
 

 

 

 
2022 11 05 

Nr. 3 (96) Š i a u l i ų  r .  K u r š ė n ų  L a u r y n o  I v i n s k i o  g i m n a z i j o s  l a i k r a š t i s  

 

Aš kasdien rudeniop 

kaip ir medis tampu vienišesnis kasdien 

vis labiau ir labiau į save 

panašesnis tampu su kiekvienu lapu 

vis skaudžiau aš krentu vis baisiau 

vis toliau nuo visų link žiemos 

krentant lapams kalbu 

vis skurdžiau ir skurdžiau 

ligi kito pavasario žiedo 

Aidas Marčėnas 



 

 

Šiaulių rajono savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje III–IV gim-
nazijos klasių mokiniai dalyvavo 
projekte ,,Baltų simboliai tvyro o-

re“. Mokiniai tapė ant drobių liumi-
nescensiniais akriliniais dažais, ku-
rie apšviesti UV lempos įgaus naują 
darbų pavidalą. Mokinių sukurti 

darbai papuoš Kuršėnų miesto erd-
ves. 

Žyginta Ivanavičienė, dailės 
mokytoja 

Puslapis 2 K L I G I E T I S  

Gimnazistai dalyvavo projekte „Baltų simboliai tvyro ore“ 
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Puslapis 3 K L I G I E T I S  

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė Kur-
šėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinius dalyvauti kūrybinėse 
dirbtuvėse „Švytintys baltų ženklai“. 

 
Projekto rezultatą – parodą – buvo galima aplankyti bibliote-

kos renginių salėje spalio 28 dieną. Užtemdytoje erdvėje lankytojai 
turėjo galimybę išvysti švytinčius baltų ženklus, netikėčiausius 
simbolius. 

 
Žyginta Ivanavičienė, dailės mokytoja 



 

 

Gimnazijos antro aukšto fojė 
puošia paroda ,,Nuo fotografijos 
iki tapybos“, skirta Tarptautinei 

mokytojų dienai. IIIG klasių fotog-
rafai įamžino rudenines gėlių kom-
pozicijas, kurias paskui po gabalėlį 

tapyboje atkartojo I–IVG klasių mo-
kiniai.  

Puslapis 4 K L I G I E T I S  

Mokinių darbų paroda ,,Nuo fotografijos iki tapybos“ 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio 
gimnazijos abiturientai dalyvavo 
programos Youth Empowered rengi-
nyje „Užsikrauk karjerai!“  

Virtualaus renginio metu mo-
kiniai ne tik išgirdo įdomių istorijų, 
bet ir įgavo praktinių žinių, kaip 
pristatyti save socialinėje medijoje; 
kaip parašyti gerą ir ar jis dar iš viso 
reikalingas; kaip pasiruošti darbo 
pokalbiui; kaip (ne)suklysti renkan-
tis profesiją? „Youth Empowered“ 
edukacinė programa, skirta jaunimo 
nedarbo mažinimui, kurią inicijavo 
Coca-Cola HBC, Lietuvoje ją įgy-
vendina „Lietuvos Junior Achieve-
ment“. Programa jau penkerius me-
tus įgyvendinama 28 šalyse – tarp jų 
Austrijoje, Italijoje, Šveicarijoje, 
Rusijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Grai-
kijoje taip pat ir Baltijos šalyse. 
 
Jūratė Čaplinskienė, ekonomikos 
mokytoja 

Užsikrauk karjerai! 



 

 

Net dvi gimnazijos ekono-
mistų komandos dalyvavo VMI 
organizuotoje viktorino-
je ,,Mokesčiai sugrįžta kiekvie-
nam“. Viktorinos tikslas – pabrėžti 
mokesčių mokėjimo svarbą ir 
naudą, gilinti žinias apie mokes-
čius, skatinti domėtis Valstybinės 
mokesčių inspekcijos veikla, mo-
kesčių aktualijomis. Iš viso į vik-
toriną užsiregistravo 361 koman-
da. Pirmajame viktorinos etape 
kiekviena užsiregistravusi koman-
da turėjo galimybę vieną kartą da-
lyvauti ir atsakyti į jai internetu 
pateiktus 30 testo klausimų. Abi 
gimnazistų komandos „Broliai 
šaunuoliai“ (Arnas Katilius, Rokas 
Ligutis) ir „Šaika“ (Ernestas Va-

lentinas, Kristupas Rofinbergas) 
pateko į antrą etapą.  

Spalio 27 dieną vyko antroji 
viktorina Šiaulių apskrities valstybi-
nėje mokesčių inspekcijoje. Antra-
me etape susitiko 7 komandos iš 
Šiaulių miesto, Šiaulių, Kelmės ir 
Radviliškio rajono bendrojo ugdy-
mo mokyklų. Susumavus rezultatus 
paaiškėjo, kad šiemet Šiaulių apsk-
ričiai trečiame etape atstovaus Šiau-
lių Didždvario gimnazijos komanda. 
Mūsų gimnazijos komanda ,,Šaika“ 
užėmė trečią vietą. Visi viktorinos 
dalyviai gavo atminimo dovanėles, 
o po rezultatų paskelbimo laukė dar 
ir vaišės – gardžios picos.  

Pasiruošimas šiai viktorinai – 
dar vienas bendradarbiavimo tarp 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazi-
jos ir Šiaulių rajono turizmo ir vers-
lo informacijos centro pavyzdys. 

 
Ramunė Jocienė, Šiaulių ra-

jono turizmo ir VIC vadybininkė 
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Mokesčiai sugrįžta kiekvienam 



 

 

Spalio 20 diena – Pasaulinė 
statistikos diena. Kadangi statisti-
ka yra viena iš matematikos moks-
lo šakų, gimnazijos matematikai 
nusprendė šią dieną paminėti orga-
nizuodami netradicines veiklas. IG 
klasių mokiniai, iš anksto surinkę 
įvairius statistinius duomenis, ma-
tematikos pamokų metu juos pa-
teikė, braižydami diagramas. IIG 
klasių mokiniai matematikos pa-
mokų metu buvo pakviesti daly-
vauti protmūšyje „Ką žinai apie 
statistiką“. O vienos iš ilgųjų pert-
raukų metu ir gimnazijos mokyto-
jai turėjo galimybę dalyvauti klau-
simų apie statistiką viktorinoje. 

Gimnazijos trečiokai ekono-
mikos pamokos metu atliko tyrimą 
ir skaičiavo, kiek mokinių šią die-
ną vilkėjo gimnazisto uniformą. 
Pasirodo, labiausiai vienos iš mo-
kinio taisyklių – dėvėti uniformą – 
laikosi pirmokai. 

 
Leonida Lukaitė, matemati-

kos mokytoja 

Puslapis 6 K L I G I E T I S  

Gimnazijos matematikai minėjo Pasaulinę statistikos dieną 



 

 

Nė vienas Lietuvos regionas 
negali pasigirti tokia kūrėjų gausa 
kaip Aukštaitijos regiono centras 
Anykščiai. Iš Anykščių krašto kilę 
daugiau negu 50 žymių Lietuvoje 
kūrėjų. Čia gyveno rašytojai Anta-
nas Baranauskas, Jonas Biliūnas, 
Antanas Vienuolis-Žukauskas, 
Bronė Buivydaitė ir kt. Tad iš 
Kultūros paso, pasirinkę dvi edu-
kacines programas  – ,,Jono Biliū-
no tiesos idealai“ ir ,,Siauruko at-
radimai kiekvienam smalsuoliui“ 
– rudenėjančiu keliu 45 mokiniai, 
lydimi savo klasių vadovių – Flo-
rentinos Navickienės, Laimos Jo-
nušaitės ir šių eilučių autorės Rai-
mondos Rumbinaitės – išvyko į  
ekskursiją po šį kraštą. 

Mokiniams, dar besimokan-
tiems ar bebaigiantiems  gimnazi-
ją, neaplankyti Anykščių, kai dau-
gelis esame nemažai keliavę po 
Europą, tiesiog nepadoru. Tad pa-
sitarę visi ir suskubome į Anykš-
čius! 

Pirmasis sustojimas – Siau-
ruko muziejus. Kelionėje po mu-
ziejų mus lydėjo autentiškai apsi-
rengęs  XX a. konduktorius ir to 
paties laikotarpio aprangą vilkin-

tys geležinkelio stoties darbuotojai. 
Gimnazistai domėjosi ne tik garve-
žiu ,,Kukuška“, siaurojo geležinke-
lio riedmenimis, klausėsi pasakoji-
mo apie tremtį į Sibirą, matė iš duo-
nos gabaliukų anykštėnų tremtinių 
iš Sibiro parsiveržtą jų suvertą ro-
žančių, t. y. tikėjimo simbolį, kad 
viskas bus gerai, bet stotyje  užsuko 
ir į laukiamojo salę, aplankė tarpu-
kario Lietuvos stoties viršininko 
kabinetą, išbandė veikiančius eks-
ponatus – rankinę dreziną ir triratį 
ant bėgių. O kiek daug teigiamų e-
mocijų sukėlė mašinų ekspozicija! 

Mokinių apžiūrėta ir A. Bara-
nausko klėtelė, kurioje per dvejas 
vasaros atostogas gimė poe-
ma ,,Anykščių šilelis“, pavaikščiota 
po rašytojo A. Vienuolio-Žukausko 
kiemą, pastovėta prie jo kapo, ap-
lankyti J. Biliūno gimtieji Niūronys, 
išklausyta edukacinė paskaita apie 
Joną Biliūną, jo kūrybą, čia gimu-
sius jo novelių siužetus, nusifotog-
rafuota rašytojo tėvų kieme. Po to 
užkopta ant Liudiškių kalvos, nusi-
lenkta rašytojui, išgirsta istorija apie 
paskutinę J. Biliūno valią – norą 
būti palaidotam Lietuvoje. Juk J. 
Biliūnas yra rašęs: ,,Kad numirsiu 

man pakaskit/Ant Šventosios upės 
kranto:/Kad matytų kapas sodžių,/ 
Kūdikėlis kur užaugau“. Tad tik po 
daugelio metų įvykdyta rašytoja va-
lia ir jo palaikai parvežti ir perlaido-
ti Anykščiuose, ant Liudiškių pilia-
kalnio.  

O ekskursijos pabaigoje A-
nykščių krašto pakraštyje, kur susi-
kerta Šventosios ir Anykštos upės, 
iš tolo gimnazistus viliojo Kalito 
kalnas. Kadaise, pasak A. Vienuolio 
Žukausko, čia stovėjo bajorui Nykš-
čiui priklausęs dvaras. Dvaro nebė-
ra, bet dabar čia įsikūręs  labiausiai 
lankomas  objektas – vasaros rogu-
čių trasa su penkiais posūkiais, 
tramplynais ir kilpa. Ją kuršėniškiai 
gimnazistai irgi išbandė – skriejo 40 
km/val. greičiu net  500 ilgio  m tra-
sa. Leistis rogutėmis, pasak gimna-
zistų,  buvęs didžiulis malonumas.  

Tad, pasisėmę žinių  ir įspū-
džių, bendravę ir prisibendravę,  
grįžome namo. Važiuodami į Kuršė-
nus džiaugėmės, kad Lietuva tokia 
graži savo istorija ir žmonėmis. 

                                                                                  
Raimonda Rumbinaitė, lietuvių 
kalbos mokytoja 
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                                                 Į Anykščius, į literatūros sostinę! 



 

 

Spalio 14 dieną įgyvendi-
nant projektą „Japan Art Mile“ 
virtualioje erdvėje TEAMS vyko 
susitikimas su mokiniais iš Japoni-
jos mokyklos „Mukohigashi Ju-
nior High School“. Šį susitikimą 
suorganizuoti ir mokiniams pasi-
ruošti padėjo anglų kalbos moky-
tojos Sigita Každailytė, Valdonė 
Verseckienė ir Staselė Riškienė. 

Susitikimo pradžioje Lietuvos ir 
Japonijos mokiniai susipažino ir 
pristatė įgyvendintas projekto veik-
las. 

Po to buvo mokinių klausi-
mams skirtas laikas. Ši susitikimo 
dalis mokiniams buvo įdomiausia, 
nes tai buvo metas, kai jie drąsiai 
galėjo artimiau susipažinti su japo-
nų mokiniais, Japonijos kultūra ir 

užduoti jiems klausimus. Žinoma, ir 
japonai galėjo užduoti klausimus 
gimnazijos mokiniams. Vienas 
klausimas, kuris įsiminė labiausiai, 
buvo toks: „Kokių saldumynų gali-
ma rasti Lietuvoje?” Visi juokavo, 
dalijosi savo atsakymais ir bendravo 
su kitos šalies mokiniais. Labai lau-
kiame daugiau tokių susitikimų! 

 
Samanta Pilvelytė, IIGA kla-

sės mokinė 
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Virtualus susitikimas su mokiniais iš Japonijos  
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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  

Artėjant lapkričio 1-ajai gimnazijos administraci-
jos atstovai ir mokytojai pagerbė į amžinybę iškeliavu-
sius kolegas: aplankė jų kapus, uždegė atminimo žvake-
les. 

 


