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KLIG‘e jau 40 kartą nusileido jubiliejinė paukštė, primenanti apie 

šventę, apie didžius mūsų mokinių ir mokytojų darbus bei  

skatinanti kurti naujas ateities vizijas. Nuotrauka paimta iš interneto 



 

 

 

 

 
Kovo 31–balandžio 2 die-

nomis Vilniuje, VDU Švietimo 
akademijoje, vyko 69-oji Lietuvos 
mokinių fizikos olimpiada.  

 
Šiaulių rajonui 10 (II gim-

nazijos) klasių grupėje atstovavo 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-
nazijos IIGC klasės mokinys 
Kostas Šilingas.  

 
Kostas Šiaulių rajonui šioje 

olimpiadoje atstovauja jau antrus 
metus. Šiemet jis apdovanotas 
Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terijos III laipsnio diplomu ir o-
limpiados rėmėjų dovanomis. 10 
(II gimnazijos) klasių grupėje iš 
viso dalyvavo 26 stipriausi Lietu- 

 
vos bendrojo ugdymo mokyklų 
fizikai. 

 
Sveikiname Kostą ir jo fizi-

kos mokytoją Violetą Čibinskienę. 
 
Asta Mazūraitė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 
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Nuotrauka paimta iš olimpiados.lt 



 

 

 

Kovo 10 dieną per trečią pa-
moką vyko netradicinė pamoka, skir-
ta Kovo 11-ajai paminėti. Jos metu 
buvo kalbama apie Lietuvos ir Ukrai-
nos laisvę, skambėjo dainos, buvo 
apdovanojami olimpiadų ir konkursų 
nugalėtojai.  

Svarbus momentas – naujo-
jo KLIG mokinių prezidento i-
nauguracija (prezidentu tapo Ra-
natas Vazgis). Renginio pabaigo-
je stiebu kilo Ukrainos vėliava, 
gimnazistai rišo mėlynas ir gelto-
nas juosteles ant kieme augančio 

putino – ši akcija skirta stabdyti karą 
broliškoje Ukrainoje.  
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Kovo 11-osios šventė KLIG’e 



 

 

 
Jau antrus metus dėl susidariu-

sios epidemiologinės situacijos Lietu-
vos mokinių meninio skaitymo kon-
kurso visi etapai vyksta nuotoliniu 
būdu. 

Kovo mėnesio pabaigoje pas-
kelbti Lietuvos mokinių meninio 
skaitymo konkurso regiono etapo re-
zultatai.  9–12 (I–IV gimnazijos) kla-
sių skaitovų grupėje IIIGC klasės 
mokinei Kamilei Milieškaitei paskir-
ta pirma vieta (mokytoja Asta Mazū-
raitė), IVGB klasės mokinei Kamilei 
Jonaitytei – antra vieta (mokytoja 
Vita Šventickienė). Merginos skaitė 
ištraukas iš Justino Marcinkevičiaus  

 
„Dienoraštis be datų“ ir Dalios Grin-
kevičiūtės „Prisiminimai“. 

9–12 (I–IV gimnazijos) klasių 
kompozicijų grupėje gimnazistams 
Kamilei Jonaitytei, Kamilei Milieš-
kaitei, Arūnei Dunauskytei (IIIGC 
klasė), Mantui Eigirdui (IIIGC kla-
sė), Kostui Čaplinskui (IVGB klasė) 
už literatūrinę kompoziciją „Labas, 
kaip gyveni?“ pagal Daivos Čepaus-
kaitės, Gintaro Grajausko, Mažvydo 
Šimkaus, Gedimino Kajėno, Beatos 
Tiškevič tekstus paskirta pirma vieta. 
Mokinius ruošė lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojos Vita Šventic-
kienė ir Asta Mazūraitė. 

 
Pirmų ir antrų vietų laimė-

tojai šalies etape atstovaus Šiaulių 
rajonui. 

 
Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkurso uždarymas ir 
laimėtojų paskelbimas vyks ba-
landžio 6 dieną. 

 
Asta Mazūraitė, lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja 
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Paskelbti Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regiono etapo rezultatai 

Pirma iš kairės Kamilė Jonaitytė, Kamilė Milieškaitė, Kostas Čaplinskas, Mantas Eigirdas, Arūnė Dunauskytė 



 

 

Kovo 4 dieną nuotoliniu būdu 
vyko Lietuvos jaunųjų kalbininkų 
konkurso, skirto kalbininkams Jonui 
Kazlauskui ir Antanui Lyberiui 
atminti, baigiamasis renginys. 

Konkursą, kuriame varžosi 
mokiniai iš visos Lietuvos esė ir 
kalbos tiriamųjų darbų sekcijose, 
jau dvidešimtąjį kartą organizavo 
Prienų „Žiburio“ gimnazija. 
Baigiamajame renginyje dalyviai ir 
jų mokytojai klausėsi Lietuvių kal-
bos instituto Geolingvistikos centro 
vadovės, prof. habil. dr. Danguolės 
Mikulėnienės pranešimo „Iš prae-
ities rekonstrukcijos į ateities kon-
strukcijas: LIETUVOS 
TARMYNAS“. Vėliau buvo aptarti 
konkursui pateikti darbai, išryškin-
tos stipriosios pusės, atkreiptas 
dėmesys į trūkumus ir paskelbti 
nugalėtojai. Šiam konkursui esė 
pateikė dvi mūsų gimnazijos abitu-
rientės, kurios tapo laureatėmis (jų 
mokytoja Vita Šventickienė). Miglė 
Misiulytė (IVGB) užėmė II vietą, o 
Eglė Ambrožaitė (IVGB) – III 
vietą. Nuoširdžiai džiaugiamės 
gimnazisčių pergale. 

 
Asta Mazūraitė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 
 

*** 
Kalba žmoguje augina gali-

mybę vadintis patriotu. Ir kartais net 
nereikia mokėti viso morfologijos 
bei kirčiavimo kurso! Užtenka tik 

kito lūpose išgirsti unikalią lietuviš-
ką frazę ir pačiam ją ištarti. Juk ir 
mūsų protėviai sakydavo, kad kalba 
keliauja iš lūpų į lūpas. Taip ji 
gimsta, kuriasi ir vystosi. Dar kiek-
viename žmoguje patriotizmą, meilę 
savam kraštui bei paties individo 
unikalumą augina. 

Ech, lietuvių kalba... Ji gyva-
vo gerokai anksčiau nei Martyno 
Mažvydo epochoje, kai žmogus į 
rankas paėmė pirmąją spausdintą 
lietuvišką knygą... Gerokai seniau... 

 
Ištrauka iš Miglės esė „Širdis 

kalba lietuviškai“ 

Lietuvių kalba ypatinga savo 
metaforomis, tačiau nemokėjimas jų 
skaityti paverčia kūrybą į nesupran-
tamą, o kūrėjus pasmerkiama. Pui-
kus pavyzdys Sigito Parulskio eilė-
raštis „Voveraitės“, kuriame rašo-
ma: „iš alyvų giraitės – tavo krūtys 
panašios / į dvi voveraites, tupinčias 
ant šakos / rudi maži snukučiai vos 
pakreipti į šalis / jos žvalgosi iš 
aukštai, baugščios ir smalsios“. Juk 
būtų žymiai paprasčiau pasakyti 
„tavo papai gražūs“, tačiau juk ne 
čia slypi grožis ir nuostabūs kūrybi-
niai klodai. Taigi kokie esame žo-
džiai, tokie būsime ir žmonės! 

 
Ištrauka iš Eglės esė „Žodis 

žmoguje – žmogus žodyje“ 
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Dvi laureatės 

Eglė Ambrožaitė 

Miglė Misiulytė 

Tarptautinei gimtosios kalbos 
dienai skirta virtuali viktorina sulau-
kė nemažo susidomėjimo. Į klausi-
mus apie tarmes, kalbos negeroves, 
rašytojus ir kt. atsakinėjo ne tik 
mūsų gimnazijos mokiniai, buvę 
mokytojai, bet ir plačioji miesto vi-
suomenė. Viktorinoje jėgas išbandė 
ir šių Lietuvos gimnazijų atstovai – 
mokytojai ir mokiniai: Šiaulių Sta-
sio Šalkauskio, Šiaulių „Romuvos“, 
Šiaulių Didždvario, Šiaulių 
„Saulėtekio“, Tauragės „Versmės“, 
Švėkšnos „Saulės“, Trakų r. Aukš-

Virtuali viktorina „Ką žinai apie gimtąją kalbą?“ 

tadvario, Švenčionių Zigmo Žemai-
čio, Plungės „Saulės“ ir Kauno 
„Varpo“, – iš viso 308. Buvo galima 
surinkti 60 taškų (ir išties atsirado 
tokių šaunuolių!), tačiau vidutinis 
taškų skaičius tebuvo 24,4. Vadinasi, 
mūsų kalba, literatūra ir su jomis su-
siję dalykai dar slepia daug nežino-
mų faktų, kurie įpareigoja dar labiau 
visu tuo domėtis. Didžiąją dalį daly-
vių jau pasiekė gimnazijos direktorės 
Dalios Tamoševičiūtės pasirašyti ser-
tifikatai, liudijantys įsitraukimą į šią 
viktoriną. Džiaugiamės mūsų gimna-

zijos lituanisčių iniciatyva organi-
zuoti tokią viktoriną, o dar labiau 
džiugu dėl nuoširdaus susi-
domėjimo ja. Nespėjusiems 
įsitraukti į gimtosios kalbos 
viktoriną dar tikrai nevėlu – 
siūlome pasinaudoti šia nuoroda 
dabar ir pasitikrinti savo žinias: 
https://forms.office.com/
r/1DDhydJKVc 

 
Vita Šventickienė, lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja 

https://forms.office.com/r/1DDhydJKVc
https://forms.office.com/r/1DDhydJKVc


 

 

 

Šiemet jau ketvirtą kartą vyko 
aktorės, skaitovės, Lietuvos radijo 
diktorės Undinės Nasvytytės vardo 
mokinių skaitovų konkursas. Dėl su-
sidariusios epidemiologinės situaci-
jos ir pernai, ir šiemet konkursas vy-
ko virtualioje erdvėje.  

Konkurso dalyviai buvo verti-
nami pagal šiuos kriterijus: kalbinį 

kūrinio perteikimą (tartį, kirčiavi-
mą, kalbos įtaigumą, artikuliaci-
ją); kūrinio aktualumą ir interpre-
taciją; sceninį įvaizdį. 

Sveikiname IVGD klasės 
mokinį Kiprą Kunigėlį, šiame 
konkurse užėmusį antrą vietą. 
Kipro lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Asta Mazūraitė. Džiau-

giamės Kipro gebėjimais, didžiuoja-
mės, kad raiškiu žodžiu garsina mūsų 
gimnaziją.  

 
 
Vita Šventickienė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 
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Respublikiniame skaitovų konkurse – antra vieta 

Gimnazistų pasiekimai įvairiuose konkursuose 

Žemaitijos regiono jaunųjų poezijos kūrėjų 
konkurse Goda Kulikauskaitė (IGC klasė) užėmė 
pirmą vietą, Pijus Milašius (IIIGB klasė) ir Ar-
noldas Žebrauskas (IVGC klasė) – trečią vietą. 
Mokinius konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Raimonda Rumbinaitė. 

 
*** 

Arnoldas Žebrauskas 30-jame Šiaulių apsk-
rities anglų kalbos rašinio konkurse dvyliktų kla-
sių mokiniams Isolde I. Poželaite-Davis, AM 
premijoms laimėti užėmė trečią vietą.  Arnoldo 
mokytoja Valdonė Verseckienė. 



 

 

2000 metais UNESCO paskel-
bė kovo 21-ąją Pasauline poezijos 
diena. Pirmoji Poezijos diena pami-
nėta Paryžiuje, kur yra UNESCO 
būstinė. 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gim-
nazijoje ši diena buvo minima per 
lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 
(anglų, rusų ir vokiečių) kalbų pamo-
kas. Per lietuvių kalbos ir literatūros-
pamokas mokiniai pristatė žymiau-
sius Kuršėnų poetus, skaitė jų eilėraš-
čius.  

Per anglų kalbos pamokas gim-
nazistai susipažino su Ukrainos ir 
Lietuvos himnų žodžių vertimu į ang-
lų kalbą ir atsistoję klausėsi abiejų 
šalių himnų. Tokiu būdu ne tik pami-
nėta Pasaulinė poezijos diena, bet ir 
pagerbtas ukrainiečių didvyriškumas 
ginant savo Tėvynę bei išreikštas 
mūsų, Lietuvos žmonių, palaikymas 

šiai broliškai tautai. Pamokose 
buvo aptariami poezijos tipai (9 
Different Types Of Poems | Po-
etry For Kids (penguin.co.uk), po 
to mokiniai ant lipnių lapelių rašė 
pasirinktą anglišką žodį, gavo 
smulkų objektą ar laisva tema kū-
rė eiles. Jie ieškojo besirimuojan-
čių žodžių (RhymeZone rhyming 
dictionary and thesaurus) ir pa-
mokos pabaigoje skaitė savo kū-
rybą prieš klasę. Reikėjo nustaty-
ti, koks poezijos tipas pristato-
mas. Parengtas poezijos plakatas.  
Abiturientai skaitė žymaus ameri-
kiečių poeto Robert Frost (1874 -
1963) eilėraštį “The Road Not 
Taken“ („Kelias, kurio nepasirin-
kau“), susipažino su šio eilėraščio 
literatūrine analize ir klausėsi dai-
nos, sukurtos pagal šį eilėraštį. 
IIGD klasės mokiniai patys pa-

ruošė pamoką, skirtą poezijai, ir vedė 
ją, dirbdami trijose bendradarbiaujan-
čiose grupėse. Pamoka suskirstyta į 
tris dalis po 15 min., ir kiekviena pa-
mokos dalis suplanuota bei parengta 
vienos iš šių trijų bendradarbiaujan-
čių grupių. Džiugu, kad antrokai no-
riai ėmėsi iniciatyvos ir sukūrė netra-
dicinę pamoką. Viena grupė nutarė 
pakviesti kitas grupes prisiliesti prie 
poezijos per „Kahoot“. Kita grupė 
suorganizavo protų mūšį, kuriame 
dalyvaudami kitų grupių nariai turė-
jo, skaitydami įžymių lietuviškų eilė-
raščių ir dainų posmus, išverstus į 
anglų kalbą, atpažinti šių kūrinių pa-
vadinimus ir jų autorius. Trečioji gru-
pė parengė įdomų ir informatyvų 
pristatymą apie tris žymius anglų po-
etus: William Shakespeare (1564–
1616), William Blake (1757–1827)  
ir Elizabeth Barrett Browning (1806–
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PASAULINĖ POEZIJOS DIENA 

Nukelta į 8 psl. 



 

 

1861). Gimnazistai susipažino su 
svarbiausiais šių iškilių poetų biogra-
fijos faktais ir su jų kūrybos apžval-
ga, skaitė jų eilėraščių ištraukas. Ref-
lektuodami apie šią pamoką, antrokai 
sakė, jog ir patys praplėtė savo akiratį 
ir padėjo vieni kitiems tai padaryti. 
Nors ši pamoka vyko klasėje, ji sky-
rėsi nuo tradicinių pamokų dar ir tuo, 
kad visos veiklos vyko gurkšnojant 
arbatą, ir tai padėjo sukurti jaukesnę 
atmosferą. Pamokos pabaigoje moki-
niai aptarė su mokytoja, kuo gali pa-
sidžiaugti ir ką reikia tobulinti, ku-
riant panašias pamokas, bei nutarė, 
jog ir ateityje organizuos pamokas, į 
kurių kūrimą įsitrauks patys gimna-
zistai.  

Svarbu paminėti Simoną Mole, 
kuris yra poetas ir Poezijos dienos 
ambasadorius. Jis rašo knygas, rengia 
laidas, „YouTube“ kanale kuria mo-
komuosius vaizdo įrašus, kaip sukurti 

eilėraščius. I, II, IIIG klasių mo-
kiniai peržiūrėjo du vaizdo įrašus, 
kuriuose Simonas Mole įdomiai 
pristato eilėraščio kūrimo techni-
kas, pasirinko temą ir patys pa-
bandė sukurti savo eilėraštį.  

Per rusų kalbos pamokas 
skambėjo eilės, mokiniai klausėsi 
dainuojamosios poezijos pavyz-
džių  lietuvių ir rusų kalba. Jiems 
patiko klausytis bendraklasių 
skaitomų posmų, dainuoti ir kal-
bėtis apie poezijos reikšmę. Be to, 
gimnazistai žiūrėjo filmą 
„Pasaulinė poezijos diena“ bei 
klausėsi poeto Aleksandro Puški-
no pasakos „Auksinė žuvytė“.   

Vokiečių kalbos mokytoja 
džiaugiasi prisidėjusi prie šios 
dienos paminėjimo ruošdama 
IGC klasės mokinę Ugnę Stasiu-
lytę raiškaus skaitymo konkursui 
„Mozaika“. Mokytojai buvo neti-

kėta, kad Ugnė labai noriai ėmėsi 
mokytis jai pasiūlyto eilėraščio. Pir-
miausia, jį savarankiškai išsivertė, po 
to susirado internete įgarsintą jo va-
riantą ir tuomet pati įdėjo daug darbo 
jį mokydamasi. Rezultatas labai nus-
tebino mokytoją (gerąja prasme). Tik 
gaila, kad poezija domisi nedaugelis. 
Bet visuomet smagu, kai įsitraukia 
nors ir vienas mokinys. Ir, svarbiau-
sia, ne paviršutiniškai, bet labai giliai. 

Pasak JAV poeto Billy Collin-
so, „Poezija gali daug ką padaryti 
žmonėms. Noriu pasakyti, kad tai 
gali pagerinti jūsų vaizduotę. Tai gali 
jus nuvesti į naujas vietas. Tai gali 
suteikti jums šią neįtikėtiną žodinio 
malonumo formą“. Taigi, kurkime, 
skaitykime, domėkimės. Juk kiekvie-
na nauja patirtis – naudinga patirtis. 
 
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė, 
kalbų metodinės grupės pirmininkė                                                  
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Atkelta iš 7 psl. 

Paskelbti IT konkurso „Bebras“ rezultatai 

Baigėsi IT konkursas „Bebras“. 
Ernestas Valentinas (IIIGA kla-

sė)  respublikinio IT konkurso 
„Bebras“ antrame etape iškovojo III 
vietą. Mokinys apdovanotas 3 laips-
nio diplomu, knygyno dovanų kupo-

nu, šviečiančiu maišeliu, metine 
„OHO“ žurnalo prenumerata 
bei  Vilniaus universiteto džem-
periu. 

Pirmame etape, kuris vyko 
dar praeitų metų gruodžio mėne-
sį, Valentinas buvo 114. Pirma-
me etape dalyvavo ir IIGC klasės 
mokinys Kostas Šilingas. Tąkart 
Kostas užėmė III vietą. Mokiniui 
įteiktas diplomas, žurnalo 
„OHO“ prenumerata, stalo žaidi-
mas, gertuvė, ženkliukai. Antra-
me etape Kostas Lietuvoje liko 
13. Pirmajame etape iš viso daly-
vavo 51195 mokiniai, iš kurių 
dešimtokų buvo 6539, vienuolik-
tokų – 2768. Į antrąjį etapą pate-
ko tik patys geriausi Lietuvos 9–
12 klasių bendrojo ugdymo mo-
kyklų mokiniai, pirmajame etape 
surinkę nustatytą taškų ribą. 

 
Tomas Tarasevičius, infor-

matikos mokytojas 



 

 

 

Kovo mėnesio pradžioje vyko 
kasmetinė geografijos olimpiada 
„Mano gaublys“. Olimpiados organi-
zatorių tikslas ne tik populiarinti 
geografijos mokslą, bet ir sudaryti 
sąlygas kuo didesniam mokinių skai-
čiui pasitikrinti savo žinias. Olimpia-

doje „Mano gaublys“ dalyvavo 
252 mūsų gimnazijos mokiniai, 
beveik visi, kurie mokosi geogra-
fijos.  
 
Rima Raščikienė, geografijos 
mokytoja  
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Geografijos olimpiados „Mano gaublys“ rezultatai 

Vardas, pavardė Klasė Surinktas balų skaičius iš 30 galimų  

IG klasių grupė 

Austėja Domkutė IGC 27 

Martynas Pumputis IGC 26 

Lukas Jucius IGB 25 

Denas Piščikas IGD 25 

Goda Plaušinaitytė IGD 25 

Nedas Narbutas IGC 25 

IIG klasių grupė 
Kaubrytė Meda IIGD 21 

Rokas Kazelskis IIGD 20 

Vesta Jarašiūnaitė IIGD 19 

Ugnė Lideikytė IIGD 19 

Eva Rivitytė IIGD 19 

Alberta Smilgytė IIGD 19 

Deimena Balčiūnaitė IIGD 19 

Donatas Šiurkus IIGC 19 

Smiltė Ermanaitė IIGA 19 

IIIG klasių grupė 

Nojus Starasotnikovas IIIGC 25 

Kevinas Rugienis IIIGB 21 

Rokas Jankauskis IIIGD 20 

Kristupas Rofimbergas IIIGD 20 

Lukas Muchtarovas IIIGB 20 

IVG klasių grupė 

Augustė Butkutė IVGB 23 

Gytis Ivoškevičius IVGD 20 

Fausta Jagminaitė IVGA 20 

Ugnė Kasputytė IVGA 19 

Eva Bugytė IVGA 19 

Ainis Alčauskis IVGB 19 



 

 

Dvi kovo savaites mūsų gimna-
zijos skaitykloje veikė buvusios mu-
zikos mokytojos Irenos Maneikienės 
kūrybinių darbų paroda. Lankytojų 
akis traukė estetiški, šviesūs, subtilūs, 
lengvi paveikslai iš kriauklelių, nug-
ludintų stiklo gabaliukų, akmenukų. 
Apie kūrybinį procesą parodos autorė 
atidarymo metu sakė: „Ne tik izolia-
cija namuose dėl karantino, bet apsk-
ritai šis mano gyvenimo etapas tapo 
produktyviu periodu, padėjusiu ap-
mąstymus, patirtis, keliones perkelti į 
kūrybinius darbus. Labiausiai mane 
įkvėpė kelionės po nuostabaus grožio 
smaragdinę salą – Airiją. Mintyse 

dėliojau vaizdinius, o paskui jūros 
stikliukų, kriauklių, akmenukų, jų 
spalvų, struktūrų ir formų dialo-
gas persikėlė ant popieriaus. Tai 
savotiška meditacija ir improviza-
cija, kaip ir muzikoje, kuri užka-
bina ir nepaleidžia. Norisi kurti, 
kurti...“ Kas pažįsta šią pedagogę, 
žino, kad kūryba jai nesvetima 
nuo mažumės. Vaikystėje ji mėgo 
piešti, jaunystėje ėmė patikti 
rankdarbiai iš popieriaus, gamtos 
medžiagų, vėliau išmoko nerti 
vąšeliu, megzti virbalais, siūti 
drabužius. Kiekviename amžiaus 
tarpsnyje formavosi vis kiti jos 

įgūdžiai ir naujos patirtys. Tai pirmo-
ji Irenos Maneikienės darbų paroda, 
bet tikimės, kad jos menišką sielą, 
kruopštumą ir nuostabius darbus pa-
matys ir miesto žmonės. 

 
Vita Šventickienė, lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja 
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Kūrybinių darbų paroda „Džiazuojantys jūros lobiai“  

Nuotraukos Žygintos Ivanavičienės ir Laimutės Žukauskienės 



 

 

2021 metų pavasarį prasidėjo 
tarptautinio ART MILE projekto 
veiklos.  

Projektą vykdo IIGD klasės 
mokiniai ir jų užsienio (anglų) kal-
bos, dailės bei geografijos mokytojai. 
Mūsų partneriai – Japonijos Amaga-
saki miesto Mukohigashi pagrindinės  
mokyklos visuomenės mokslų klubo 
nariai. Abiejų mokyklų projekto ko-
mandos gilinosi į vieną iš septynio-
likos Jungtinių Tautų Organizacijos 
paskelbtų darnaus vystymosi tikslų 
(DVT). Mūsų partneriai pasirinko 
nagrinėti keturioliktą JT darnaus ir 
tvaraus vystymosi temą „Gyvybė 
vandenyse“, o mes – penkioliktą te-
mą „Gyvybė žemėje“. Nuolat bend-
raujame tarpusavyje ir informuojame 
vieni kitus apie vykdomas projekto 
veiklas. 

Projekto rezultatas – abiejų  
bendradarbiaujančių mokyklų ko-
mandų sukurtas bendras meno kūri-
nys, atspindintis, ką abiejų mokyklų 
komandos sužinojo ir suprato apie 
šiandieninio pasaulio problemas ir 
kaip siūlo jas spręsti. Šį didelį piešinį 
pradėjo japonų mokiniai, o pabaigė – 
IIGD klasės gimnazistai. Po Naujųjų 
metų į mūsų gimnaziją atkeliavo pir-
moji piešinio dalis ir dažai, kuriuos  

naudojo japonų mokiniai. Mūsų 
gimnazistai šį kūrinį pabaigė. Jie 
pakvietė su juo susipažinti gimna-
zijos bendruomenę ir po to išsiun-
tė į Japoniją, kur jis taip pat bus 
eksponuojamas ir papildys ART 
MILE projekto kūrinių galeriją, 
surinktą iš viso pasaulio.  

Džiaugiamės ir didžiuoja-
mės, jog šiais metais mūsų gim-

nazijai teko garbė atstovauti Lietuvai 
šiame pasauliniame projekte. Dėkoja-
me mūsų ambasadoriams – IIGD kla-
sės mokiniams. 

Japonų mokinių padėką galite 
išvysti paspaudę šią nuorodą 
https://youtu.be/zTP9_PyFS8s 

 
Valdonė Verseckienė, užsienio 

(anglų) kalbos mokytoja 
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Tarptautinio ART MILE projekto rezultatas – bendras kūrybinis darbas 

Nukelta į 12 psl. 
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Atkelta iš 11 psl. 

Ekonomikos pamokos kitaip 
Arba  

EKONOMIKOS IR VERSLUMO  
PAMOKOS KLIG 

                       KŪRYBIŠKOS 
                       LINKSMOS 
                       INOVATYVIOS 
                       GEIDŽIAMOS 

Kovo 4 diena 
 
IIIG ekonomistai dalyvavo 

projekto „Empowering Girls for 
the Future of Jobs“ susitikime su 
Rasa Bagdoniene („Market Smart“ 
skaitmeninės rinkodaros įmonės 
partnere). 

IGD klasės mokiniai prisi-
jungė prie online pamokos 
„PRIIMK VIBELIFT IŠŠŪKĮ“ su 
produkto vystymo vadove Indrė 
Srėbaliūte-Kliminske. 
Nukelta į 13 psl. 



 

 

IVGB klasės mokinys Kostas 
Čaplinskas dalyvavo tarptautinėje 
nuotolinėje konferencijoje 
„Moksleivių matematikos, informa-
cinių technologijų ir ekonomikos 
projektiniai darbai“ ir skaitė praneši-
mą „Nuotolinio mokymosi įtaka mo-
kinių savijautai, motyvacijai ir mo-
kymosi rezultatams”. 

*** 

Kovo mėnesį visų IG klasių 
mokiniai per ekonomikos pamokas 
apsilankė Šiaulių rajono turizmo ir 
verslo informacijos centre. Vadybi-
ninkė Ramunė Jocienė gimnazistus 
supažindino su centro veikla, aptarė 
verslo padėtį Šiaulių rajone.  

 
*** 

Gimnazistai prisijungė prie 
projekto „Iškeisk pamoką į paskaitą“ 
ir virtualiai susitiko su Klaipėdos 
universiteto dėstytojais ir mokslinin-
kais.  

Kovo 28 dieną abiturientai da-
lyvavo paskaitose ,,Santykių rinko-
dara – kaip padidinti pardavi-
mus“ (asist. Aušra Pacevičiūtė) 
ir ,,Kaip veikia logistika?“ (doc. dr. 
Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė). 

Kovo 29 dieną IIIG mokiniai 
susipažino su ,,Tarpasmeninio bend-
ravimo subtilybėmis“ (prof. dr. Ligi-
ta Šimanskienė). 

Kovo 30 dieną IGC mokiniai 
diskutavo paskaitoje ,,Jaunimo poli-
tinis raštingumas arba apie politiką 
paprastai“ (prof. dr. Jaroslav Dvo-
rak, lekt. dr. Alvyda Obrikienė, lekt. 
Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili). 

Balandžio 1 dieną IGD ir IGB 
jaunieji ekonomistai susitiko su a-
sist. Mantu Dūda paskaito-
je ,,Dirbtinis intelektas“. 

 

Jūratė Čaplinskienė, ekonomi-
kos mokytoja 
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Atkelta iš 12 psl. 



 

 

Kovo dieną Kuršėnų tilto švie-
čiančioje ekspozicijoje buvo pagerbti 
ir apdovanoti konkurso ,,Iš praeities 
stiprybę semiam“ laureatai, dalyviai 
ir mokytojai.  

Mūsų gimnazijos šeši moki-
niai tapo laureatais: Gabija Briky-
tė (IIGA klasė), Gabrielė Joku-
bauskaitė (IIIGD klasė), Nerija 
Daukintytė (IIGD klasė), Rasa 

Griciūtė (IIGA klasė), Kotryna Lu-
činskaitė (IIGC klasė), Airidas Kry-
žius (IIGA klasė). 

Mokinius ruošė mokytojos Žy-
ginta Ivanavičienė ir Alina Gricienė. 
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Paskelbti konkurso „Iš praeities stiprybę semiam“ rezultatai 



 

 

Kovo 8 dieną gimnazijoje vyko 
tarpklasinės III–IVG klasių merginų 
tinklinio varžybos.  

 
Pirmos vietos nugalėtoja, nepa-

tyrusi nė vieno pralaimėjimo, tapo 
IVG klasių rinktinės komanda – And-
rėja Jonušaitė (IVGD klasė), Urtė 
Gudzinevičiūtė (IVGD klasė), Kami-
lė Adomaitytė (IVGD klasė), Eglė 
Ambrožaitė (IVGB klasė), Aistė 
Spulginaitė (IVGC klasė), Kamilė 
Lukauskaitė (IVGA klasė), Fausta 
Jagminaitė (IVGA klasė).  

Antros vietos laimėtoja – IIIGD 
klasės komanda (Gabrielė Jokubaus-
kaitė, Urtė Akberdinaitė, Ugnė 
Akberdinaitė, Andrėja Dagytė, Ro-
berta Lenkovičiūtė, Aju Andrėja Var-
dana).  

IIIGA,IIIGB,IIIGC klasių rink-
tinių komanda – Kamilė Milieškaitė 
(IIIGC klasė), Gustė Liutvinaitė 
(IIIGB klasė), Klaudija Maižiūtė 
(IIIGA klasė), Smiltė Bundulaitė 
(IIIGB klasė), Ugnė Kudinova 
(IIIGB klasė) – liko trečia. 

 
 
Juozas Savickas, fizinio ugdy-

mo mokytojas 
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Jėgas tinklinio aikštelėje išbandė III–IVG klasių merginos 



 

 

Kovo 14 dieną gimnazijoje vy-
ko III–IVG klasių vaikinų tinklinio 
varžybos. 

Pirmos vietos laimėtojai – Gvi-
das Rimkus, Tomas Macijauskas, 
Edvinas Varpučenskis (IIIGA klasė), 

Tautvaldas Jasnauskas, Lukas 
Penikas (IIIGD klasė).  

Jeronimas Kunickis (IIIGB 
klasė), Mantas Buja, Simonas 
Lauermann, Nojus Starasotniko-

vas, Edvinas Skirmantas, Emilis 
Vaitkevičius (IIIGC klasė) liko antri.  

 
Juozas Savickas, kūno kultūros 

mokytojas 
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Vyko III–IVG klasių vaikinų tinklinio varžybos 

Kovo 21 dieną gimnazijoje vy-
ko I–IIG klasių vaikinų tinklinio 
varžybos. 

I vietos laimėtoja – IIGA klasės 
komanda (Dominykas Žilinskas, 
Emilis Pocius, Kristupas Gedvilas, 
Merūnas Staponkus, Normantas 
Ivaškovas, Domas Jankauskis, 
Kristijonas Pocius, Domas 
Juškevičius). 

II vietos laimėtoja – IGB klasės 
komanda (Alanas Borusas, Titas 
Pilipavičius, Domas Vestartas, 
Aironas Misiulis, Lukas Jucius, 
Ranatas Vazgis). 

III vietos laimėtoja – IIGD 
klasės komanda (Matas Puzinas, Ti-
tas Kumža, Arnas Vaznys, Vainius 
Urbonas, Emilis Švambaris, Rokas 
Kazelskis, Deividas Petrulis). 

 
 
 
Juozas Savickas, fizinio ug-

dymo mokytojas 
 

I–IIG klasių vaikinai varžėsi tinklinio varžybose 



 

 

 

Kovo 22 dieną gimnazijoje vy-
ko tarpklasinės I–IIG klasių merginų 
tinklinio varžybos.  

Pirmos vietos nugalėtoja tapo 
IIGA klasės komanda (Paula Žukaus-
kaitė, Livija Sutkutė, Smiltė Erma-
naitė, Emilija Petrošiūtė, Deimantė 

Lenkauskytė). Ignė Kiršinaitė, 
Goda Dijokaitė, Livija Staponku-
tė, Viltė Letukytė, Gabrielė Sirei-
kytė – IGB klasės komanda – u-
žėmė antrą vietą. Trečia liko 
IIGB klasės komanda (Emilija 
Urbietytė, Gabrielė Lapukaitė, 

Karina Remeikytė, Faustina Fedirkai-
tė, Lidija Terechova, Skirmantė Vie-
sulaitė).  

 
Juozas Savickas, fizinio ugdy-

mo mokytojas 
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Tarpklasinės I–IIG klasių merginų tinklinio varžybos 

Individualios štangos spaudimo nuo suolelio varžybos 

Kovo 15 dieną gimnazijoje vy-
ko individualios štangos spaudimo 
nuo suolelio varžybos.  

Merginų grupėje Lidija Tere-
chova (IIGB klasė) užėmė pirmą vie-
tą, Greta Galkutė (IIIGA klasė) – ant-
rą vietą. 

Vaikinų grupėje svorio katego-
rijoje iki 66 kg Povilas Petrulis (IGB 
klasė) iškovojo pirmą vietą, Lukas 
Muchtarovas (IIIGB klasė) – antrą 
vietą, Mantas Rubenis (IIGB klasė) – 
trečią vietą. Svorio kategorijoje iki 
74 kg Ernestas Staradumskis (IIGB 
klasė) buvo pirmas, Arnas Barauskas 
(IIGB klasė) – antras, Rokas Prazaus-
kis (IIGB klasė) – trečias. Svorio ka-
tegorijoje iki 83 kg pirmą vietą užė-
mė Benas Eigirdas (IGD klasė), antrą 
– Normantas Ivaškovas (IIGA klasė), 
trečią – Vytautas Puzaras (IIIGB kla-
sė). Nojus Petrokas (IVGC klasė) 
pirmas buvo svorio kategorijoje virš 
83 kg. Toje pačioje svorio kategorijo-
je antras liko Mantas Simonavičius 
(IIIGD klasė). 

 
Juozas Savickas, fizinio ugdy-

mo mokytojas 



 

 

Kovo 22 dieną gimnazijoje vy-
ko Šiaulių rajono bendrojo ugdymo 
mokyklų individualios štangos spau-
dimo varžybos. Gimnazijos komanda 
iškovojo 15 prizinių vietų.  

Merginų grupėje svorio katego-
rijoje iki 63 kg Lidija Terechova 
(IIGB klasė), išstūmusi 32,5 kg, užė-
mė pirmą vietą, Greta Galkutė 
(IIIGA klasė), svorio kategorijoje 
virš 63 kg išstūmusi 32,5 kg, užėmė 
antrą vietą. 

Vaikinų grupėje svorio katego-
rijoje iki 59 kg Lukas Muchtarovas 
(IIIGB klasė) išstūmė 70 kg ir iško-
vojo pirmą vietą. Povilas Petrulis 
(IGB klasė), svorio kategorijoje iki 
66 kg išstūmęs 70 kg, liko antras. 
Svorio kategorijoje iki 74 kg Ernestas 
Staradumskis (IIGB klasė), išstūmęs 
95 kg, buvo pirmas, Arnas Barauskas 

(IIGB klasė), išstūmęs 80 kg, – 
antras, Rokas Prazauskis (IIGB 
klasė), išstūmęs 72,5 kg, – trečias. 
Svorio kategorijoje iki 83 kg, išs-
tūmęs 110 kg, pirmą vietą užėmė 
Mintaras Kačinskas (IIIGD kla-
sė). Toje pačioje svorio kategori-
joje antrą vietą iškovojo Donatas 
Pigulevičius (IVGA klasė), išstū-
męs 105 kg, Normantas Ivaško-
vas (IIGA klasė), trečią – 
(rezultatas 97,5 kg). Valentas 
Akučka (IVGB klasė), svorio ka-
tegorijoje iki 93 kg pasiekęs 110 
kg rezultatą, buvo pirmas. Nojus 
Petrokas (IVGC klasė) pirmas 
buvo svorio kategorijoje iki 105 
kg. Jo rezultatas 130 kg. Svorio 
kategorijoje virš 105 kg visas tris 
prizines vietas užėmė mūsų gim-
nazistai: Simonavičius Mantas 

(IIIGD klasė) buvo pirmas (rezultatas 
110 kg), Liutauras Kazlauskas (IGB 
klasė) – antras (rezultatas 100 kg), 
Nojus Starasotnikovas (IIIGC klasė) 
– trečias (rezultatas 100 kg). 

 
 
Juozas Savickas, fizinio ugdy-

mo mokytojas 
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Baigėsi Šiaulių rajono individualios štangos spaudimo varžybos 



 

 

Pažymint Pasaulinę vandens dieną sie-
kiamą atkreipti dėmesį į vandens svarbą. 
Nuolat pažeidžiamos ekosistemos turi įtakos 
žmonių vartojimui skirto vandens kokybei. 
Pasaulio sveikatos duomenimis, besivystan-
čiose šalyse nuo infekcinių ligų, plintančių 
dėl nesaugaus vandens ir jo trūkumo, kas-
met miršta apie 2 mln. vaikų. 

Žmogui išgėrus vandens, užteršto pa-
togeniniais mikroorganizmais, gali pakilti 
temperatūra, atsirasti pykinimas, vėmimas, 
viduriavimas. Virinant vandenį mikrobai 
žūsta, tą mokiniai puikiai žino, bet vanduo 
gali būti užterštas chemine tarša, tokiu atve-
ju nei virinimas, nei filtravimas cheminių 
medžiagų iš vandens nepašalina.  

Kovo 22 dieną gamtos mokslų pamo-
kose mokiniai prisiminė vandens savybes 
žiūrėdami filmuką https://
www.youtube.com/watch?
v=LgSVsMzsySs, diskutavo apie jo svarbą, 
pasidalijo mintimis apie vandenį su drau-
gais, dalis mokinių savo emocijas perkėlė į 
piešinius, rašinius. 

 
Inga Tarasevičienė, biologijos moky-

toja 
 
 
 

 
Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens die-

na. Tai viena iš UNESCO minimų dienų. 
Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimna-
zija –UNESCO mokykla. Gimnazijos trečio-
kai prisiminė Pasaulinę vandens dieną biolo-
gijos pamokoje „Nuo lašelio iki vandeny-
no“. Mokiniai kalbėjo apie vandens reikšmę 
gyviems organizmams: fotosintezės pro-
cesui, termoreguliacijai, medžiagų tirpini-
mui ir pernašai, cheminėms reakcijoms. 
Kartu aptarė, kur vanduo panaudojamas bui-
tyje, kaip taupyti vandenį. Vandens svarba 
žmogaus gyvenime didžiulė, bet jo neverti-
name, nes manome, kad turime daug, jis pi-
gus. Smagiai pasiklausėme Ingos Jankaus-
kaitės dainos „Lašeliai“ ir Lino Adomaičio 
dainos „Vandenynai“ vaizdo įrašo . 

                                                                                                                           
Laima Jonušaitė, biologijos mokytoja 
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Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens diena 

Nuotrauka paimta iš interneto 

Nuo lašelio iki vandenyno... 



 

 

 

Paskutinę kovo mėnesio dieną 
šokio ritmu pavasarį kvietė Šiaulių 
rajono savivaldybės kultūros centre 
vykusi rajoninė šiuolaikinių šokių 
šventė „Pavasario ritmai“, kuri šie-
met jau buvo surengta aštuonioliktą 
kartą. 

Į Kuršėnus susirinko per 200 
šokėjų iš visų Šiaulių rajono seniūni-
jų. Šventėje dalyvavo per dvidešimt 
kolektyvų iš Šiaulių rajono švietimo 
ir kultūros įstaigų. Jiems įteiktos or-
ganizatorių padėkos. 

Šventė prasidėjo ir baigėsi 
bendru visų kolektyvų šokiu. Kur-
šėnų Lauryno Ivinskio gimnazijai 
atstovavo šiuolaikinių šokių grupė 
„Dance mix“ (vadovė Ingrida Levi-
taitė). 

 
Ingrida Levitaitė, šokių moky-

toja 
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Gimnazistai dalyvavo Šiaulių rajono šiuolaikinių šokių šventėje „Pavasario ritmai“ 



 

 

 Beveik  šimtas Kuršėnų Laury-
no Ivinskio gimnazijos mokinių 
dviem autobusais paskutinę kovo mė-
nesio dieną vyko į Vilnių. Kad prog-
rama būtų įdomesnė ir naudingesnė, 
mokiniams buvo pasiūlytos kelios 
veiklos sostinėje. Visi išvykusieji 
lankėsi LITEXPO parodų centre vy-
kusioje Studijų mugėje. Tiesa, abitu-
rientai aplankė ir  VGTU, kur susipa-
žino su siūlomomis profesijomis.  

Tačiau ypač maloniai Kur-
šėnų  Lauryno Ivinskio gimnazi-
jos mokiniai buvo sutikti LR Sei-
me. Mūsų, kuršėniškių, t. y. 45 
mokinių   ir keturių mokytojų  
laukė Seimo narė Rima Baškienė 
ir jos padėjėja Ingrida Tamulevi-
čiūtė. Mokiniai, Seimo narės Ri-
mos Baškienės ir jos padėjėjos 
Ingridos Tamulevičiūtės lydimi, 
turėjo galimybę pavaikščioti po 

Seimo rūmus, aplankyti kelias sales, 
pasijusti žurnalistais ir net  Seimo 
nariais. Ypač jaudinanti akimirka – 
apsilankymas   istorinėje Kovo 11-
osios Akto salėje, kurią puošia daili-
ninko Kazio Morkūno vitražas 
„Šventė“, Prezidento Algirdo Mykolo 
Brazausko salėje. Gimnazistai ne tik 
pabuvojo Seime, bet ir pasikalbėjo su 
Seimo nare Rima Baškiene, išgirdo 
jos klausimus ir išsakė savo nuomonę 
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Iš turiningos ekskursijos sugrįžus... 
 

Iš turiningos ekskursijos sugrįžus... 



 

 

šių dienų aktualijų klausimais. 
Ypač nustebome, kad  tądien, 

kai lankėmės Seime, joje buvo atida-
roma buvusio Kuršėnų meno mo-
kyklos mokytojo grafiko, skulp-
toriaus, tapytojo, prozininko Petro 
Rakštiko darbų paroda ,,Valdžios 
veidai“. Visi puolėme ieškoti pažįsta-
mų veidų. 

Tad ekskursija ir susitiki-
mas bei pokalbiai su Seimo nare 
Rima Baškiene, jos padėjėja, do-
vanos visiems mokiniams ir mo-
kytojams  – užrašinės ir rašikliai 
su Seimo atributika – paliko di-
džiulį įspūdį. Po to mokiniai akty-
viai dalyvavo dar keliose progra-
mose. Dalis jų pagal kultūros pa-

są lankėsi organizuojamoje progra-
moje ,,Susipažinkite – Valdovų rūmų 
muziejus“, ,,Vilniaus katedros po-
žemiai ir lobyno istorija“, o vakare 
džiaugsmingai klaidžiojo siauromis 
Vilniaus senamiesčio gatvelėmis.  

                                                                                                
Raimonda Rumbinaitė, lietuvių kal-
bos ir literatūros mokytoja                                                                 
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,,Laikme
čių atradi-
mai“ rajo-
no etapo 
rezultatai 
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Istorijos olimpiados rajono etapo 
rezultatai 

 
Paskelbti Šiaulių rajono istorijos 

olimpiados rezultatai. 
 
Pijus Milašius (IIIGB klasė) – II 

vieta. 
Kamilė Masiliūnaitė (IVGB klasė) 

ir Kipras Kunigėlis (IVGD klasė) – III 
vieta. 

Kitokios technologijų pamokos 
 
IIGA ir IIGC klasių mokiniai technologijų pamokų metu lankėsi Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų 

centre, kur su puodžių karaliumi Algimantu Tamašausku ir keramike Alina Milašiene lipdė žvakides iš molio, gla-
zūravo. Kūrybos procesas suteikė daug džiaugsmo ir naujos patirties keramikos srityje.  

 
Alina Gricienė, technologijų 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, 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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