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Baigiantis mokslo metams 
birželio 16 dieną Kuršėnų kultūros 
centre vyko Šiaulių rajono savival-
dybės gabių mokinių, jų tėvų 
(globėjų) ir mokytojų pagerbimo 
šventė, į kurią buvo pakviestas 
gausus būrys Lauryno Ivinskio 
gimnazijos mokinių, įvairiuose 
rajono, šalies, tarptautiniuose kon-
kursuose garsinusių ne tik gimna-
zijos, bet ir Šiaulių rajono vardą. 
Kartu su jais į sceną lipo ir jų tėvai 
(globėjai), mokytojai. 

Šiemet net 58 gimnazistai 
tapo dalykinių olimpiadų prizinin-
kai: 25 užėmė pirmą vietą, 17 – 
antrą ir 16 – trečią vietą. 

Šiaulių rajono savivaldybės 
mero padėkos raštais apdovanoti 
šie mokiniai: Kostas Čaplinskas 
(IVGB klasė), užėmęs II vietą Lie-
tuvos mokinių meninio skaitymo 
konkurse (meninė kompozicija); 
Arūnė Dunauskytė (IIIGC klasė), 
užėmusi II vietą Lietuvos mokinių 
meninio skaitymo konkurse 
(meninė kompozicija); Mantas 
Eigirdas (IIIGC klasė), užėmęs II 
vietą Lietuvos mokinių meninio 
skaitymo konkurse (meninė kom-
pozicija); Kamilė Jonaitytė (IVGB 
klasė), užėmusi II vietą Lietuvos 
mokinių meninio skaitymo kon-
kurse (meninė kompozicija); Ka-

milė Milieškaitė (IIIGC klasė), užė-
musi II vietą Lietuvos mokinių me-
ninio skaitymo konkurse (meninė 
kompozicija) ir III vietą I–IVG kla-
sių mokinių skaitovų grupėje; Kos-
tas Šilingas (IIGC klasė), užėmęs I 

vietą 59-oje Lietuvos mokinių che-
mijos olimpiadoje, III vietą 68-oje 
Lietuvos mokinių fizikos olimpia-
doje, apdovanotas Lietuvos Respub-
likos švietimo, mokslo ir sporto mi-

nisterijos pagyrimo raštu 69-oje 
Lietuvos mokinių matematikos o-
limpiadoje. Padėkota ir mokinius 
ruošusiems mokytojams. Mero pa-
dėkos įteiktos fizikos mokytojai 
Violetai Čibinskienei, matematikos 

mokytojoms Daliai Klinauskienei ir 
Vitalijai Šukienei, chemijos moky-
tojai Jurgitai Kušleikienei. 

Šiaulių rajono savivaldybės 
mero padėkos raštais už vaikų pa-
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Akademinius pasiekimus vainikavo gabių mokinių, jų tėvų (globėjų)  
ir mokytojų pagerbimo šventė 



 

 

siekimus Lietuvos mokinių meni-
nio skaitymo konkurse apdovanoti 

Jūratė ir Vytautas Čaplinskai; Al-
bina ir Arūnas Dunauskiai; Nerin-
ga ir Ernestas Eigirdai; Edita ir 
Darius Jonaičiai. Kosto Šilingo 
tėvai – Rita ir Marius Šilingai – 
apdovanoti už sūnaus pasiekimus 
68-oje Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiadoje, 59-oje Lietuvos mo-
kinių chemijos olimpiadoje, 69-oje 
Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiadoje. 

Šiaulių rajono savivaldybės 
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 
padėkos įteiktos Ovidijai Cirtautei 
(IGC klasė), užėmusiai I vietą 60-
osios Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiados, 69-osios Lietuvos mo-
kinių fizikos olimpiados, respubli-
kinio anglų kalbos konkurso savi-
valdybės etapuose; Godai Dijokai-
tei (IGB klasė), užėmusiai II vietą 
60-osios Lietuvos mokinių chemi-
jos olimpiados, III vietą lietuvių 
kalbos ir literatūros olimpiados 
Lietuvos ir užsienio lietuviškų mo-
kyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) kla-
sių mokiniams, III vietą 70-osios 
Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiados savivaldybės etapuose; 

Gabijai Eigirdaitei (IVGA klasė), 
užėmusiai I vietą 69-osios Lietuvos 

mokinių fizikos olimpiados, 70-
osios Lietuvos mokinių matemati-
kos olimpiados, III vietą Lietuvos 
mokinių meninio skaitymo konkur-
so savivaldybės etapuose; Pijui Mi-
lašiui (IIIGB klasė), užėmusiam I 
vietą 54-osios Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiados, II vietą 31-

osios Lietuvos mokinių istorijos o-
limpiados, II vietą Lietuvos mokinių 
meninio skaitymo konkurso savival-
dybės etapuose. 

Laimai Jonušaitei, chemijos 
mokytojai, parengusiai 8 Lietuvos 
mokinių olimpiadų savivaldybės 
etapo ir Šiaulių rajono olimpiadų 
bei konkursų prizinių vietų laimėto-
jus taip pat įteikta Šiaulių rajono 
savivaldybės Švietimo ir sporto sky-
riaus vedėjo padėka.  

Šventės dalyvius pasveikino ir 
Seimo narės Rimos Baškienės bei 
Seimo švietimo komiteto pirminin-
kės Vilijos Targamadzės pasirašytas 
padėkas gimnazijos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojoms Astai 
Mazūraitei ir Vitai Šventickienei 
įteikė Seimo narės padėjėja Ada 
Grakauskienė. Padėka įteikta ir Ka-
milės Milieškaitės tėvams – Jolantai 
ir Andriui Milieškams. 

Renginį vedė Kamilė Milieš-
kaitė ir Arūnė Dunauskytė. 

 
Nuotraukos paimtos iš Šiaulių 

rajono savivaldybės tinklalapio. 
 
 
Juozas Savickas, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
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Paskelbti knygos ženklo 
konkurso Lietuvos mokyklų 
moksleiviams „Kaip žydėjimas 
liepų… Ex libris. Vincui Krėvei – 
140“ laureatai. 

Konkurse dalyvavo trys 
mūsų gimnazijos IIGA klasės mo-
kiniai: Airidas Kryžius, Gabija 
Brikytė ir Rasa Griciūtė. Laureatė-
mis tapo Gabija Brikytė ir Rasa 
Griciūtė. Mokines konkurse daly-
vauti paskatino jų lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja Asta Mazū-
raitė. 

Knygos ženklo konkurse 

„Kaip žydėjimas liepų… Ex libris. 
Vincui Krėvei – 140“ varžėsi skir-
tingų amžiaus grupių mokiniai: 12 
dalyvių pirmoje amžiaus grupėje (1
–4 klasių mokiniai), 117 dalyvių 
antroje amžiaus grupėje (5–8 klasių 
mokiniai) ir 125 dalyviai trečioje 
amžiaus grupėje (9–12 klasių moki-
niai).  

Po mokinių sukurtą žydinčių 
„liepų alėją“ bus galima pasivaikš-
čioti ir realiai, ir virtualiai. Konkur-
so laureatų ir dalyvių darbai bus 
eksponuojami Vinco Krėvės-
Mickevičiaus memorialiniame bute-

muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) 
bei muziejaus interneto svetainės 
virtualioje parodų salėje.  
https://krevesmuziejus.lt/knygos-
zenklo-konkurso-lietuvos-mokyklu-
moksleiviams-aptarimas-ir-laureatu-
paskelbimas/  
 
Vita Šventickienė, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja 
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Paskelbti knygos ženklo konkurso laureatai 
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Jonavoje baigėsi Lietuvos 
jėgos trikovės ir virvės traukimo 
čempionatai, kuriuose puikiai pa-
sirodė mokytojo Antano Griciaus 
paruošti sportininkai. 

Jėgos trikovė čempionate 
jaunių grupėje svorio kategorijoje 
iki 63 kg Lidija Terechova (IIGB 
klasė) iškovojo antrą vietą. Svorio 
kategorijoje virš 63 kg antra buvo 
IGC klasės mokinė Meda Butkutė 
(IGA klasė). Sportininkė absoliu-
čioje įskaitoje mergaičių grupėje 
liko ketvirta. Gimnazijos merginų 
komanda buvo trečia. 

Jaunių grupėje svorio kate-

gorijoje iki 83 kg Lietuvos jaunių 
čempionu tapo Mintaras Kačinskas 
(IIIGD klasė). Gaila, kad Mintarui 
nepavyko užfiksuoti naujo Lietuvos 
jaunių rekordo 241,5 kg traukos 
veiksme: iškėlus svorį štanga išsp-
rūdo iš rankų. Mintaras jaunių gru-
pėje buvo absoliučiai antras. Svorio 
kategorijoje 105 kg Lietuvos jaunių 
čempionu tapo Mantas Simonavi-
čius (IIIGD). Svorio kategorijoje 
virš 105 kg dėl čempiono titulo jau-
nių grupėje susigrūmė Nojus Stara-
sotnikovas (IIIGC) ir Neilas Pinskas 
(IIIGB klasė). Graži kova baigėsi 
Neilo pergale. Lietuvos jaunių čem-
pionu tapo Neilas Pinskas, antras 
Nojus Starasotnikovas Jaunimo gru-
pėje svorio kategorijoje iki 120 kg 
Neilas Pinskas liko trečias. Svorio 
kategorijoje virš 120 kg Nojus Sta-
rasotnikovas antras. 

Lietuvos virvės traukimo 
čempionato pirmame etape Kamilė 
Lukauskaitė (IVGA klasė) atstova-
vo Kuršėnų moterų rinktinei ir tapo 
čempione. Traukdama virvę su Kur-

šėnų pirma komanda svorio katego-
rijoje iki 430 kg buvo pirma. Toje 
pačioje svorio kategorijoje Nojus 
Urbonas (IVGC klasė) ir Dilanas 
Astrauskis (IVGD klasė) iškovojo 

trečią vietą. Jaunimo grupėje svorio 
kategorijoje iki 560 kg Dilanas Ast-
rauskis buvo antras. 

 
Gimnazijos laikraščio „KLIGietis“ 
inf. 
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Lietuvos jėgos trikovės ir virvės traukimo čempionatai 

Virvės traukimo turnyras „Meškuičių taurė“ 

 
 
 
Meškuičiuose vyko Lietu-

vos bendrojo ugdymo mokyklų 
virvės traukimo turnyras 
„Meškuičių taurė“.  

Gimnazijos komanda – Di-
lanas Astrauskis (IVGD klasė), 
Ugnius Trikšis (IVGD klasė), 
Nojus Urbonas (IVGC klasė), 
Valentas Akučka (IVGB klasė), 
Lidija Terechova  (IIGB klasė), 
Greta Galkutė (IIIGA klasė), Vy-
tautas Puzaras (IIIGB klasė) – 
iškovojo antrą vietą. 

 
Juozas Savickas, fizinio 

ugdymo mokytojas 



 

 

Birželio 9 dieną gimnazijos 
mokiniai dalyvavo netradicinėje 
veikloje-susitikime su aktore, 
Klaipėdos universiteto docente 
Virginija Kochanskyte. Susitiki-
mas vyko Kuršėnų kultūros centre, 
kurio šeimininkams esame dėkingi 
už erdvę susitikimui su aktore. 
Kaip žinoma, Virginija Ko-
chanskytė save atrado keliose sri-
tyse: ji ne tik garsi Lietuvos sce-
nos karalienė, labiau pamėgusi 
kamerinės aplinkos žiūrovą, bet ir 
knygos apie choreografą A. Jurge-
lionį ,,Krūmo šaknys“ sudarytoja,  
UNISEF Geros valios ambasado-
rė, ir tiesiog žmogus, mylintis pe-
dagoginę veiklą, besidalijantis ži-
niomis su studentais, susirinku-
siais į studijas Klaipėdos universi-
tete, su programomis keliaujantis 
po Lietuvą.  

Tądien aktorė net du kartus 
tądien susitiko su mumis, gimna-
zistais, ir vedė I. Simonaitytės gy-
venimo ir kūrybos keliais, skaitė 
ištraukas iš ,,Viliaus Karaliaus“ 
ir ,,Pikčiurnienės“. Ji sužavėjo 
mus, klausytojus, savo betarpiš-
kumu, emocionalumu, nuoširdumu 
ir lietuviško žodžio grožiu. Ne vie-
nas gimnazistas, išeidamas iš susi-
tikimo su aktore, galvojo, kad da-
lyvavo susitikime su dviem Lietu-
vos karalienėmis, mylinčiomis 
Lietuvą ir mūsų žodį - rašytoja 
Ieva Simonaityte ir aktore Virgini-
ja Kochanskyte.  

                                                                                  
Kotryna Lučinskaitė, IIGC klasės 
mokinė 

 
*** 

Aktorė Virginija Ko-
chanskytė labai iškalbingai, jaut-

riai, jausmingai ir profesionaliai 
perteikė Ievos Simonaitytės kūrinių 
ištraukas, jas savaip interpretavo, 
išskyrė, jos nuomone, svarbiausias 
teksto vietas, mintis. Aktorei kal-
bant atrodė, jog pasakojama istorija 
tarsi pati piešiasi, atranda būdą pri-
sikelti, vyksta čia ir dabar. Šios mo-
ters sugebėjimai salėje nepaliko nė 
vieno abejingo, visi jos klausėsi ir 
mėgavosi susitikimu. Tokia netradi-
cinė veikla man labai patiko. Ti-
kiuosi daugiau panašių susitikimų 
ateityje. 

 
Livija Staponkutė, IGB klasės mo-
kinė 

*** 
Aktorė, režisierė, dėstytoja 

Virginija Kochanskytė pasakodama 
savo patirtis nagrinėjant Ievos Si-
monaitytės gyvenimą, charakterį, 
kūrybą, įgarsindama jos kūrinių išt-
raukas supažindino mus su pačia 
rašytoja. 

Prieš susitikimą su Virginija 
Kochanskyte žinojau, jog Ieva Si-
monaitytė yra viena geriausių rašy-
tojų, kilusi iš Mažosios Lietuvos, 
Klaipėdos krašto. Ji parašė gerai 
žinomus romanus ,,Aukštujų Šimo-

nių likimas“ bei ,,Vilius Karalius“. 
Kūrė XX a. Iš aktorės lūpų sužino-
jau, jog Ieva Simonaitytė dažniau-
siai pasirašinėdavo Ėvės vardu, ku-
ris jai atrodė lietuviškesnis. Ji labai 
brangino Lietuvą. Rašytoja vaikys-
tėje sirgo tuberkulioze, todėl sunkiai 
vaikščiojo, daug laiko praleido gulė-
dama lovoje. Augo be tėvo ir tik 
suaugus tarp jų užsimezgė bendravi-
mas, kuris tęsėsi iki tėvo mirties. 
Ieva Simonaitytė dėl ligos negalėjo 
lankyti mokyklos, kaip kiti vaikai, 
todėl mokėsi savarankiškai, nes išsi-
lavinimas buvo jos didžiausias troš-
kimas ir tikslas. Man ši netradicinio 
ugdymo diena patiko bei pasirodė 
labai turininga. Susitikimas su akto-
re dar kartą leido atrasti meno grožį 
ir įsitikinti, kokį stiprų įspūdį gali 
palikti menininkas žiūrovams. Susi-
tikimas su Virginija Kochanskyte ne 
tik papildė žinias apie vertą minėji-
mo Lietuvos rašytoją Ievą Simonai-
tytę, bet ir praturtino mūsų dvasinį 
pasaulį. 

 
Rasa Griciūtė, IIGA klasės 

mokinė 

Puslapis 6 K L I G I E T I S  

Netradicinėje dienoje Kuršėnuose – aktorė Virginija Kochanskytė 



 

 

Šiais metais gimnazijoje 
sėkmingai įgyvendinamos įvairios 
Kokybės krepšelio veiklos. Viena 
iš jų – projektas „Gebantis moki 
nys – savo sėkmės kūrėjas“. Šis 
projektas buvo skirtas I–IIIG kla- 
sių mokiniams ir jo tikslas – didin-
ti socialinį mokinių sutelktumą, 
skatinti asmeninę atsakomybę, ge- 
rinti tarpusavio komunikacijos ir-
bendradarbiavimo įgūdžius bei e- 
mocinę raišką. Jį padėjo įgyven-
dinti VšĮ „Jaunimo asmeninio to- 
bulėjimo centro“ vadovas Žilvinas 
Mažeikis ir šio centro lektorė Jus- 
tina Vyšniauskaitė. Tad šią savaitę 
jie aplankė mus jau su projekto 
rezultatais bei išvadomis, kuriuos 
pristatė atskirai mokiniams ir mo- 
kytojams.  

Projektas vyko keliais eta-
pais. Per pirmąjį susitikimą vado-
vai mokinių atstovams trumpai 
pristatė būsimas veiklas, papasa-
kojo, koks šio projekto tikslas. Ant
-rojo susitikimo metu Žilvinas ir 
Justina individualiai susitiko su-
atskiromis klasėmis, vykdė meto-
dinius žaidimus, po kurių visi ga-

vo užduotį – apsilankyti naujai į-
rengtame „Stebuklų kambaryje“ ir 
iš anksto suskirstytomis grupėmis 
sužaisti „Socialinio suflerio“ žaidi-
mą. Po žaidimo turėjo būti paliktas 
atsiliepimas. Na, o vėliau laukė dar 
vienas susitikimas su projekto vado-
vais, kurie vėl bendravo su klasėmis 
ir skyrė dar vieną savarankišką dar-
bą. Šis buvo šiek tiek pasunkintas: 
šįkart „Socialinio suflerio“ žaidimą 
reikėjo ryžtis žaisti su kitų klasių 
mokiniais. Deja, šios ribos gimna-
zistams peržengti nepavyko ir miš-
rių (skirtingų klasių mokinių) gru-
pių nesubūrė.  

Viso projekto metu buvo atlie-
kamas sociologinis tyrimas – buvo 
matuojamas projekto poveikis gim-
nazijos bendruomenės socialiniam 
sutelktumui, mokinių asmeninei at-
sakomybei, tarpusavio komunikaci-
jos ir bendradarbiavimo įgūdžiams 
stiprinti bei emocinei raiškai.  

Remiantis atlikto sociologinio 
tyrimo rezultatais galima teigti, kad 
didžiausią pažangą mokiniai padarė 
komunikavimo ir bendradarbiavimo 
srityje. Ryški pažanga padaryta ir 
socialinio sutelktumo srityje. Vidu-

tinė pažanga padaryta asmeninės 
atsakomybės srityje. Pati mažiausia 
pažanga pastebėta emocinės raiškos 
srityje. Tyrimo pabaigoje pateiktos 
išvados ir rekomendacijos. Projek-
tas bendrai ir žaidimas „Socialinis 
sufleris“ konkrečiai yra tinkama 
priemonė bendruomenės sutelktu-
mui didinti. Siekiant ryškesnių po-
kyčių, rekomenduojama tęsti pro-
jektą ir intensyvinti jo veiklas. Žai-
dimai neformalioje aplinkoje gerina 
mokinių bendravimo ir bendradar-
biavimo įgūdžius, todėl rekomen-
duojama sukurti mokiniams progų 
bendrai veiklai, žaidimams. Asme-
ninės atsakomybės ugdymas sudė-
tingas ir ilgalaikis procesas, todėl 
jam turėtų būti taikomos kompleksi-
nės priemonės. Emocinės raiškos 
ugdymas glaudžiai susijęs su emoci-
niu sąmoningumu, todėl pokyčiams 
šioje srityje pasiekti reikalingas il-
gesnis laiko tarpas. Mokinių, moky-
tojų, gimnazijos administracijos 
nuomone, būtina tęsti šį projektą 
pasirenkant asmeninės atsakomybės 
ugdymo sritį. Tad jau tą pačią dieną 
buvo tartasi dėl tolesnio bendradar-
biavimo ir projekto pratęsimo. 
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Projekto „Gebantis mokinys – savo sėkmės kūrėjas“ pristatymas 



 

 

Dažnai išgirstame visuome-
nės nuomonę, kad šių dienų jauni-
mas laisvalaikį leidžia įnikęs į iš-
maniuosius įrenginius, rūpinasi tik 
savo poreikiais ir abejingi viskam, 
kas vyksta aplink juos. Tenka pri-
pažinti, kad tai dar vienas visuo-
menės stereotipas ir išankstinė 
nuostata. Turiu argumentų, kad 
jaunimas yra ne tik aktyvus, bet ir 
įsitraukiantis į savanoriškas veik-
las, padedantis tiems, kam reika-
linga pagalba. Kuršėnų šeimos 
namų Globos centras aktyviai 
bendradarbiauja su Lauryno I-
vinskio gimnazijos mokytoja Inga 
Klinauskiene, kuri organizuoja 
mokinių savanorišką veiklą. Jos 
iniciatyva gimnazijos mokiniai 
padėjo globojamiems vaikams 
mokytis mokomųjų dalykų, kurie 
vaikams kėlė sunkumų. Gimnazi-
jos IIGC klasės mokiniai Donatas 
Šiurkus ir Kotryna Lučinskaitė 
skyrė savo laiką, kad suteiktų pa-
galbą tiems, kuriems ji buvo labai 
reikalinga. Donatas Šiurkus ir Ro-
kas Geležinis (IIGC klasė) padėjo 
Globos centrui kurti meniškus 
kvietimus, kuriuos naudojome sa-
vo veikloje. Suprantame, kad žino-
jimas, jog gali padėti kitiems bei 
jų asmeninės charakterio savybės, 
tokios kaip didžiulė empatija ir 

atsakingumas, šiuos mokinius išski-
ria iš jų bendraamžių rato, todėl esa-
me be galo dėkingi mokiniams, sky-
rusiems savo asmeninį laiką ir padė-
jusiems kitiems patikėti savimi, jog 
draugų padedami jie irgi gali sup-
rasti ir išmokti. Prasidėjus karui Uk-
rainoje, Lietuva sulaukė ukrainiečių 
vaikų, kuriuos ėmėsi globoti lietu-
vių šeimos. Kai kurie atvykę Ukrai-
nos jaunuoliai išreiškė norą aktyviai 
mokytis lietuvių kalbos. Kuršėnų 
šeimos namų Globos centras vėl 
kreipėsi į savanorių veiklą organi- 
zuojančią mokytoją Ingą Klinaus- 
kienę, kuri mielai sutiko tarpinin-
kauti. Kuršėnų Lauryno Ivinskio 
gimnazijos direktoriaus pavaduoto-
jos Vilmos Žukauskienės iniciatyva-
buvo operatyviai suorganizuota mo-
kinių savanorių, kurie taikydami 
įvairius mokymo būdus padėjo uk-
rainiečių vaikams lavinti lietuvių 
kalbos įgūdžius, grupė. Savanoriai 
mokiniai Ranatas Vazgis (IGB kla-
sė), Renatas Baranauskas (IGB kla-
sė), Lidija Terechova (IIGB klasė), 
Ema Griciūtė (IIGB klasė), Titas 
Atstopas (IGA klasė) susitikdavo su 
ukrainiečių vaikais Lauryno I- 
vinskio gimnazijoje du kartus per 
savaitę. Komunikacija, pasidaliji-
mas žiniomis, užsimezgusi drau-
gystė buvo naudinga abiem pu-

sėms: ukrainiečių vaikai šiek tiek 
pramoko lietuvių kalbos, sužinojo 
apie Lietuvą, o savanoriai mokiniai-
tobulino rusų, anglų kalbų įgū-
džius, taikė savo socialinius ir ko- 
munikacijos įgūdžius. O svarbiausia 
– parodė, kad pagalbą kitai šaliai 
gali teikti ne tik valstybinės įs-
taigos, bet kiekvienas iš mūsų įvai-
riausiai būdais. Profesorius Leoni-
das Donskis yra pasakęs, kad 
„Savanorystė – tai šansas tapti iš-
mintingam“. Savanoriška veikla yra 
taip pat svarbi dėl įnašo kuriant vi-
suomenės gerovę, stiprinant sociali-
nius ryšius, įsitraukiant į aktyvų da-
lyvavimą visuomenės ar bendruo-
menės gyvenime. Savanoriu gali 
tapti bet kuris asmuo, norintis prisi-
dėti prie geresnės ir socialiai atsa-
kingesnės visuomenės kūrimo, įgyti 
naujų įgūdžių ir patirties, nesiekian-
tis už atliekamus darbus gauti jokios 
materialinės naudos sau. Tokia 
veikla prisideda prie geresnio savęs 
pažinimo, supratimo, gebėjimų ug-
dymo ir asmeninio tobulėjimo. Tad 
kviečiame ir kitus gimnazistus iš-
bandyti save savanoriškoje veikloje! 

 
Vita Kaminskienė, Kuršėnų šeimos 
namų globos centro socialinė dar-
buotoja (globos koordinatorė) 
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Būdai pagalbai kitiems – neišsemiami 



 

 

Savanorystė – puikus šansas 
ne tik padėti kitiems, bet ir tobu-
linti save patį. Viena iš DofE 
programos dalių ir yra savanorys-
tė. IIGA klasės mokiniai Nojus 
Vasiliauskas ir Emilis Pocius Do-
fE savanorystės programos dalyje 
savanoriavo Šiaulių rajono švieti-
mo pagalbos tarnyboje. Jie kiek-
vieną savaitę nuo lapkričio iki ge-
gužės vedė kompiuterinio raštin-
gumo mokymus Trečiojo amžiaus 
universiteto dalyviams. Jie padėjo 
naudotis kompiuteriu, telefonu, 
planšetiniu kompiuteriu, atsakinė-
jo į visus klausimus ir padėjo 
senjorams spręsti kiekvieną iškilu-
sią problemą. Per susitikimus ne 
vien tik padėjo, bet ir puikiai 
bendravo su kiekvienu šio univer-

siteto nariu. Vaikinai džiaugėsi ga-
lėję prisidėti prie garbaus amžiaus 
žmonių tobulėjimo. Jie mėgavosi 
šių žmonių kompanija, buvimu kar-
tu. Šiaulių rajono švietimo pagalbos 
tarnybos atstovai už šią savanorišką 

veiklą Nojui ir Emiliui nuoširdžiai 
padėkojo per baigiamąją šių mokslo 
metų šventę.  
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Prasminga DofE programos dalyvių savanorystė 



 

 

Tradiciškai kiekvienais me-
tais gimnazijoje organizuojama 
Karjeros diena. Šįkart ji buvo kiek 
kitokia ir truko ilgiau nei vieną 
dieną... Šiais metais tam buvo 
skirtos net dvi dienos. Birželio 2-
ąją visų klasių kolektyvai vyko į 
pasirinktą Šiaulių ar Kuršėnų į-
monę (organizaciją), rinko infor-
maciją, o grįžę ją sistemino ir ruo-
šė pristatymus gimnazijos bend-
ruomenei. Pristatymai vyko vyko 
birželio 14 dieną. 

Mokiniai pasirinko įvairias 
įmones ar organizacijas. Kai ku-
riuos susitikimus ir priėmimus 
Šiaulių įmonėse (UAB „Telia Lie-
tuva“, UAB „Salda“, UAB 
„Laurema“) ir VU Šiaulių akade-
mijoje padėjo organizuoti buvęs 
gimnazijos mokinys, dabartinis 
Šiaulių  prekybos, pramonės ir a-
matų rūmų prezidentas Vytis Lem-

butis. Sutarėme, jog ir ateityje tęsi-
me šį gražų bendradarbiavimą. Bu-
vo aplankytos ir Kuršėnuose esan-
čios įmonės bei organizacijos: Šiau-
lių savivaldybės kultūros centras, 
Šiaulių rajono Kūrybos namai, UAB 
„SAERTEX Baltic“, VšĮ Kuršėnų 
politechnikos mokykla. IIG klasių 
mokiniai organizavo išvyką į Kau-
ną. Po jos nusprendė pristatyti peda-
gogo, gido, kario profesijas bei 
VDU Karo muziejų.   

Šįkart Karjeros dienose moki-
niai tapo ne pasyviais klausytojais, 
bet aktyviais jos dalyviais: rinko 
informaciją atsakant į iš anksto pa-
teiktus klausimus, ruošė pristatymus 
bei patys bandė juos pristatyti. Šios 
veiklos leido jiems padirbėti tiek 
komandoje, tiek individualiai. Visus 
nudžiugino mokinių paruošti prista-
tymai – jie dar kartą įrodė, kad gim-
nazistai yra kūrybingi. Už mokinių 

lydėjimą visose numatytose veiklo-
se reikia padėkoti ir stropiems bei 
išradingiems klasių vadovams! 

 
 
Vilma Žukauskienė, karjeros 

konsultantė 
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Karjeros diena kitaip 



 

 

Birželio 16 dieną I ir II gim-
nazijos klasių mokiniai ir klasių 
vadovai dalyvavo netradicinėse 
veiklose Šiaulių r. savivaldybės 
Kuršėnų kultūros centre.  

Renginį organizavo mūsų 
gimnazijos užsienio (anglų ir rusų) 
kalbų mokytojai. Turėjome viešnią 
– režisierę Jurgitą Rudėnaitę, pro-
jekto „Nepatogaus kino klasė” ats-
tovę. Jurgita Rudėnaitė – teatro 
mokytoja ir forumo teatro vadovė. 
Ji organizuoja patyriminius žaidi-
mus, kuria žaidimus neformalaus 
ugdymo principais. Ji supažindino 
rengino dalyvius su Forum teatro 
metodika.   

„Statom į rėmus” – tai trum-
pametražis dokumentinis filmas 
apie turizmą ir jo sudėtingus san-
tykius su čiabuvių bendruomenė-
mis. Jame atskleidžiamos intriguo-
jančios pietų Etiopijos mursi mo-
ters ir olandų turistų mintys, kai 
jie ruošiasi susitikti. Tai galiausiai 
baigiasi kebliu susitikimu.  

Mursi genties moterų apati-
nėse lūpose įstatytos medinės 
plokštės, spalvoti piešiniai ant 
nuogo kūno ir keisti apdarai atro-
do labai egzotiškai. Šis šokiruo-

jantis filmas yra apie tai, kaip primi-
tyvus kultūrinis turizmas griauna 
vietos gyventojų tradicijas. Mums, 
UNESCO mokyklos bendruomenei, 
šio filmo žiūrėjimas ir aptarimas 
suteikė dar vieną progą praplėsti 
savo akiratį ir supratimą apie dau-
gialypį ir daugiakultūrinį pasaulį, 
kuriame gyvename. Peržiūrėję fil-
mą, visų klasių mokiniai pasidalijo 
savo emocijomis, kurias sukėlė ma-
tytos situacijos.   

Kol renginio dalyviai žiūrėjo 
filmą „Statom į rėmus”,  I–IIG kla-
sių atstovų grupės parengė etiudus, 
kuriuos pristatė visiems renginio 
dalyviams. Kuriant ir pristatant etiu-
dus, Jurgita, sujungė teatro ir žaidi-
mo metodus bei skatino žiūrovų dis-
kusiją apie lyčių vaidmenų stereoti-
pus ir kitas problemas, su kuriomis 
tenka susidurti gyvenime. Jai padėjo 
mokytoja Vita Pleskūnienė.  

Šio renginio tikslas buvo pas-
katinti dalyvius pamąstyti apie kul-
tūrinius ir kitus stereotipus, kurie 
veikia mus kasdieniniame gyveni-
me. Tai buvo įžanga į tolesnes veik-
las, kurios bus tęsiamos rudenį.  

 
Sigita Každailytė, užsienio 

(anglų) kalbos mokytoja 
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Nepatogaus kino klasė 



 

 

Birželio mėnesį grupė IIGD 
klasės mokinių bei mūsų 

vyresniųjų draugų trečiokų lankėsi 
Kaune. Dalyvavome edukacijo-
se ,,Bajorų reikalai mies-
te“ (organizatorius – Kauno mies-
to muziejus), ,,Lietuva NATO gre-
tose“ Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejuje. Taip pat lankėmės VDU 
botanikos sodo oranžerijoje ir par-
ke. Laimei, šįkart orai buvo geri, 
įspūdžių netrūko. 

 
Laima Jonušaitė, mokytoja 
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Ekskursija į Kauną 



 

 

Puslapis 13 K L I G I E T I S  

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 
 1,2 proc. parama – Šiaulių r. Kuršėnų Laury-

no Ivinskio gimnazija (ivinskis.lt)  

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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