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Iškovotas bronzos medalis 18-oje Tarptautinėje jaunių gamtos mokslų olimpiadoje
Sveikiname IIGC klasės mokinį
Mokinį ruošė biologijos leikienė ir fizikos mokytoja Violeta
Kostą Šilingą, 18-oje Tarptautinėje mokytoja Inga Tarasevičienė, Čibinskienė.
jaunių gamtos mokslų olimpiadoje chemijos mokytoja Jurgita Kušiškovojusį bronzos medalį.
Gruodžio 12–21 dienomis vyko
18-oji Tarptautinė jaunių gamtos
mokslų olimpiada, kurioje Lietuvos
delegacija pelnė 6 bronzos medalius.
Mokiniai varžėsi su daugiau nei 300
penkiolikamečių iš 60-ies pasaulio
valstybių. Dalyviai individualiai atliko biologijos, chemijos ir fizikos žinių reikalaujančias užduotis: testą ir
teorines užduotis. Sudaryta šešių mokinių komanda iš visos Lietuvos įvykdė praktinę užduotį. Šią olimpiadą organizavo Jungtiniai Arabų Emyratai ir tai yra pirmoji olimpiada, organizuota hibridiniu būdu: komandos
vadovai olimpiados metu buvo Dubajuje arba Kaune, o mokiniai užduotis
atliko Vilniuje. Bronzos medalį Lietuvai pelnė Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos antrokas Kostas Šilingas.
Nuotrauka renginio organizatorių (https://olimpiados.lt/straipsniai/tarptautineje-jauniugamtos-mokslu-olimpiadoje-lietuviai-pelne-6-bronzos-medalius)

Sėkmė STEAM konkurse ,,Mūsų eksperimentas“
Lietuvos mokinių neformalusis
švietimo centras organizavo STEAM
konkursą ,,Mūsų eksperimentas“. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazijos
IIIGC klasės komanda (Samira Valauskaitė, Eglė Maižvilaitė, Martynas
Pikelis), vadovaujama mokytojos
Laimos Jonušaitės. Už darbą ,,Oro
užterštumo tyrimas Kuršėnuose“ laimėta trečioji vieta. Ši tiriamoji veikla
Šiaulių rajono savivaldybės finansuoto projekto ,,Aš noriu žinoti, kokiu
oru kvėpuoju“ tąsa. Dėkojame Šiaulių r. savivaldybei už projekto finansavimą. Taip pat esame dėkingi ir
įmonei ,,Geomina“, kurios gautus
Kuršėnų oro taršos duomenis analizavome, lyginome.
Tiriamoji veikla buvo paprastesnė nei profesionalų. Oro užterštumą tyrėme penkiose Kuršėnų vietose
pagal kerpių bioindikatorines rūšis,
klevo lapų juodulių (grybo Rhytisma
acerinum) testą ir pagal metalo korozijos rodiklius. Džiaugiamės, kad
mūsų ir įmonės ,,Geomina“ tyrimo

rezultatai buvo panašūs. Šiame darbe
įamžinome ir Kuršėnuose augančius
ąžuolus, gamtos paminklus.

Laima Jonušaitė, mokytoja
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Paskelbti S. Anglickio poezijos ir V. Vitkausko jaunųjų filologų konkursų rezultatai
Gruodžio mėnesį paskelbti
dviejų regioninių konkursų – S. Anglickio poezijos ir V. Vitkausko jaunųjų filologų – nugalėtojai.
Stasio Anglickio poezijos konkurse 5–9 klasių grupėje Patricijai
Norkutei (IGB klasė) paskirta pirma
vieta (mokytoja Asta Mazūraitė), Godai Kulikauskaitei (IGC klasė) – antra vieta (mokytoja Raimonda Rumbinaitė). 10–12 klasių grupėje Arnoldui
Žebrauskui (IVGC klasė) paskirta
pirma vieta (mokytoja Raimonda
Rumbinaitė), Eglei Ambrožaitei
(IVGB klasė) – antra vieta (mokytoja
Vita Šventickienė), Pijui Milašiui
(IIIGB klasė) – trečia vieta (mokytoja
Raimonda Rumbinaitė).
Vytauto Vitkausko jaunųjų filologų konkurse pirma vieta paskirta

Kostui Čaplinskui (IVGB klasė),
antra – Eglei Ambrožaitei (IVGB
klasė). Jų mokytoja Vita Šventickienė. Trečia liko IVGC klasės
mokinė Ema Stonytė (mokytoja
Raimonda Rumbinaitė).
Baigiamasis renginys vyko
nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Renginyje dalyvavo gausus
būrys svečių, konkursų dalyviai,
jų tėvai (rūpintojai), mokytojai.
Dovanas ir padėkas mokiniams bei jų mokytojams įteikė
vėliau gimnazijoje apsilankiusi
Lietuvos Respublikos Seimo narė
Rima Baškienė kartu su padėjėja
Ada Grakauskiene. Nepamiršo
gimnazistų ir Šiaulių rajono savivaldybė. Gimnazijoje lankęsi
Šiaulių rajono savivaldybės mero

pavaduotojas Česlovas Greičius,
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiosios specialistės Vitolda Dovidauskienė ir Diana Martinaitienė S. Anglickio ir V. Vitkausko konkursų laureatams įteikė savivaldybės premijos
sertifikatus, padėkas jų mokytojams,
konkurso dalyviams.
Sveikiname konkursų dalyvius
ir linkime, kad kūrybos mūza jų neapleistų dar labai ilgai.
Asta Mazūraitė, lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja
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Esė / rašinio / laiško konkursas, skirtas gimnazijos 40-ečiui
Spalio pradžioje gimnazijos
lituanistai paskelbė esė / rašinių /
laiško rašymo konkursą.
Konkurso tikslai – skatinti
domėtis gimnazijos istorija bei ją
suaktualinti; prisiminti joje dirbusius
mokytojus ir buvusius gimnazijos
mokinius; ugdyti konkurso dalyvių
kūrybinį ir kritinį mąstymą, didinti
kultūrinį sąmoningumą, skatinti
didžiavimąsi
savo
mokykla.
Dalyvauti šiame konkurse buvo
kviečiama
visa
gimnazijos
bendruomenė
(I–IV
gimnazijos
klasių mokiniai, jų tėvai (rūpintojai),
buvę mokiniai, buvę ir esami
mokytojai).
Skelbiame kelis rašinius.

Mamos prisiminimai apie
mokyklą

Mano mamai ši mokykla
buvo kaip antrieji namai, o ypač
miela buvo jos klasė, apie kurią ji
man ir papasakojo.
Kai išklausiau mamos, ir
pati panorau tokių šiltų santykių
su savo klasiokais. Žinoma, sužinojau daug įdomių detalių ir apie
santykius su griežta, bet nuostabia
auklėtoja, kuri šią klasę mylėjo
kaip savo vaikus. Kaip mama minėjo, į auklėtojos pamoką ji eiti
bijojo, bet dar labiau baiminosi į
ją nenueiti.
Tačiau pasibaigus matematikos pamokai (jos auklėtoja
dėstė matematiką) viskas pasikeisdavo: pokalbiai darydavosi
atviri ir nuoširdūs, bendravimas
Gerb. Mokykla,
malonus ir šiltas, pasikalbėjimų
temos pačios įvairiausios. Mamos
labai Tavęs ilgiuosi. Dar ir klasė buvo pirmoji gimnazistų
dabar prisimenu, kaip pirmuosius laida, todėl ant auklėtojos Zofijos
žingsnius nedrąsiai žengiau per Tavo Zorienės jie pykti negalėjo, nes ir
durų slenkstį. Buvau labai mažytė, tik patys suprato, kokia didelė atsapirmokėlė, mažais žingsneliais žengi- komybė slegia jų visų pečius.
anti į plačią mokslo šalį. Tu man bu- Kaip ir minėjau prieš tai, pasibaivai tarsi antrieji namai, o mokytoja, gus matematikos pamokai jų aukkuri padėjo nesuklupti painioje mok- lėtoja tapdavo labai artima drauslo karalystėje, atstojo geriausią ge. Visa klasė po šokių būrelio
mamą.
pavargę ir alkani nueidavo pas
Dėkoju Tau už suteiktas ži- auklėtoją į namus, kuriuose ji sanias, įvairiausius prisiminimus, už vo auklėtinius vaišindavo lašinunuotykius, patirtus kartu su klasės kais. Bet prieš tai jie būtinai turėdraugais, už nerūpestingą juoką, davo auklėtojai prieš langus panuostabius draugus ir už galimybę dainuoti serenadą. Valgydavo jie
judėti į priekį, savarankiško gyveni- ne tik lašinius. Jie susiplanuodavo
mo link. Labai tikiuosi, kad ir toliau visą savaitgalį praleisti auklėtojos
suteiksi džiaugsmo savo mažiesiems namuose ir ten draugiškai virdavo
mokiniams (ne tik mažiems, bet ir cepelinus, o vėliau su pasimėgapaūgėjusiems), vesi juos doros takais vimu juos kirsdavo. Beverdant ir
ir pasirūpinsi, kad jie išeitų į platų bevalgant cepelinus kiek daug
pasaulį su Tavo mokytojų pagalba. kalbėtasi, juokauta!..
Kiek begalinės meilės ir pastangų jie
Išklausiusi mamos prisiįdeda augindami mažas sielas!
minimų, kurių yra begalė, pagalAčiū tariu Tau, mano mo- voju, kaip jiems buvo smagu. Bet
kykla, už rūpestį, begalinę meilę ir truputį ir nuliūstu, nes žinau, kad
pastangas užauginti mus dorais pilie- šiais laikais tokių dalykų nebebūčiais, įdomiomis asmenybėmis, tie- na, nes vaikų požiūris į mokyklą
siog gerais žmonėmis. Gyvuok ilgai yra visiškai kitoks, nei buvo tada.
ir laimingai! Su 40-uoju gimtadieniu!
Agota Mikolaitytė, IIGD klasės
Tavo mokinė Žaneta mokinė

Miela mokykla,
užaugau, palikau Tave ir išėjau
į platų savarankiško gyvenimo kelią.
Išėjau jau senokai, o prisiminimai
liko... Tuo metu svajojau kuo greičiau baigti mokslus, o dabar daug ką
atiduočiau, kad galėčiau vėl tai išgyventi, ką teko tuomet, sėdint mokykliniame suole. Vienas iš nostalgiškiausių mokyklinio gyvenimo prisiminimų – pačios skaniausios bandelės su džemu ir cinamonu, kurias parduodavo valgyklos gale. Stovėdavome eilėje ir laukdavome, ar dar liks
tų... su džemu.
Atmintyje knibžda ir prisiminimai apie Tavo mokytojus. Štai matematikos mokytoją prisimenu visada
su gražia šukuosena. Ji po skambučio
užrakindavo klasės duris, ir į pamoką
tada spėjo, kas spėjo. Rusų kalbos
mokytoja atmintyje iškyla su nuostabiais sveikuoliškais pasakojimais,
kaip bėga rytais į lauką basomis.
Chemijos mokytoja, prisimenu, rašydavo dešimtukus už tai, kad į sąsiuvinį nupiešdavau varlę. Muzikos mokytoja buvo labai gera, nes leisdavo patiems pasirinkti muziką ir padėdavo
solfedžiuoti per atsiskaitymus. Biologijos mokytojo visi bijodavome, nes
jis buvo labai griežtas. Bet vis tiek
drąsos užtekdavo nusirašinėti.
Smagūs prisiminimai užplūsta
ir iš klasės gyvenimo. Prisimenu,
kaip prieš kūno kultūros pamokas
(kartais ir po pamokos) drabužinėje
berniukai laikydavo duris, įstūmę
vieną iš berniukų pas mergaites.
Labai džiaugiuosi galėdamas su
Tavimi pasidalyti mielais savo prisiminimais.
Su meile,
buvęs mokinys L. K.
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niausiai girdime iš suaugusiųjų?
Taigi... Aš nesuprantu, kodėl mes,
žmonės, tokie keisti... Kol turime
– nenorime, nekenčiame, bėgame.
2021- ųjų rugsėjis. 40 metų Kai išeiname ir paliekame – ilgiprabėgo nuo tos dienos, kai mokykla mės. Įdomus tas gyvenimas...
atvėrė duris. Sakau mokykla, nes gim- Mokykla, aš tavęs labai norėčiau
nazija ji pavadinta tik 1998-ųjų spal- dar šio to paklausti. Žinau, kad
vingąją gegužės 28 - ąją. Dabar tik kai tik pradėjai savo kelią 1981mąstau ir bandau suvokti, kiek istori- aisiais, čia mokėsi beveik 800
jos pėdsakų čia, bandau parašyti savo mokinių! Aš negaliu patikėti ir
Mokyklai ne eilėraštį, ne rašinį, o įsivaizduoti, kad net 762 mokiniai
laišką.
gyveno Tavimi, siekė savo tikslų,
Mylima mokykla,
o Tavo triūso ir pastangų dėka
kaip Tu jautiesi, sulaukusi jau atrado save... Dabar gimnazijoje
gražaus jubiliejaus? Ar prisimeni, mokosi apie 400 mokinių. Aš irgi
kiek veidų, kiek žvilgsnių lėkte pralė- Tavo vaikas. Gaila, kad Tavo vaikė per Tavo gyvenimą? Ir taip kas- kų, Gimnazija, šiandien mažiau.
dien ratu ratu... Kas rytą eidama tuo Tiesiog neįtikėtina! Jau dabar atpačiu takeliu pas Tave, pravėrusi rodo, kad mūsų labai daug, tačiau
savo mokyklos duris, jaučiu, kiek jaučiu, kaip būdavo ir yra smadaug mums pasakoja šio pastato sie- gu... Įvairūs renginiai, diskotekos,
nos... Tik tereikia įsiklausyti ir išgirs- šventės, kalėdiniai žiburėliai... O
ti. Jos alsuoja praeitimi, atnešdamos kur dar 7 fakultatyvai ir net 25
mums prisiminimus, šviesos akimir- būreliai. Lankant juos, mokiniams
kas, pasakytus žodžius. Ach, Tau net niekad nebūdavo nuobodu, ar ne?
nereikia kalbėti, nes viskas, ką nori Kaip tu sugebėjai atrasti tiek jėgų
pasakyti, paliečia tuos, kurie išgirsta suprasti kiekvieną žmogų, ir, perširdimi. Kiek daug tokių širdžių įsi- duodama mokslo žinią, užauginti
leidai į savo širdį?.. Kiek daug nuo- iš mažų sėklyčių nuostabius ryšširdžių žodžių Tave lydėjo... Ir tie 40 kius žiedus – mus, mokinius?
metų, lyginant su visu gyvenimu, at- Vieni išėjo, paliko Tave galvodarodo, kaip nedidelė dalis, bet kokia mi apie verslą, kiti – būsimi verssvarbi mums! Mes, mokiniai, daugy- lininkai, kiti – galvodami apie
bę dienų, valandų ir sekundžių sus- gydytojo, muzikanto, rašytojo,
kaičiuojame jas sėdėdami klasėse... dėstytojo, profesoriaus, aktoriaus
Atrodo, tiek daug prarandame, bet profesijas. Ir visi giliai širdyje
dar daug savo namuose, t. y. Tavyje, dėkojo, kad čia, savo namuose,
atrandame. Sunku įsivaizduoti... Tik- atrado mokytojus, o šie jiems
rai tikiu, kad Tave, Mokykla, glostė padėjo atrasti save... Yra sakoma:
ne tik malonūs žodžiai. Ar prisimeni „Mokykla – tai sodas, kurio soditas akimirkas, kai visi skubėdami, ninkas – mokytojas." Aš manau,
įniršę, susinervinę bėgdavome iš Ta- kad sodu mūsų mokykloje tapo
vęs, norėjome, kad tik greičiau baig- visa bendruomenė. Visi juk dirbatųsi pamokos, pabodę atsiskaitymai, me išvien.
byrantys pažymiai, galvos skausPirmiausia, mokykla – vis
mas..? O juk kaltė ne Tavyje... Tu jau dėlto įstaiga, kuri geba sukviesti
40 metų esi Šviesa mūsų gyvenime, t. ir suburti į vieną komandą stiprius
y. Kuršėnų bendruomenės gyvenime. mokytojus. Tik stengdamiesi galiTu stengiasi sukurti jaukią aplinką ir me sukurti erdvę, kurioje būtų
apglėbti mus visus, jaunus žmones, gera mokytis visiems! Todėl net
šilta globėjiška mokslo skraiste. Kaip nekyla klausimas – būti ar nebūgaila, kad kartais nemokame to įver- ti? Žinoma, kad būti! Ir gyventi
tinti. Žinoma, sėdėti suole 12 metų šia minute... Gyvenimas be galo
tolygu didžiausiai kančiai, bet kodėl, trumpas. Čia tu sėdi suole, čia jau
kai šie praeina, imame ilgėtis tų lai- savo vaikus išleidi, anūkus... Viskų: ,,Oi, kaip būtų gera sugrįžti į mo- kas vyksta labai greitai. Vieni nukyklą..." Ar ne tokius žodžius daž- siviliame, kiti augame. Nusivylę
Kuršėnai,
2021m. spalis

gyvenimu, praradę laiko tėkmę. Suprantame tik tada, kai jau būna vėlu.
Ačiū Tau, Mokykla, už galimybę tobulėti, pažinti save, suprasti kitus ir per kančias pasiekti kelią į
žvaigždes! Juk nebūna lengvo kelio į
sėkmę – privalome džiaugtis tuo čia
ir dabar! Mums viskas pavyks, jei tik
patys to norėsime! Kadangi skaičiukas 40 vis dėlto Tau, Gimnazija, yra
jubiliejinis, tai tokios gražios sukakties proga linkiu, kad Tavo sienos
girdėtų tik komplimentus apie tai,
kaip gera čia būti, kad durys būtų
varstomos džiugesio, kad vos atėjus į
svečius kiekvieno širdis prisipildytų
palaimos ir šypsenos! Dar daug daug
laimės akimirkų Tau ir su Tavimi,
Mokykla, nes be Tavęs nė vienas
sėkmingas žmogus to nebūtų pasiekęs... Tegul KLIG širdis plaka dar
labai labai ilgai ir kviečia kuršėniškių
vaikus į pačią geriausią Šiaulių r. mokyklą!
Ema Stonytė,
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos, 3GB klasės mokinė
KLIG – mano mokykla!
Puikiai prisimenu savo pirmąją
dieną mokykloje ir tą nežinomybės ir
džiaugsmo jauduliuką, kurį jaučiau
stovėdama būryje su kitais pirmokėliais besislepiančiais už didžiausių
kardelių. Lygiai taip pat buvo baisu
pereiti į kitą etapą ir laukti jau devintokų krikštynų, žyminčių, kad atvykome į paskutinį mokyklos etapą –
gimnaziją. Nenuvertinant ankstesnių
mokyklų indėlio, galiu pasakyti, kad
būtent mokymasis gimnazijoje suformavo mano charakterį, užsispyrimą ir
nutiesė puikų kelią į ateities karjerą.
Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazija pavadinta poeto, vertėjo,
liaudies švietėjo ir pirmojo lietuviško
kalendoriaus leidėjo vardu. Vos įėjus
į mokyklą mus pasitikdavo L. Ivinskio portretas, o daugiau įdomių
faktų visada buvo galima sužinoti
mokyklos muziejuje. Bet ar daug kas
ten nuėjo apsižiūrėti? Lengvai
„praslysti“ nesusipažinus su Ivinskiu
ar Kuršėnų istorija neleido istorijos
mokytojas Rolandas Tamošaitis, ku-

KLIGIETIS

ris mus 9 – tokus privertė gerokai
paplušėti, kol susipažinome su savo
kraštu. Ėjome į kapines ir aplankėme
garsiausių kuršėniškių kapus, pamokų metu analizuodavome senas nuotraukas ir reikėdavo nustatyti vietą,
šventę, kuri užfiksuota, bėgioti po
miestą fotografuojant senus pastatus.
Jaučiu padėką mokytojui, kuris tiek
daug laiko skirdavo ypatingai įdomioms pamokoms, parodant ne tik
istoriją iš vadovėlio, bet ir neslepiant
gėdingų, šokiruojančių istorijos faktų.
Gimnazijoje turėjau galimybę
mokytis pas geriausius mokytojus.
Kol čia mokiausi 2014 m. Lietuvos
metų mokytoja tapo biologijos ir chemijos mokytoja Laimutė Jonušaitė, o
kūno kultūros mokytojas Juozas Savickas įrašytas į geriausių Lietuvos
kūno kultūros mokytojų penketuką.
Kitais metais anglų kalbos mokytoja
Tatjana Kriliuvienė išrinkta Lietuvos
Metų mokytoja. Atrodo, ironiška, kad
man, kuriai lietuvių kalba ir literatūra
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tikrai nėra stiprioji pusė, būtent
šis dalykas buvo vienas mėgstamiausių, nes mokė Jolanta Reimerienė. Pamokose buvo mokoma ne tik raštingumo, kalbos ir
literatūros, tačiau per įvairius pavyzdžius plačiau susipažinome su
etikos, moralės normomis. Svarbiausia, ko išmokau, kad visada į
situaciją reikia pažvelgti iš
„skirtingų varpinių“ ir šio principo laikausi savo gyvenime. Jaučiu
padėką mokytojai, kuri taip kantriai mums dėstė apie tokį sudėtingą pasaulį, o svarbiausia buvo ne
tik mokytoja, bet ir draugė.
O per visą šią mokymosi
kelionę mus lydėjo nuostabi auklėtoja Vilma Žukauskienė. Nežinau, ar kitos klasės galėtų pasigirti turėdami tokią nutrūktgalvišką
auklėtoją, kuri per vieną kalėdinį
karnavalą darė špagatą, o per kitą
stovėjo ant galvos, na, nes klasė
taip sugalvojo. Ir mylėjo ji mus
be galo, stengėsi patarti, bet tai
buvo laikotarpis, kai „nu gi aš

pati geriau žinau“, o vėliau prisimeni
patarimus ir galvoji, kad būtų buvę
lengviau, jei tik būčiau įsiklausius.
Prisimenu savo pirmąją dieną
ir paskutiniąją mokslo metų dieną.
Pirmą dieną prisimenu, nes atėjau
verkdama, o paskutinę dieną prisimenu, nes išėjau verkdama. KLIG‘e įgyta patirtis neįkainojama, džiaugsmai
nesuskaičiuojami, sutikti geriausi ir
šauniausi mokytojai, o dienas mokykloje prisimenu su švelniu ilgesiu.

Pateikti rašiniai neredaguoti.
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Anglų kalbos konkurso „Besti n English“ rezultatai
Lapkričio mėnesį vyko anglų
kalbos konkursas „Best in English“,
kuriame savo jėgas išbandė 44 I–IV
gimnazijos klasių mokiniai. Per 60
min. jie turėjo teisingai atlikti kiek
galima daugiau klausymo, skaitymo
ir gramatikos užduočių.
Labai džiaugiamės, kad mokiniai nepabūgo iššūkio – užduotys
buvo B2–C1 lygio – ir noriai dalyvavo konkurse. Net 13 gimnazistų iš
galimų surinkti 125 taškų surinko
100 ir daugiau. Sveikiname tuos mokinius, kurių rezultatai buvo geriau-

si, ir skelbiame jų rezultatus: Alanas Razmus (IVGB klasė) – 109,5
taško, Nojus Vasiliauskas (IIGA
klasė) – 108 taškai, Martynas Pikelis (IIIGC klasė) – 106 taškai,
Pijus Ringys (IGC klasė) – 105,5
taško, Kostas Lukauskas (IGC klasė) – 105 taškai, Samanta Pilvelytė
(IGA klasė) – 104 taškai, Lukas
Jonuškis (IGC klasė) – 103,5
taško, Skaistė Bertašiūtė (IGA klasė) – 102,5 taško, Gabija Jurkutė
(IVGD klasė) – 101,5 taško, Meda
Butkutė (IGA klasė) – 101 taškas,

Gimnazistų išvyka į Kauną
Žiemiškai šaltą gruodžio 21ąją dalis ketvirtokų su klasių vadovėmis Violeta Čibinskiene ir Roma
Mickute vyko į Kauną. Kelionę pradėjome nuo įspūdingosios Kauno
pilies, kurioje aplankėme visus 4
pilies aukštus, požemį, susipažinome
su jos istorija, pamatėme daug įdomių dalykų, tokių kaip gėdos stulpas
viduramžiais, grandinės kaliniams,
teko užeiti ir į kalėjimo erdvę, pajusti tą dvelkiantį viduramžių šaltį. Susipažinę ir sužinoję daug faktų, išvykome į Raudondvarį. Ten mus pasitiko nuostabi kalėdinė eglutė, daugybė dekoracijų iš šviečiančių lempučių, nuostabi architektūra, pastatai,
pilies menė. Raudondvaryje visiems
labiausiai patiko edukacija – kvepalų gamyba. Pasitelkę savo uoslės
receptorius, kruopščiai rinkome kvapus, skaičiavome lašus ir susikūrėme
savo kvapą, kurį dar brandinsime 7
dienas. Namo grįžome jau su dovanomis – savo kurtais kvepalų buteliukais... Pakeliui aplankėme pagrindinę Kauno miesto eglę, pasivaikščiojome po rotušę, pasidarėme gražių nuotraukų ir laimingi nuvykome
į didžiausią Kauno prekybos centrą
„MEGA“, kuriame kiekvienas rado
sau veiklos ir įsimintinai užbaigė
kelionę. Grįžome pilni įspūdžių, laimingi. Dėkojome Mokytojoms už
puikią ekskursiją. Juk kelionės praturtina žmogų...

Ema Stonytė, IVGC klasės mokinė

Kostas Šilingas (IIGC klasė) – 100
taškų, Fausta Jagminaitė (IVGA klasė) – 100 taškų, Austėja Petravičiūtė
(IVGA klasė) – 100 taškų. Mokinių
anglų kalbos mokytojos Valdonė
Verseckienė, Nijolė Jankauskienė,
Ramunė
Radžiūtė-Bačkauskienė,
Tatjana Kriliuvienė ir Inga Klinauskienė.
Užsienio kalbų metodinės grupės informacija
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Edukacinė išvyka į Palangą
Gruodžio mėnesį IIGA, IIGB ir
IIGC klasių mokiniai vyko į Palangą,
į iliuzijų namą „Eureka“, kur buvo
demonstruojamos cheminės ir egzoterminės reakcijos. Turėjome puikią
galimybę stebėti „ugnikalnio išsiveržimą“ ir sprogimą, spalvų kitimą. Edukacijos vedėja pademonstravo,
kaip galima pripūsti balioną neįprastu
būdu, naudojant išsiskyrusias vandenilio dujas. Pasibaigus nutrūktgalviškiems eksperimentams, aplankėme
nerealius namo eksponatus – iliuzijų
kambarius. Juose pasidarėme daug
smagių nuotraukų. Vėliau nuėjome
prie jūros, pasivaikščiojome Palangos
tiltu bei pasigrožėjome įvairių Palangos įstaigų puoštomis eglutėmis. Pakeliui į namus užsukome į Darbėnus
ir aplankėme linksmuosius nykštukus.
Lidija Terechova, IIGB klasės mokinė

Dalijamės Kalėdine nuotaika su draugais...
Artėjant gražiausioms metų
šventėms mes, gimnazijos savanorės,
Virmantė ir Kotryna, kartu su klasės
vadove Inga Klinauskiene aplankėme
VšĮ ,,Dienos centro sutrikusio intelekto asmenims” ugdytinius.
Šį kartą vežėmės iškeptus gardžius skanėstus, kuriuos dekoravome
kartu su ugdytiniais. Pasigaminome
įvairiaspalvį glajų ir juo papuošėme
sausainukus. Darbas virte virė, o kūryba tiesiog liejosi: norėjosi kuo ryškiau papuošti savo skanėstus. Laikas
kartu pralėkė lyg viena akimirka. Atsisveikindami ugdytiniai mums padėkojo ir įteikė jų pačių rankomis padarytas nuostabias dovanėles.
Smagu, kad galėjome pabūti su
šiais nuoširdžiais jaunuoliais, kurie
moka džiaugtis net pačiais paprasčiausiais dalykais!
Kotryna Lučinskaitė, Virmantė Krivickaitė, IIGC klasės mokinės
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Paminėta Pasaulinė AIDS diena
Gruodžio 1-oji – Pasaulinė
AIDS diena (viena iš UNESCO minimų dienų). Gimnazijos trečiokai
pasidalijo mintimis apie ŽIV ir AIDS.
Malonu, kad gimnazistai skiria šias
sąvokas ir žino, kad ŽIV yra žmogaus
imuniteto virusas, sukeliantis ligą
AIDS (akvizitinis imuniteto deficito
sindromas). Mokiniai žino ŽIV
plitimo kelius ir susirgimo pasekmes.
Virusas puola žmogaus leukocitus, o

šie nebegali atlikti savo darbo, todėl
susilpnėja imunitetas, organizmas nebepajėgia kovoti su įvairiais ligų
sukėlėjais.
Išsiaiškintas ir mokinių požiūris
į infekuotus. Jų nuomone, jeigu klasės
draugas būtų infekuotas ŽIV, jo nesmerktų, užjaustų dėl to, kas atsitiko.
Santykiai su infekuotu bendraklasiu
nepasikeistų: ŽIV neplinta kalbantis,
paspaudus ranką sveikinantis, da-

lijantis mokymo priemonėmis,
valgant ŽIV viruso nešiotojo
paruoštą maistą, apsikabinant.
Tiesa, apsikabinti šiais laikais
nerekomenduojama dėl Covid19 pandemijos, kurią sukėlė
koronavirusas, dar vadinamas
SARS-CoV-2 virusu.
Būkime sveiki.
Laima Jonušaitė, mokytoja

Pasaulinę AIDS dieną gimnazijoje paminėjo ir antrokai. Jie dalyvavo viktorinoje „Pasaulinė AIDS diena“. Išklausę visuomenės sveikatos
priežiūros specialisto pranešimą,
gimnazistai turėjo galimybę pasivaržyti tarpusavyje bei pasitikrinti žinias. Daugiausia teisingų faktų apie
AIDS žinoję ir tapę nugalėtojais buvo
apdovanoti Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro prizais.
Emilija Ročienė, visuomenės
sveikatos specialistė

Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto lengvosios atletikos taurės varžybos
Gruodžio 7 dieną Šiaulių manieže vyko Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto
lengvosios atletikos taurės varžybos.
Jose dalyvavo sportininkai iš Šiaulių,
Telšių miestų, Biržų, Kėdainių, Radviliškio, Rokiškio, Vilkaviškio, Akmenės,
Joniškio, Kelmės, Pasvalio, Pakruojo
rajonų bei mūsų gimnazijos.
Šuolio į aukštį rungtyje sportininkų, gimusių 2006–2008 metų grupėje, Aironas Misiulis (IGB klasė),
įveikęs 160 cm aukštį, iškovojo antrą
vietą, Gvidas Janulis (IGC klasė) toje
pačioje amžiaus grupėje 600 m bėgimo
rungtyje taip pat buvo antras (1.41,26).
Sportininkų, gimusių 2003–2005 metų
grupėje šuolio į aukštį rungtyje Mantas
Rubenis (IIGB klasė) užėmė trečią vietą (155 cm). Neilas Pinskas (IIIGB klasė) rutulio stūmimo rungtyje taip pat
buvo trečias (10 m 97 cm).
Juozas Savickas, fizinio ugdymo
mokytojas
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Gruodžio 23-ioji – netradicinė diena „Kurkime kalėdinę nuotaiką!.. “
Dideli dalykai prasideda nuo mažos smulkmenos,
šiltos šypsenos, šviesios minties ar mažo atviruko...
Gruodžio 23-ąją – paskutinę dieną
prieš mokinių atostogas – gimnazijoje
vyravo kalėdinė nuotaika. Ją kūrė visa
gimnazijos bendruomenė – mokiniai, jų
tėvai (rūpintojai), mokytojai, personalo
darbuotojai.
Šventinė nuotaika pradėta kurti nuo
pat ankstaus ryto. Pirmiausia I–IVG klasių mokiniai susibūrė pas savo klasių vadovus. Vieni žaidė žaidimus, kiti kalbėjosi ar tiesiog kitaip išradingai leido laiką
prie arbatos ar kavos puodelio bendraklasių apsuptyje. Sulaukę administracijos
sveikinimo gimnazistai skubėjo įsiamžinti
fotosesijoje. Išradingos, šventine nuotaika
dvelkiančios nuotraukos vėliau puikavosi
fojė esančiame išmaniajame ekrane bei
gimnazijos feisbuko puslapyje.
Svarbiausias dienos akcentas – kla-

sės atviruko „Pražydo Kalėdų eglutė“ kūrimas. Į šią užduotį, kurią atliko ne tik mokiniai, bet ir gimnazijos
administracija, mokytojai, neturintys
auklėjamųjų klasių, tėvų (rūpintojų)
atstovai, personalo darbuotojai, pasižiūrėta itin atsakingai ir kūrybiškai. Tuo įsitikinti buvo galima antro
aukšto fojė surengtoje kūrybinių
darbų parodoje, kuri gimnazistus
džiugins dar ir po atostogų.
Po parodos aplankymo gimnazijos administracija mokytojus ir
personalo darbuotojus pakvietė į
aktų salę, kur kiekvieno laukė šventiniai palinkėjimai. Netruko prabėgti
laikas prie kavos ar arbatos puodelio
skanaujant be galo gardų obuolių
pyragą.

Džiaugiamės, jog kalėdinę nuotaiką, kurią pradėjome kurti anksti ryte, sukurti
pavyko. Gimnazija puikuojasi
gražiais darbais, užfiksuotomis šventinėmis akimirkomis,
o mes išskubėjome švęsti gražių baltų švenčių artimų ir
mylimų žmonių apsuptyje.
Lai būna balta ne tik lauke,
bet ir mūsų širdyse, o sukurta
kalėdinė nuotaika lydi visus
ateinančius metus.
Asta Mazūraitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
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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 – 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
Daugiau informacijos

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

