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Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos laikraštis

ŠIAME NUMERYJE
SKAITYKITE:
Tarp Lietuvos mokinių jaunųjų filologų
konkurso nugalėtojų – du mūsų
gimnazistai

Balandžio 12–13 dienomis nuotoliniu būdu
vyko Lietuvos mokinių jaunųjų filologų
konkurso šalies etapo renginiai. Jų metu atskirose sekcijose – kalbos, publicistikos, tautosakos, poezijos, prozos ir kitose – virė
rimtas darbas: vyko pokalbiai su komisijos
nariais, tiriamųjų darbų gynimo procedūra.
Jaunųjų kūrėjų laukė ne tik pagyros, bet ir
kritikos dušas. Balandžio 15 dieną įvyko
renginio uždarymas ir nugalėtojų paskelbimas. Šiemet tarp laureatų – net du mūsų
gimnazijos trečiokai, tai Eglė Ambrožaitė ir
Kostas Čaplinskas.
Plačiau apie tai skaitykite 2 psl.
Tarp Lietuvos mokinių dalykinių
olimpiadų ir konkursų dalyvių – gausus
būrys gimnazistų
Kasmet pavasarį Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su švietimo,
mokslo ir sporto ministerija organizuoja dalykines olimpiadas ir konkursus. Džiaugiamės, jog į respublikinius etapus pateko gausus būrys Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių. Keli iš jų tapo ir kitų institucijų organizuotų konkursų prizininkais. Kostas Šilingas net trijų prizinių vietų laimėtojas.
Plačiau apie tai skaitykite 4 psl.

Pokalbių ciklas ,,Gyvenimą ir širdį
atidavę mokyklai“
Šiemet mūsų gimnazija mini savo gyvavimo
40-metį. Jubiliejinė šventė – puiki galimybė
prisiminti žmones, gyvenimą ir širdį atidavusius mokyklai. Tad kalbamės su ilgamete
gimnazijos matematikos mokytoja eksperte
Alvyra Marcinkiene, gimnazijai atidavusia
trisdešimt savo gražiausių ir darbingiausių
metų.
Plačiau apie tai skaitykite 5 psl.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse – dvi
antros vietos
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso respublikos etape
laimėtos net dvi antros vietos.
Plačiau apie tai skaitykite 4 psl.

Kaip jaunimui užsidirbti pinigų?
Jaunuoliams dažnai kyla klausimai, ar gali dirbti, kokį darbą ir
kiek valandų būdami nepilnamečiai. Norint sužinoti, kaip reikėtų
atsakyti į šiuos klausimus, balandžio 14–15 dienomis IG klasių
mokiniams suorganizuota ekonomikos pamoka ,,Uždarbio galimybės“.
Plačiau apie tai skaitykite 6 psl.
Gimnazistų pasiekimai piešinių konkurse
Plačiau apie tai skaitykite 9 psl.
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TARP LIETUVOS MOKINIŲ JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO
NUGALĖTOJŲ – DU MŪSŲ GIMNAZISTAI
Balandžio 12–13 dienomis
nuotoliniu būdu vyko Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies
etapo renginiai. Jų metu atskirose

bos tiriamąjį darbą ,,Pandemijos
įtaka žmonių asociacijoms“. Į
klausimą, ką jaunajam kūrėjui
reiškia toks laimėjimas, Eglė atsako: „Jaunųjų filologų
konkursas leido visa galva pasinerti į kūrybinės
ekstazės klodus... Maniau, kad pergalė šiame
konkurse – utopija. Pasirodo, viskas įmanoma.
Neįtikėtina – neįgyvendinama siekiamybė virto
realybe! Džiaugiuosi ir
dėkoju savo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Vitai Šventickienei,
kuri su rūpesčiu mane
lydėjo tuo nepažįstamu ir
sekcijose – kalbos, publicistikos, tau- dar neištyrinėtu keliu... Dalyvautosakos, poezijos, prozos ir kitose – dama konkurse supratau, jog
virė rimtas darbas: vyko pokalbiai su svarbiausia yra nebijoti. Nebijoti
komisijos nariais, tiriamųjų darbų kalbėti apie tai, kas skauda, tai,
gynimo procedūra. Jaunųjų kūrėjų kas svarbu...“ Kostas, paklaustas
laukė ne tik pagyros, bet ir kritikos apie konkurso reikšmę, prisipadušas.
žįsta: „Dalyvavimas konkurse
Balandžio 15 dieną įvyko ren- suteikė drąsos, pasitikėjimo saviginio uždarymas ir nugalėtojų paskel- mi, išmokė rašyti tiriamąjį darbą,
bimas. Šiemet tarp laureatų – net du kelis mėnesius pabuvau studentu.
mūsų gimnazijos trečiokai, tai Eglė Patirtis, manau, pravers artėjančių
Ambrožaitė ir Kostas Čaplinskas. studijų diplominiame ar kitur.
Eglei I laipsnio diplomas atiteko už Supratau, kaip ginami tiriamieji
labai puikią prozą – apysakos darbai (tokios patirties per pamo„Katarsis“ I dalį, o Kostui – už kal- kas nepasitaikė), perpratau visas

to reikalo subtilybes (šypsosi). Komisijos komplimentai ir kritika pravers
rašant kitą darbą. Įgavau plačių neįkainojamų žinių, patirties. Visas šis
projektas nebūtų įgyvendintas be
auksinių mokytojos Vitos Šventickienės rankų.“ Pati laureatų mokytoja
savo indėlio nesureikšmina ir teigia,
kad klasėse, kurias ji moko, gimnazistų daug, bet tokiai avantiūrai pasiryžta vienetai. Ruošiantis kiekvienam
rimtesniam konkursui reikia įdėti
daug darbo, kūrybiškumo, išmonės,
eikvoti laiko resursus... Daugelis nori
greito ir ryškaus rezultato, todėl nė
nepradeda kurti, nesiima tyrinėjimų
arba susidūrę su pirmąja nesėkme
apleidžia pradėtus darbus, pasiduoda
nė neįpusėję. „Dalyvavimas šiame,
kaip ir kituose konkursuose, leidžia
geriau pažinti mokinius, su jais susibičiuliauti, sužinoti, kas juos domina,
padėti atrasti jų stipriąsias puses ir,
be abejo, suteikia galimybę pasitikrinti ir savo kompetencijas. Labai
džiaugiuosi už Eglę ir Kostą, kurie
nurungė reikšmingiausių Lietuvos
gimnazijų mokinius bei įrodė sau ir
kitiems, kad ir provincijoje šviečia
KŪRYBOS ir MOKSLO saulė“, –
atvirauja mokytoja Vita Šventickienė.
Asta Mazūraitė, lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja
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DAR VIENAS APDOVANOJIMAS
Sveikiname jaunąją kūrėją
„Žmogau, beribės visatos sutir
linkime
naujų kūrybinių imvėrime, eikš su manim – sušokime
valsą skambant Vivaldžiui, pažinki- pulsų!
me savo būties laikinumą ir dovanoAsta Mazūraitė, lietuvių
tos lemties trapumą. Klaidų neskaičiuokime – jas išsigydę, palaidokime kalbos ir literatūros mokytoja
dekonstrukcinį saviplakos meną ir
nesibaiminkime transcendencijos. Tu
būki savimi po Pegaso sparnu, o aš –
smiltele žaizdoto likimo nenutrūkstamoj gijoj. Prašau, jei tau skauda –
sustok, nekentėk ir nelauk Mesijo.
Sustok, kaip niekad staigiai nebuvai
sustojęs, iššaũk, išplėšk, išrauk tą
prakeiktą nuodijantį sopulį tiesiai iš
kraujuojančios sielos užkampių, išrėk, išverk, išraudok, kaip niekad dar
neraudojai, pasiduok tėkmei, būk
silpnas, gležnas ir pažeidžiamas,
leisk sau tokiam būti – net pačiai
šviesiausiai saulei kartais reikia demonų egzorcizmo, kad apsėstos mintys išnyktų ir paliktų jau ir taip slegiančių apmąstymų iškankintą kūną
ramybėje. Jei baigėsi švęstas akių
vanduo, trūksta gaivinančio oro esencijos – sustok ir pakilk. Tu, žmogau, esi ir būsi vienintelė saulė ir
šviesa!”
Taip Eglė Ambrožaitė, IIIGB
klasės mokinė, užbaigia esė, skirtą
dar vienam konkursui. Taikos vėliavos komitetas kasmet rengia respublikinį rašinių konkursą, kuriame dalyvauja ir mūsų gimnazijos mokiniai.
Šiemet konkurso tema siejosi su Vytauto Mačernio vardu. Lietuvos mokyklų mokiniai konkursui teikė esė,
kuriame savaip interpretavo poeto
žodžius „Mes patys esame šviesa,
mes patys esame saulė''?“ Šis konkursas skirtas Pasaulinei kultūros dienai. IIIGB klasės mokinei Eglei
Ambrožaitei, laimėjusiai III vietą, į
gimnaziją atkeliavo padėkos raštas,
pasirašytas Taikos vėliavos komiteto
pirmininkės dr. Auksės Narvilienės ir
respublikinio mokinių rašinio arba
esė globėjo, Lietuvos Respublikos
Seimo Kultūros komiteto pirmininko,
prof. Vytauto Juozapaičio.
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LIETUVOS MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE – DVI ANTROS VIETOS
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso respublikos etape laimėtos dvi antros vietos.
9–12 (I–IV gimnazijos) klasių
skaitovų grupėje Kipras Kunigėlis
laimėjo antrą vietą (mokytoja Asta
Mazūraitė). Gimnazistams Matui Cironkai (IVGB klasė), Kamilei Milieškaitei (IIGC klasė), Kiprui Kunigėliui

(IIIGD klasė), Eglei Ambrožaitei
(IIIGB klasė), Kamilei Jonaitytei
(IIIGB klasė), Brigitai Trambavičiūtei (IIGC klasė), Ugnei Žukauskaitei (IIIGC klasė) už literatūrinę kompoziciją „Kiekvienose
lūpose savi žodžiai“ paskirta antra vieta (mokytojos Vita Šventickienė ir Asta Mazūraitė). Moki-

niai apdovanoti Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomais.
Asta Mazūraitė, lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja

TARP LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ DALYVIŲ –
GAUSUS BŪRYS GIMNAZISTŲ
Kasmet pavasarį Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
kartu su švietimo, mokslo ir sporto
ministerija organizuoja dalykines
olimpiadas ir konkursus. Džiaugiamės, jog į respublikinius etapus pateko gausus būrys Lauryno Ivinskio
gimnazijos mokinių. Keli iš jų tapo ir
kitų institucijų organizuotų konkursų
prizininkais.
Kostas Šilingas (IGC klasė)
trijų prizinių vietų laimėtojas. 68ojoje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje mokinys apdovanotas Lietu-

kos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos II laipsnio diplomu
(mokytoja Violeta Čibinskienė),
69-ojoje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje – Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos III laipsnio
diplomu (mokytoja Vitalija Šukienė). 58-ojoje Lietuvos mokinių
chemijos olimpiadoje iki prizinės
vietos trūko labai nedaug, bet už
puikų pasirodymą Kostui paskirtas pagyrimo raštas (mokytoja
Jurgita Kušleikienė). Kauno tech-

nologijos universiteto inžinerijos
licėjaus inicijuotame chemijos konkurse „Koks nuostabus medžiagų
pasaulis“ paskirta pirma vieta
(mokytoja Jurgita Kušleikienė).
Asta Mazūraitė, lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja
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POKALBIŲ CIKLAS ,,GYVENIMĄ IR ŠIRDĮ ATIDAVĘ MOKYKLAI“
Šį rudenį Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija minės savo gyvavimo 40-metį. Jubiliejinė šventė – puiki
galimybė prisiminti žmones, gyvenimą ir širdį atidavusius mokyklai. Tad
kalbamės su ilgamete gimnazijos matematikos mokytoja eksperte Alvyra
Marcinkiene, gimnazijai atidavusia
trisdešimt savo gražiausių ir darbingiausių metų.
– Mokytoja, gimnazija – Jūsų namai. Ar prisimenate, kada pravėrėte
šios mokyklos duris?
– Oi, kaip greitai bėga laikas. Pradėjau dirbti tuomet dar Kuršėnų 4-oje
vidurinėje mokykloje, kuri vėliau
keitė statusą ir tapo gimnazija. Iki
šiol maloniai atsimenu darbą joje.
Džiaugiuosi, kad teko dirbti vadovaujant direktoriams Romualdui Bladžinauskiui, Albinui Jokubauskui, pavaduotojams Vytautui Varkaliui, Reginai Kazlauskienei, Daivai Ūsaitei,
Romai Albrikienei, direktoriaus pavaduotojams ūkio reikalams Stasiui
Dankiui ir Romui Vaišvilai. Dirbau
su puikiais vadovais ir dar puikesniais kolegomis. Mokytojų kolektyvas buvo darnus ir draugiškas.
– Kas paliko gimnazijoje neišdildomą įspūdį?
– Mokiniai ir kolegos, mokytojų jubiliatų pagerbimo vakarai, iškilmingos
šios šventės akimirkos, pokalbiai su
kolegomis gimnazijos kavinukėje,
auklėjamosios klasės. Nuo penktos
klasės auklėjau ir išleidau į gyvenimą

tris abiturientų laidas. Buvo ir
tokių klasių, kurias auklėjau
trumpiau. Be to, patikdavo per
laisvas pamokas pasėdėti skaitykloje. Ne tik daug skaičiau, bet
bendravau ir su skaityklos vedėja
Jadvyga Vaišviliene ir bibliotekininke Laimute Žukauskiene. Atmintyje užsifiksavo malonios
mūsų bendravimo akimirkos.
Smagu prisiminti ir kavos gėrimo
pertraukas, kaip mokytoja Regina
Urbonienė atsinešdavo ir vaišindavo mus savo keptu pyragu ar
kokiu nauju patiekalu.
– O mokiniai? Ar sunku buvo
rasti raktą į jų širdis, nes matematika – ne visiems labiausiai
patinkanti disciplina, nes reikalauja loginio mąstymo?
– Visada mylėjau matematikai
gabius mokinius. Širdį paglosto,
kai prisimenu Karolį Šulinską,
Gediminą Jankauską, Igną Labiną, Dovilę Jokubauskaitę, Vytį
Lembutį etc.
– Ar niekada nepasigailėjote
pasirinkusi matematikės kelią?
Jei turėtumėte galimybę pakartoti savo nueitą kelią, ko nekeistumėte?
– Vėl rinkčiausi matematikos mokytojos profesiją ir darbą Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazijoje.
– Su direktoriaus pavaduotoja
Daiva Ūsaite sudarėte knygutęmetodinę priemonę B lygiu matematiką besimokantiems moki-

niams ,,Skaičių palyginimas“. Gal
teko girdėti, ar gimnazijos kolegos
ją naudoja savo darbe mokydami
gimnazistus matematikos vingrybių?
– To tai tikrai nežinau. Neklausiau.
– Mokytoja, ar dar bendraujate su
buvusiais kolegomis? Ar gražių
santykių laiko tėkmė nesunaikino?
– Aišku, bendrauju. Susitinku ir su
geografijos mokytoja Adolfina Lingiene, ir su matematikos mokytojomis Dalia Klinauskiene, Nijole
Stunžėniene, Jūrate Čaplinskiene,
Leonida Lukaite. Pabendrauju ir su
anglų kalbos mokytoja Valdone Verseckiene. Pasidžiaugiu, kai gaunu
lituanistės Astos Mazūraitės sumaketuotą laikraštuką.
– Ko labiausiai pasiilgstate?
– Labiausiai pasiilgstu kolektyvo.
Visada džiaugiuosi, kai esu kviečiama kartu keliauti.
– Ko palinkėtumėte dabartiniam
gimnazijos mokytojų kolektyvui?
– Įveikti visus iššūkius, mylėti mokinius ir gimnaziją, ja didžiuotis ir garsinti šalyje. Juk keturiasdešimt metų
mokyklai – tik takelis į brandą.
– Ačiū už prisiminimus, mintis.
Sveikatos ir dažnesnių apsilankymų gimnazijoje.
Mokytoją kalbino Raimonda Rumbinaitė, lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja
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KAIP JAUNIMUI
UŽSIDIRBTI PINIGŲ?
Jaunuoliams dažnai kyla klausimai, ar gali dirbti, kokį darbą ir
kiek valandų būdami nepilnamečiai.
Norint sužinoti, kaip reikėtų atsakyti
į šiuos klausimus, balandžio 14–15
dienomis IG klasių mokiniams suor-

VVTAT, EVC.
KAS TAI?
Balandžio 16 dieną gimnazijos
abiturientai ekonomikos pamokos
metu turėjo galimybę susitikti su
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) specialiste
Milda Deimante ir Europos vartotojų centro (EVC) Lietuvoje atstove
Migle Akulevičiene. Užsiėmimo
metu mokiniai sužinojo, kokias teises ir pareigas turi vartotojai, kokia
veikla užsiima VVTAT, Europos
vartotojų centras Lietuvoje, kokias
prekes galima grąžinti, o kokias ne.
Lektorės supažindino, kaip derėtų
elgtis susidūrus su nesąžiningais
pardavėjais, nusipirkus nekokybišką
prekę, kokių iššūkių kyla perkant el.
parduotuvėse.
Susitikimas buvo ne tik informatyvus, bet ir naudingas: suorganizuotame žaidime prizą (kuprinę) laimėjo Gabrielė Skirmantaitė.
Jūratė Čaplinskienė, ekonomikos
mokytoja
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ganizuota ekonomikos pamoka ,,Uždarbio galimybės“. Užsiėmimų metu susitikimuose su
Swedbank atstovais buvo paaiškinta, kada galima pradėti savo
verslą ar profesinę karjerą, kur
kreiptis ieškant darbo, kokio uždarbio tikėtis ir kokių darbų dažniausiai imasi Lietuvos jaunuo-

liai.

Po savaitės, atlikus Forms apklausą, paaiškėjo, kad net 66 % mūsų
gimnazijos IG mokinių vasaros
atostogų metu planuoja dirbti. Palinkėjimas
jiems:
,,Bandykite!
Išdrįskite! Pasitikėkite!“
Jūratė Čaplinskienė, ekonomikos mokytoja
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Balandžio 27 dieną III
gimnazijos klasių ekonomistai
turėjo puikią galimybę išmokti
save pristatyti per vieną minutę!
Aistė Kančauskaitė iš VŠĮ
„FUTURE4US”
supažindino
kiekvieną mokinį su savireklamos subtilybėmis, suteikė reikalingų žinių ir pratimų tolesnei ir
kokybiškesnei savęs prezentacijai. Manau, kad ši paskaita pravertė kiekvienam, juk jaunuoliams gyvenime prireiks šių žinių kuriant naujus bendrystės
ryšius ar ieškant darbo.
Patirtis ir nauda − neįkainojama. Užsiėmimas apmokėtas
iš Kultūros paso lėšų.
Kostas Čaplinskas, IIIGB
klasės mokinys

Pažįstamas vaizdas, ar ne?
Mes sujungėme šedevrą su šiuolaikine idėja, taip leisdami Tau
patirti stiliaus RENESANSĄ.
Siek jo, tarsi Dievas siekė Adomo, siek jo, tarsi taip trokštamo
DEŠIMTUKO.

Tavo stiliaus RENESANSAS – 70 euro centų.
Norėdamas jį įsigyti susisiek su mumis asmenine žinute.
FLIP-FLOP komanda
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KLIG PASKAITŲ CIKLAS
Lauryno Ivinskio gimnazijos
mokinių prezidentūra balandžio 12–
30 dienomis organizavo „KLIG paskaitų ciklą“.
Paskaitų dalyviai galėjo plačiau sužinoti apie aktorystę, teisę,
psichologiją, dirbtinį intelektą, mediciną, mokytojo profesiją, filosofiją,
finansus, policiją, svajonių svarbą ir
studijavimo galimybes užsienyje.
Paskaitas vedė gausus būrys lektorių.
Itin džiugu, kad dalis jų – buvę ivinskiečiai.
Paskaitų ciklą pradėjo kino prodiuserė Brigita Beniušytė, prieš keletą metų baigusi mūsų gimnaziją. Lektorė papasakojo apie kūrybinių industrijų studijas bei darbo galimybes
jas baigus. Paskaitos dalyviai taip pat
turėjo galimybę išgirsti apie filmų
kūrimo subtilybes.
Antrasis lektorius – Lukas Kornelijus Vaičiakas – teisininkas, Vilniaus universiteto Teisės fakultete
įgijęs teisės magistrą, nuo pirmojo
kurso daugiau nei 4 metus dirbo Vilniaus m. 2-ajame notarų biure. Šiuo
metu jis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas, nacionalinės
jaunimo reikalų tarybos pirmininkas,
buvęs Europos studentų teisininkų
asociacijos (ELSA) Vilniaus lokaliojo padalinio (ELSA Vilnius) viceprezidentas, prezidentas, Lietuvos skautijos kontrolės komisijos pirmininkas.

Su teise susidūrė skirtingais
lygmenimis – studijos, darbas notarų biure, savanorystė ar darbas
nevyriausybiniame
sektoriuje.
Paskaitos dalyviai turėjo puikią
progą daugiau sužinoti apie teisininko profesiją, studijas ir kitus,
su teise susijusius dalykus.
Labai įdomu buvo išgirsti
dar vieną buvusią ivinskietę Eglę
Sirvydytę – psichologę, dainų kūrėją ir atlikėją.
Tie, kurie domisi dirbtiniu
intelektu, robotais bei informacinėmis technologijomis, mielai
rinkosi susitikimą su programuotoju, IT specialistu, lektoriumi bei
mokymosi medžiagos kūrėju
Kęstučiu Mačiulaičiu.
Antrąją paskaitų savaitę
pradėjo dar vienas ivinskietis Benediktas Jonuška, pastaruoju metu dažnai matomas žurnalų viršeliuose, televizijoje ar vakarėliuose
prie pulto. Vaikų chirurgijos rezidentas papasakojo apie savo profesiją, medicinos studijas etc.
Šeštoji paskaitų ciklo lektorė ivinskietė Monika Kiriejevaitė.
Šiuo metu ji studijuoja Vilniaus
universitete, dirba mokytoja bei
projektų Turing School vadove
bei informacines technologijas
bando sujungti su inovatyvios
mokytojos darbu.

Apie filosofijos studijas, politikos mokslą bei šuolį iš Vilniaus į
Kembridžo universitetą kalbėjo Vilius Bartninkas. Lektorius šiuo metu
dirba Vilniaus universitete, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Neseniai baigė Kembridžo universitetą bei apsigynė filosofijos daktaro disertaciją.
Tie, kas domisi ekonomika,
rinkosi susitikimą su ivinskiete, finansų specialiste, apskaitininke Žaneta Sederavičiūte. Lektorė papasakojo
apie savo studijų patirtis bei pasidalijo naudingais patarimais. Šiuo metu ji
studijuoja magistrantūros studijas.
Apie policininko darbą, mokslus, netikėtumus bei tykančius pavojus pasakojo Lietuvos policijos mokyklos profesinės taktikos skyriaus
vyriausiasis specialistas Dalius Mackela.
Norintys daugiau sužinoti apie
asmenybės tobulėjimą dalyvavo susitikime su Sergejumi Staponkumi, Pažinimo licėjaus istorijos mokytoju,
skautu.
Paskutinioji lektorė – Sigita
Každailytė, projekto „JCI Šiauliai“
koordinatorė.
Mokinių prezidentūra dėkoja
visiems, kurie dalyvavo mūsų organizuojamoje veikloje.
Gimnazijos mokinių prezidentūros informacija
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GIMNAZISTŲ PASIEKIMAI PIEŠINIŲ KONKURSE
Pasidžiaukime mūsų gimnazistų pasiekimais
Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
piešinių konkurse ,,Išsikrauk saugiai“.
I vieta – Donatas Šiurkus (IGC klasė)
II vieta – Gintautė Šiurkutė (IGC klasė)
III vieta – Smiltė Ringytė (IGC klasė)
Dėkojame gimnazijos socialinei pedagogei Florentinai Navickienei už iniciatyvą, o klasės vadovei Ingai Klinauskienei – už paskatinimą dalyvauti konkurse.

I vieta – Donatas Šiurkus

II vieta – Gintautė Šiurkutė

III vieta – Smiltė Ringytė
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GEGUŽĖS MĖNESIO DARBO PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonė

Data

Atsakingas

METODINĖ VEIKLA
5 d.
Dalia Tamoševičiūtė

1.

Mokytojų pasitarimas

2.

IT mokymai

12 d.

Dalia Tamoševičiūtė
Darbo grupė

3.

IT mokymai

19 d.

Dalia Tamoševičiūtė
Darbo grupė

4.

Posėdis dėl IVG klasių mokinių leidimo
laikyti brandos egzaminus

24 d.

Administracija

5.

IT mokymai

26 d.

Dalia Tamoševičiūtė
Darbo grupė

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA
1.

Iššūkis „KLIG Darom #2“

Visą mėn.

Mokinių savivalda
Roma Mickutė

2.

Gimnazijos pristatomojo filmuko filmavimas

Visą mėn.

Mokinių savivalda
Roma Mickutė

3.

Mokinių prezidentūros galvosūkis

31 d.

Mokinių savivalda
Roma Mickutė

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

1.

Tarptautinio projekto „Viena šalis – viena
mokykla” partnerių – Japonijos Nagano
miesto Imoi pradinės mokyklos mokinių –
kūrybinių darbų paroda KLIG feisbuko
puslapyje

Visą mėn.

2.

UNESCO mokyklos veikla. Pasaulinės
spaudos laisvės dienos minėjimas

3 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio
(anglų, rusų kalbos, vokiečių) kalbų mokytojai

3.

Istorijos olimpiada Šiaulių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokiniams

4 d.

Istorijos mokytojai

4.

Europos egzaminas

7 d.

Istorijos ir geografijos mokytojai

5.

Dailės brandos egzaminas

7 d.

Dailės mokytojos Alina Gricienė, Žyginta
Ivanavičienė

6.

Dailės egzaminą pasirinkusių abiturientų
baigiamųjų darbų paroda KLIG feisbuko
puslapyje

10 d.

Dailės mokytoja
Žyginta Ivanavičienė

Dailės mokytoja Žyginta Ivanavičienė

KLIGIETIS
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
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Bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas IVG klasių mokiniams
Konkurso „Ką aš žinau apie Lietuvos
kariuomenę?” III turas
UNESCO mokyklos veikla. Tarptautinės šviesos dienos minėjimas
Bandomasis matematikos egzaminas
IVG klasių mokiniams
UNESCO mokyklos veikla. Tarptautinės biologinės įvairovės dienos minėjimas
Paskutinio skambučio šventė
Jaunųjų bendrovių „GAMEbit“ ir
„FLIP-FLOP“ veikla
Projektas „KLIG – sveika bendruomenė“
Projektas „Mes rūšiuojam“

11 d.
13–14 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
Istorijos mokytojai

16 d.

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Vita Pleskūnienė

17 d.

Matematikos mokytojai

17–21 d.

21 d.

Biologijos ir dorinio ugdymo (tikybos) mokytojai

IVG klasių vadovai, administracija

Visą mėn.

Ekonomikos mokytoja Jūratė Čaplinskienė

Visą mėn.

Alina Gricienė, Roma Mickutė

Visą mėn.

Fizikos mokytoja Violeta Čibinskienė

POKYČIAI GIMNAZIJOJE
Pasaulis nekenčia pokyčių,
tačiau tai yra vienintelis dalykas, kuris atnešė pažangą.
Čarlzas Keteringas

Džiaugiamės, kad greitu
metu gimnazijos stadione atsiras nauji suoliukai. Už idėją ir
jos įgyvendinimą dėkojame
mokytojams Juozui Savickui,
Rolandui Tamošaičiui, Tomui
Tarasevičiui, Vitui Kazlauskui, direktoriaus pavaduotojui
ūkio reikalams Romui Vaišvilai, personalo darbuotojams
Jurgiui Dabulevičiui, Stasiui
Lavickui. Už medieną dėkojame Dualto Grudžinsko įmonei, už metalą – Vyčiui Audiniui ir jo įmonei „Kalvis“.
Taip pat pradedami
gimnazijos lauko erdvių gražinimo darbai. Dėkojame
IIGD klasės mokinio Igno
Jagmino tėčiui Dariui Jagminui ir IIIGD klasės mokinės
Faustos Jagminaitės tėčiui
Vytautui Jagminui už pagalbą.
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AR ŽINAI, KAD...
pamokos prasideda 8.00 val.?
į pamokas vėluoti draudžiama?
nuo rugsėjo 1-osios kasdien, išskyrus
penktadienius ir gegužės mėnesį, dėvima gimnazisto uniforma? Daugiau
informacijos
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniupuslapiai/projektai/uniforma

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

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

