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IVGC klasės mokinių Gabijos Liutkevičiūtės ir Evos Glodenytės piešinys 



 

 

Kuršėnai – miestas, kuriame 
nuo1750 m. gyveno žydai. Tad 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimna-
zijos  mokiniai nutarė pavaikščioti 
po gimtąjį  miestą ir pasidomėti 
čia gyvenusių žydų istorija,  kuršė-
niškių  žiniomis apie čia gyvenu-
sius žydus. Ir proga tam tinkama – 
sausio 27- oji –  Holokausto aukų 
atminimo  diena. Tiesa,  mokiniai 
turėjo ir kitų užduočių –  pade-
monstruoti savo gebėjimus imti  
interviu, įamžinti likusius žydų 
pastatus Kuršėnuose, būti dėme-
singais, kultūringais bei patiems 
patobulėti. 

 Mokiniai, Kuršėnų m. gat-
vėse šnekinę miestiečius, domėjo-
si, ar šie žino, kokią dieną minime 
ir kodėl domimės žydų istorija, 
holokaustu. Jei miestiečiai teisingų 
atsakymų nežinojo, mokiniai ma-
loniai aiškino, kodėl domisi žydų 
istorija, jų verslais ir likimais. Net 
20 kuršėniškių sutiko atsakyti į 
mokinių klausimus apie žydus. 
Kalbintieji  dėkojo gimnazistams 
už pagilintas žinias, patys vedžiojo 
jaunuosius žurnalistus po Kuršė-
nus ir vis smalsavo,  ar šiuos pas-
tatus nufilmavote, nes jie irgi prik-

lausė žydams.  
Be to, jaunieji žurnalistai apsi-

lankė ir žydų tautybės asmenų kapi-
nes, kurios mieste veikė nuo 1750 
metų, nes beveik pusė miesto gy-
ventojų buvo žydai. Vadinasi, jiems 
reikėjo ne tik parduotuvių, banko, 
restorano, gyvenamųjų namų, bet ir  
kapinių.. Mokiniai nuvyko ir į žydų 

tautybės asmenų kapines Paven-
čiuose, pagerbė čia besiilsinčių at-
minimą. 

Visoje kelionėje apie žydų 
verslą, likimus Kuršėnuose gimna-
zijos dešimtokus – Pijų Ringį, Ugnę 
Stasiulytę, Gvidą Jokubauską, Kor-
neliją Andrijauskaitę, Eminą And-
rušką, Andželiką  Iljičiovaitę, Bene-
diktą Šličių  –  lydėjo istorijos mo-
kytoja Violeta Laurutienė ir šių eilu-
čių autorė –  lietuvių kalbos ir litera-
tūros mokytoja Raimonda Rumbi-
naitė.  

 Grįžę gimnazistai suskubo 
montuoti kadrų apie Kuršėnuose 
gyvenusius  žydus ir kuršėniškių 
atminimą apie juos. O atmintiną 
dieną filmą pristatė visiems gimna-
zijos mokiniams dailės mokytojos 
Žygintos Ivanavičienės ir jos moki-
nių sukurtoje jaukioje aplinkoje, 
įprasminančioje Holokausto aukų  
dieną.  

 
                                                                                       

Raimonda Rumbinaitė, lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 
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PRISIMINTI KURŠĖNUOSE GYVENĘ ŽYDAI, PAMINĖTA HOLOKAUSTO AUKŲ 
ATMINIMO DIENA 



 

 

Holokaustu vadinamas ideo-
loginis, sistemingas Europos žydų 
persekiojimas ir žudymas, kurį vyk-
dė nacistinis Vokietijos režimas ir 
vietos kolaborantai Antrojo pasauli-
nio karo metais. Žmonės daugiau-
siai buvo žudomi nacių okupuotoje 
Lenkijoje įkurtose koncentracijos 
stovyklose. 

Skaičiuojama, kad nuo 1933 
m. iki 1945 m. buvo nužudyta dau-
giau nei 6 milijonai žydų ir apie 5 
milijonai kitų žmonių dėl rasinių, 
politinių, ideologinių, religinių ir 
kitų priežasčių. Iš jų daugiau nei 1 
milijonas buvo vaikai. 

1945 m. sausio 27 d. išlaisvin-
ta Aušvico (Auschwitz-Birkenau) 
koncentracijos ir naikinimo stovyk-
la. Ši stovykla – buvo didžiausia 
tokio tipo stovykla, kurioje nužudy-

ta daugiau nei 1,1 milijono vyrų, 
moterų ir vaikų. 

2005 m. Jungtinių Tautų Ge-
neralinė Asamblėja pripažino šiuos 
įvykius genocidu, pasmerkė juos ir 
sausio 27 d. paskelbė Holokausto 
aukų atminimo diena. Rezoliucija 
ragina valstybes kurti švietimo 
programas, skirtas Holokaustui at-
minti, ir užkirsti kelią bet kokiam 
genocidui ateityje. 

Lietuvoje Holokaustas prasi-
dėjo 1941 m. birželį, Vokietijai pra-
dėjus karą su Sovietų Sąjunga ir o-
kupavus Lietuvą. Žmonės buvo sui-
minėjami gatvėse, kalinami, žudo-
mi, vežami į vietines egzekucijų 
vietas ir sušaudomi. Tokių žudynių 
vietų Lietuvoje – daugiau nei 200. 
Iki 1941 m. rugpjūčio pabaigos na-
cių ir vietos kolaborantų rankomis 

išžudyti beveik visi kaimo vietovėse 
gyvenę žydai. Išgyvenę žydai įka-
linti getuose Vilniuje, Kaune, Šiau-
liuose, Švenčionyse bei įvairiose 
darbo stovyklose. Juose vykdytos 
žudymo akcijos, galiausiai getai ir 
juose gyvenantys žmonės sunaikin-
ti. 
 
Violeta Laurutienė, istorijos moky-
toja 
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KELI FAKTAI APIE HOLOKAUSTĄ 

Holokausto dienos paminėji-
mas užsienio (anglų) kalbos pamo-
kose jau tapo gražia tradicija. IVG 
klasių gimnazistai žiūrėjo trumpą 
vaizdo įrašą, primenantį, kodėl sau-
sio 27 dieną UNESCO minimas 
holokausto aukų atminimas. Buvo 
aptarti siaubingi faktai apie holo-
kausto aukų mastą, diskutuota apie 
tai, kas vyksta šiandien Ukrainoje 
ir kaip svarbu, kad pasaulis netylė-
tų, kai  norima sunaikinti ukrainie-
čių tautą. IIGD, IGC, IIIG klasių 
mokiniai žiūrėjo vaizdo įrašą apie 
laimingiausią žmogų pasaulyje Edy 
Jaku, išgyvenusį holokausto trage-
diją Aušvico koncentracijos sto-
vykloje. Net ir po tokios skaudžios 
savo gyvenimo tragedijos šis žmo-
gus nelaikė nuoskaudų savo širdyje 
ir prisiekė sau šypsotis kiekvieną 
dieną. Aptarus vaizdo įrašą, moki-
niams buvo skirta užduotis – grįžus 
namo apkabinti savo tėvus. 

IGD, IGB, IIGD ir IIIG kla-
sių pamokos prasidėjo nuo garsaus 
litvako, dainininko ir rašytojo Leo-
nardo Coheno dainos „Dance Me 

TARPTAUTINĖS HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENOS MINĖJIMAS  
UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS PAMOKOSE 

To the End of Love”. Daina daugu-
mai mokinių pasirodė romantiška, 
tačiau pakviesti pasigilinti į jos isto-
riją mokiniai liko sukrėsti: dainą 
parašyti Coheną įkvėpė koncentra-
cijos stovyklose įkurti styginių inst-
rumentų orkestrai, kurie būdavo 
priversti groti, kol muzikantų liki-
mo broliai žengdavo į dujų kamerą. 
Po šios istorijos dainos žodžiai įga-
vo visiškai kitą prasmę: degančia-
me smuike, alyvos šakelėje, balan-
dyje ar dar negimusiuose vaikuose 
atsiskleidė jau ne meilės, o baisios 
tragedijos istorija. Vėliau mokiniai 
trumpai aptarė ir kitus žymius meno 
kūrinius: knygas, filmus bei eilėraš-
čius, įamžinusius holokausto bep-
rasmybę, kad niekada nepamirštu-
me.  

IVG ir IIIG klasių mokiniai 
Lukas Muchtarovas, Simonas 
Lauermann, Evelina Plungytė, Viltė 
Norkevičiūtė, Arnas Vaznys ir Emi-
lis Švambaris paminėdami šią dieną 
apsilankė IGA, IGB, IGC, IGD, 
IIGB, IIGC ir IIIG klasių užsienio 
(anglų) kalbos pamokose. Jie sukū-

rė ir pravedė šių klasių mokiniams 
viktoriną, kuriai medžiagą pasiūlė 
istorijos mokytoja Violeta Lauru-
tienė ir pilietiškumo pagrindų mo-
kytojas Alfredas Milaknis. Vyres-
nieji gimnazistai priminė, kad nuo 
Antrojo pasaulinio karo neatsieja-
mas holokaustas yra lemtingas įvy-
kis pasaulio istorijoje, peržengęs 
geografines ribas ir turėjęs įtakos 
visai visuomenei. Integruotos 
(užsienio (anglų) kalbos ir istori-
jos) viktorinos metu gimnazistai ne 
tik pasitikrino savo žinias, bet ir 
sužinojo daug naujų istorinių faktų 
apie tuo metu vykusius procesus, 
kurie skatino žydų persekiojimą ir 
naikinimą.  
 
 
Inga Klinauskienė, užsienio 
(anglų) kalbos mokytoja 



 

 

LR STT antikorupcinio švie-
timo skyrius organizavo respubli-
kinį konkursą ,,Skaidrumą kuria-
me kartu!“ Jame dalyvavo ir mūsų 
mokyklos dvi klasės – IDG ir 

IVGD. Mokiniai sprendė testus anti-
korupcine tema, ta pačia tema atliko 
ir kūrybinius darbus – piešė, fotog-
rafavo, filmavo. Dalyvavusių klasių 
mokiniai pelnė padėką, ženklelius ir 

stalo žaidimą „Antikoruptika“. 
 
Jolanta Reimerienė, IVGD 

klasės vadovė  
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SKAIDRUMĄ KURIAME KARTU! 



 

 

Lietuvos istorijoje buvo daug 
nelengvų laikotarpių. Vienas iš jų – 
tremtis. Tūkstančiai lietuvių neteko 
namų, tėvynės, gyvuliniuose vago-
nuose buvo išvežti į atšiaurius Rusi-
jos regionus, kur jų laukė sunki 
tremtinio dalia.  Apie tai IVGD kla-
sės mokiniams pasakojo mūsų gim-
nazistės Rasos Griciūtės močiutė 
tautodailininkė, buvusi pedagogė J. 
Kvedaraitė – Švambarienė. Moki-
niai labai dėmesingai išklausė buvu-
sios tremtinės, klausė, kas suteikė 
jėgų ištverti visus sunkumus. Pasi-
rodo, tikėjimas, viltis sugrįžti namo, 
lietuvių vieningumas teikė stiprybės 
ir jėgų išgyventi. Abiturientams, 
kurie per pamokas susipažino su 
tremtinių literatūra, susitikimas pa-
sirodė įdomus, nes jiems teko puiki 
galimybė išgirsti autentišką tremti-
nės pasakojimą. 

 
Jolanta Reimerienė, lietuvių 

kalbos mokytoja  
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SUSITIKIMAS SU TREMTINE 



 

 

Sausio 24 dieną vyko lietu-
vių kalbos ir literatūros olimpiados 
rajono etapas. 

Respublikinėje olimpiadoje, 
kovo mėnesį vyksiančioje Druski-
ninkuose, Šiaulių rajonui atstovaus 

Livija Staponkutė (IIGB klasė) ir 
Arnas Katilius (IVGA klasė). 
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LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADOS REZULTATAI 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Užimta vieta Mokytojo vardas, pavardė 

I–IIG klasių grupė 

Livija Staponkutė IIGB I Asta Mazūraitė 

Akvilė Liaudanskaitė IGB II Jolanta Reimerienė 

Kamilė Butminaitė IIGA III Jolanta Reimerienė 

III–IVG klasių grupė 

Arnas Katilius IVGA I Vita Šventickienė 

Rasa Griciūtė IIIGA II Asta Mazūraitė 

Nerija Daukintytė IIIGC III Vita Šventickienė 



 

 

Kiekvienais metais sausio 
mėnesį vyksta UNESCO garso 
savaitė, kurios tikslas – šviesti vi-
suomenę apie garsinės aplinkos 
svarbą ir poveikį mūsų fizinei bei 
emocinei sveikatai. Šiais metais 
garso savaitė buvo minima sausio 
16–20 dienomis. Ta proga visame 
pasaulyje buvo organizuojami į-
vairūs informaciniai renginiai, 
kampanijos ir konkursai.  

UNESCO Asocijuotųjų mo-
kyklų tinklui priklausantys moks-
leiviai iš įvairių pasaulio šalių bu-
vo kviečiami sukurti trumpametra-
žį filmą pagal duotą garso takelį, 
kurį sukūrė prancūzų instrumenta-
listas Ibrahim Maalouf. Antrus 
metus vykstantis konkursas 
„When Sound Creates Image!/ 
Quand le son crée l'image!“ ne tik 
lavina kūrybingumą, bet ir skatina 

kitų, perteikti savo jausmus ir idėjas 
vizualinėmis priemonėmis. Šiais 
metais konkurse dalyvavo įspūdin-
gas IGD klasės mokinės Austėjos 
Krajauskaitės darbas „Grips of Pea-
ce“ (liet. „Taikos gniaužtai“). Kvie-
čiame susipažinti su darbo idėja, o 
pasidžiaugti nuostabiu kūriniu galite 
gimnazijos feisbuko puslapyje, 
spustelėję šią nuorodą https://
fb.watch/ikoNydopFX/ arba nuske-
navę QR kodą. 
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KAI GARSAS KURIA VAIZDĄ  

Nukelta į 8 psl. 



 

 

atidžiau klausytis muzikos ir vie-
niems kitų, perteikti savo jausmus 
ir idėjas vizualinėmis priemonė-
mis. Šiais metais konkurse dalyva-
vo įspūdingas IGD klasės mokinės 
Austėjos Krajauskaitės darbas 
„Grips of Peace“ (liet. „Taikos 
gniaužtai“). Kviečiame susipažinti 
su darbo idėja, o pasidžiaugti 
nuostabiu kūriniu galite gimnazi-
jos feisbuko puslapyje, spustelėję 
šią nuorodą https://fb.watch/
ikoNydopFX/ arba 
nuskenavę QR 
kodą. 
  
 
 

 
„It’s not about who we are, it is a-
bout what we can do to help, preser-
ve and support or to destroy. Hands 
symbolise different people each 
with their own perception of peace 
and with grips of good or evil to 
achieve it. The pink tones represent 
overall peace that is slowly fading 
away and is losing its meaning, whi-
le the grayish tones represent evil 
that is starting to take over it due to 
everyone’s different beliefs and 
fights over what peace actually is. 
Will it stay or will it fade away?' 

„Svarbu ne tai, kas mes esa-
me, o tai, ką galime padaryti siekda-
mi padėti, išsaugoti ir palaikyti arba 
sunaikinti. Rankos simbolizuoja 

skirtingus žmones, kurių kiekvienas 
savaip suvokia taiką ir savaip siekia 
jos darydami gera ar bloga. Rožiniai 
tonai simbolizuoja taiką, kuri pama-
žu nyksta ir praranda prasmę, o 
pilkšvi – blogį, kuris ima ją užval-
dyti dėl skirtingų įsitikinimų, kas iš 
tikrųjų yra taika, ir kovų dėl jos. Ar 
ji išliks, ar pamažu išnyks?“ 

 
Pasiruošti konkursui mokinei 

padėjo mokytoja Staselė Riškienė. 
 
Užsienio (anglų) kalbos mo-

kytojų pateikta informacija 
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Pradžia 7 psl. 
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Gimnazijoje vyko nuotolinė istorijos pamoka, skirta Sausio 13-ajai. Pamoką vedė istorijos mokytojas Rolan-
das Tamošaitis ir abiturientas Pijus Milašius.  
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GIMNAZIJOJE PAMINĖTA SAUSIO 13-OJI 

Gimnazistai dalyvavo Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų vaikinų, gimusių 2005 metais ir jaunesnių, 
tinklinio varžybose. 

Gimnazijos vaikinų komanda – Titas Atstopas (IIGA klasė), Pijus Blankus (IIGA klasė), Tomas Mituzas 
(IIGA klasė), Justas Norvilis (IIGA klasė), Ranatas Vazgis (IIGB klasė), Kharunzha Serhii (IIGB klasė) – iškovo-
jo pirmą vietą. 

 
 

Juozas Savickas, fizinio ugdymo mokytojas 
 

TINKLINIO VARŽYBOSE – PIRMA VIETA 



 

 

Sausio mėnuo buvo gausus 
įvairių užsienio (anglų) kalbos 
konkursų ir olimpiadų, kuriose 
mūsų gimnazistai iškovojo prizi-
nes vietas ir pelnė kvietimus į res-
publikinius renginius. 

Respublikinėje III gimnazi-
jos klasių mokinių užsienio 
(anglų) kalbos olimpiadoje Šiaulių 
rajonui atstovaus Skaistė Bertašiū-
tė (IIIGA klasė). Prizines vietas 
savivaldybės etape pelnė ir Adri-
ja  Kačiušytė (IIIGA) bei Livija 
Sutkutė (IIIGA) 

Respublikiniame I–II gimna-
zijos klasių mokinių užsienio 
(anglų) kalbos konkurse Šiaulių 
rajonui atstovaus Akvilė Beneše-
vičiūtė (IIGD klasė). Prizines vie-
tas savivaldybės etape taip pat pel-
nė Odilija Budreckytė (IGB kla-

sė), Ernesta Steponavičiūtė (IGD 
klasė), Meda Butkutė (IIGA kla-
sė), Andželika Iljičiovaitė (IIGD 
klasė) ir Austėja Svirskytė (IIGA 
klasė). 
 Šiaulių Juliaus Janonio gim-
nazijoje vykusiame trisdešimt pir-
majame  užsienio (anglų) kalbos 
rašinio konkurse Isolde Poželaitė-
Davis, AM premijoms laimėti daly-
vavo mūsų abiturientai Ugnė Kudi-
nova (IVGB klasė), Laura Andri-
jauskaitė (IVGD klasė), Titas Ašins-
kas (IVGA klasė) ir Kajus Grigalai-
tis (IVGB klasė). Rezultatų lauksi-
me vasario pabaigoje. 

Be to, sausio mėnesį sulaukė-
me tarptautinio konkurso „Best in 
English“ rezultatų. Lapkričio pabai-
goje jame savo jėgas išbandė pen-
kiasdešimt gimnazistų kartu su 

bendraamžiais net iš 34 pasaulio 
šalių. Šiame konkurse geriausiai 
pasirodė Nojus Vasiliauskas (IIIGA 
klasė), Eividas Glodenis (IVGA kla-
sė), Austėja Svirskytė (IIGA klasė), 
Kajus Kapitonovas (IIGB klasė), 
Skaistė Bertašiūtė (IIIGA klasė). 

Dėkojame visiems konkursų 
bei olimpiadų dalyviams ir sveiki-
name nugalėtojus bei linkime sėk-
mės respublikiniuose etapuose. 

Mokinius konkursams rengė  
užsienio (anglų) kalbos mokytojos 
Inga Klinauskienė, Sigita Každaily-
tė, Staselė Riškienė, Ramunė Ra-
džiūtė-Bačkauskienė ir Valdonė 
Verseckienė. 

 
Užsienio (anglų) kalbos mo-

kytojų pateikta informacija 
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GIMNAZISTŲ LAIMĖJIMAI ANGLŲ KALBOS  
OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE 

Šiaulių rajono teniso varžybose – antra vieta 

Kuršėnų sporto mokykloje 
vyko Šiaulių rajono bendrojo ug-
dymo mokyklų mokinių, gimusių 
2006 metais ir jaunesnių, stalo 
teniso varžybos.  

Gimnazijos merginų ko-

klasės mokinės Aristėja Pužaitytė 
ir Sofija Brahimetaj. 

 
Juozas Savickas, fizinio ug-

dymo mokytojas 

manda, įveikusi Kuršėnų Daugėlių 
progimnazijos ir Meškuičių gimna-
zijos komandas, bet nusileidusi 
Gruzdžių gimnazijos komandai, 
iškovojo antrą vietą.  

Gimnazijai atstovavo IGC 



 

 

Sausio 19 dieną gimnazijoje 
vyko individualios I–IIG klasių 
vaikinų stalo teniso varžybos. Iš 
viso dalyvavo 9 mokiniai. 

Pirmą vietą iškovojo Domas 
Vestartas (IIGB klasė), surinkęs 
16 taškų. IGC klasės mokinys Ai-

ridas Venckus, surinkęs 14 taškų, 
buvo antras. Augustinas Zorys (IGD 
klasė), surinkęs 13 taškų, liko tre-
čias. 

Mokiniai, užėmę prizines vie-
tas, atstovavo gimnazijai Šiaulių 
rajono bendrojo ugdymo mokyklų 
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VYKO INDIVIDUALIOS I–IIG KLASIŲ VAIKINŲ STALO TENISO VARŽYBOS 

mokinių stalo teniso varžybose. 
 

Juozas Savickas, fizinio ugdymo 
mokytojas 
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Laikraščio „KLIGietis“ redaktorė ir maketuotoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Mazūraitė 
 
V. Kudirkos g. 33, LT-81147  
Kuršėnai, Šiaulių rajonas  
Tel. (8 41) 58 58 45 Faks. (8 41) 58 58 45  


