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Nuotrauka paimta iš interneto 

Žiema tapytojas kaip niekas kitas: 

Nudažo dangų mėlynai, 

O žemę padengia baltai, 

Bet šaltas jos paveikslo koloritas. 

Dviejų spalvų pasauly taip ilgu 

Pavasario tapybos; 

Jo tonai šiltesni bus, 

Ir akvarelės atspalvių žaismu 

Širdy naujus virpėjimus paskleis… 

O monotoniška žiema! 

Skurdus tapytojau su dviem dažais! 

Sakyk, kada pavasaris pabus 

Ir žemėje, sakyk, kada 

Jisai nupieš spalvingus peizažus? 

Vytautas Mačernis 



 

 

Lauryno Ivinskio gimnazijos 
mokiniai turėjo galimybę susitikti 

su Nacionalinio vėžio instituto 
(NVI) jaunesniąja mokslo darbuo-
toja ir Vilniaus universiteto Gyvy-
bės mokslų centro Biomokslų ins-
tituto biofizikos doktorantūros stu-
dijų krypties IV metų doktorante 
Greta Jarockyte. Gimnazijos daly-
vavimas UNESCO Asocijuotųjų 

Lietuvos mokyklų tinklo veiklose 
suteikė galimybę organizuoti šį išs-
kirtinį susitikimą. 

Susitikime dalyvavo 43 gim-
nazistai, besidomintys biomokslais. 
Greta Jarockytė jiems plačiau pris-
tatė savo tyrinėjimų sritį „Nano da-
lelės ir vėžio prevencija“. Susitiki-
mo dalyviai turėjo galimybę tiesio-
giai užduoti klausimus apie studijas,  
mokslininko specialybės patrauklu-
mą, išgirsti, kokių savybių reikėtų 
norint tapti mokslininku. 

Doktorantės Gretos Jarockytės 
tyrimas orientuotas į nanodalelių 
pritaikymo galimybes onkologinių 
ligų diagnostikoje ir terapijoje. Na-
notechnologijos viena iš perspekty-
viausių šiuolaikinių mokslo krypčių 
kuriant naujus personalizuotus diag-
nostikos ir gydymo metodus. Šiuo 
metu daug pastangų skiriama me-

džiagų, kurios galėtų būti naudoja-
mos vėžio diagnostikai ir gydymui 
kartu, tyrimams. Tokie tyrimai su-
teikia įvairių pranašumų, įskaitant 
tikslesnę diagnozę, specifinį vaistų 
nunešimą į naviką ir mažesnį nei-
giamą poveikį sveikiems audiniams. 
Pagrindinis tyrimo tikslas – sukurti 
naujos kartos kelias funkcijas atlie-
kančią nano medžiagą ir įrodyti jos 
tinkamumą vėžio diagnostikai ir 
gydymui in vitro. Naujausi moksli-
niai tyrimai, atliekami minėtoje sri-
tyje, sudomino ir gamtos mokslus 
gimnazijoje dėstančius mokytojus.   

Greta Jarockytė pasidalijo su 
gimnazistais savo patirtimi ir tikisi 
paskatinti jaunimą rinktis moksli-
ninko karjerą.  

 
Inga Tarasevičienė, biologi-

jos mokytoja 
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GIMNAZISTAI DALYVAVO SUSITIKIME SU DOKTORANTE GRETA JAROCKYTE 

 



 

 

Tolerancija yra pirmas 
žingsnis artimo meilės link. 

Br. Kun. A. Peškaitis 
 

Lapkričio 16-oji –
Tarptautinė tolerancijos diena. 
Kuo ypatinga ši diena? Apsidairo-
me aplink – mūsų daug ir mes 

skirtingi. Kaip mums bendrauti? 
Yra tik vienas pasiūlymas ir viena 
galimybė – būti tolerantiškiems.  

Šiais metais I–IIG klasių mo-
kiniai per dorinio ugdymo pamokas  
dalyvavo Lietuvos nacionalinės U-
NESCO komisijos sekretoriato pa-
siūlytoje veikloje – filmo „Kaip Ti-

tanikas mane išgelbėjo“ apie autiz-
mą peržiūroje ir diskusijoje. 

Mokiniai prieš ir po filmo per-
žiūros pildė UNESCO komisijos 
sekretoriato atsiųstas anketas „Ką 
žinai apie autizmą?“, kurių rezulta-
tus sužinosime kiek vėliau. Prieš 
diskusiją mokiniai pildė iš anksto 
paruoštą užduočių lapą. Diskusijos 
metu kiekvienas gimnazistas išsakė 
savo mintis apie filmą ir jame kelia-
mas problemas. Diskutavo, ką suži-
nojo ir kaip pasikeitė jų požiūris į 
autizmą ir žmones, turinčius autiz-
mo spektro sutrikimų.                                                                                          

                                                                                      
Aušra Nemunaitė-Makaravičienė,                                                                                      
Vita Pleskūnienė, dorinio ugdymo 
mokytojos  
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GIMNAZIJOJE PAMINĖTA TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA 



 

 

Nuo 1997 m. Lietuva akty-
viai dalyvauja UNESCO Asoci-
juotųjų mokyklų tinkle. Tai di-
džiausias tarptautinis Jungtinių 
Tautų narių mokyklų tinklas, vei-
kiantis taikos, tarpusavio suprati-
mo ir tarptautinės tolerancijos 
labui. 1953 m. sukurtas UNESCO 
asocijuotųjų mokyklų tinklas 
(UNESCO ASPnet) vienija dau-
giau nei 8 tūkstančius mokyklų ir 
kitų švietimo institucijų 175-iose 
pasaulio valstybėse. Šios organiza-
cijos inicijuojami renginiai ar ak-
cijos gerina švietimo kokybę, su-
pažindina su šiuolaikinio pasaulio 
iššūkiais, tokiais kaip gamtos nai-
kinimas, globalizacija, urbanizaci-
ja bei siūlo priemones, kaip lavinti 
ateities žmogui reikalingus tarp-
kultūrinės komunikacijos, taikaus 
gyvenimo, prisitaikymo prie besi-
keičiančios aplinkos įgūdžius. 

UNESCO Asocijuotosios 
mokyklos vardą turinčios Lietuvos 
mokyklos vykdo įvairius kultūros 
paveldo, aplinkosaugos, švietimo, 
mokslo, taikos, kultūros įvairovės, 
tolerancijos puoselėjimo projek-

tus, susijusius su UNESCO veikla, 
dalyvauja įvairiuose vietiniuose, 
nacionaliniuose ir tarptautiniuose 
projektuose. Šiuo metu 2022–2023 
m. tinklui priklauso 15 Lietuvos 
mokyklų.  

Paskutiniąją šių metų rudens 
dieną, lapkričio 30-ąją, įvyko nuoto-
linė mokinių konferencija „Mums 
rūpi ir mes dalijamės“, kurią inicija-
vo ir organizavo Šiaulių r. Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio gimnazija, jau nuo 
2001 metų priklausanti Lietuvos  
UNESCO Asocijuotųjų mokyklų 
(ASPnet) tinklui.  Konferencijoje 
dalyvavo net dešimt šiam tinklui 
priklausančių Lietuvos mokyklų: 
VDU klasikinio ugdymo mokykla, 
Vilniaus Žemynos gimnazija, Kau-
no Kovo 11-osios gimnazija, Radvi-
liškio Lizdeikos gimnazija, Šakių 
„Žiburio“ gimnazija, Kuršėnų Lau-
ryno Ivinskio gimnazija, Klaipėdos 
technologijų mokymo centras, 
Gargždų Kranto progimnazija, Aly-
taus Dainavos progimnazija, Jona-
vos R. Samulevičiaus progimnazija, 
o joms atstovavo net 26 pranešėjai, 
pasinaudoję galimybe pasidalyti sa-

vo patirtimi.  Akivaizdu, kad visi 
konferencijoje dalyvavę mokiniai, 
nuo pačių mažiausiųjų pradinės mo-
kyklos  ketvirtokų iki gimnazistų, 
labai aktyvus ir sąmoningas jauni-
mas, suprantantis, kad pilietiškumą, 
atsakomybę ir pareigos jausmą rei-
kia ugdytis jau mokykloje. Konfe-
rencijoje mokiniai pristatė savo nu-
veiktus darbus: pasidalijo patirtimi 
apie organizuotus renginius mo-
kykloje ir savo mieste, projektines 
veiklas, savanorystės, pilietines, ap-
linkosaugines akcijas. Konferenci-
jos dalyviai pasakojo apie mokyklos 
mokinių savivaldos ir bendruome-
nės gyvenimą, asmenines iniciaty-
vas. Konferencijoje dalyvavo ir sve-
čių – Dalia Stabrauskaitė, UNESCO 
komisijos sekretoriato Švietimo 
programų vadovė, bei Žymantas 
Morkvėnas, Baltijos aplinkos foru-
mo direktorius, gamtos apsaugos 
ekspertas, Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos narys. Gerbia-
mo Žymanto išsakyta mintis, jog 
dabartinė suaugusiųjų karta skolina-
si gamtą  ir jos resursus iš savo vai-
kų kartos, privertė daugelį susimąs-
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UNESCO ASPNET LIETUVOJE MOKINIŲ KONFERENCIJA  
„MUMS RŪPI IR MES DALIJAMĖS“ 



 

 

tyti, ar tikrai protingai ir atsakingai 
elgiamės su gamta, ar pakankamai 
dėmesio skiriame gamtos apsau-
gos problemoms spręsti, ar, apsk-
ritai, užtektinai apie tai kalbame ir 
diskutuojame. 

Labai džiaugiamės ir dėkoja-
me mūsų gimnazistams Pijui Rin-
giui (IIGC klasė) ir Jeronimui Ku-
nickiui (IVGB klasė) – UNESCO 
Asocijuotųjų mokyklų konferenci-
jos moderatoriams.  Gimnazisčių 
Smiltės Kavanauskaitės (IIIGC 
klasė) ir Austėjos Šilinskytės 

(IIIGC klasė) pranešimas apie sava-
norystę gyvūnų globos namuose 
„Šiaulių letenėlė“ (DofE programa) 
– tai svarbi žinutė apie gyvūnų ap-
saugą, globą ir rūpinimąsi bei žmo-
giškųjų vertybių, tokių kaip empati-
ja ir pagalba tiems, kurie jos stoko-
ja, ugdymą.  

Pabaigai norėtųsi visiems 
konferencijos dalyviams nuoširdžiai 
padėkoti už puikius, informatyvius 
ir įdomius pranešimus ir palinkėti 
cituojant gerbiamo konferencijos 
svečio Žymanto Morkvėno žodžius: 

„Aistringai ir giliai tikėkite tuo, ką 
darote.“  

Tikimės susitikti kitais me-
tais! Galbūt jau ne nuotoliu, o gy-
vai! 

 
Vilma Žukauskienė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, atsakinga už 
UNESCO veiklų organizavimą ir 
įgyvendinimą gimnazijoje, Inga 
Klinauskienė, užsienio (anglų) kal-
bos mokytoja 
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ANGLŲ KALBOS KONKURSAS MOKINIAMS „BEST IN ENGLISH“ 

Lapkričio 30 dieną Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio gimnazijoje net 
50 I–IVG klasių mokinių galėjo 
išbandyti savo jėgas dalyvaudami 
anglų kalbos konkurse „Best in 
English“ (jį organizuoja Čekijos 
kompetencijų ugdymo institutas, 
globoja Čekijos Respublikos 
Švietimo ministerija). Pagrindinis 
edukacinio konkurso tikslas sudo-
minti mokinius mokomuoju daly-
ku ir skatinti jų mokymosi moty-
vaciją. Dalyvaudami konkurse, 
mokiniai gali pasitikrinti savo 
žinias atlikdami įvairaus sudėtin-
gumo užduotis, pakartoti moko-
mojo dalyko medžiagą. Kadangi 

konkursas vyksta internetu, tai lavi-
na ir jų darbo kompiuteriu įgūdžius.  

Šiame internetiniame konkur-
se gimnazistai dalyvauja jau eilę 
metų, tačiau šiais metais tai buvo 
jau 10-asis konkursas. Jis skirtas 14
–19 metų amžiaus mokiniams pasi-
tikrinti savo anglų kalbos žinias at-
liekant B1–C1 lygio testą, kai per 
nurodytą laiką jie turi atlikti grama-
tikos, skaitymo ir klausymo dalių 
užduotis.  

Šių metų duomenimis net 
22800 mokinių iš 709 privačių ir 
valstybinių gimnazijų dalyvavo 
konkurse, ir tai yra 31 proc. dau-
giau nei praėjusių metų BIE ture. 

Konkurse dalyvauja švietimo įstai-
gos iš ES valstybių (Estijos, Latvi-
jos, Lietuvos, Italijos, Slovakijos, 
Lenkijos, Čekijos ir kt.), todėl mo-
kiniai turi galimybę palyginti savo 
rezultatus tiek klasės ar mokyklos 
lygmeniu, tiek šalies ir pasaulio 
mastu.  
 
Informaciją pateikė anglų kalbos 
mokytojų metodinė grupė 
 



 

 

Visuotinė žmogaus teisių 
kultūra reikalauja kompetencijos 
palaikyti tarpkultūrinius dialogus. 
Be to, tarpkultūrinis dialogas yra 
būdas skirtingų grupių nariams 
pažinti vieniems kitus. Žmogaus 
teisės yra akivaizdus dalykas 
tiems, kurie palaiko tokį bendravi-
mą ir taip kuria taikos kultūrą, nes 
„taikos kultūra yra visų pirma tai-
kos kūrimo, konfliktų prevencijos 
ir sprendimo kultūra, švietimas 
prieš smurtą, už toleranciją, pripa-
žinimą, abipusę pagarbą, dialogą ir 
susitaikymą“ (UNESCO, 2011a). 

Šiais mokslo metais yra vyk-
domas projektas „Tarpkultūrinis 
dialogas. Darnaus vystymosi tiks-
lai (DVT)“. Projektas suteikia mo-
kiniams galimybę gilinti savo ži-
nias ir ugdytis kompetencijas, 
svarbias būsimai profesinei ir vi-
suomeninei veiklai bei asmeninei 
saviraiškai. Be to, dalyvavimas 
projekte skatina juos kritiškai mąs-
tyti, ugdytis gebėjimą argumen-
tuotai išsakyti savo bei atidžiai 
išklausyti kitų nuomonę aktyviai 
bendraujant ir bendradarbiaujant 
virtualioje erdvėje. Dalyvaudami 
tarpkultūriniame dialoge mokiniai 
bendrauja su bendraamžiais iš kitų 
šalių, bet neužtenka vien tik man-
dagiai išklausyti kitų nuomonę, 

reikia stengtis suprasti kito asmens 
požiūrį, užduodant klausimus, pra-
šant paaiškinti patirtį ir nuomonę, 
perfrazuojant, kad įsitikintų, jog 
tiksliai suprato kito nuomonę, o tai 
yra labai vertinga jiems patirtis. To-
kį bendravimo su kitais būdą galima 
vadinti „gilaus arba aktyvaus klau-
symosi“ dialogo forma. Vykdant 
programą „Generation Global“ 
programos mokiniai gali dalyvauti 
vaizdo diskusijoje, išsakyti savo as-
meninę nuomonę įvairiomis aktua-
liomis socialinėmis bei aplinkosau-
gos temomis, remtis savo asmenine 
patirtimi bei dalykinėmis žiniomis, 
ir taip tobulinti pagrindinius dialogo 
principus; kritinį mąstymą, aktyvų 
klausymą ir supratimą, tarpkultūrinį 
bendravimą ir bendradarbiavimą 
saugioje ir draugiškoje virtualioje 
aplinkoje.  

IIGC ir IIGB klasių mokiniai 
turėjo galimybę sudalyvauti dvie-
juose susitikimuose – „Neapykantos 
kalba (patyčios) virtualioje erdvėje“ 
ir „Klimato kaita“. Kartu su bendra-
amžiais iš Indijos, Tailando, Ukrai-
nos ir Italijos IIGC klasės mokiniai 
pasidalijo mintimis apie tai, kas išp-
rovokuoja jaunimą išsakyti arba pa-
rašyti žeidžiančius kitus asmenis 
komentarus socialinėse medijose. 
Paaugliai taip pat pasidalijo minti-

mis, kaip reikėtų į tai reaguoti ir ko-
kie būdai yra geriausi siekiant išsp-
ręsti šią problemą, kadangi neapy-
kantos kalba ir neapykantos komen-
tarai tampa kasdieniais reiškiniais, 
su kuriais jauni žmonės susiduria 
tiek realiame gyvenime, tiek naršy-
dami internete. IIGB klasės moki-
niai kartu su mokiniais iš Indijos 
gilinosi į klimato kaitos priežastis, 
palygino globalaus atšilimo poveikį 
augalams, gyvūnams ir žmonėms 
Lietuvoje ir Indijoje, aptarė, kaip 
neatsakingi žmonių vartojimo įpro-
čiai gilina vietos ir globalines prob-
lemas. 

Po susitikimų buvo reflektuo-
jama, kokią patirtį kiekvienas moki-
nys įgijo, ko išmoko ir ką naujo su-
žinojo. Labai svarbu suprasti, kad 
kiekvienam yra suteikta galimybė 
mokytis ir tobulėti, reikia tik asme-
ninių pastangų ir noro. O išmokti 
galima tikrai daug ko: pagarbos ki-
tai kultūrai, atvirumo, tolerancijos, 
lankstumo, ir empatijos, smalsumo 
ir noro atrasti bei įgyti svarbių žinių 
ugdantis tokius gebėjimus, kaip 
klausytis ir įsiklausyti į pašnekovo 
požiūrį, stebėti, analizuoti ir lyginti. 
 
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė 
ir Inga Klinauskienė, užsienio 
(anglų) kalbos mokytojos  
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TARPKULTŪRINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS  
NETRADICINĖSE PAMOKOSE 



 

 

Būna, kad gyvenimas pras-
lysta? Byra dienos lyg smėlis tarp 
pirštų. Smiltį keičia smiltis ir jos 
besimaišydamos, vėjo ir nerimų 
pustomos, kažkur nulekia, nuby-
ra. Stengiesi, o nubyra belekur. 
Užknisa. 

Kaip suprasti, kas esi, kai 
pats nuolat keitiesi? Kaip sustoti 

ir reflektuoti tai, kas vyksta? Kaip 
refleksiją naudoti ne kaip trendy 
frazę, o tikrą gyvenimo praktiką? 

Kas yra smėlis, kaip jį sugau-
ti?   

Spektaklis jo kūrėjams gimė 
su jaunimo grupe dirbant doku-
mentinio teatro principais, tyrinė-
jant asmeninio pokyčio ir refleksi-

jos temas.  
Spektaklio premjera įvyko 

rugsėjo 10 dieną „Lietuvos atga-
jos“ festivalyje. 

Projektą organizuoja 
„Lietuvos atgaja“, projektas finan-
suojamas Lietuvos Kultūros Tary-
bos 
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GIMNAZIJOJE VYKO JAUNIMO SPEKTAKLIS „SMĖLIO DĖŽĖJE“ 

 

PASKELBTI LIETUVIŲ  KALBOS VIKTORINOS REZULTATAI 

Baigėsi virtuali Lietuvių kal-
bos viktorina, skirta valstybinės 
lietuvių kalbos statuso šimtmečiui 
paminėti. Viktorinos organizatorės 
– Šiaulių miesto savivaldybė ir 
Lietuvių kalbos draugija (LKD). 
Viktorinoje dalyvavo 195 gimtajai 
kalbai neabejingi žmonės. Jie turė-
jo atsakyti į 25 klausimus iš įvairių 
lietuvių kalbos sričių. Viktorinos 
klausimus sudarė ir dalyvių atsa-
kymus vertino Savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus patvirtinta 
komisija. Baigiamajame renginyje, 
vykusiame Savivaldybėje, buvo 
apibendrinti viktorinos rezultatai ir 
apdovanota 11 geriausiai pasiro-
džiusių dalyvių. Mokinių grupėje 
antroji vieta atiteko po 21 balą su-
rinkusioms dviem dalyvėms – 
mūsų gimnazijos IVGD klasės 

mokinei Gabrielė Jokubauskaitė ir 
Šiaulių Romuvos gimnazistei. Svei-

 

kiname Gabrielę!  



 

 

Lapkričio 11 dieną IGC 
klasė kartu su IGA klase vyko į 
Kauną. Mokiniai dalyvavo įvairi-
ose edukacijose. 

EdukacijaVytauto Didžio-
jo karo muziejuje 

Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejuje dalyvavome „Lietuva Nato 
gretose” ir „Karinėje operacijoje 
Žinių bomba”. IGA dalyvavo Lie-
tuva NATO gretose – tai žinių ir 
gebėjimų viktorina. Čia sužinojo-
me apie Lietuvos kariuomenę, 
NATO aljansą, galėjome panaudo-
ti snaiperinį ginklą, bendrauti ne-
verbaliniu būdu, mokėmės tinka-
mai naudoti fonetinę ir Morzės 
abėcėlę bei surinkti ar išardyti 
NATO standarto ginklus. 

IGC dalyvavo „Karinėje o-
peracijoje Žinių bomba”. Ši nuo-
taikinga edukacinė programa leido 
pasinerti į intriguojantį žaidimą 
bei pajusti tikrą ieškotojo ir tyrinė-
tojo dvasią. Muziejaus ekspozicijų 
erdvėse ieškojome kodinėmis spy-
nomis užrakintų „žinių bombų“ ir 

per kuo trumpesnį laiką turėjome 
„nukenksminti“ muziejui grėsmę 
keliančius užtaisus, vykdydami įvai-
rias užduotis. Reikėjo šifruoti, skai-
čiuoti, bėgioti, ieškoti, spręsti rebu-
sus, surinkti dėliones, apžiūrėti isto-
rinius ginklus, bendrauti naudojant 
radijo stoteles ir atsakyti į įdomius 
klausimus. Sužinojome svarbiausias 
istorines datas bei faktus, išmokome 
atpažinti bei vertinti istorijos šalti-
nius, rasti kūrybiškus sprendimus ir 
mokėmės dirbti komandoje. 

Ekskursija Kauno pilyje 
„Kauno pilies istorijos mozaika” 
leido prisiliesti prie istorinių objek-
tų, pajutome istoriją ir per tą savo 
patirtį galėjome ją suprasti bei ver-
tinti platesniame kontekste. 

Edukacija „Riterija Lietu-
vos Didžiojoje Kunigaikštystėje” 
supažindino mokinius su XIV–XV 
amžių karyba, leido gyvai pažvelgti 
į riterių kasdienybę ir jų karo meną. 
Ekspozicijoje naudojami ginklai, 
skydai, šarvai ir vėliavos buvo vaiz-
duojamojo laikotarpio autentiškos 

rekonstrukcijos, tiksliai atkuriančios 
XIV–XV amžių originalus. Teatrali-
zuotos edukacinės programos metu 
riteriai papasakojo apie riterių kas-
dienybę, pareigas ir teises, supažin-
dino mokinius su viduramžiškų 
ginklų valdymo ir kautynių techni-
ka, išsamiai papasakojo apie kiek-
vieno ginklo panaudojimo ypatu-
mus. Programos metu mokiniai ne    
tik klausėsi riterių pasakojimo, ta-
čiau ir patys aktyviai dalyvavo edu-
kacinėje programoje – matavosi šal-
mus ir šarvuotę, ėmė į rankas įvai-
rius ginklus ir skydus, galėjo pa-
jausti ginklų svorį. 

Grįžome namo praturtėję ži-
niomis ir pilni įspūdžių. Dėkojame 
lydinčioms mokytojoms Sigitai 
Každailytei ir Inai Prialgauskienei. 

 
Luknė Skrodenė, IGA klasės 

mokinė. 
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PIRMOKŲ IŠVYKA Į KAUNĄ 



 

 

Lapkričio 17 dieną Šiauliuo-
se vyko tarptautinis komandinis 
matematikos konkursas, Stasio 
Šalkauskio gimnazijos įsteigtam 
prizui laimėti. Konkurse varžėsi 
septyniolika 9–12 klasių mokinių 
komandų iš Lietuvos, Latvijos, 
Portugalijos ir Ispanijos. Mūsų 
gimnazijos matematikai Ernestas 
Valentinas (IVGA klasė), Mantas 
Eigirdas (IVGC klasė), Nojus Va-
siliauskas (IIIGA klasė), Benedik-
tas Jonas Šličius (IIGD klasė), 
Gabriela Šidlauskaitė (IGA klasė) 
KLIG bendruomenę labai nudžiu-
gino, šiame konkurse laimėdami 
III vietą. Dėkojame savo šauniems 
matematikams už laimėjimą ir lin-
kime naujų pergalių būsimuose 
konkursuose, olimpiadose. 

 
Leonida Lukaitė, matemati-

kos mokytoja  
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MATEMATIKAI DŽIAUGIASI LAIMĖJIMU 

 

Baigėsi net du mėnesius tru-
kęs NACIONALINIO JUDUMO 
IŠŠŪKIS. Dėkojame visiems, pa-
dėjusiems mūsų gimnazijai nuke-
liauti net 101 793 815 žingsnių ir 
iš 798 dalyvavusių mokyklų užimti 
14 vietą. 

Džiaugiamės, kad iššūkį pri-
ėmė net 397 dalyviai. Daugiausia 
žingsnių surinko ir į dešimtuką pa-
teko šie dalyviai:  

1 vieta – Juozas Savickas, 
direktoriaus pavaduotojas ugdy-
mui, fizinio ugdymo mokytojas; 

2 vieta – Asta Mazūraitė, 
lietuvių kalbos ir literatūros moky-
toja; 

3 vieta – Donatas Šiurkus, 
IIIGB klasės mokinys; 

4 vieta – Modestas Andruš-
ka, IIIGB klasės mokinys; 

5 vieta – Ranatas Vazgis,  
IIGB klasės mokinys; 

6 vieta – Kristina Turauskai-
tė, buvusi gimnazijos mokinė; 

7 vieta – Adrija Kačiušytė, 

GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ DALYVAVO JUDUMO IŠŠŪKYJE 

IIIGA klasės mokinė; 
8 vieta – Deividas Kadauskas, 

IIGD klasės mokinys; 
9 vieta – Vilius Kriaučelis, 

IIGA klasė; 
10 vieta – Juventa Katkutė, 

fizinio ugdymo mokytoja. 
Dešimtukas apdovanotas gim-

nazijos ir sporto klubo „Savi“ įsteig-

tais prizais.  
 
 
Asta Mazūraitė, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja 



 

 

 Lapkričio 17 dieną gimnazi-
joje vyko atviros Šiaulių rajono 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimna-
zijos sporto klubo „Savi“ indivi-
dualios štangos spaudimo var-
žybos, surengtos gavus finansavi-
mą iš Šiaulių rajono savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto rėmimo 
projekto. Varžybose dalyvavo 40 
Šiaulių rajono bendrojo ugdymo 
mokyklų ir Šiaulių technologijų 
mokymo centro sportininkų. Gim-
nazijos komanda iškovojo 15 prizi-
nių vietų. 

Merginų grupėje svorio ka-
tegorijoje iki 63 kg Lidija Tere-
chova (IIIGB klasė), išstūmusi 35 
kg, užėmė antrą vietą. Meda But-
kutė (IIGA klasė), svorio kategori-
joje virš 63 kg išstūmusi 40 kg, 
buvo pirma. Toje pačioje kategori-
joje Greta Galkutė (IVGA klasė), 
svorio kategorijoje virš 63 kg išs-
tūmusi 35 kg, užėmė trečią vietą. 

Vaikinų grupėje svorio kate-
gorijoje iki 59 kg Airidas Venckus 
(IGC klasė) išstūmė 62,5 kg ir iško-
vojo antrą vietą. Tos pačios klasės 
mokinys Grantas Čiubkovas, išstū-
męs 57,5 kg, liko trečias. Rokas Ge-
ležinis (IIIGB klasė) svorio katego-
rijoje iki 66 kg išstūmęs 80 kg iško-
vojo pirmą vietą. Svorio kategorijo-
je iki 74 kg Povilas Petrulis (IIGB 
klasė), išstūmęs 85 kg, buvo antras, 
Gvidas Janulis (IIGC klasė), išstū-
męs 75 kg, – trečias. Svorio katego-
rijoje iki 83 kg, išstūmęs 102,5 kg, 
pirmą vietą užėmė Darijus Daujotas 
(IIGD klasė). Mintaras Kačinskas 
(IVGD klasė), svorio kategorijoje 
iki 93 kg pasiekęs 125 kg rezultatą, 
buvo pirmas, Aidas Gustys (IGC 
klasė), išstūmęs 75 kg, – antras.  
Mantas Simonavičius (IVGD klasė) 
pirmas buvo svorio kategorijoje iki 
105 kg. Jo rezultatas 120 kg. Kajus 
Kapitonovas (IIGB klasė) toje pa-

čioje svorio kategorijoje buvo ant-
ras. Jis išstūmė 57,5 kg. Svorio ka-
tegorijoje virš 105 kg dvi prizines 
vietas užėmė mūsų gimnazistai: 
Liutauras Kazlauskas (IIGB klasė) 
buvo pirmas (rezultatas 120 kg), 
Nojus Starasotnikovas (IVGC klasė) 
– antras (rezultatas 95 kg). 

 
Juozas Savickas, fizinio ug-

dymo mokytojas 
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BAIGĖSI INDIVIDUALIOS ŠTANGOS SPAUDIMO VARŽYBOS 

 



 

 

Gimnazijoje vyko tarpklasi-
nės I–IIG klasių krepšinio 3x3 var-
žybos. 

Merginų grupėje dalyvavo 
IGB klasės komanda – Evelina 
Kazlauskaitė, Simona Simonavičiū-
tė, Nerilė Šlikaitė. Deja, šiai ko-
mandai varžovių neatsirado, tad jos 
sužaidė draugiškas varžybas su vai-
kinų komandomis. 

Vaikinų grupėje dalyvavo 
trys komandos. Pirmą vietą užėmė 
IGA klasės komanda – Edvinas 
Rimkus, Benas Bielskis, Gabrielius 
Lauermann, Titas Černiauskas. 
Antra buvo IIGB klasės komanda – 
Aironas Misiulis, Domas Vestartas, 
Lukas Jucius. IGD klasės komanda 
– Gabrielius Jagminas, Vilius Ra-
dionov, Augustas Kovėra, Augusti-
nas Zorys – liko trečia. 
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TARPKLASINĖS I–IIG KLASIŲ KREPŠINIO 3X3 VARŽYBOS 

Kaip ir kasmet gruodžio pirmą-
ją gimnazistai minėjo Pasaulinę 
AIDS dieną.  

I gimnazijos klasių atstovai da-
lyvavo viktorinoje, skirtoje AIDS 
dienai. Daugiausia teisingų faktų apie 
AIDS / ŽIV žinojo ir nugalėtojais 
buvo paskelbta IGB klasės komanda. 
Viktorinos laimėtojai ir dalyviai buvo 
apdovanoti Šiaulių rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuro pri-
zais. Šiuo paminėjimu siekiama pri-
minti gimnazistams ir visai gimnazi-
jos bendruomenei apie ŽIV infekci-
jos grėsmes, paraginti išlaikyti bud-
rumą, didinti informacijos sklaidą, 
formuoti brandesnį visuomenės po-
žiūrį į AIDS bei šia liga sergančius 
asmenis. 

Svarbu žinoti, kad užsikrėtus 
ŽIV infekcija ligos simptomai gali 
nepasireikšti ilgą laiką, todėl nežino-
dami, kad yra užsikrėtę, asmenys gali 
platinti ŽIV kitiems patys to neįtarda-
mi. Jei ŽIV infekcija nustatoma lai-
ku, iš karto skiriamas nemokamas 
gydymas, kuris stabdo ligos progre-
savimą, pagerina gyvenimo kokybę. 

 
Emilija Ročienė, visuomenės 

sveikatos specialistė 
 

VIKTORINA PASAULINEI AIDS DIENAI PAMINĖTI 

Juozas Savickas, fizinio ugdymo mokytojas 
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Laikraščio „KLIGietis“ redaktorė ir maketuotoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Mazūraitė 
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