo, atidumo. 
Mūsų gimnazijos mokinių koman-

ISTORIJOS OLIMPIADA 

dą, sudarė Kostas Čaplinskas 
(IIIGB klasė), Eglė Ambrožaitė 
(IIIGB klasė), Jokūbas Balčiauskas 
(IIIGB klasė), Kipras Kunigėlis 
(IIIGD klasė) ir Pijus Milašius 
(IIGB klasė). Gimnazistai šįkart 
buvo treti. Sveikiname ir 
džiaugiamės mokinių pasiekimais.  

Mokinio vardas, pavardė Klasė Vieta 

Pijus Milašius IIGB II 

Gabija Eigirdaitė IIIGA III 

Lukas Muchtarovas IIGB IV 

VYKO TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA 

Vasario 25 dieną vyko rajoninė Lietuvos mo-
kinių technologijų olimpiada „Kūrybos virusas 
2021 m.“ Mūsų gimnazijai atstovavo trys IGA kla-
sės mokiniai: Nojus Vasiliauskas, Adrija Kačiušy-
tė, Rasa Griciūtė. Mokiniai pristatė savo iš techno-
logijų mitybos srities parengtus kūrybinius darbus 
bei jų aprašus. Aprašuose buvo pateiktos kūrybinių 
darbų idėjos, atlikimo technologiniai sprendimai, 
gaminio naudingumas visuomenei ir t. t. Nojus Va-
siliauskas pristatė savo gamybos šokoladinį tortą, 
kurį puošė kukliai, tačiau išryškino šokolado spalvą 
bei tekstūrą. Rasa Griciūtė temą atskleidė kepdama 
keksiukus ir pyragą, formuodama ir puošdama taip, 
kad išryškintų teptuko ir juo tapomus virusus idėją. 
Adrija Kačiušytė pristatė vegetariškus mėsainius ir 
iškėlė problemą apie siaurą asortimento pasirinki-
mą vegetarams populiariuose restoranuose. Prista-
tydami komisijai savo gaminius bei klausydami 
kitų mokyklų mokinių pristatymų dalyviai gilino 
technologines, viešojo kalbėjimo žinias, mokėsi 
suprasti rankų darbo gaminių vertę ir naudą žmo-
gaus aplinkai ir sveikatai. 

Olimpiadoje II vietą laimėjo Rasa Griciūtė, 
III vietą – Nojus Vasiliauskas. 

Mokinius ruošė technologijų mokytoja Alina 
Gricienė. 

 
Sveikiname dalyvius ir nugalėtojus! 



 

 

Vasario  23 dieną vyko respub-
likinio 9–10 klasių mokinių anglų 
kalbos konkurso mokyklos etapas. 
Dalyvavo 14 mokinių. I vietą užėmė 
IIGA klasės mokinys Arnas Katilius 
(mokytoja Asta Samuilienė). II vietą 
pasidalijo trys mokiniai: Kostas Ši-
lingas, IGC klasė (mokytoja Inga 
Klinauskienė),  Adrija Kačiušytė, 
IGA klasė (mokytoja Ramunė Ra-
džiūtė-Bačkauskienė) ir Kotryna Lu-

činskaitė, IGC klasė (mokytoja 
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė). 
III vietą laimėjo IIGB klasės mo-
kiniai Kajus Grigalaitis (mokytoja 
Tatjana Kriliuvienė) ir  Arvydas 
Puzaras (mokytoja Nijolė Jan-
kauskienė). Visi laimėtojai daly-
vavo konkurso savivaldybės eta-
pe.  

Konkurso savivaldybės eta-
pas vyko kovo 2 dieną. Mūsų 

gimnazijos atstovams sekėsi puikiai. 
Trečią vietą laimėjo Arnas Katilius, o 
antrą vietą užėmė Kajus Grigalaitis. 

Į konkurso šalies etapą pateko 
Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos moki-
nė. 

Sveikiname visus abiejuose 
konkurso etapuose dalyvavusius gim-
nazistus. 

Anglų kalbos mokytojų infor-
macija 
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VYKO ANGLŲ KALBOS KONKURSAS 

Apie šią UNESCO minimą 
dieną gimnazistai  kalbėjosi per ang-
lų kalbos pamokas ir dalyvavo šiai 
dienai skirtose veiklose. I–IIG klasių 
mokiniai skaitė ir nagrinėjo jumoris-
tinį eilėraštį ir atliko užduotis, ku-
rios padėjo išmokti naujų žodžių. 
Gimnazistai turėjo galimybę susipa-
žinti su eilėraščių rašymo stiliumi, 
kuris vadinasi „Diamante poems“. 
„Diamante“ itališkas žodis, kuris 
reiškia deimantas. „Diamante“ – tai 
nerimuotas septynių eilučių eilėraš-
tis, kurio sukurtos eilutės yra rašo-
mos taip, kad sudarytų deimanto 
formą. Tokie eilėraščiai buvo kuria-
mi daugiau nei prieš pusę amžiaus, o 
šią formą sukūrė Iris McClellan 
Tiedt 1969 metais ir pristatė ją 
straipsnyje „Nauja poezijos forma: 
„Diamante“. Susipažinę su 
„Diamante“ eilėraščių rašymo stiliu-
mi, mokiniai pabandė patys sukurti 
tokį eilėraštį.  

Dalis IIG klasių mokinių susi-
pažino su Simon Mo-
le,  profesionaliu amerikiečių poetu 

KOVO 21-OJI – PASAULINĖ POEZIJOS DIENA 

ir teatro kūrėju bei Nacionalinės 
poezijos dienos ambasadoriumi, 
turinčiu daugiau nei dešimties 
metų repo ir poezijos kūrimo patir-
tį. Peržiūrėję Simono vaizdo me-
džiagą, kurioje jis moko, kaip įsi-
jungti savo kūrybiškumą ir paleisti 
savo kūrybines galias, mokiniai 
sukūrė savo pirmąjį eilėraštį anglų 
kalba.  

Gimnazistai studijavo infor-
maciją, pateiktą internetinėse sve-
tainėse Kenn Nesbitt‘s Po-
etry4kids.com  ir pongoteenwri-
ting.org. Susipažinę su eilėraščiais, 
sukurtais vaikams, bei paauglių 
kūryba, jie individualiai ir grupėse 
kūrė savo eilėraščius, kuriuos pas-
kelbė „Padlet“ lentoje.   

IVG  klasių  mokiniai susipa-
žino su žymaus amerikiečių poeto 
Roberto Frosto (1874–1963)  eilė-
raščiu „Nepasirinktas kelias“. Jie 
klausėsi paties autoriaus skaitomo 
eilėraščio įrašo ir pagal šį eilėraštį 
sukurtos dainos bei susipažino su 
šio bene žymiausio Roberto Frosto  

eilėraščio literatūrine analize.  Po to 
abiturientai diskutavo apie  ameri-
kiečių  ir anglų poetų kūrybą. IIIG 
klasių mokiniai šiuo metu mokosi  
apie visuomenės gyvenimą, politiką 
ir politikus. Gimnazijoje pedagogi-
nę praktiką atliekanti mūsų buvusi 
gimnazistė Sigita Každailytė  pa-
rengė metodinę  priemonę – SWAY 
prezentaciją „Politika ir poezija“, 
kuri padėjo trečiokams ir jų anglų 
kalbos  mokytojams pažvelgti į po-
litiką per poezijos prizmę  bei ap-
tarti kelių žymių politikų  (J. F. Ke-
nedžio, B. Obamos, W. Čerčilio, 
D.de Villepino) santykį su poezija. 

Šios veiklos padėjo moki-
niams kūrybiškai pažvelgti į anglų 
kalbą ir nors trumpam pasijausti 
poetais.  

 
Anglų kalbos mokytojų informaci-
ja 

TARPTAUTINĖS TEATRO DIENAI – RANKŲ ŠEŠĖLIŲ TEATRO  
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 

Kaip smagu žaisti su šešėliais, 
žinome kiekvienas. Šviesai šmėste-
lėjus ir pasirodžius mūsų šešėliui, į 
aikštelę įžengia dar vienas veikėjas, 
kuris ne tik mus visur lydi, bet ir su 
malonumu kartu šėlsta. O juk daug 
smagiau šešėliškai šėlti ne tik vie-
nam, bet kartu su draugu ar šeimos 
nariu.  

Kovo 25 dieną KLIG Forumo teat-
ro „Kitokie“ grupės nariai pasinėrė 
į rankų šešėlių teatro kūrybinę la-
boratoriją. Turėjome unikalią gali-
mybę iš savo rankų nulipdyti įvai-
riausius šešėlinius personažus ir 
išmokyti juos judėti. Užsiėmimą 
vedė vienintelio Europoje profe-
sionalaus rankų šešėlių teatro 

„Budrugana Lietuva“ aktorės Adeli-
na Skalandytė ir Eglė Agota Matu-
lytė. Dirbtuvių eigoje vyko teatrinis 
susipažinimas, apšilimo žaidimai, 
rankų šešėlių teatro personažų pris-
tatymas ir šešėlinių personažų kūri-
mas, mokymasis. 
                                                                                                             
Gabija Sparvelytė, IIGB kl. mokinė 
 



 

 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-
nazijos IIG klasių mokiniai biologi-
jos pamokų metu tris savaites rengė 
projektinius darbus, nagrinėjo įvai-
riuose informacijos šaltiniuose bio-
technologijų šakas: baltąją biotechno-
logiją (cheminių medžiagų, biode-
galų gamybą), pilkąją biotechnologi-
ją (klasikinę fermentaciją), geltonąją 
biotechnologiją (maisto bei maisto 

priedų gamybą), raudonąją bio-
technologiją (vaistų, vitaminų bei 
maisto papildų gamybą), žaliąją 
biotechnologiją (organinių atliekų 
utilizavimą ir kt.). Buvo siekiama, 
kad mokiniai susipažintų su bio-
technologijų istorine raida, jos 
vystymusi XXI amžiuje. Pristaty-
dami savo parengtus darbus gim-
nazistai mokėsi argumentuotai 

vertinti biotechnologijos pažangos 
įtaką žmonijos vystymuisi ir ekosis-
temų išsaugojimui, siūlyti aplinko-
sauginių ir kitų esminių šiuolaikinių 
problemų sprendimo būdus naudojant 
šiuolaikines gyvybės mokslų techno-
logijas. 

 
Inga Tarasevičienė, biologijos moky-
toja 
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TRUMPALAIKIAI PROJEKTAI „BIOTECHNOLOGIJOS ŽMOGAUS GYVENIME“ 

Kasmet kovo 20 dieną minima 
Pasaulinė Žemės diena. Tądien atei-
na pavasario lygiadienis – dienos ir 
nakties ilgumas tampa vienodas vi-
suose Žemės kampeliuose. Kovo 22 
dieną minima Pasaulinė Vandens 
diena. 

Pasaulinėms Žemės ir Van-
dens dienoms paminėti Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio gimnazijoje kovo 
22 dieną vyko Šiaulių rajono bend-
rojo ugdymo mokyklų netradicinė 
nuotolinė gamtos mokslų viktorina 
„Gamta ir mes“, kurią organizavo, 
ruošė užduotis ir vertino  gimnazijos 
gamtos mokslų mokytojos Aušra 
Nemunaitė-Makaravičienė, Violeta 
Čibinskienė, Laima Jonušaitė, Inga 
Tarasevičienė, Jurgita Kušleikienė.  

VIKTORINA „GAMTA IR MES“ 

Viktorinos tikslas – skleisti 
mokslo idėjas, plėsti mokinių 
žinias ekologijos tema, skatinti 
mokinius suvokti gamtinę aplin-
ką, ugdyti pagarbą gyvajai ir ne-
gyvajai gamtai.  

Viktorinoje dalyvavo Šiau-
lių r. Kuršėnų Stasio Anglickio, 
Daugėlių progimnazijų, Šakynos, 
Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro 
Zubovų mokyklų, Kuršėnų Pa-
venčių mokyklos-daugiafunkcio 
centro, Gruzdžių ir  Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio gimnazijų 7–10 
klasių mokiniai. Konkurso verti-
nimo komisija vertino komandų 
žinias ir atsakymus pagal šiuos 
vertinimo kriterijus: komandų 
žinios ir požiūris į aplinkos prob-

lemas,  atsakymų išsamumas ir de-
talumas.  
 Viktorinoje I vietą laimėjo  
Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija, II 
vietą – Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-daugiafunkcis centras,  III 
vietą – Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir 
Vladimiro Zubovų mokykla. 
 Sveikiname mūsų gimnazi-
jos komandą (Kostą Šilingą, Adriją 
Kačiušytę, Rasą Griciūtę, Nojų Va-
siliauską, Irūną Kačinskytę), surin-
kusią daugiausia taškų viktorinoje, 
bet dalyvavusią šeimininkų teisėmis 
ir į prizines vietas nepretendavusią. 
 
Jurgita Kušleikienė, chemijos mo-
kytoja 



 

 

Jau keletą metų gimnazijos mo-
kiniai turi galimybę dalyvauti tarp-
tautinėje apdovanojimų programoje 
(The Duke of Edinburgh's Internatio-
nal Award (arba DofE apdovanoji-
mų). Tai pasaulyje gerai žinoma ne-
formaliojo ugdymo(si) programa jau-
nimui. Šiais metais prie jos prisijungė 
net 7 pirmų gimnazijos klasių moki-
niai: Adrija Kačiušytė (IGA klasė), 
Emilis Pocius (IGA klasė), Nojus  
Vasiliauskas (IGA klasė), Arnas Ba-
rauskas (IGB klasė), Ema Griciūtė 
(IGB klasė), Smiltė Kavanauskaitė 
(IGB klasė), Austėja Šilinskytė (IGD 
klasė). Visi noriai įsitraukė į DofE 
programos veiklas. Vieni pradėjo nuo 
aktyvios veiklos, kiti – nuo įgūdžių 
srities. Na, o savanorystės veiklas 
visi atidėjo ateičiai, kai bus galima 
daugiau bendrauti ir realiai padėti 
tiems, kuriems to labiausiai reikia. 

Šįkart savo mintimis apie daly-
vavimą programoje mielai sutiko pa-
sidalyti Adrija Kačiušytė ir Austėja 
Šilinskytė. Abi merginos įgūdžių sri-
tyje save išbando individualiai pasi-
rinktose veiklose.  

Adrija jau penkis mėnesius įgū-
džių srityje kiekvieną savaitę skiria 
laiko maisto gaminimui. Galvodama 
apie iššūkį, mergina norėjo maisto 
gaminimą paversti malonumu. Dali-

juosi keliomis Adrijos mintimis 
apie dalyvavimą programoje: 

„Anksčiau man visiškai nesisek-
davo gaminti (nors net nelabai ir 
bandydavau). Man tai atrodė mi-
sija neįmanoma. Nors šioje prog-
ramoje dalyvauju gana trumpą 
laiką, jau patyriau visko. Buvo 
daug silpnumo akimirkų, kai ma-
niau, jog teks pasitraukti iš prog-
ramos. Bet visa tai praėjo ir dabar 
esu labai laiminga, nes aš tikrai 
patobulėjau. Per šiuos 5 mėnesius 
pagaminau tikrai daug patiekalų, 
bet į savo DofE „dienoraštį“ esu 
įkėlusi tik mažą dalį jų. Buvo į-
vairių nesėkmių, kai visiškai su-
deginau ruošiamą maistą ar pa-
miršau ką nors įdėti. Bet kuo to-
liau, tuo labiau išvengiu šių nelai-
mių. 
DofE programa man kelia begalę 

teigiamų emocijų, nes aš žinau, kad 
kiekvieną dieną tobulėju būtent dėl 
šios programos. Esu labai laiminga, 
jog galiu joje dalyvauti. DofE man 
padeda geriau pažinti save, būti mo-
tyvuotai, susirasti naujų draugų, galiu 
save išbandyti įvairiose srityse. 
Mano nuomone, ši programa man 
labai padės ateityje. Įgūdžių dalyje 
mes tobuliname, ugdome save, įgyja-
me patirties. Aktyvios veiklos 
(sporto) srityje kelsime sau iššūkius, 
stengsimės pasiekti kuo geresnių re-
zultatų arba tiesiog daugiau laiko 
skirsime sveikesniam gyvenimo bū-
dui ir fiziniam aktyvumui. Savano-
rystės srityje mes ne tik padėsime 
sau, bet ir kitiems. Ir galiausiai žygis. 
Tai iššūkis, kuris, manau, suteiks 
mums daugiau pasitikėjimo savimi, 
išmokys bendradarbiauti bei nebijoti 
prisiimti atsakomybės.“ 

Dar viena programos dalyvė – 
Austėja Šilinskytė. Mergina čia be-
veik 4 mėnesius. Jau prieš ateidama į 
šią programą, Austėja turėjo norą iš-

mokti groti gitara. Tad jai buvo leng-
va suformuluoti įgūdžių srities tikslą. 
Ji nusprendė savarankiškai išmokti 
groti Harry Styles dainą „From the 
dinning table“. Apie dalyvavimą Do-
fE programoje mergina sako: „Į šią 
veiklą žiūriu kaip į eksperimentą, kad 
suprasčiau, ar noriu savo ateitį sieti 
su muzika. Ši patirtis man padės la-
biau suprasti save ir tinkamai pasi-
rinkti tolesnį kelią. Jeigu ir nuspręs-
čiau  savo ateities nesieti su muzika, 
man tai vis tiek pravers, pavyzdžiui, 
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DALYVAVIMAS DOfe PROGRAMOS VEIKLOJE 

Adrija Kačiušytė 

Austėja Šilinskytė 



 

 

per šventes, kai galėsiu pagroti kartu 
su draugais, kurti ar perdainuoti dai-
nas (jie dainuotų, aš pritarčiau jiems 
gitara). 

 Visąlaik, kai groju, jaučiuosi 
labai laiminga. Todėl manau, kad ir 
po DofE programos iššūkių grosiu 
gitara. Man labai patinka, kad šioje 
programoje reikia dirbti savarankiš-
kai. Tai labai motyvuoja (bent jau 
mane) ir ugdo atsakomybę.“ 

Šios įkvepiančios istorijos 
tik dar kartą įrodo, kad verta būti 
šios programos dalimi, verta save 
išbandyti ir pamėginti pirmiausia 
įrodyti sau, jog gali... Gali tai, ko 
labiausiai nori ir ko sieki. Ir už 
pasiektus tikslus dar gauni ofi-
cialų apdovanojimą.  

Tai tik keletas istorijų ir 
DofE programos dalyvių pristaty-
mų. Tad laukite tęsinio. Jų tikrai 

bus daugiau. 
 

Vilma Žukauskienė, DofE progra-
mos koordinatorė-vadovė  
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Lietuvos finansinio raštin-
gumo indeksas, kurį skaičiuoja 
Lietuvos bankų asociacija, rodo, 
kad 76 proc. šalies suaugusiųjų 
finansinės žinios yra patenkina-
mos arba vidutinės. Kiek svarbūs 
finansinis raštingumas, teisingi 
pinigų valdymo įpročiai ir tvari 
finansinė elgsena, paaiškėja išti-
kus finansiniams netikėtumams.  

Finansinis raštingumas – 
žinios ir supratimas apie finansus 
ir finansines rizikas, gebėjimai, 
motyvacija ir pasitikėjimas savi-
mi taikyti šias žinias ir supratimą 
siekiant priimti įvairiuose finansi-

niuose kontekstuose veiksmingus 
sprendimus, didinti asmens ir visuo-
menės finansinę gerovę ir dalyvauti 
ekonominiame gyvenime. 

KLIG IIIG jaunieji ekonomistai 
kovo 9 dieną gilino finansinio raštin-
gumo žinias dalyvaudami nuotolinėje 
paskaitoje su SEB banko paslaugų 
privatiems klientams grupės vado-
ve Sigita Strockyte-Varne ir vadybi-
ninke Greta Kukanauzaite.  

 
Jūratė Čaplinskienė, ekonomi-

kos mokytoja 
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FINANSINIS RAŠTINGUMAS PADĖS  
PASIEKTI DAUGIAU 

  

KONFERENCIJA  
,,MENAS IŠSAUGOTI“ 

 
Kovo 31 dieną Kuršėnų meno 
mokykloje vyko nuotolinė 

respublikinė mokinių ir mokytojų 
meninė konferencija ,,MENAS 

IŠSAUGOTI“.   
Konferencijoje pranešimą 

„Plastikiniams maišeliams – ne!“ 
skaitė Paulina Petkutė, IIIGC 

klasės mokinė. Mokinę 
konferencijai paruošė Violeta 

Čibinskienė, Inga Tarasevičienė ir 
Alina Gricienė.  

 
Inga Tarasevičienė, 
biologijos mokytoja 

 
AR MES TIKRAI 
NEVYKĖLIAI? 

 
Karantino metu turime puikią 

galimybę dalyvauti įvairiausiuose 
užsiėmimuose, mokymuose, 
masiškiausiose pamokose. 

 Priešpaskutinę kovo savaitę 
IIGD klasė išklausė puikią 
paskaitą. Pasirinkome temą „Ar aš 
tikrai nevykėlis?”, nes pasirodė 
labai aktuali tema, kuria galima 
daug diskutuoti. Paskaitą skaitė 
Šiaulių rajono švietimo pagalbos 
tarnybos socialinė pedagogė 
Jolanta Petraitė. Lektorė 
prisistatydama paminėjo, kad ji 
nepratusi vesti paskaitų vyresniems 
mokiniams, tai ši paskaita buvo 
iššūkis jai. Paskaitos metu 
nusistatėme, kaip mes save 
vertiname. Klasės rezultatai tikrai 
nustebino, nes niekas savęs 
neįvertino aukščiausiais balais, o 
net 5 bendraklasiai save tikrai labai 
nuvertino. Lektorė mums 
paaiškino, kaip galima kelti savo 
savivertę bei pasitikėjimą savimi. 
Bandysim! 
Roberta Lenkovičiūtė, IIGD klasės 
seniūnė 



 

 

Sveiki, mieli KLIGiečiai! 
Esame šviežiai iškepta Lietu-

vos Junior Achievement bendrovė 
„FLIP-FLOP“. Mūsų įmonės pavadi-
nimas, kaip ir visos geriausios idėjos, 
gimė netikėtai. Juk geriausi dalykai 
gyvenime nutinka neplanuotai. Šiuo 
metu už įmonės veiklą yra atsakingi 
trys jaunatviško entuziazmo kupini 
jaunuoliai. Įmonės prezidentė Eglė 
Ambrožaitė – karšto kraujo asmeny-
bė, nusprendusi savo jėgas išbandyti 
kitame, dar neištyrinėtame amplua – 

vadovės pozicijoje. Ji 
atsakinga už kokybišką 
įmonės darbą, koman-
dos koordinavimą ir 
gero mikroklimato pa-
laikymą tarp bendrovės 
narių. Kitas mūsų ko-
mandos narys – rinko-
daros viceprezidentas 
Ainis Alčauskis. Nieka-
da nepritrūkstantis 

spontaniškų idėjų, meniškos sie-
los asmenybė, tikrų tikriausias 
kūrėjas, sugalvojęs realizuoti save 
daugiausiai išmonės reikalaujan-
čioje srityje – rinkodaroje. Jis at-
sakingas už produktų idėjų gene-
ravimą ir jų realizavimą. Dar vie-
na mūsų komandos narė – finansų 
viceprezidentė Kamilė Masiliū-
naitė. Tikra kolektyvo pozityvo 
bomba, visada pasiruošusi rizi-
kuoti, užsispyrusi ir niekada nep-
risibijanti darbo, nors yra atsakin-

ga už įmonės finansus, tačiau neven-
gia prisidėti ir prie kitų įmonės darbų. 

Ateityje tikimės surengti kon-
kursą, kurio metu kūrybiškiausi daly-
viai galės varžytis, išlaisvinti savo 
kūrybiškumą ir pademonstruoti savo 
gebėjimus dizaino srityje. Laimėtojo 
lauks galimybė išleisti savo dizaino 
lipduką! 

 Įmonės pagrindinis siekis – 
prekiauti unikalaus dizaino prekėmis 
ir taip suteikti jūsų daiktams išskirti-
numo, žavesio ir kartu praskaidrinti 
niūrią, karantino užgožtą kasdienybę. 
Pirmoji mūsų prekė – unikalaus di-
zaino lipdukas, kuris galės puošti jū-
sų kompiuterį, užrašinę, telefoną bei 
kitus jūsų naudojamus daiktus. Jo 
išvaizdos subtilybes paliksime dar 
paslaptyje... Tačiau neilgam!   

 
FLIP-FLOP komanda  
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Lauryno Ivinskio gimnazijoje 
įsteigta jaunoji ekonomistų bendrovė 
„GAMEbit“ 

Kiekvienais metais mokiniai, 
kurie vyresnėse klasėse pasirenka 
mokytis ekonomiką, turi progą pade-
dant mokytojai Jūratei Čaplinskienei 
bei Junior Achievement programai 
Lietuvoje įsteigti jaunąją bendrovę. 
Jos tikslas – ugdyti mokinių ekono-
mikos sugebėjimus, susipažinti su 
verslumu, akcijomis, pardavimais.  

Šiemet Lauryno Ivinskio gim-
nazijoje buvo įsteigta jaunoji ekono-
mistų bendrovė „GAMEbit“. Mūsų 
pagrindinis tikslas organizuoti nuo-

ir manome, jog tai puiki šios jauno-
sios įmonės darbo pradžia. 

Kviečiame mus sekti Face-
book bei YouTube platformose, ku-
riose nuolat skelbiame su renginiais 
susijusią informaciją. Jei norite mus 
rasti dar lengvesniu būdu, apsilanky-
kite KLIG bendruomenės Facebook 
puslapyje – ten rasite visą norimą 
informaciją. 

 
Kipras Kunigėlis, IIIGD klasės mo-
kinys 

JAUNOJI EKONOMISTŲ BENDROVĖ „GAMEbit“ 

tolinius bei sąlygoms leidus gy-
vus renginius, kurių metu Kur-
šėnų miesto bendruomenė susipa-
žintų su kompiuterinių žaidimų 
turnyrais, vadinamuoju eSport. 
Taip pat planuose turime ir kito-
kio tipo renginių, kuriuos išvysite 
visai netrukus.  
 Nors veikiame neilgai, jau 
spėjome suorganizuoti vieną eS-
port renginį, kuriame dalyviai tu-
rėjo progą savo jėgas išbandyti 
„League of Legends“ žaidime 
varžantis vienas prieš vieną. Šis 
turnyras sulaukė ganėtinai didelio 
susidomėjimo. Džiaugiamės tuo 



 

 

– Kodėl nusprendei kandidatuoti į 
gimnazijos mokinių prezidentus? 
Ar jau pernai turėjai tokią idėją? 
– Nusprendžiau kandidatuoti į gim-
nazijos mokinių prezidentus, nes pra-
ėjusiais metais būdama rinkiminės 
komisijos nare supratau, kad gimna-
zijos vidinis gyvenimas mane nuošir-
džiai domina. Taip, idėją brandinau 
jau nuo praeitų metų. 
– Ar ilgai rengeisi šiam žingsniui? 
Kodėl, Tavo manymu, verta kandi-
datuoti į gimnazijos mokinių prezi-
dentus?  
– Taip, viena iš priežasčių, kodėl ta-
pau ,,Kas iš Kuršėnų?!“ projekto va-
dove, buvo ta, jog norėjau pajausti, 
ką reiškia būti vadovo pozicijoje. 
Kandidatuoti į gimnazijos mokinių 
prezidentus yra verta, nes turi gali-
mybę ugdyti viešojo kalbėjimo įgū-
džius, emocinį intelektą bei komandi-
nį darbą. 
– Kokie yra Tavo didžiausiai sie-
kiai šioje kadencijoje? Ką planuoji 
pakeisti / įgyvendinti naujo? 
– Mano didžiausi siekiai yra atsto-
vauti mokinių nuomonei bei organi-
zuoti įdomias veiklas. Sieksiu sulau-
žyti mitą, jog nuotoliniu būdu yra 
sunku organizuoti renginius bei akci-
jas, suaktyvinti mokinių savivaldą, 
plėsti mokinių žinias apie jaunimo 
politiką. 
– Kokie Tavo komandos privalu-

mai lyginant su kitomis? Kuo 
Jūs išsiskiriate? Kokios verty-
bės būdingos būtent Jums? 
– Didžiausias mano komandos 
privalumas ir išskirtinumas yra 
tas, jog mes vieni kitus labai gerai 
pažįstame, nes visi esame labai 
aktyvūs, savanoriaujame projek-
tuose, iniciatyvose bei organizaci-
jose. Mūsų puoselėjamos verty-
bės yra bendruomeniškumas, va-
lia veikti, kūrybiškumas, pilietiš-
kumas. 
– Kiek laiko pažįsti žmones, e-
sančius Tavo komandoje? Ir 
kodėl būtent šiuos žmones pa-
sikvietei į komandą? 
– Savo komandos narius pažįstu 
jau beveik 2 metus. Kviečiau bū-
tent šiuos žmones, nes kartu su 
jais savanoriaudama suvokiau, 
jog jie yra labai atsakingi, darbš-
tūs bei kūrybingi žmonės. 
– Ar nebijai suklysti, neįgyven-
dinti užsibrėžtų tikslų? 
– Manau, kad blogiau yra išvis 
nieko nedaryti dėl savo baimių. 
Baimės yra tam, kad jas įveiktu-
mėm. 
– Ką veiki laisvalaikiu be sava-
norystės? Koks Tavo hobis? 
– Labai mėgstu laisvalaikiu skai-
tyti knygas, žiūrėti filmus bei se-
rialus, leisti laiką gamtoje su 
draugais ar šeima. 
– Kokią save matai ateityje? 
– Planuoju savo ateitį sieti su me-
dicina. 
– Ko palinkėtum KLIG’ie-
čiams, norintiems išbandyti sa-
ve savanorystės srityje? Nuo ko 
siūlytum pradėti? 
– Jei svarstote, ar verta savano-
riauti, net neabejokite, nes sava-
norystė suteikia galimybę tobulėti 
įvairiose srityse, išbandyti savo 
gebėjimus bei susipažinti su dau-
gybe įdomių žmonių. Siūlau pra-
dėti tampant KLIG savanoriu ar 
savanore. 
– Viską palieki paskutinei die-
nai ar stengiesi planuotis dar-
bus ir juos įgyvendinti anks-
čiau? 
– Turiu pripažinti, jog labai ilgai 

viską pasilikdavau paskutinei dienai, 
tačiau prieš kurį laiką nusprendžiau 
atsikratyti šio blogo įpročio ir pla-
nuoju savo laiką bei darbus. 
– Ką turėtum atlikti, kad mokiniai 
gimnazijoje jaustųsi puikiai? 
– Manau, kad turiu atstovauti moki-
nių nuomonei, organizuoti veiklas, 
kurios domina KLIG’iečius bei teikia 
naudos. 
– Galbūt galėtum atskleisti, kokius 
didžiausius renginius planuoji įgy-
vendinti per savo kadenciją? 
– Norėčiau tai palikti paslaptyje. 
– Koks jausmas apėmė, kai rinki-
minė komisija paskelbė Tave Šiau-
lių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio 
gimnazijos prezidente? 
– Tą akimirką pasijaučiau labai pa-
gerbta, nes supratau, jog mokiniai 
pasitiki manimi. 
– Kokias problemas įžvelgi gimna-
zijoje? Kaip planuoji jas spręsti? 
– Didžiausios problemos yra komuni-
kacijos trūkumas tarp mokinių, mo-
kytojų bei gimnazijos administracijos 
bei chaosas KLIG grupėje, tačiau šios 
problemos jau pradėtos spręsti kal-
bantis su gimnazijos administracija, 
mokytojais. 
– Kaip manai, ar geriau yra įnir-
tingai atstovauti mokinių nuomo-
nei nekreipiant dėmesio į kitų žmo-
nių pastabas ar visgi geriau visuo-
met mėginti ieškoti kompromiso? 
Kodėl taip manai? 
– Manau, kad visuomet pirmiausia 
reikia mėginti ieškoti kompromiso, 
tačiau reikia ir atstovauti mokinių 
pozicijai. 
 
Žaibo skiltis. 
Pasakyk pirmą į galvą šovusią mintį. 
Jei gimnazija būtų: 
• Gyvūnas – mustangas 
• Augalas – rožė  
• Profesija – pedagogo profesija  
• Patiekalas – morkų pyragas  
• Dalyvis – keičianti (mąstymą) 
 
Dėkoju už pokalbį! 
 
Vismantas Daujotas, IVGD klasės 
mokinys 
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GIMNAZIJOJE IŠRINKTAS NAUJAS MOKINIŲ PREZIDENTAS 



 

 

 Gimnazijoje vyko netradicinė 
diena ,,Keičiu pamoką į paskaitą“. Tą 
dieną mūsų gimnazistai iš dešimties 
VDU pasiūlytų paskaitų rinkosi ketu-
rias, kuriose ne tik klausėsi dėstytojų, 
bet ir galėjo nebijodami jų klausti. 
Mokinius sudomino Roko Gedrimo 
paskaita ,,Imunitetas – nematomas 
organizmo gynėjas“, dr. Pauliaus 
Ruzgio paskaita ,,Genų įnašas į ląste-
les: technologija, kuri pakeitė pasau-
lį“, Aistės Čapienės paskai-
ta ,,Logistika – kaip parsigabenti 
dramblį“. Daug mūsų mokinių daly-
vavo paskaitoje ,,Internetinis menas – 
kūrybiškumo lavina naršyklės lange“, 
kurią skaitė Gytis Dovydaitis. Moki-
niai, besidomintys ekonomika, galėjo 
klausytis dr. Viktorijos Starkauskie-
nės paskaitos ,,Apie ekonomiką ki-
taip: ar tikrai pyragas, kurį kepsime 
ilgiau, bus skanesnis?“ ir dr. Jurgos  
Bučaitės – Vilkės paskai-
tos ,,Dalinimosi ekonomika: ką gau-
name ir ką prarandame“. Liko nenu-
sivylę ir tie, kurie klausėsi profeso-
riaus Tomo Krilavičiaus paskai-

tos ,,Tai kur tas dirbtinis intelek-
tas?“. Aktuali mokiniams buvo 
paskaita ir apie pareigas bei tei-
ses, kurią skaitė dr. Aušrinė Pas-
venskienė, bei lyderių kalbą  (dr. 
Agnė Blažienė). Politikos  užkuli-
sius bandė atskleisti  dr. Mindau-
gas Norkevičius paskaito-
je ,,Šiuolaikinis pasaulis: nuo 
tarptautinių grėsmių iki iššūkių“. 
Žodžiu, visos paskaitos įdomios, 
turiningos, padedančios gimnazis-

tams tobulėti. 
  
Dėkojame VDU už bendradar-

biavimą ir galimybę tobulėti.               
                                                                                   

Vilma Žukauskienė, gimnazijos kar-
jeros konsultantė 
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NETRADICINĖ DIENA ,,KEIČIU PAMOKĄ Į PASKAITĄ“ 



 

 

 

Puslapis 20 K L I G I E T I S  

Vertikaliai 
1. Kaip vadinamas medicinos prie-
taisas, kuris padidina jonų koncent-
raciją ore?  
2. Kaip vadinamas ligų nustatymo 
mokslas?  
3. Kaip vadinamas ūminis galvos 
smegenų kraujo apytakos nepakan-
kamumas.? 
4. Kaip vadinamas šakotas vaistinis 
pievų ir krūmų augalas smulkiais 
lapais, geltonais žiedais?  
5. Kaip vadinasi medicinos šaka, 
tirianti šlapimo sistemos ir vyrų ly-

 

ties organų ligas.?  
 
Horizontaliai 
 
6. Kaip vadinasi medicinos šaka, 
tirianti ligas, kurios gydomos ope-
raciniu būdu?  
7. Kaip vadinama med. raudonė  – 
odos paraudimas dėl uždegimo, 
paviršinių odos kraujagyslių išsip-
lėtimo?  
8.Kaip vadinama prieš operaciją 
ligoniui sukeliama dirbtinė nejaut-
ra? 

9. Kaip vadinamas mokslas apie 
augalų ir gyvūnų sandarą?  
 

 

    1 
  

      2 
  

          

        7               

                      3 
  

6       5 
  

      4 
  

      

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

8                       

                        

  9                     

Gimnazijos mokinių prezidento komanda kviečia spręsti kryžiažodį. Šįkart tai bus apšilimas prieš pagrindinį kry-
žiažodžių maratoną, kurio metu mokiniai galės laimėti prizų. Apie tai plačiau ateityje praneš mokinių prezidentūra.  
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 BALANDŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas 

METODINĖ VEIKLA 

1. Mokytojų pasitarimas 1 d. D. Tamoševičiūtė 

2. 
Dalyvavimas Šiaulių rajono mokytojų me-
todinėje savaitėje „Mąstyti. Veikti. Būti. 
Mokytis.“ 

6–9 d. Metodinių grupių pirmininkai 

3. IT mokymai 7 d. 
D. Tamoševičiūtė 
T. Kriliuvienė 

4. IT mokymai 13 d. 
D. Tamoševičiūtė 
T. Kriliuvienė 

5. IT mokymai 21 d. 
D. Tamoševičiūtė 
T. Kriliuvienė 

6. IT mokymai 28 d. 
D. Tamoševičiūtė 
T. Kriliuvienė 

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA 

1. KLIG  paskaitų ciklas Visą mėn. 
Mokinių savivalda 
R. Mickutė 

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

1. Velykinė gimnazijos puošyba 1 d. Dailės mokytoja Ž. Ivanavičienė 

2. 
Lietuvos mokinių 9–12 klasių matematikos 
olimpiada 

1–2 d. 
Matematikos mokytojos D. Klinauskienė, 
V. Šukienė 

3. 
Mokinių kūrybinių darbų paroda KLIG 
feisbuko puslapyje 

12 d. Dailės mokytoja Ž. Ivanavičienė 

4. 
Konkursas „Ką žinai apie savo kariuome-
nę?“ 

12–14 d. Istorijos mokytojas R. Tamošaitis 

5. Istorijos olimpiados III turas 15 d. 
Istorijos mokytoja 
R. Mickutė 

6. 
Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimas 

20 d. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai 

7. 
Matematikos pagrindinio ugdymo pasieki-
mų patikrinimas 

21 d. Matematikos mokytojai 
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8. 
UNESCO  mokyklos veikla. Tarptauti-
nės  sporto vystymui ir taikai dienos 
minėjimas 

6 d. Fizinio ugdymo mokytojai 

9. 
UNESCO  mokyklos veikla. Pasauli-
nės knygos ir autorių teisių dienos mi-
nėjimas 

23 d. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai 

10. 
UNESCO  mokyklos veikla. Tarptauti-
nės džiazo dienos minėjimas 

30 d. Muzikos mokytoja J. Bražukienė 

11. 
Trumpalaikiai projektai „Elektros prie-
taisų pasirinkimas“ 

26–30 d. Fizikos mokytojai 

12. 
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos (VVTAT) paskaita IVG eko-
nomistams 

Visą mėn. Ekonomikos mokytoja J. Čaplinskienė 

13. 
Swedbank paskaitos ,,Uždarbio gali-
mybės“ IG klasių mokiniams 

Visą mėn. Ekonomikos mokytoja J. Čaplinskienė 

14. 
Jaunųjų bendrovių „GAMEbit“ ir 
„FLIP-FLOP“ veikla 

Visą mėn. Ekonomikos mokytoja J. Čaplinskienė 

15. 
Projektas „KLIG – sveika bendruome-
nė“ 

Visą mėn. A. Gricienė, R. Mickutė 

16. Projektas „Mes rūšiuojam“ Visą mėn. Fizikos mokytoja 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, 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 
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  

http://www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-puslapiai/projektai/uniforma
http://www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-puslapiai/projektai/uniforma
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http://www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-puslapiai/projektai/lankomumo_tvark
http://www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-puslapiai/projektai/lankomumo_tvark
http://www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-puslapiai/projektai/2-parama-gimnazijai

