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Tolyn pašėlęs Laikas lekia. 
Palaiminki gerumą, Laike, 
Žmonių, kuriuos šiandien matau. 
Tešviečia saulė jiems skaisčiau, 
Suteiki visa, ko jiems reikia. 
Ir, Laike, dar tavęs meldžiu –  
Atlygink jiems geru žodžiu... 

 
Eilėmis apie Laiką popietę 

„Prisiminimų tiltais“, skirtą gimnazi-
jos 40-ečiui, pradėjo renginio vedė-
jai. Į gimnazijos aktų salę susirinko 
ne tik dabar dirbantys mokytojai, bet 
ir tie, kurie gimnazijos duris užvėrė 
prieš 20, 30 ar net daugiau metų. Iš-
ties smagu sugrįžti ten, kur skubėta iš 
klasės į klasę, kur bėgta nuo vienų 
reikalų prie kitų, kur praleistos bran-
giausios dienos, linksmai klegėta ko-
legų būryje, skubėta į posėdžius ir 
kitus renginius. Gaila, kad sutrukdė 
epidemiologinė situacija ir atvykti 
visi negalėjo. Atvykstančius gimnazi-
jos fojė esančiame išmaniajame ekra-
ne bei aktų salėje pasitiko nuotrau-
kos, primenančios, kad niekas niekur 
nedingo. Prisiminimai gyvi ne tik 
mūsų širdyse, atmintyje, bet yra už-
fiksuoti nuotraukose. Susirinkusiuo-
sius šiltais žodžiais pasveikino gim-
nazijos direktorė Dalia Tamoševičiū-
tė. Ji ne tik buvusi šios gimnazijos 
mokytoja, bet ir mokinė. 

Artėjant Vėlinėms, prisimena-
me tuos žmones, kurių tarp mūsų jau 

nebėra, bet kurie ne vieną rugsėjo 
pirmąją pasitiko čia, mūsų mo-
kykloje, kurie tarsi sodą puoselėjo 
jaunus sodinukus – savo moki-
nius, jau išaugusius į didelius me-
džius ir auginančius savo atžalas. 
 Pirmoji renginio dalis ir 
buvo skirta jiems – išėjusiems į 
amžinybę, žvelgiantiems į mus iš 
aukštybių. Skambant lyrinei mu-
zikai uždegtos žvakės, perskaity-
tos pavardės.  

Antroji popietės dalis skirta 
prisiminimams. Susirinkusieji 
buvo pakviesti nutiesti prisimini-
mų tiltus į praeitį, išjudinti savo 

atmintį ir iš giliausių sąmonės klodų į 
dienos šviesą kaip didžiausią  lobį 
ištraukti nuotykių, svarbių įvykių de-
tales ir susibūrus į grupeles pasidalyti 
vieni su kitais. Paprašyti apibendrinti 
savo prisiminimus, grupių deleguoti 
nariai mintimis nukeliavo ir į Nidą, ir 
į jubiliatų vakarus, nukeliavo ten, kur 
širdis labiausiai norėjo nukeliauti. 

Mūsų kolektyve visada buvo 
dainuojančių. Dainos skambėjo ju-
biliatų vakarais, kitų renginių metu 
arba keliaujant į svečius vieniems pas 
kitus. Tad ir šiandien skambėjo dain-
os. 

Šiemet mūsų gimnaziją 
pasitinka jau 40-ąjį rudenį. Vasarą 
išlydėta 23 gimnazistų laida (arba 
kitaip tariant, ją baigė 39-oji šios 
mokyklos abiturientų laida, kitą 
vasarą mus paliks jau 40-oji abituri-
entų laida). Per tuos metus 
įgyvendinta išties daug vietinės 
reikšmės ir tarptautinių projektų, 
sulaukta daugybės svečių iš Lietuvos 
ir viso pasaulio (net iš tolimosios Ja-
ponijos, Kanados). Mūsų gimnazistai 
pabuvojo Turkijoje, Italijoje, Suomi-
joje, Amerikoje. Gimnazija tapo an-
traisiais namais ne tik tūkstančiams 
mokinių, bet ir daugybei mokytojų, 
žinomų Šiaulių rajone, Lietuvoje ir 
net užsienyje. Skaičiuojama daugybė 
vakarykščių gimnazistų, kurie tapo 
sėkmingais žmonėmis ir savo istori-
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Popietė „Prisiminimų tiltais“, skirta gimnazijos 40-mečiui  



 

 

jomis dalijasi su šiandieniais 
KLIGiečiais. 

Dar daugiau faktų, įdomių 
gimnazijos istorijos detalių 
susirinkusieji sužinojo dalyvaudami 
protų mūšyje, skirtame gimnazijos 40-
mečiui. Kaip ir dera tokiame 
renginyje, laimėtojų nebuvo – laimėjo 
bendrystė, gera nuotaika. 

Sakoma, jog niekas taip 
netelkia kolektyvo, kaip bendri 
renginiai, bendros tradicijos, viena 
ir ta pati veikla. Tad šįkart šokiu 
pasveikino būrelis kolegų (vadovė 
Ingrida Levitaitė).  

Susitikti, apsikabinti, pabūti 
vieni kitų būryje taip gera. 
Užbaigdami renginį vedėjai pak-
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vietė valgyti šventinio torto ir palin-
kėjo gyventi visada laikantis trijų 
principų: 

Mielais prisiminimais – į prae-
itį... 

Nuoširdžiais susitikimais – į 
dabartį...  

Dideliais troškimais – į 
ateitį… 

Dideliais troškimais – į 
ateitį… 

 
 
 
Asta Mazūraitė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 



 

 

 

 
– Mokytoja, gimnazijoje pradėjote 
dirbti 1982 m. rudenį. Vadinasi, 
antraisiais mokyklos gyvavimo me-
tais. Kokią prisimenate savo darbo 
pradžią? 
– Taip, mokykloje dirbau nuo 1982 
m. rudens, bet puikiai pamenu, kaip 
1981 m. rugsėjo 7 d. atvedžiau savo 
dukrą Editą į dažais kvepiančią mo-
kyklą, kaip mes, tėvai, visą savaitę 
statėme savo dukros klasėje suolus, 
spintas. Kitų metų rudenį šioje mo-
kykloje dirbau prailgintos dienos gru-
pėje – kuršėniškių vaikus mokiau 
geografijos. Tiesa, iki tol, kol pradė-
jau dirbti Kuršėnų IV-oje vidurinėje 
mokykloje, geografijos keliais ir ke-
liukais vedžiojau Šiaulių rajono vie-
nos kaimo mokyklos mokinius. Pasi-
keitusios darbo sąlygos vertė neri-
mauti: iš nedidelės kaimo mokyklos, 
kurios klasėse sėdėdavo tik po 15 
mokinių, patekau į klases, kuriose 
mokėsi po 32 mokinius. Buvo ir ned-
rąsu, ir nejauku. Tuomet man labai 
padėjo direktoriaus pavaduotojas ug-
dymui Vytautas Varkalis, nes buvo 
mano tiesioginis viršininkas, žodžiu, 

kuratorius. Jam labiausiai ir esu 
dėkinga, kad sėkmingai įleidau 
savo šaknis gimnazijoje. 
– Koks buvo mokytojų kolekty-
vas? 
– Buvo labai draugiškas. Šaunus 
buvo: beveik visi buvome to pa-
ties amžiaus, turėjome šeimas, 
auginome vaikus, o šie lankė mo-
kyklą. Per pertraukas dalijomės 
savo vaikų auklėjimo džiaugs-
mais ir sunkumais. Bet labiausiai 
mus, kolegas, vienijo šventės, ku-
rios vykdavo ir gamtoje, ir mo-
kykloje. O kokie vykdavo moky-
tojų jubiliatų pagerbimo vakarai! 
Net tiek metų prabėgus, nepa-
mirštu. 
– Kaip apibūdintumėte savo 
santykį su mokykla? 
– Mokykla – ir gyvenimas, ir 
mūsų namai, kurie labai dažnai 
virsdavo pirmaisiais. 
– Gal prisimenate, kaip visi kū-
rėte gimnaziją Kuršėnuose, 
kaip rašėte programas, t. y. sie-
kėte gimnazijos statuso? 
– Darbu degėme ir mes, ir moki-

niai. Vaikai mokėsi iš mūsų, o mes –  
iš jų. Žodžiu, turėjome tikslą ir jį pa-
siekėme. 
– Ar Jūsų, mokytojos, pedagoginio 
darbo kelyje buvo tokių mokinių, 
kurie džiugino Jus ne tik puikiomis 
žiniomis mokykloje, bet ir atsto-
vaudami gimnazijai, rajonui Šiau-
lių rajono ir respublikos geografi-
jos olimpiadose? 
– Aišku, kad buvo. Kai pavykdavo 
laimėti rajono geografijos olimpiado-
je, vykdavome į respublikos geogra-
fijos olimpiadas. Jose yra dalyvavusi 
Eglė Verseckaitė ir bendroje įskaitoje 
laimėjusi 8 vietą. Sėkmingai gimna-
zijai respublikinėse geografų olim-
piadose atstovavo Kristina Milieškai-
tė, Vaidotas Valskis, Rasa Povilaity-
tė, Gediminas Giržadas. 
– Jūs, mokytoja, mėgote ir mėgsta-
te daug keliauti. Ar kelionių virusu 
pavyko užkrėsti mokinius? 
– Su mokiniais iš tiesų daug keliavau. 
Dešimtokus, kurie domėjosi geografi-
ja, buvau nuvežusi į Lenkiją, Čekiją. 
Mokiniai važiavo savo lėšomis, todėl 
į ekskursiją rinkau mokinius iš visų 
dešimtų klasių. Su mokiniais esu iš-
važinėjusi beveik visą Lietuvą. O pati 
daug keliavau su Lietuvos geografų 
draugija. Esu aplankiusi šiek tiek 
daugiau negu 20 Europos šalių. Tris 
kartus lankiausi Italijoje. Popiežius 
Paulius, lankantis Vatikane, net palai-
mino. Mums keliones organizuodavo 
ir skatindavo į jas vykti beveik visų 
geografijos vadovėlių mokykloms 
autorius Rytas Šalna. Jo dėka buvau 
nuvykusi į Prancūziją, Ispaniją. Mes 
ne tik apžiūrėdavome įdomiausius 
objektus, bet su tų šalių mokytojais 
dalijomės darbo patirtimi, stebėjome 
pamokas. Grįžusi iš kelionių daryda-
vausi įvairias mokymo priemones, 
kad pasidalyčiau žiniomis, įspūdžiais 
ir paskatinčiau vaikus keliauti. Ka-
dangi daug keliavome, plėtėsi moki-
nių akiratis, gerėjo žinios, atsirado 
norinčių geografijos mokytis ir tre-
čiosiose klasėse. Tad nesunkiai susi-
rinkdavau mokinius į trečią gimnazi-
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GYVENIMĄ IR ŠIRDĮ ATIDAVĘ MOKYKLAI 

Mūsų mokykloje geografiją dėstė mokytoja Adolfina Lingienė. Tad mokyklos 40-mečio pro-
ga kalbiname mokytoją. 



 

 

jos klasę. 
– Vadovavote ir ,,Jaunųjų miško 
bičiulių“ klubui, kuris vėliau keitė 
pavadinimą? Ką veikė šio klubo 
nariai? 
– Gal labiau reikėjo, kad šiam klubui 
būtų vadovavęs biologijos mokyto-
jas, bet taip nutiko, kad šią veiklą pa-
siūlė man. Mes dažnai eidavome į 
mišką, mokiniai išmoko atpažinti  
paukščius, skirti jų balsus, kalė ir kė-
lė inkilus, sodino medžius. Daug vi-
sokios veiklos buvo. Be to, vykdavo 
susitikimai su girininkais. Daug dė-
mesio mums skyrė Kuršėnų miškų 
urėdijoje dirbęs girininkas Kaltenis. 
Gaila, kad jo vardo nebeatsimenu. Be 
to, mokiniai, lankę šį klubą, baigdami 
mokyklą gaudavo ne tik atestatus, bet 
ir Jaunųjų miško bičiulių sambūrio 
pažymėjimus. O šiems, stojant į 
aukštąsias mokyklas, už tokį pažymė-
jimą pridėdavo po vieną balą. Žino-
ma, tą balą pridėdavo tik tiems, kurie 
stodami rinkdavosi miškininko spe-
cialybę, studijuodavo gamtos fakulte-
tuose. 

– Ar turėjote mokinių, kurie 
labai domėjosi geografija ir 
skatino Jus, mokytoją, tobulėti? 
– Žinoma, kad turėjau. Nuvyko-
me į respublikinę geografijos o-
limpiadą. Diena baigiasi. Visi iš-
siskirstėme po savo kambarius ir 
ruošiamės nakties poilsiui. Staiga 
išgirstu beldimą į duris. Tarpdu-
ryje stovi mano olimpietis. Vaka-
ras. O jis sako: ,,Mokytoja, aš dar 
kai ko nemoku, paaiškinkite.“ 
Apsirengiu. Sėdame ir mokomės. 
Aušta. Laikrodis rodo penktą va-
landą ryto. 
– Buvote ne tik geografijos mo-
kytoja, bet ir puiki klasės vado-
vė. Kiek abiturientų laidų išlei-
dote? 
– Išleidau tris abiturientų laidas. 
Visus vaikus mylėjau. Ir dabar 
susitinkame, pasikalbame. 
– O ryšys su kolegomis nenut-
rūko? 
– Susitikusi pabendrauju su buvu-
siu gimnazijos direktoriaus pava-
duotoju Vytautu Varkaliu, kole-

gėmis Valerija Ligutiene, Sigita Raz-
miniene, Dalia Klinauskiene. Pasitai-
ko, kad ir dar kokį gimtadienį kartu 
atšvenčiame. 
– Tegul Jūs geri darbai, geri žo-
džiai, geros mintys žydi mūsų gim-
nazijos atsiminimų knygoje. Sėk-
mės Jums ir ačiū už atminus apie 
mokyklą ir kolegas. 
 
 
 
Raimonda Rumbinaitė, lietuvių kal-
bos ir literatūros mokytoja 
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Tarptautinės Mokytojų dienos 
išvakarėse „Geriausių Lietuvos fizi-
nio ugdymo mokytojų apdovanojimų“ 
metu jau trečią kartą buvo pagerbti 
aktyviausi, inovatyviausi ir labiausiai 
nusipelnę fizinio ugdymo pedagogai. 
Apdovanojimų ceremonija surengta 
prezidentūroje, o laureatus sveikino 
pirmoji ponia Diana Nausėdienė bei 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) prezidentė Daina Gudzinevi-
čiūtė.  

Džiaugiamės ir didžiuojamės, 
jog respublikos geriausiųjų fizinio 
ugdymo mokytojų penketuke – Šiau-
lių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-
nazijos mokytojas ekspertas Juozas 
Savickas. Iniciatyvos tikslas – apdo-

vanoti ir garsinti pedagogus, ku-
rių reikšmingas indėlis ne tik or-
ganizuojant ir vedant pamokas, 
taikant inovatyvius metodus, ug-
dant jaunąją kartą, dirbant su ug-
dymo įstaigų bendruomenėmis, 
bet ir organizuojant renginius. 

Fizinio ugdymo mokytojas 
Juozas Savickas – veržlus, inicia-
tyvus, pilietiškas, kūrybiškas, 
nuolat ieškantis naujų ugdymo 
formų, išmanantis pagrindines 
švietimo plėtros tendencijas, ak-
tyvus ne tik gimnazijos bendruo-
menės veikloje, bet ir savivaldy-
bės, šalies pedagoginėje, visuo-
meninėje, kultūrinėje veiklose, 
pasaulinės Microsoft programos 

„Inovatyvi mokykla“ dalyvis. Tai 
mokytojas, gebantis pamokose sukur-
ti motyvuojančią aplinką, padedančią 
kiekvienam mokiniui pasiekti geriau-
sią savo rezultatą. Mokytojo ruošti 
mokiniai laimi prizines vietas rajono, 
respublikos varžybose. 

 
 Asta Mazūraitė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 
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Gimnazijos mokytojas – geriausių fizinio ugdymo mokytojų penketuke 



 

 

Jau tapo tradicija Tarptautinės 
mokytojų dienos proga rinkti Šiaulių 
rajono savivaldybės Metų Mokytoją. 
Metų mokytojo vardo suteikimo ir 
Premijos skyrimo tikslas – įvertinti 
Šiaulių rajono savivaldybės mokytojų 
profesinės veiklos rezultatus ir ska-
tinti juos kūrybinei iniciatyvai. Metų 
mokytojo vardas suteikiamas ir Pre-
mija skiriama mokytojams už reikš-
mingiausius pastarųjų dvejų metų 
nuopelnus profesinėje veikloje, moki-
nių pasiekimus ir pažangą, darbus 
švietimo srityje, visuomenės demok-
ratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir 
pilietinių vertybių ugdymą. 

Šiaulių rajono mokytojus atvy-
ko pasveikinti Šiaulių rajono savival-
dybės mero pavaduotojas Česlovas 
Greičius, Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduo-

toja Regina Rupšienė, Švietimo ir 
sporto skyriaus vedėjo pavaduo-
tojas Raimondas Galkus, šio sky-
riaus darbuotojai, Kultūros sky-
riaus vedėjas Tomas Vaitkus, sa-
vivaldybės seniūnijų seniūnai. 
Iškilmingoje ceremonijoje pasvei-
kinti rajono mokytojų atvyko sve-
čiai iš Lietuvos Respublikos Sei-
mo – Rima Baškienė ir Liudas 
Jonaitis. 

Šiemet rinkimų komisija 
svarstė penkių rajono mokytojų 
kandidatūras, tarp jų buvo ir 
mūsų gimnazijos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja metodinin-
kė Asta Mazūraitė. Tai universali, 
iniciatyvi, pilietiška, kūrybiška, 
visada turinti minčių ir pasiūlymų 
mokytoja. Tai pedagogė, kuri tai-
ko inovatyvius mokymo metodus, 

naudoja skaitmenines ugdymo aplin-
kas ir sukaupta gerąja patirtimi dali-
jasi su kitais; tai mokytoja, kuri akty-
viai dalyvauja pasaulinėje Microsoft 
programoje „Inovatyvi mokykla“; 
mokytoja, kurios mokiniai nuolat lai-
mi prizines vietas respublikiniuose 
meninio skaitymo, rašinių konkur-
suose ir olimpiadose.  

Savivaldybės administracijos 
Švietimo ir sporto skyrius gimnazijos 
mokytojos Astos Mazūraitės kandi-
datūrą komisijos pritarimu siūlo Lie-
tuvos Respublikos švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijai šalies premijai 
gauti. 

 
Vita Šventickienė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 
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Gimnazijos mokytoja tapo Šiaulių rajono Metų mokytoja 



 

 

Spalio mėnesį net 75 Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai 
turėjo galimybę savo žinias gilinti 
STEAM centro, įsikūrusio Vilniaus 
universiteto Šiaulių akademijoje, la-
boratorijose. 

STEAM ugdymas – vienas 
šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, in-
tegruojantis gamtos mokslus, techno-
logijų ir inžinerijos, matematikos dis-
ciplinas, kūrybiškumą, formuojantis 
mokinių kritinį mąstymą ir problemų 
sprendimo gebėjimus. STEAM pro-
jektas padeda vaikus sudominti inži-
neriniu, gamtamoksliniu ugdymu, yra 
naudingas ir patiems mokytojams. 
Panaudodami skaitmenines ir kito-
kias priemones, mokytojai taip pat 
laisvi kurti, ugdyti kitaip. STEAM 
centre įrengtos biologijos-chemijos, 
fizikos-inžinerijos ar robotikos-IT 
laboratorijos, taip pat yra įrengta ir 
po specializuotą laboratoriją. Labora-
torijose mokiniai gali atlikti įvairius 
tiriamuosius darbus – ir numatytus 
bendrosiose ugdymo programose, ir 
susijusius su regiono specifika ir 
prioritetais. 

Gimnazistų pažintis su ne-
seniai įkurtu centru prasidėjo spa-
lio 14 dieną. Pirmiausia išklausy-
ta Kristupo Saboliaus paskaita 
apie mikroorganizmus. Vėliau, 
apsivilkę baltus chalatus ir susi-
pažinę su saugaus elgesio tai-
syklėmis, mokiniai kibo į darbus. 
Pirmokai gilino žinias  ,,Kristalų 
pasaulio“ srityje, o trečiokai nag-
rinėjo dirbtinį inkstą. Pasak biolo-
gijos ir chemijos mokytojos Lai-
mos Jonušaitės, pirmokai pasijuto 
tikrais chemikais, stebėdami pro 
mikroskopus himalajų ir paprastą-
ją valgomą druską, svogūno lukš-
tą bei dar keletą augalų. Trečiokai 
nagrinėjo, kaip vyksta medžiagų 
filtracija nefrone, gilinosi į koky-
bines reakcijas. Tądien kita pir-
mokų grupė, lydima fizikos mo-
kytojos Violetos Čibinskienės, 
atliko du tiriamuosius darbus: 
„Smėlio bei vandens savitųjų 
šilumų palyginimas“ ir 
„Dirvožemio elektrinio laidumo 
tyrimas“. Mokiniai įtvirtino fizi-
kos pamokų metu įgytas žinias 

apie šilumos kiekį, sužinojo, kodėl 
karštą dieną smėlis labai greitai įkais-
ta, o vakare greitai atvėsta, tačiau jūra 
palaiko tiek dieną, tiek naktį beveik 
pastovią temperatūrą. Antrojo tyrimo 
metu sužinojo, kad kuo dirvožemis 
laidesnis elektros srovei, tuo jame yra  
daugiau druskų, kurių didelis kiekis 
kenksmingas augalams.  

Praktinius darbus „Vaisių ir 
daržovių sulčių tyrimas“ bei „Mielių 
lenktynės“ spalio 18 ir 21 dienomis 
atliko biologijos mokytojos Ingos 
Tarasevičienės mokiniai. Kaip teigia 
pati mokytoja, ši patirtis unikali ne 
tik mokiniams, bet ir jai pačiai: bu-
vo  sudarytos galimybės bent trum-
pam tapti tyrinėtojais, atradėjais, eks-
perimentų veikėjais, jausti asmeninę 
atsakomybę bei ja atsakingai dalytis 
su komandos nariais. Tad laboratori-
jose atlikdami praktinius darbus mo-
kiniai ne tik patobulino įgūdžius, bet 
ir grįžo pažadinę vidinę motyvaciją, 
norą kuo daugiau pamatyti, ištirti, 
nustatyti, patikrinti. 

Spalio 25 dieną grupė antrokų 
kartu su fizikos mokytoja Violeta Či-
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Gimnazistai gilino žinias STEAM centre 



 

 

binskiene atliko praktinį darbą 
„Optinis liežuvis“, kurį sudarė du 
tyrimai. Pirmasis – tai šviesos greičio 
stikle ir stiklo absoliučiojo optinio 
lūžio rodiklio nustatymas, antrasis 
darbas buvo naujas ir įdomus. Stebint 
šviesos ypatingą sklidimą įvairiomis 
šviesai skaidriomis terpėms galima 
sukurti optinį liežuvį, jaučiantį net ir 
mažiausią fruktozės, gliukozės ir (ar) 
sacharozės kiekį įvairiuose kasdien 
mūsų vartojamuose šviesai skaidriuo-
se produktuose. Atliekant šį darbą 
kaip tik ir buvo kuriamas optinis lie-

žuvis, kuriuo galėjo „paragauti“ 
saldintą vandenį, Sprite gėrimą. 
Mokiniams dirbti laboratorijoje 
patiko: praktinės veiklos ugdo 
mokinių motyvaciją ir domėjimą-
si gamtos mokslais. 

STEAM centro laboratoriją 
spalio 26 dieną išbandė ir būrelio 
„Duomenų labirintais“ nariai kar-
tu su informatikos mokytoju To-
mu Tarasevičiumi. Gimnazistai 
atliko praktinį darbą „Raspberry 
PI vaizdo kameros programavi-
mas“. Atlikdami praktinius dar-

bus dirbo komandose, susipažino su 
nauja programavimo kalba, išbandė 
kameros programavimo ypatumus, 
ugdė bendradarbiavimo įgūdžius.   

 
Apibendrintą informaciją pagal 

mokytojų atsiųstą medžiagą parengė 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
Juozas Savickas 
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Spalio 27 dieną oficialiai buvo 
pristatytas Lietuvos STEAM atviros 
prieigos centrų tinklas. Renginyje 
dalyvavo ir mūsų gimnazijos moki-
niai. 

Vilniaus universiteto Šiaulių 
akademijoje įsikūrusiame pirmajame 
šalyje atidarytame regioniniame 

Oficialiai pristatytas Lietuvos STEAM atviros prieigos centrų tinklas 

STEAM centre surengtos 
STEAM penkiakovės varžybos – 
šalies STEAM centrų mokinių 
komandos varžėsi penkiose rung-
tyse, atlikdamos kūrybines už-
duotis. Kamilė Milieškaitė ir 
Mantas Eigirdas (IIIGC klasė) 
robotų kovoje tapo nugalėtojais 

Šiaulių STEAM centre. „Pixel art“ 
užduotį geriausiai atliko ir užėmė 
pirmą vietą ne tik Šiauliuose, bet ir 
respublikoje Erikas Bijeikis (IVGA 
klasė). 

 
Jurgita Kušleikienė, chemi-

jos mokytoja 



 

 

Sveikiname IIGC klasės mokinį 
Kostą Šilingą, 13-oje gamtos mokslų 
olimpiadoje užėmusį antrą vietą. 
Kostas bus apdovanotas Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir spor-
to ministerijos II laipsnio diplomu.  

Olimpiadoje dalyvavo 428 mo-
kiniai, besidomintys gamtos moks-
lais, iki šešiolikos metų amžiaus. 
Konkurso metu buvo sprendžiamos 
testinės ir kompleksinės užduotys, 
sudarytos iš biologijos, chemijos ir 
fizikos tematikos klausimų. I–III vie-
tas laimėję mokiniai dalyvavo atran-
koje į Tarptautinę jaunių gamtos 
mokslų olimpiadą. Atrankoje Kostas 
pademonstravo puikias fizikos, biolo-
gijos ir chemijos žinias ir pateko tarp 
šešių geriausių mokinių, kurie atsto-
vaus Lietuvai 18-oje Tarptautinėje 
jaunių gamtos mokslų olimpiadoje, 
kurią šiemet nuotoliniu būdu gruo-
džio 12–21 dienomis organizuoja 
Jungtinių Arabų Emyratai.  

Mokinį ruošė biologijos moky-
toja Inga Tarasevičienė, chemijos 
mokytoja Jurgita Kušleikienė ir fizi-
kos mokytoja Violeta Čibinskienė.  

Linkime kuo didžiausios sėk-
mės Tarptautinėje jaunių gamtos 
mokslų olimpiadoje. 

 
Violeta Čibinskienė, fizikos 

mokytoja 
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Kostas Šilingas pateko į Tarptautinę jaunių gamtos mokslų olimpiadą 

Gimnazijoje įkurta mokinių bendrovė „KLIGITRA“ 

Mokinių bendrovė „Kligitra“ 
įkurta spalio 1 dieną ir gyvuos iki 
mokslo metų pabaigos. Tai IIIG kla-
sės ekonomistų bendrovė, siekianti 
ateityje išeiti ir už mokyklos ribų, su 
labai draugiška komanda. Mokinių 

jaunąją bendrovę kuruoja gimna-
zijoje dirbantis mokytojas, kuris 
yra parengtas dirbti su programa. 
Mūsų kuratorė – mokytoja Jūratė 
Čaplinskienė. Atsakingi bendro-
vės asmenys: prezidentas Rokas 
Ligutis, rinkodaros vicepreziden-
tė Roberta Lenkovičiūtė, gamy-
bos viceprezidentas Kristupas 
Rofinbergas, finansų viceprezi-
dentas Gabrielis Beniušis. Mes 
startuosime po atostogų, nuomo-
dami powerbank’us, kadangi 
gimnazijoje tikrai pasitaiko, kad 
išsikrauna telefonas ir jo skubiai 
reikia. Kainos tikrai nesikandžios. 

Netolimoje ateityje iš mūsų laukia ir 
daugiau pasiūlymų. Jei domina, kvie-
čiame pasekti mūsų instagram’ą. 
 
 
 
Roberta Lenkovičiūtė, IIIGD klasės 
mokinė 
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Gimnazijos mokytojų išvyka į Kretingos dvaro rūmus, vienuolyną, Žiemos sodą 



 

 

Grupė ketvirtokų gimnazistų 
kartu su savo lietuvių kalbos ir litera-
tūros mokytojomis keliavo poeto Vy-
tauto Mačernio keliais. Aplankė Tel-
šius, kur jaunasis poetas mokėsi gim-

nazijoje, taip pat Žemaičių Kalva-
riją, kur žuvo, ir Šarnelę – Mačer-
nio gimtinę, kuri įkvėpė jį sukurti 
net 200 eilėraščių iš 214. Daug 
sužinojome apie jo šeimą, studijų 

metus, mylimąją. 2021 m. paskelb-
ti  Vytauto Mačernio metais, nes šie-
met jam būtų sukakę 100 metų. 

Jolanta Reimerienė, lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 
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Gimnazistų išvyka Vytauto Mačernio keliais 



 

 

Spalio 21 d. Vilniaus „Laisvės“ 
gimnazija nuotoliniu būdu organiza-
vo Lietuvos ir lietuviškų užsienio 
mokyklų mokinių tiriamųjų ir kūrybi-
nių darbų konferenciją „Knyga – bū-
das pažinti save“. Renginiu buvo sie-
kiama atskleisti kalbos, kultūros ir 
skaitymo svarbą asmenybei bei daly-
tis patirtimi, ugdyti mokinių poreikį 
ir gebėjimus skaitant tyrinėti, dalytis 

atrastomis verty-
bėmis ir visuome-
nei aktualiomis 
temomis, reflek-
tuoti. 
Konferencija susi-
laukė didelio susi-
domėjimo – joje 
dalyvavo moki-
niai iš Vilniaus, 
Trakų, Kauno, 
Šiaulių, Alytaus, 
Klaipėdos, Elekt-
rėnų, Utenos, Pa-
nevėžio mokyklų 
bei Punsko Da-

riaus ir Girėno pagrindinės mo-
kyklos, Punsko Kovo 11-osios 
bendrojo lavinimo licėjaus, Ry-
gos lietuvių vidurinės mokyklos. 
Tarp jų buvo ir dvi mūsų gimna-
zistės – Rasa Griciūtė ir Adrija 
Kačiušytė (IIGA klasė). Gimna-
zistės pristatė pranešimą „Knygos 
reikšmė mano gyvenime“. Net 60 
įvairių pranešimų buvo skaitoma 

penkiose sekcijose, mokiniai pristatė 
ir savo sukurtas literatūros kūrinių 
ekranizacijas, ir mėgstamas knygas, 
diskutavo apie vadovėlius, jaunimui 
skirtų knygų įvairovę, klasikos ir 
šiuolaikinius kūrinius, pristatė mėgs-
tamiausius knygų personažus ir įvai-
rius su skaitymu susijusius tyrimus. 
Konferencijos dalyvius pasveikino ir 
apie skaitymą kaip savęs pažinimą 
kalbėjo poetas, filosofas, dėstytojas 
Liutauras Degėsys, Lietuvos naciona-
linės Martyno Mažvydo bibliotekos 
vyresnioji metodininkė-tyrėja Dalia 
Cidzikaitė papasakojo mokiniams, 
kaip meilė knygoms gali padėti su-
rasti savo tikrąjį gyvenimo kelią, o 
rašytoja Jurgita Barišauskienė aptarė 
knygos ir skaitymo svarbą suaugusių-
jų pasaulyje. 

Gimnazistės teigia likusios pa-
tenkintos šiuo renginiu ir jau galvoja 
apie kitais metais vyksiantį. 

 
Asta Mazūraitė, lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytoja 
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Tarptautinė tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencija „Knyga – būdas pažinti save“ 



 

 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-
nazijos IIGD ir IIIGB klasių mokiniai 
kartu su savo klasių vadovėmis iš 7 
programų, siūlomų Šiaulių r. savival-
dybės etninės kultūros ir tradicinių 
amatų centro, Kultūros pase susirado 
sau tinkančią ir patinkančią programą 
ir rudenėjančiu keliu per naująjį Ven-
tos tiltą nuskubėjo semtis istorijos ir 
kultūros žinių. Mokiniai apie dvarą 
buvo girdėję per lietuvių kalbos ir 
literatūros pamokas, savo žinias buvo  
gilinę per istorijos pamokas. Taip pat 
buvo girdėję, kad nuo seno žmonės į 
dvarą žvelgė skirtingai, kad XVIII a. 
Kristijono Donelaičio poemos veikė-
jai dejavo, kad dvaras juos išnaudoja. 
Kiek kitokį požiūrį į dvarą yra išsakę 
rašytojai Šatrijos Ragana, Vincas 
Mykolaitis-Putinas. Jo roma-
no ,,Altorių šešėly“ pagrindinį veikė-
ją Liudą Vasarį dvaras žavėjo aplin-
ka, prabanga, didžiule biblioteka, iš-
silavinusiais gyventojais. Tad atsira-
do galimybė ir patiems mokiniams 
pamatyti dvarą, jo aplinką iš arčiau, 
dar kartą pagilinti žinias, išgirsti, kaip 
su Gruževskių dvaru Kuršėnuose su-
sijęs Žygimantas Augustas, Steponas 
Pacas, Zigmantas Vaza, iš kur kilusi 
pati Gruževskių giminė. 

Mokinius nustebino, kad šis 
dvaras daugiau kaip 300 metų prik-
lausė Gruževskių giminei, kad išgel-
bėtas nuo visiškos pražūties, nes re-
novuotas. Tai vienintelis Lietuvoje 
likęs leno teisę (t. y. turtas priklauso 

giminei tol, kol yra paveldėtojų) 
turėjęs XIX a. pr. medinės archi-
tektūros šedevras. Ypač malonu 
buvo išgirsti, kad dvaras, naikin-
tas ir naudotas ne pagal paskirtį, 
dabar atkurtas pagal kuršėniškio 
architekto Stuopelio ir jo žmonos 
projektus išlaikant visas nuo 1812 
m. mūsų dienas pasiekusias medi-
nės architektūros tradicijas. 

Apžiūrėję dvare esančią 
Baltąją salę, ponių buduarus, ko-
pėme tarnų ir ponų laiptais į antrą 
dvaro aukštą. Mūsų, ekskursijos 
lankytojų, dėmesį dvare akį trauk-
te traukė Kalendorių muziejaus 
ekspozicija, Joanos Imbrasienės 

autorinių darbų paroda ,,Karpiau 
Jums džiaugsmą“, Kuršėnų mokytojų 
įvairia technika atlikti piešiniai-
paveikslai. Mokiniai džiūgavo pama-
tę savo dailės mokytojos Žygintos 
Ivanavičienės, technologijų mokyto-
jos Alinos Gricienės darbus Gru-
ževskių dvare. Tačiau didžiausio su-
sidomėjimo sulaukė, kaip minėjau,  
ponių buduaras ir arbatos gėrimo ce-
remonija, kurios metu mokiniai galė-
jo paragauti ir garsiojo Kuršėnų vy-
niotinio, sužinoti jo gamybos istoriją, 
pamatyti recepto autorę, konditerę 
Eugeniją Dragūnienę didžiuliame 
televizoriaus ekrane ir vyniotinio re-
ceptą.  

Ačiū Gruževskių dvaro ekspo-
zicijų kūrėjams ir tradicijų puoselėto-
jams, Šiaulių rajono savivaldybės 
etninės kultūros ir tradicinių amatų 
centro direktorei Birutei Poškienei ir 
Informacinio centro vadybininkei 
Linai Šukienei už sutikimą, ekskursi-
ją, įspūdžius ir galimybę pasisemti iš 
dvaro kultūros.  

Džiugu, kad ir Kuršėnuose, ne-
dideliame Žemaitijos mieste, yra kur 
pačiam nueiti ir ką svečiui parodyti. 

Nuotraukų autorė Lina Šukie-
nė, gidė ir Informacinio centro vady-
bininkė  

Raimonda Rumbinaitė, lietu-
vių kalbos ir literatūros mokytoja, 
IIIGB klasės vadovė 
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Rudenėjančiu keliu istorijos ir kultūros žinių 



 

 

Spalio 26-ąją IIIG klasių moki-
nių grupė su kelionių organizatoriais 
„UAB Kelionių centras“ vyko į ilgai 
svajotą kelionę. Pasiryžome per vieną 
dieną aplankyti kuo daugiau objektų.  

Pirmiausia Anykščiuose aplan-
kėme Puntuką. Legenda pasakoja, 
kad Puntuką velnias nešęs užversti 
ant Anykščių bažnyčios durų, bet vos 
išaušus užgiedojo gaidys. Velnias 
numetė akmenį ir pats nusidangino į 
pragarą. Puntuko rytiniame šone ma-
tomi neaiškūs ženklai. Žmonės sako, 
kad tai velnio pirštų įspaudų ženklai. 
Puntukas – antras pagal dydį akmuo 
Lietuvoje. Prieš 13 tūkst. metų pas-
kutiniai ledynai atgabeno jį iš Skan-
dinavijos ir paliko dabartiniame Šile-
lyje. Akmens svoris – 265 tonos. Di-
dingąjį Puntuką, pasak kelionės gido, 
apkabinti bandėme ne tik mes, bet 
tikrai ir mūsų tėvai bei seneliai.  

Pasigrožėjome Anykščių Šile-
liu, vaikštinėdami Medžių lajų taku ir 
apžvalgos bokšte. Medžių lajų takas 
pirmasis takas Baltijos valstybėse ir 
visoje Rytų Europoje, kur galima pa-
sivaikščioti medžių lajų lygyje.  

Buvo įdomu pabuvoti ir apvers-
tame name. Daugumai tai buvo nauja 
patirtis. Nepraleidome progos Anykš-
čių Menų inkubatoriuje pabuvoti erd-

vėje „Cosmos Paukščių Takas“, 
primenančioje kosmosą.  

Atvykę į Anykščius, pir-
miausia aplankėme Siauruko mu-
ziejų. Šimtametės Anykščių siau-
rojo geležinkelio stoties komplek-
se įsikūrusiame Siauruko muzie-
juje – architektūros, technikos ir 
krašto istorijos ekspozicija, išsau-
gojusi praėjusio XX amžiaus dva-
sią. Garvežį „Kukuška”, kitus 
siaurojo geležinkelio riedmenis, 
ryšio ir signalizavimo priemones 
– daug eksponatų šiame muzieju-
je galėjome pamatyti. Stotyje – 
laukiamojo salė, tarpukario Lietu-
vos stoties viršininko kabinetas. 
Išbandėme puikiai veikiantį eks-
ponatą – rankinę dreziną. 

Puikus rudens dienos oras 
leido sustoti prie Kalitos kalno – 
vasaros rogučių trasos. Tai vie-
nintelis toks atrakcionas Lietuvo-
je, viliojantis nusileisti linksmai-
siais kalneliais ir pajusti naujas 
bei netikėtas emocijas. Rogutės 
veikia visus metus. Trasos ilgis – 
500 m, nusileidimo greitis – 40 
km/h. Ne vienas panoro rogutė-
mis pralėkti net po tris kartus. 

Keliaudami iš Anykščių į 
Molėtus, aplankėme Liudiškio 

piliakalnį – „Laimės žiburį“, Jono 
Biliūno antkapinį paminklą. Kelionių 
gidas pasiūlė sugalvoti norą ir tik ta-
da kopti laiptais... O norų juk mes 
visada visi turime! Galutinė mūsų 
kelionės vieta buvo dar arčiau dan-
gaus. Molėtų etnokosmologijos mu-
ziejuje dalyvavome dieninėje progra-
moje „Etnokosmologija – ryšiai su 
kosminiu pasauliu“. Šios programos 
metu per požeminę muziejaus galeri-
ją tarsi per mitologinio medžio šaknis 
kilome aukštyn. Penkiose salėse buvo 
pristatomi skirtingi žmogaus, žmoni-
jos ryšiai su kosminiu pasauliu 
(senieji etniniai ryšiai, pasaulio mata-
vimai, kalendoriai, astronomija, kos-
monautika, nežemiškos gyvybės 
paieška, mūsų civilizacijos ateities 
galimybės). Muziejaus vadovas padė-
jo pajusti muziejaus unikumą, ryšių 
su kosminiu pasauliu įvairovę. 

Ir nors grįžome vėlai, pavargę,  
bet tikrai pilni įspūdžių ir su gera 
nuotaika. „Kartą per metus nukeliauk 
ten, kur dar niekada nesi buvęs.“ Taip 
yra pasakęs Dalai Lama. Ir mes kartu 
tai padarėme!  

Vita Pleskūnienė, IIIGA klasės 
vadovė  
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Anykščiai–Molėtai. Nuo Puntuko, medžių viršūnių – iki dangaus… 



 

 

Nuo pirmųjų rugsėjo dienų tę-
siasi pavasarį prasidėjusio tarptauti-
nio ART MILE projekto veiklos. Tai 
yra bendradarbiavimu grindžiamo 

mokymosi projektas, koordinuojamas 
Japonijos užsienio reikalų ir švietimo 
ministerijų, kuriame kiekviena daly-
vaujanti Japonijos mokykla turi 
partnerę-mokyklą iš kurios nors pa-
saulio šalies. Abi mokyklos visus 
metus nuolatos bendrauja tarpusavyje 
ir gilinasi į vieną iš septyniolikos  
Jungtinių Tautų Organizacijos pas-
kelbtų darnaus vystymosi tikslų 
(DVT). Projekto rezultatas – abiejų  
bendradarbiaujančių mokyklų ko-
mandų sukurtas meno kūrinys, kuris 
atspindi, ką abiejų mokyklų koman-
dos sužinojo ir suprato apie šiandie-
ninio pasaulio problemas ir kaip siūlo 
jas spręsti. Tai yra didelis piešinys, 
kurį pradeda japonų mokiniai, o pa-
baigia jų projekto partneriai iš kitos 
šalies. Po Naujųjų metų į mūsų gim-
naziją atkeliaus pirmoji piešinio dalis 
ir dažai, kuriuos bus naudoję japonų 
mokiniai. Mūsų gimnazistai šį kūrinį 
pabaigs, eksponuos čia, Lietuvoje, o 
po to išsiųs į Japoniją, kur jis taip pat 
bus eksponuojamas ir papildys ART 
MILE projekto kūrinių galeriją.  

Projektą vykdo IIGD klasės 
mokiniai ir jų anglų kalbos, dailės bei 

geografijos mokytojai. Mūsų 
partneriai – Japonijos Amagasaki 
miesto Mukohigashi pagrindinės 
mokyklos visuomenės mokslų 
klubo nariai. Jie pasirinko ketu-
rioliktąją JT darnaus ir tvaraus 
vystymosi temą „Gyvybė vande-
nyse“, o mes – penkioliktąją temą 
„Gyvybė žemėje“. Nuolatos 
bendraujame tarpusavyje, infor-
muojame vieni kitus apie vykdo-
mas projekto veiklas, dalijamės 
tuo, ką sužinojome ir supratome. 

Rugsėjo–spalio mėnesiais 
IIGD klasės mokiniai per geogra-
fijos pamokas daug sužinojo apie 
Japoniją, šios šalies kultūrą, poli-
tinę sistemą ir kitus svarbius daly-
kus, padedančius geriau pažinti 
mūsų projekto partnerių šalį ir 
suprasti jų gyvenimo aktualijas. 
Per anglų kalbos pamokas olimpi-
nės savaitės metu dirbdami gru-
pėse mokiniai rengė ir pristatė 
vieni kitiems SWAY pateiktis 
apie Japonijoje vykusių žiemos ir 
vasaros olimpinių žaidynių istori-
ją ir japonų sportininkų pasieki-
mus, apie Tokijo 2020 olimpines 
bei parolimpines žaidynes ir japo-
nų sportininkų pasiektus rezulta-
tus. 

Spalio 7 d. vyko integruota 
geografijos ir anglų kalbos pamo-
ka „Žemė pavojuje. Ką galime 
padaryti?“. Šioje pamokoje pa-
kartotos ir įtvirtintos žinios apie 
visą mėnesį nagrinėtas ekologines 
problemas. Dirbant grupėse buvo 

aptartos pagrindinės problemos, susi-
jusios su mūsų projekto tema 
„Gyvybė žemėje“: miškų nykimas, 
dykumėjimas, dirvožemio erozija ir 
biologinės įvairovės nykimas. Kiek-
viena grupė aptarė, kokių veiksmų 
reikia imtis patiems bei raginti kitus 
tai daryti, kad kuo greičiau būtų 
sprendžiamos šios problemos, daran-
čios milžinišką įtaką viso pasaulio 
gyventojų ateičiai. Pagrindinė visų 
problemų priežastis – klimato kaita, 
sukelta žmogaus veiksmų.  

Šioje pamokoje mokiniai  susi-
pažino su Europos Komisijos siūlo-
mu veiksmų planu, padedančiu keisti 
savo kasdienius įpročius ir prisidėti 
prie kovos su klimato pokyčiais. 
Kiekvienas mokinys išsirinko du 
veiksmus, kuriuos stengsis nuolatos 
kartoti, kol išsiugdys tvirtą įprotį, ir 
pasirašė ketinimų protokolą. Po ru-
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Tarptautinis ART MILE projektas tęsiasi 



 

 

dens atostogų pradėsime vykdyti šią 
akciją, kuri vadinasi „Keiskis ir 
keisk“. Ji tęsis iki šių metų pabaigos.  

Spalio 14 d. įvyko antrasis nuo-
tolinis vaizdo susitikimas su mūsų 
partneriais iš Japonijos, kurio metu 
vieni kitiems papasakojome apie 
vykdomas projekto veiklas ir aptarė-
me, ką, vykdydami šį projektą, supra-
tome apie klimato kaitos padarinius ir 
ką norėtume pasakyti kitiems žmo-
nėms, kad ir jie suprastų, jog reikia 
keistis, kad visi kartu pasiektume tei-
giamų pokyčių ir prisidėtume prie 
geresnės ateities kūrimo. Susitikimo 
metu atsakėme į klausimus, kuriuos 
uždavėme vieni kitiems. Mūsų drau-
gams buvo įdomu sužinoti apie turis-
tų dažniausiai lankomas vietas Lietu-
voje, apie japoniškus produktus, par-
duodamus mūsų šalies prekybos 
centruose ir apie Lietuvoje naudoja-
mas transporto priemones. O mes 
sužinojome apie japoniškas arbatos 
gėrimo tradicijas ir apie Amagasaki 
miestą. 

Susitikimas baigėsi bendru šo-
kiu. Mūsų projekto partneriai mus 
mokė šokti pagal japonų jaunimo 
mėgstamos korėjiečių grupės BTS 
atliekamą muziką. 

 
Sigita Každailytė, anglų kalbos 

mokytoja 
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Jubiliejinis projekto renginys 

Gimnazija vykdo tarptautinį 
projektą, kuris tęsiasi net 25 metus. 
Tai projektas „Viena šalis – viena 
mokykla“. Projekto partnerė – Japo-
nijos Nagano miesto Imoi pradinė 
mokykla. Kai Nagano miestas ruošė-
si 1998 metų žiemos olimpinėms žai-
dynėms, ši mokykla buvo gavusi už-
duotį surasti mokyklą Lietuvoje, ku-
rios mokiniai padėtų kuo daugiau 
sužinoti apie Lietuvą ir pasiruošti 
susitikimui su Lietuvos olimpinės 
komandos atstovais Nagano olimpia-
dos metu. Susirašinėjome, keitėmės 
suvenyrais, mokinių dailės darbais, 
organizavome parodas. Mes taip pat 

labai daug sužinojome apie Japo-
niją. O vykstant 1998 metų olim-
piadai mūsų projekto partneriai 
labai svetingai priėmė Lietuvos 
olimpiečius. 

1999 metais Lietuvos tauti-
nis olimpinis komitetas pakvietė 
Nagano miesto savivaldybės ats-
tovus ir Imoi mokyklos mokytojų 
bei mokinių delegaciją atvykti į 
Lietuvą. Vieną popietę svečiai 
viešėjo mūsų gimnazijoje. Tai 
buvo neužmirštamas susitikimas. 
Jis dar labiau sustiprino mūsų 
draugystę. Kasmet buvo keičia-
masi mokinių piešiniais ir jų su-

kurtais suvenyrais. Viskas, kas yra 
atkeliavę iš Imoi mokyklos, yra sau-
goma gimnazijos muziejuje.  

Šiuo metu Imoi mokyklai vado-
vauja direktorius Hirokazu Fujimaki, 
kurio iniciatyva šiais, jubiliejiniais, 
metais pradėjome daug intensyviau 
bendrauti. Birželio 8 d. įvyko abiejų 
mokyklų vadovų ir projekto koordi-
natorių nuotolinis susitikimas. Po va-
saros atostogų ėmėme planuoti moki-
nių susitikimą. Jis įvyko spalio 21 d. 
naujai įrengtoje hibridinėje klasėje. 
Su Imoi pradinės mokyklos moki-
niais, kurių iš viso šiais metais yra tik 
19, susitiko IIGD klasės gimnazistai, 



 

 

kurie, vykdydami kito, ART MILE, 
projekto veiklas, jau nemažai žino 
apie Japoniją. Taigi, ir šį kartą pati-
kėjome teisę šios klasės mokiniams  
būti mūsų gimnazijos ambasadoriais. 
Susitikime dalyvavo abiejų mokyklų 
direktoriai, mūsų gimnazijos direkto-
riaus pavaduotojai ir abiejų mokyklų 
mokytojai, dalyvaujantys projekto 
veiklose. Imoi mokyklos direktorius į 
šį susitikimą pakvietė ypatingą svečią 
– Nagano miesto savivaldybės atsto-
vą, kuris 1999 metais lankėsi mūsų 
gimnazijoje. Jis pasidalijo prisimini-
mais apie kelionę į Lietuvą ir šiltą 
susitikimą su mūsų gimnazijos moki-
niais bei mokytojais tą neužmirštamą 
1999 metų birželio dieną. 

Ankstų spalio 21 dienos rytą 
(Japonijoje tuo metu jau buvo popie-
tė) susitikimą pradėjo Imoi pradinės 
mokyklos direktorius Hirokazu Fuji-
maki. Po jo pasakytos kalbos prisista-
tė Imoi mokyklos mokiniai. Jie pag-
rojo būgnais ir padainavo savo mo-
kyklos dainą. Tuomet prisistatė  
mūsų gimnazistai – IIGD klasės mo-
kiniai ir mūsų abiturientai Ema Sto-
nytė bei Arnoldas Žebrauskas, kurie 
pasveikino susitikimo dalyvius lietu-
višku muzikiniu kūriniu. Po to moki-

niai atsakinėjo į klausimus, kuriuos, 
ruošdamiesi susitikimui, buvo nu-

siuntę vieni kitiems. Jie sužinojo 
apie valgius, kuriuos mėgsta japo-
nai ir lietuviai, apie Imoi mokinių 
ir mūsų gimnazistų užklasinę 
veiklą bei apie savo šalių įžymius 
žmones. Japonų mokiniai norėjo 
sužinoti, ar Lietuvoje yra kokių 
nors dalykų, susijusių su Japonija. 
Rokas Kazelskis papasakojo apie 
visų lietuvių žinomą ir gerbiamą 
Chiune Sugiharą, Japonijos diplo-
matą, Antrojo pasaulinio karo 
metu dirbusį Lietuvoje, kuris iš-
gelbėjo tūkstančius Lietuvos žydų 
nuo mirties, išduodamas jiems 
Japonijos vizas. Rokas papasako-
jo apie šio tauraus žmogaus atmi-
nimo įamžinimą Lietuvoje, apie 
sakurų parką Vilniuje, apie Lietu-
vos vakaruose esantį didžiausią 
Europoje japonišką sodą, apie 
japonišką maistą, kurį galima ras-
ti Lietuvos prekybos centruose. 
Dėkojame Rokui ir jo klasės 

draugėms, atsakiusioms į japonų mo-
kinių klausimus: Vestai Jarašiūnaitei, 
Medai Kaubrytei, Paulinai Miliaus-
kaitei ir Ugnei Lideikytei. Ačiū Neri-
jai Daukintytei, kuri pasakė padėkos 
žodį šio jubiliejinio susitikimo orga-
nizatoriams ir dalyviams ir abiejų 
mokyklų mokytojams už išsaugotą 
ilgametę mokyklų draugystę, kurią 
šiandieniniai mokiniai suvokia kaip 
nuoširdžios tikros draugystės pa-
moką.  

Susitikimą baigė mūsų gimna-
zijos direktorė Dalia Tamoševičiūtė. 
Ji šį ilgametį tarptautinį projektą api-
būdino kaip vieną iš mūsų gimnazijos 
sėkmės istorijų ir pasidžiaugė mūsų 
draugų iniciatyva atnaujinti ir suin-
tensyvinti bendravimą ir bendradar-
biavimą padedant šiuolaikinėms tech-
nologijoms. Tai buvo puikus projekto 
„Viena šalis – viena mokykla“ ir 
mūsų mokyklų draugystės 25-mečio 
paminėjimas. Kaip baigdama pasakė 
mūsų direktorė, tikimės, kad kada 
nors ateis diena, kai Lauryno Ivinskio 
gimnazijos ir Imoi pradinės mo-
kyklos mokiniai ir mokytojai susitiks 
gyvai. O kol tai įvyks, ir toliau tęsime 
bendravimą ir bendradarbiavimą pa-
dedant technologijoms.  

Valdonė Verseckienė, projekto 
koordinatorė 
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Japonų mokinukų nuotraukos, padarytos 
pristatant projektą, ką jie mėgsta ir kas jiems 
įdomu 



 

 

Spalio 20 dieną gimnazijoje 
buvo minima UNESCO paskelbta 
Pasaulinė statistikos diena.  

IIIG klasių mokiniams ekono-
mikos pamokos metu vyko nuotolinis 
susitikimas su VMI darbuotoja.  
Gimnazistai dalyvavo paskaitoje 
„Mokesčiai mano gyvenime“. Prane-
šėja Indrė Borusienė, Šiaulių apskri-
ties valstybinės mokesčių inspekcijos 
Mokestinių prievolių departamento 
III skyriaus vyriausioji specialistė. 

Susitikimo iniciatorė ir organi-
zatorė matematikos ir ekonomikos 
mokytoja Jūratė Čaplinskienė. 

Tos dienos matematikos pamo-
kose buvo integruojamos temos, susi-
jusios su statistika. 

Ruošdamiesi paminėti Pa-
saulinę statistikos dieną, gimnazi-
jos abiturientai, besimokantys 
ekonomikos, vykdė statistinį tyri-
mą „Darbas vasarą“. Šio tyrimo 
metu buvo apklausti mūsų gimna-
zijos II–IVG klasių mokiniai. 
Klausimai buvo apie darbus, ku-
riuos jaunimas dirbo vasaros atos-
togų metu. O 2021 metų rugsėjo 6 
dieną vyko respublikinis statisti-
kos egzaminas „Faktai – ne gan-
dai 2021“. Jėgas išbandė 28 mūsų 
mokyklos abiturientai. Ši iniciaty-
va buvo skirta paminėti rugsėjo 6 
dieną – Lietuvos statistikos dieną 
ir Lietuvos statistikos departa-
mento 102-ąjį gimtadienį. 

Statistikos egzamino tikslas 
parodyti, kaip statistika atspindi 
mūsų kasdienį gyvenimą, padėti sup-
rasti ir interpretuoti skaičius, didinti 
visuomenės statistinį raštingumą ir 
paskatinti rinktis tik patikimus infor-
macijos šaltinius. 

 
Leonida Lukaitė, matematikos 

mokytoja  
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Spalio 20-oji – Pasaulinė statistikos diena 

Jaunieji gimnazijos ekonomistai 
atliko apklausą, kurios metu buvo sie-
kiama išsiaiškinti mokinių darbo vasa-
rą subtilybes, bei tyrimą remiantis jos 
rezultatais,.  

Apklausos metu sužinojome, jog 
daugiau nei pusė ją užpildžiusių moki-
nių dirbo vasarą. Didesnę dalį besidar-
bavusių sudarė merginos. Responden-
tai pasidalijo vietovėmis, kuriose teko 
dirbti – vyrauja pajūrio regionas, taip 
pat neatsilieka ir Šiaulių rajonas. Dau-
giausia mokiniai dirbo aptarnavimo 

Statistinis tyrimas apie mokinių darbą vasarą 

sektoriuje: kavinėse, parduotuvė-
se, kitose įstaigose, kuriose užė-
mė pagalbinio darbuotojo parei-
gas. Didžioji dalis mokinių dirbo 
už valandinį atlyginimą, kuris 
vidutiniškai siekė nuo 3 iki 5 eu-
rų. Vieno iš respondento teigimu, 
didžiausia valandinė alga siekė ir 
11 eurų. Iš apklausos rezultatų 
galima spręsti, jog mokiniai 
darbui skiria du vasaros mėne-
sius, taip rasdami balansą tarp 
poilsio ir papildomų pajamų. Ga-

lima pasidžiaugti, jog didžioji dau-
guma atsakiusiųjų ruošiasi dirbti ir 
ateinančią vasarą. Apklaustieji teigė, 
kad didžiausią motyvaciją teikia at-
lygis bei naujos pažintys. 
Jaunieji gimnazijos ekonomistai dė-
koja visiems, atlikusiems apklausą. 
 

Kipras Kunigėlis, IVGD kla-
sės mokinys 

 

Spalio pradžioje gimnazijoje 
vyko susitikimas su aplinkosauginin-
ke, asociacijos ,,Gyvas miškas“ koor-
dinatore Auste Juozapaityte. Tai pui-
kus jauno žmogaus, turinčio patirties 
gamtos išsaugojimo veikloje, pasida-
lijimas patirtimi. Pasak Austės, aplin-
kosaugoje negali būti vedlio, kiekvie-
nas turi būti atsakingas už save ir už 
bendruomenę. 

Mokiniai susipažino su miško 
terapija, išsiaiškino šiuolaikinių mies-
tų problemas, aptarė žalių miestų idė-
jas. Pristatymo metu argumentuotai 
buvo įvardyti didžiausi Lietuvos re-
sursai: miškai, tyras oras ir vanduo.  
Ne kartą susitikimo metu akcentuota, 

EKO žinutė paskleista 

kad ryšys su gamta mūsų imuni-
nės sistemos garantas. Dėl gali-
mybės susitikimą organizuoti 
nuotoliniu būdu, susitikime daly-
vavo visos Kuršėnų miesto bend-
rojo ugdymo mokyklos.  

Lauryno Ivinskio gimnazi-
jos IIIG klasių mokiniams per 
ekonomikos pamoką buvo skirta 
kūrybinė užduotis. Sugeneruotos 
mokinių idėjos leidžia manyti, 
kad EKO žinutės paskleistos ir 
grįžtamasis ryšys yra.    

 
Ramunė Jocienė, Šiaulių 

rajono turizmo ir verslo informa-
cijos centro vadybininkė 
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Gimnazijoje vyko socialinė veikla – bendruomenė gražino aplinką 
 
Už gėles dėkojame gėlininkei Ingai Jankauskienei. 



 

 

Tarptautinė elektronikos atliekų 
diena skirta kuo plačiau informuoti 
visuomenę apie elektros ir elektroni-
nės įrangos atliekų tvarkymo, jų su-
rinkimo ir perdirbimo problemas. Šią 
dieną Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-
nazijos IG klasių mokiniai dalyvavo 
nuotoliniame aplinkosauginiame se-
minare-diskusijoje „Elektros ir elekt-
roninės įrangos, baterijų ir akumulia-
torių atliekų tvarkymas, priėmimo 
vietos, šių atliekų atskiro surinkimo 
būtinybė, žalingas poveikis aplinkai 
bei žmonių sveikatai“. Mokiniai susi-
pažino su informacija apie elektroni-
kos atliekų rūšiavimą Lietuvoje žiū-
rėdami reklaminį filmuką. Mokiniai 
prisiminė, kaip rinko elektronikos 
atliekas, mokydamiesi kitose ugdymo 
įstaigose, pasidalijo patirtimi, kaip 
sekėsi rinkti nebenaudojamas elektro-
technikos priemones. Mūsų gimnazi-
jos mokiniai jau kelerius metus akty-
viai dalyvauja projekte „Mes rūšiuo-
jam“. Mokiniai sužinojo, kad netin-
kamus naudoti elektros ir elektroni-

nės įrangos prietaisus gali tvarkyti 
tik asmenys, turintys tam teisę. At-
liekų tvarkytojai, prieš ardydami 
elektroninę įrangą, ją pirmiausia 
nukenksmina. Prietaisai, netinkami 
pakartotiniam naudojimui, keliauja 
perdirbimui. 

Kur galima priduoti elektros 
ir elektroninės įrangos prietaisus, 
kurie yra nebepataisomi? Visą in-
formaciją apie atliekas, jų pridavi-
mo vietas ir sąlygas rasite interneto 
svetainėje www.atliekos.lt. Nebe-
naudojamus prietaisus mūsų gimna-
zijoje du kartus per metus galima 
atnešti gamtos mokslų mokytojams. 

Švęsk šią dieną ir tu – nerei-
kalingą, bet dar veikiantį daiktą 
perleisk kitiems! Neveikianti prie-
taisą atiduok perdirbimui! 

 
 

Aušra Nemunaitė-Makaravičienė 
ir Violeta Čibinskienė, fizikos mo-
kytojos   
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Spalio 14-oji Tarptautinė elektronikos atliekų diena 

Nuo 1997 metų Lietuva akty-
viai dalyvauja UNESCO Asocijuotų-
jų mokyklų tinkle. Jam priklauso 15 
Lietuvos mokyklų.  

Lauryno Ivinskio gimnazija 
viena pirmųjų įsijungė į šią veiklą. 
UNESCO Asocijuotosios mokyklos 
vardą turinčios Lietuvos mokyklos 
vykdo įvairius kultūros paveldo, ap-
linkosaugos, švietimo, mokslo, tai-
kos, kultūros įvairovės, tolerancijos 
puoselėjimo projektus, susijusius su 
UNESCO veikla, dalyvauja įvairiuo-
se vietiniuose, nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose projektuose, taip pat 
skelbia minimas tarptautines dienas. 
Spalio 13-oji – Tarptautinė stichinių 
nelaimių prevencijos diena.  

Šią dieną gimnazijoje paminė-
jome žiūrėdami ir aptardami fil-
mą ,,Kaip pasiruošti stichinėms ne-
laimėms“. Filmą kūrė mūsų kolegos 
iš Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazi-
jos. Filme puikiai pavaizduotas 
stichinių nelaimių mastas pasaulyje 
ir Lietuvoje, pateikiama daug nau-

Tarptautinės stichinių nelaimių prevencijos dienos minėjimas 

dingų patarimų. Jei nedalyvavote 
pamokoje, galite tuo įsitikinti sava-
rankiškai pažiūrėję filmą  
Kaip pasiruošti stichinėms nelaimėms 

(su subtitrais) - YouTube  
 

https://www.youtube.com/watch?v=H4L-l-SNODE
https://www.youtube.com/watch?v=H4L-l-SNODE
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AR ŽINAI, KAD... 
 
pamokos prasideda 8.00 val.? 
 
į pamokas vėluoti draudžiama? 
nuo rugsėjo 1-osios kasdien, išskyrus 
penktadienius ir gegužės mėnesį, dėvi-
ma gimnazisto uniforma? Daugiau 
informacijos 
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-
puslapiai/projektai/uniforma  
 
mokiniai privalo laikytis gimnazisto 
elgesio taisyklių? Daugiau informaci-
jos 
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-
puslapiai/projektai gim_elg_tais  

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

parama-gimnazijai 

Gimnazijos laikraščio „KLIGietis“ redaktorė ir maketuotoja lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Mazūraitė 
 
Žurnalistas – IVGD 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
http://www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-puslapiai/projektai/gim_elg_tais
http://www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-puslapiai/projektai/gim_elg_tais
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

