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Tikėkite savimi ir tuo, kuo esate. 

Žinokite, kad jūsų viduje yra kažkas, kas yra didesnė 

už bet kokią kliūtį. 

Kristianas Larsonas 
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Čaplinskas  (IVGB klasė). Šiuos 
mokinius per matematikos mokslo 
platybes veda mokytojos Dalia Kli-
nauskienė ir Leonida Lukaitė. 

Ernestas Valentinas užėmė 
trečią vietą IIIG klasės uždavinių 
sprendimo lygoje. 

 

 

 

Gimnazijoje paminėta Laisvės gynėjų diena 

Sausio 13-osios rytas gimnazijoje 
buvo neįprastai tylus. Pirma pamoka buvo 
skirta kovotojams už Laisvę atminti. Gim-
nazijos languose dešimčiai minučių už-
degtos vienybės ir atminimo žvakutės, 
pagerbiant 1991 m. žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Prisijungdami prie visuotinės pilie-
tinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liu-
dija“, prisimename tuos, kurie susivieniję 
atkovojo mūsų laisvę. 1991 metų sausį 
vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos 
piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta 
atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vieti-
nių kolaborantų agresiją bei bandymą ka-
rine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė 
atkurtos valstybės Nepriklausomybę.  

 
Roma Mickutė, istorijos mokytoja 

  

 

Sausio 15 dieną Vilniaus universite-
to Šiaulių akademijoje vyko Šiaurės Lie-
tuvos 11–12 klasių moksleivių matemati-
kos olimpiada. Joje dalyvavo ir mūsų 
gimnazistai – Ernestas Valentinas (IIIGA 
klasė), Mantas Eigirdas (IIIGC klasė), 
Gabija Eigirdaitė (IVGA klasė) ir Kostas 

 

Matematikai dalyvavo olimpiadoje 

Labai didžiuojamės gim-
nazistais ir džiaugiamės jų dar-
bais bei laimėjimais. 
 
Leonida Lukaitė, matematikos 
mokytoja 



 

 

Kultūrinio gyvenimo žurnale 
„Pašvaistė“ 2021 metų šeštajame nu-
meryje spausdinama Eglės Ambro-
žaitės, IVGB klasės mokinės, apy-
sakos „Katarsis“ I dalis. Tai istorija 
apie paauglį, lėtais žingsniais žen-
giantį į suaugusiųjų gyvenimą. Pag-
rindinis apysakos veikėjas Karolis  – 
„netradicinių“ pažiūrų, todėl sunkiai 
prisitaiko prie visuomenės primestų 
dogmų ir nepagrįstai keliamų reikala-
vimų, kokia turi būti „tikro vyro“ as-
menybė. Pakelti kategorišką tėvo po-
žiūrį į homoseksualius žmones darosi 
vis sunkiau. Kaip dorotis su priešiš-
kais jausmais, kai baimė būti nesup-
rastam užgožia norą būti savimi  – 
kuriančia asmenybe.  Vaikiną kanki-
na ne tik baimė, bet ir praeityje ka-
mavusios aistros ir abejotinos meilės 
šešėliai, vėliau virtę destruktyviomis 
mintimis apie gyvenimą ir meilės 
sampratą. Užvertus paskutinį lapą, 
skaitytojui darosi įdomu, kur tai nu-
ves.  

Abiturientė pernai 53-iajame 
Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 
konkurse tapo nugalėtoja, o jos kūri-
nio fragmentas sudomino jaunimo 
žurnalo redaktorę Audronę Daugno-
rienę. Tie, kas pažįsta Eglę ir kas yra 
bent šiek tiek girdėjęs ar skaitęs jos 
kūrinių ištraukų, žino, kokia kūrybiš-
ka ji yra. Į klausimą, ką jai pačiai 
reiškia kūryba, abiturientė atsako: 
„Kūryba – tai galimybė geriau sup-
rasti save, supantį pasaulį, kuriame 
gyvenu. Tai galimybė atverti žaizdas 
ir išdovanoti skaitytojui jų subrandin-
tus vaisius. Kūryba ne visada būna 
graži, kartais ji būna baisi, liūdna, 
šokiruojanti, tačiau to reikia skaityto-
jui, toks rašančiojo tikslas – paveikti 
skaitantį žmogų ar net šiek tiek su-
jaukti jo mintis, priversti kritiškai 
mąstyti.“ Eglė yra ir poetė, ji kuria 
eilėraščius. Ne kartą pluoštelį poezi-
jos yra pateikusi Stasio Anglickio 
poezijos konkursui ir buvo apdova-
nota. Eglė, paklausta, kas labiau pasi-
duoda jos plunksnai – poezija ar pro-
za ir ką labiau patinka rašyti, prisipa-
žįsta: „Labiau patinka kurti prozos 
tekstus. Juose fantazija vaidina pag-
rindinį vaidmenį. Kurdama jaučiuosi 

laisvesnė, priešingai negu rašyda-
ma poeziją. Nesu įvaldžiusi poe-
zijos meno (taip pat ir prozos, 
manau), kol kas jaučiuosi spau-
džiama į rėmus. Sudėtinga sukurti 
kitonišką, nebanalų siužetą, o ir 
gražiai sueiliuoti mintis ne visada 
pavyksta, todėl tai tampa iššūkiu, 
kartais neįveikiamu.“ Ne per se-
niausiai autorę pasiekė žurnalas 
„Pašvaistė“, kur atsirado vietos ir 
jos apysakos I daliai, tad smalsu 
sužinoti, kaip ji jaučiasi laikyda-
ma žurnalą savo rankose. Eglė 
atvirauja: „Matyti savo darbą išs-
pausdintą „Pašvaistėje“... labai 
glosto širdį, juolab kad tai pirmas 
mano blynas ir tokia publikacija 
žurnale pirma. Prisipažinsiu – 
šiek tiek net keista... Džiaugiuosi, 
kad žurnale apysaka savotiškai 
iliustruota – įterptos kelios nuot-
raukos, atitinkančios mano teksto 
mintis.“ Kiekvienas kuriantis 
žmogus sva-
joja apie savo 
knygą, tad 
natūralu, jog 
to norisi pak-
lausti Eglės 
žinant, kad 
jau parašyta 
ir antroji apy-
sakos dalis. Į 
šį klausimą 
Eglė atsako: 
„Išleisti 
knygą visuo-
met atrodė 
neįmanoma ir 
nepasiekiama 
drambliuko 
svajonė, ta-
čiau kuo to-
liau, tuo stip-
riau tikiu, jog 
viskas įma-
noma ir ši 
idėja visiškai 
įgyvendina-
ma. Tai mano 
pastarųjų 
dvejų metų 
svajonė, kuri 
vis neduoda 

ramybės. Šiuo metu esu kūrybinio 
proceso viduryje, tad viliuosi, jog 
knygą išleisti pavyks. Gal net šių 
metų vasarą...“  

Sakoma: „Kai žmogus svajoja, 
jis gražus; kai svajonės pildosi, jis 
laimingas“. Didžiausios sėkmės pa-
linkėkime talentingai kūrėjai, o tiems, 
kas nori susipažinti su Eglės Ambro-
žaitės apysakos „Katarsis“ fragmen-
tu, kviečiu paskaityti (p.13–23): 
http://pasvaiste.lt/ 

 
Vita Šventickienė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 
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Kūryba spausdinama  „Pašvaistėje“ 



 

 

Sausio 27-ąją dieną minima 
Tarptautinė Holokausto aukų atmini-
mo diena, kuri yra įtraukta į U-
NESCO minimų tarptautinių dienų 
sąrašą. Po Antrojo pasaulinio karo 
praėjus daugiau nei 65 metams, Ho-
lokausto atsiminimas išlieka aktualus 
ir turi būti išlaikytas gyvas per istori-
nes žinias. 

Ši svarbi diena neliko nepami-
nėta ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio 
gimnazijoje. Per lietuvių kalbos ir 
literatūros pamokas mokiniai žiūrėjo 
ir aptarė meninių filmų „Berniukas 
dryžuota pižama“, „Sauliaus 
sūnus“ (apie Aušvico koncentracijos 
stovyklą) ištraukas. Lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojai mokiniams pri-
minė istorinius momentus. Buvo kal-
bama apie žydų tragedijos pradžią, 
kad žudynės vyko visuose nacių oku-
puotuose kraštuose ir pačioje Vokie-
tijoje. Akcentuota ir tai, kad buvome 
vadinami ,,žydšaudžiais“. Daug kas 
priešinosi žydų naikinimui ir juos 
gelbėjo. Taigi, kalbėta su mokiniais ir 
apie Holokausto aukas ir jų gelbėto-
jus: Oskarą Šindlerį, Irene Sendler ir 
serą Nicholas Wintoną. Gimnazistai 
žiūrėjo Anglijos TV laidos fragmentą 
apie serą Wintoną, kalbėjo apie Ho-
lokausto budelius ir Pasaulio teisuo-
lio vardo nusipelniusius žmones. Pa-
minėtas ir Kaune dirbęs Japonijos 
konsulas Sugihara, kuris išduodavo 
žydams vizas į Japoniją. Prisiminta 

Vytauto Mačernio tetos, bibliote-
kininkės Onos Šimaitės, rašytojų 
Kazio Binkio, Kazio Borutos pa-
galba žydams bei Kelmėje gyve-
nusios šeimos pagalba žydų kil-
mės lietuvių rašytojui Icchokui 
Merui. 

Per anglų kalbos pamokas 
genocido aukos pagerbtos tylos 
minute. Anglų kalbos mokytoja 
Valdonė Verseckienė pasidalijo 

savo įspūdžiais, kuriuos patyrė kelio-
nės į Izraelį metu lankantis Jeruzalėje 
esančiame sukrečiančiame Yad 
Vashem memoriale žydų genocido 
aukoms. Mokiniai perskaitė Eduardo 
Mieželaičio eilėraštį „Pelenai“ ir 
Liongino Pažūsio atliktą šio eilėraš-
čio vertimą į anglų kalbą. Skaitė teks-
tą ir klausėsi dainos apie Aušvico 
koncentracijos stovyklą, kurioje iš 
viso buvo nužudyta apie 1,5 mln. 
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Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena 



 

 

žydų ir kitų tautybių žmonių. Peržiū-
rėję filmą apie Holokausto metu šioje 
stovykloje vykdytus nacių eksperi-
mentus su vaikais (žydės Evos Mozes 
Kor, išgyvenusios koncentracijos sto-
vykloje, pasakojimas), gimnazistai 
užrašė žodžius, jų nuomone, atspin-
dinčius pagrindinę filmo mintį ir savo 
mintis bei jausmus, kuriuos sukėlė šis 
filmas. Suklijavę ant lentos, perskai-
tė, ką užrašė kiti mokiniai. Jie taip 
pat dalijosi įžvalgomis, kodėl žinoji-
mas apie šį reiškinį turi plėstis, kodėl 
Holokausto istorijos pamokos turi 
būti išmoktos. WordArt galerijoje 
mokiniai sukūrė paveikslėlius Holo-
kausto tema, o savo mintis užrašė 
virtualioje lentoje, naudodami 
„Padlet“ programėlę. 

Pasaulis įvairus, o kiekviena 
tauta jį praturtina savo šviesa. Todėl 
labai svarbu prisiminti istoriją, net ir 
tuos etapus, kurie yra ypač skaudūs.   

 
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė, 
kalbų metodinės grupės pirmininkė  
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Sausio 27-ąją IIGC klasės mo-
kiniai su istorijos mokytoju Rolandu 
Tamošaičiu Kuršėnų žydų žudynių 
vietoje pagerbė Holokausto aukas. 

Renginys, kurio metu prisiminta, 
kaip 1945 metų sausio 27 dieną 
buvo išlaisvinti Aušvico 
(Osvencimo) koncentracijos sto-

vyklos kaliniai, buvo skirtas Tarptau-
tinės Holokausto aukų atminimo die-
nos akcijai #weremember.  
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Paminėta Tarptautinė Holokausko aukų atminimo diena 

Neformaliojo švietimo centras 
organizavo ADVENTUR Geografijos 
žinių konkursą „Pažink Lietuvą ir pa-
saulį”. Dėl susidariusios epidemiolo-
ginės situacijos konkursas vyko nuo-
toliniu būdu. Konkurso klausimai bu-
vo susiję su Lietuvos, Europos ir pa-
saulio įžymiomis vietomis, UNESCO 
objektais, unikaliomis tautų tradicijo-
mis, šventėmis, šalių simbolika. Mūsų 
gimnazistai konkurse parodė puikias 
žinias. 

Nuotraukoje konkurso nugalėto-
jai Renatas Gricius (IGB klasė) ir Lu-
kas Muchtarovas (IIIGB klasė). 

  
Rima Raščikienė, geografijos 

mokytoja  

Geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį” 
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Lietuvos rajonų jaunių  
pirmenybėse – dvi prizinės vietos 

Sausio 7–8 dienomis Klaipėdoje 
vyko Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo 
pirmenybės. Aironas Misiulis (IGB klasė) 
šuolio į aukštį rungtyje, peršokęs 160 cm 
kartelę, užėmė trečią vietą. Normantas 
Ivaškovas (IIGA klasė) šuolio į tolį rung-
tyje, nušokęs 545 cm, taip pat buvo tre-
čias, trišuolio rungtyje – šeštas. 

Martynas Pumputis (IGC klasė) 60 
m bėgimo rungtyje užėmė septintą, 300 m 
bėgimo rungtyje – devintą vietą. Nedas 
Narbutas (IGC klasė) 300 m bėgimo 
rungtyje buvo tryliktas, o 60 m bėgimo 
rungtyje – dvidešimtas. Gvidas Janulis 
(IGC klasė) 600 m bėgimo rungtyje buvo 
penktas, o 1000 m bėgimo rungtyje – sep-
tintas. Modestas Andruška (IIGB klasė) 
1000 m bėgimo rungtyje buvo tryliktas, 
3000 m bėgimo rungtyje – šeštas. Mantas 
Rubenis (IIGB klasė) šuolio į aukštį ir 
trišuolio rungtyse buvo septintas. Gotis 
Nauckūnas (IIGC klasė) šuolio į aukštį 
rungtyje liko aštuntas. 

Jaunimo grupėje Neilas Pinskas 
(IIIGB klasė) rutulio stūmimo rungtyje 
liko septintas. 

Sportininkus varžyboms ruošė fizi-
nio ugdymo mokytojai Juozas Savickas ir 
Valerijus Ponomariovas. 

 
Juozas Savickas, fizinio ugdymo 

mokytojas 

 

Kuršėnų sporto mokykloje vyko 
Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 
mokinių, gimusių 2006 metais ir jaunes-
nių, stalo teniso varžybos. Po atkaklios 
kovos gimnazijos komanda, įveikusi Kur-
šėnų Daugėlių ir Kuršėnų Stasio Anglic-
kio progimnazijų komandas, rezultatu 5:4 
iškovojo pirmą vietą. Gimnazijai atstova-
vo Justas Norvilis (IGA klasė), Povilas 
Petrulis (IGB klasė), Domas Vestartas 
(IGB klasė).  

 
Juozas Savickas, fizinio ugdymo 

mokytojas 

Gimnazijos komanda – Šiaulių rajono stalo teniso čempionė 
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Tinklinio varžybose – dvi antros 
vietos 

Sausio mėnesį vyko Šiaulių rajono 
bendrojo ugdymo mokyklų merginų ir 
vaikinų, gimusių 2005 metais ir jaunes-
nių, tinklinio varžybos. 

Gimnazijos merginų ir vaikinų ko-
mandos – Austėja Svirskytė (IGA klasė), 
Samanta Pilvelytė (IGA klasė), Ugnė 
Sekreckytė (IGA klasė), Emilija Petrošiū-
tė (IIGA klasė), Smiltė Ermanaitė (IIGA 
klasė), Livija Sutkutė (IIGA klasė), Gab-
rielė Lapukaitė (IIGB klasė), Emilija Ur-
bietytė (IIGB klasė), Deimena Balčiūnaitė 
(IIGD klasė), Titas Atstopas (IGA klasė), 
Pijus Blankus (IGA klasė), Tomas Mi-
tuzas (IGA klasė), Justas Norvilis (IGA 
klasė), Ranatas Vazgis (IGB klasė), Nor-
mantas Ivaškovas (IIGA klasė), Domas 
Juškevičius (IIGA klasė), Dominykas Ži-
linskas (IIGA klasė), Merūnas Staponkus 
(IIGA klasė), Titas Kumža (IIGD klasė), 
Matas Puzinas (IIGD klasė) – iškovojo 
antrą vietą. 

 
Juozas Savickas, fizinio ugdymo 

mokytojas 

 

Dovana – stalo teniso stalas 

Dėkojame Šiaulių apskrities žydų bendruomenei, jos pirmininkui Saniai Kerbeliui, bendruomenės nariui 
Andrejui Kozlovui ir mūsų gimnazijos rusų kalbos mokytojai Jelenai Medvedevai už padovanotą stalo teniso stalą.  
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Atnaujinta gimnazijos technologijų kabineto virtuvėlė 

Gruodžio–sausio mėnesiais gimna-
zijoje vyko technologijų kabineto virtuvė-
lės atnaujinimo darbai. 

Dėkojame gimnazijos administraci-
jai už finansinę pagalbą ir baldus ir gim-
nazijos tarybai, atnaujinimo darbams sky-
rusiai dalį 1,2 proc. pajamų mokesčio. 
Nuoširdi padėka ir gimnazijos meistrams 
Jurgiui Dabulevičiui ir Remigijui Zoriui. 
Už geranorišką pagalbą atnaujinant kabi-
netą dėkojame mokytojams Tomui Tara-

sevičiui, Vitui Kazlauskui, Rolandui 
Tamošaičiui. 

 
Alina Gricienė, technologijų moky-
toja 
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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 
 
 
 
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  
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