
ištaręs pravirko. Susi-

jaudinusi ketvirtoji ţva-

kė tarė: „Nebijok ir ne-

verk! Kol aš degu, vi-

suomet galime uţdegti 

ir kitas tris ţvakes: Aš 

esu Viltis.” Spindinčio-

mis ir ašarų pilnomis 

akimis vaikas paėmė 

vilties ţvakę ir uţdegė 

kitas.  

Mūsų širdyse te-

gul niekad neuţgęsta 

Viltis… ir kiekvienas 

mūsų, kaip tas vaikas, 

tebūna įrankis, savo 

Viltimi visada galintis 

vėl uţdegti Tikėjimą, 

Ramybę ir Meilę !!!”  

Ant didelio medi-

nio stalo degė keturios 

žvakės. Naktis už lango 

migdė snaiges, o aplink 

buvo taip tylu, kad gir-

dėjosi kaip ţvakutės 

kalbasi. Pirmoji sakė: 

„Aš esu Ramybė.” De-

ja, ţmonės nemoka ma-

nęs išsaugoti. Manau, 

man nelieka nieko kita, 

tik uţgesti.” Ir šios ţva-

kės liepsnelė uţgeso. 

Antroji sakė: „Aš esu 

Tikėjimas.” Deja, esu 

niekam nereikalinga. 

Žmonės nenori nieko 

apie mane ţinoti, todėl 

nėra prasmės man toliau 

degti.” Vos tai ištarė, 

padvelkė lengvas vėjelis 

ir uţpūtė ţvakę. Labai 

nuliūdusi trečioji ţvakė 

kalbėjo: „Aš esu Mei-

lė.” Nebeturiu jėgų il-

giau degti. Ţmonės ma-

nęs nevertina ir nesu-

pranta. Jie neapkenčia 

tų, kurie juos myli la-

biausiai – savo artimų-

jų.” Ilgai nelaukdama ir 

ši ţvakė uţgeso. Stai-

ga… į kambarį įėjo vai-

kas ir pamatė tris uţge-

susias ţvakes. Išsigan-

dęs jis sušuko: „Ką da-

rote! Jūs turite degti – 

aš bijau tamsos!” Tai 
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     Spalio 13–15 dienomis Mask-

voje vyko Rusijos Microsoft pa-

dalinio organizuotas praktinis-

teorinis seminaras „Moderni mo-

kykla aprūpintoje IKT aplinkoje”. 

Lauryno Ivinskio gimnazijai at-

stovavo anglų kalbos mokytoja 

Tatjana Kriliuvienė ir geografijos 

mokytoja Rima Raščikienė. Mo-

kytojos buvo pakviestos kolegų iš 

Microsoft programos Showcase 

School – Maskvos Carycino mo-

kymo centro Nr. 548.  

     Trijų dienų praktiniame semi-

nare buvo demonstruojamos at-

viros pamokos, kuriose mokyto-

jai pristatė Microsoft įrankių 

švietimui panaudojimą mokymo

(si) tikslams. Dalyviai išvydo 

OneNote, SharePoint, Office 

Mix ir kitus įrankius veikloje. 

     Išklausyti ir pranešimai apie 

novatoriškus darbo metodus 

Maskvos, St. Peterburgo, 

Iţevsko, Belgorodo Kazanės, 

Kirovo ir Joškar-Olos mokyklo-

se. Mokytojai noriai dalijosi pa-

tirtimi, diskutavo, atsakinėjo į 

klausimus. Svečių teisėmis 

gimnazijos mokytojos skaitė 

pagrindinį pranešimą „Showcase 

(Pavyzdinės) mokyklos veiklos 

strategija“.  

     Seminaro dalyviai susipaţino 

su naujai statoma „Svajonių“ 

mokykla, kurios būsimos erdvės 

paliko tikrai neišdildomą įspūdį. 

Po renginio mokytojoms iš Lie-

tuvos buvo parodyta Maskvos 

širdis – Raudonoji aikštė – ir ar-

chitektūrinis ansamblis Caryci-

no.  

PRAKTINIS-TEORINIS SEMINARAS MASKVOJE 

Tatjana KRILIUVIENĖ 

Anglų kalbos mokytoja 
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,,Mūsų kelias – ne švelni 

žolė. Tai kalnų takas su daugy-

be uolų. Bet jis veda aukštyn, į 

priekį, link saulės“, – taip yra 

pasakęs rašytojas Ruth„as 

Westheimer„is. Pritariu šiai jo 

minčiai. Kiekvienas turime gy-

venime nešti savo gyvenimo 

kryžių, neklausyti kitų ir tie-

siog būti savimi. Tikrasis „aš” 

pasirodo tik keliaujant, nes tik 

tuomet gali geriausiai pats pa-

justi kitų šalių kultūras, pajusti 

tai, kas tau patinka, kas tave 

žavi, stebina, ką tu jauti žmo-

nėms nelaimės ar džiaugsmo 

akimirką. Dažnas žmogus abe-

jingas kitiems, nes bijo būti 

kitoks – šiltas, draugiškas, kai 

daugelis aplinkui yra paniurę, 

paskendę savo problemose, 

pavydintys kitiems to, ko patys 

galbūt nepasiekė, nepadarė. 

Tik keliaudamas gali pajusti tą 

pasaulio įvairovę ir suprasti, 

kad yra žmonių, panašių į tave. 

Mano odisėja išmokė mane 

būti geresnį, atlaidesnį sau ir 

kitiems žmonėms, jautresnį, 

humaniškesnį ir, svarbiausia, 

padėjo suprasti, kad viskas 

pasaulyje pasiekiama, tereikia 

norėti ir stengtis. Taip aš už-

verčiau devynerių metų meno 

mokyklos puslapį...” – tokiais 

žodžiais savo rašinį „Mano 

odisėja” baigia 3Gd klasės mo-

kinys Mindaugas Jankauskas 

(mokytoja Asta Mazūraitė). 

Antrus metus vykstančiame 

rašytojos Kristinos Sabaliaus-

kaitės ir „Baltų lankų” organi-

zuojamajame trumpojo rašinio 

konkurse Mindaugui paskirta 

trečioji vieta. Mokiniai buvo 

kviečiami rašyti apie įsiminusią, 

kuo nors nepaprastą kelionę, 

kurios metu jie daug ką suţino-

jo, suprato apie save ir kitus 

žmones bei apie mus supantį 

pasaulį. Teigiama, kad rašinių 

sulaukta itin daug – apie du 

šimtus. 

Pirmos vietos nugalėtojas 

bus apdovanotas išskirtine Kris-

tinos Sabaliauskaitės dovana – 

„Silva rerum: tetralogijos I–III 

dalimis su autorės autografu bei 

auksine plunksna. Antros ir tre-

čios vietų nugalėtojai bus apdo-

vanoti leidyklos įsteigtais pri-

zais. Visų prizinių konkurso 

vietų laimėtojai bei jų draugai ir 

šeimos nariai bus pakviesti į 

nemokamą ekskursiją „Vilnius K. 

Sabaliauskaitės romane Silva re-

rum III“. 

Apie vykusį konkursą galite 

paskaityti paspaudę nuorodą 

http://www.15min.lt/kultura/

naujiena/literatura/isrinktas-

kristinos-sabaliauskaites-trumpojo

-rasinio-konkurso-nugaletojas-

skaitykite-pirmaja-vieta-laimejusi-

kurini-286-703839 

PASKELBTI KRISTINOS SABALIAUSKAITĖS TRUMPOJO RAŠINIO  

KONKURSO REZULTATAI 
 

 

Asta MAZŪRAITĖ 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Puslapis 3 N A U J I E N L A I Š K I S  

http://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/isrinktas-kristinos-sabaliauskaites-trumpojo-rasinio-konkurso-nugaletojas-skaitykite-pirmaja-vieta-laimejusi-kurini-286-703839
http://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/isrinktas-kristinos-sabaliauskaites-trumpojo-rasinio-konkurso-nugaletojas-skaitykite-pirmaja-vieta-laimejusi-kurini-286-703839
http://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/isrinktas-kristinos-sabaliauskaites-trumpojo-rasinio-konkurso-nugaletojas-skaitykite-pirmaja-vieta-laimejusi-kurini-286-703839
http://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/isrinktas-kristinos-sabaliauskaites-trumpojo-rasinio-konkurso-nugaletojas-skaitykite-pirmaja-vieta-laimejusi-kurini-286-703839
http://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/isrinktas-kristinos-sabaliauskaites-trumpojo-rasinio-konkurso-nugaletojas-skaitykite-pirmaja-vieta-laimejusi-kurini-286-703839
http://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/isrinktas-kristinos-sabaliauskaites-trumpojo-rasinio-konkurso-nugaletojas-skaitykite-pirmaja-vieta-laimejusi-kurini-286-703839


Kasmet prieš Vėlines gimnazistai pamini Lauryną Ivinskį – 

švietėją, pirmojo lietuviško kalendoriaus sudarytoją, kurio vardu pa-

vadinta ir mūsų gimnazija. Prisimena jo svarbiausius darbus, pagerbia 

jo atminimą kapinėse uţdegdami ţvakutes, padėdami ant kapo gėlių. 

Ir šiemet 2Gb klasės mokiniai, kaip visos gimnazijos bendruomenės 

atstovai, su savo klasės vadove ir lietuvių kalbos ir literatūros moky-

toja Jolanta Reimeriene aplankė kapą, pagerbė šviesuolio atminimą.  

 

 

 

 

 

MATEMATIKOS OLIMPIADA-KONKURSAS  

ŠIAULIŲ KRAŠTO MERGINOMS 
 

Dalia KLINAUSKIENĖ 

Matematikos mokytoja 

 

Šiaulių Didţdvario gimnazijos tiksliųjų mokslų mokytojai, puoselėdami gimnazijos istoriją (1898 

metais gimnazijos patalpose buvo įkurta Šiaulių mergaičių gimnazija), ugdydami Šiaulių krašto merginų 

matematinį mąstymą, išradingumą ir kūrybiškumą, jau šeštąjį kartą organizavo matematikos olimpiadą-

konkursą Šiaulių krašto merginoms. 

Į olimpiadą-konkursą užsiregistravo 136 dalyvės iš 27 Šiaulių krašto bendrojo ugdymo mokyklų. 

Konkurse dalyvavo ir mūsų gimnazijos merginos: Ema Andrijauskaitė (4Ge klasė), Monika Kiriejevaitė 

(3Ga klasė), Jovita Bulkšaitė (2Ga klasė), Emilija Čepaitė (1Gc klasė), Anika Andrušanecaitė (1Gd klasė). 

Merginos, pasiskirsčiusios į 7–8, 9–10 ir 11–12 klasių grupes, 2 valandas sprendė Didţdvario gimnazijos 

matematikos mokytojų parengtas uţduotis. 

 Šiame konkurse 2Ga klasės mokinė Jovi-

ta Bulkšaitė 10 (2G) klasių grupėje uţėmė antrą 

vietą. Mokinė apdovanota padėkos raštu ir pri-

zu. Jovitos mokytoja Dalia Klinauskienė. 

 

Olimpiados-konkurso rėmėjai Swedbank, 

leidyklos TEV ir „Šviesa”.   

PAMINĖTAS LAURYNAS IVINSKIS 

Jolanta REIMERIENĖ 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
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Kas yra rinkodara? Kaip 

sėkmingai kurti verslą? Ar 

įmanoma iš mėgstamos veiklos 

gauti pelną? Kaip parduoti su-

kurtą prekę / produktą? Tai tik 

keletas klausimų, kurie sukosi 

galvose ţmonių, besirenkančių į 

verslumo skatinimo mokymus, 

vykusius spalio 20 dieną Atvira-

me Šiaulių rajono jaunimo cent-

re. Šie mokymai – tai viena iš 

viešosios įstaigos „Dienos cent-

ras sutrikusio intelekto asme-

nims“ įgyvendinamo projekto 

„Idėjoms – žalia šviesa...“ dalių. 

Seminare dalyvavo dešimt Lau-

ryno Ivinskio gimnazijos 4G 

klasės mokinių – ekonomistų. 

Teorinius-praktinius mokymus 

apie verslumą ir jo plėtojimą 

vedė verslo konsultantai Mindau-

gas Lapinskas ir Karolis Ceizaris 

(buvęs mūsų gimnazijos moki-

nys). 

VERSLUMO SKATINIMO MOKYMAI 

Jūratė ČAPLINSKIENĖ 

Ekonomikos mokytoja 
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NETRADICINĖS EKONOMIKOS PAMOKOS 

Jūratė ČAPLINSKIENĖ 

Ekonomikos mokytoja 

Spalio 24 dieną 1Gb ir 1Ga klasės mokiniams vyko netradicinės ekonomikos pamokos. Jų metu apie 

bankininkystę, asmeninių finansų valdymą ir verslumą pasakojo AB DNB banko plėtros vadovė Renata 

Lembutienė. Pamokos metu diskutuota, kas yra verslumas, kokie yra pagrindiniai verslumo gebėjimai, ar 

svarbu turėti idėją ir kaip ją paversti realybe. Mokiniai ţiūrėjo sėkmingų verslo idėjų reportaţus, atsakinėjo 

į klausimus, susijusius su bankų veikla. Aktyviausieji apdovanoti knygomis ir kitomis dovanomis.  



Spalio mėnesį gimnazijoje 

vyko renginiai, skirti sveikatos 

stiprinimui. Mėnesio pradţioje 

buvo organizuota „Obuolių sa-

vaitė, arba savaitė be cigaretės”, 

kurios metu  mokiniai ir moky-

tojai vieni kitus vaišino obuo-

liais. Spalio 12 dieną vyko nar-

kotikų prevencijos renginys, ku-

riame dalyvavo 

Šiaulių r. visuo-

menės policijos 

pareigūnai ir kino-

logas su šunimi. 

Knygos „Tobulas 

kūnas” autorius 

Andrius Pauliuke-

vičius ir Ilka Rae 

Adams dalijosi 

mintimis apie 

sveiką gyvenseną 

ir sportininko kar-

jerą. Pirmų gimnazijos klasių 

mokiniai dalyvavo viktorinoje 

„Sveikos mitybos kodas”, kurią 

organizavo gimnazijos visuo-

menės sveikatos prieţiūros spe-

cialistė Enrika Vaznienė. Ge-

riausiai pasirodė 1Ga klasės 

komanda. 1–2G klasių berniu-

kai klausėsi lektoriaus Juliaus 

Maţono paskaitos apie lytinį švie-

timą. Mokytojai buvo kviečiami į 

„Garsų terapijos” užsiėmimus, da-

lyvavo seminare „Streso valdy-

mas”. 

SPALIS – SVEIKATOS MĖNUO 

Florentina NAVICKIENĖ 

Socialinė pedagogė 
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VIKTORINA ,,SVEIKOS MITYBOS KODAS“ 

Enrika VAZNIENĖ 
Visuomenės sveikatos prieţiūros specialistė 

Spalio 17 dieną Lauryno 

Ivinskio gimnazijos skaitykloje 

vyko viktorina ,,Sveikos mity-

bos mitybos kodas“, kurioje da-

lyvavo 1G klasių mokiniai (iš 

kiekvienos klasės po penkis mo-

kinius ). Viktorina buvo sudary-

ta iš keturių etapų. Pirmiausia 

reikėjo atsakyti į 10 testo klausi-

mų. Įveikę šią uţduotį gimnazis-

tai kūrė ketureilį pagal duotą 

posakį apie sveikatą, valgymą, 

įpročius. Trečią užduotį sudarė 

pateikčių demonstracija iš 8 

klausimų.  

Viktorinos pabaigoje laukė 

dar viena uţduotis – reikėjo at-

spėti prekinį ţenklą. 

Susumavus rezul-

tatus geriausiai pasirodė 

1Ga klasės mokinių ko-

manda.  

Visi dalyviai ap-

dovanoti Šiaulių rajono 

savivaldybės visuome-

nės sveikatos biuro 

įsteigtomis dovanėlė-

mis. Jiems įteikti ir pa-

dėkos raštai. 

 



Rugsėjo 20 dieną grupė 

gimnazistų su mokytojomis 

Nijole Jankauskiene ir Jolanta 

Reimeriene išvyko pasidairyti 

po pasaulį. Šįkart aplankė kai-

myninę Latviją – Jūrmalą, Ke-

mero draustinį, Rygą. Pavaikš-

čioję po raistą ir pasidžiaugę 

didţiausia samanų įvairove 

Kemere, vieni pasiliko LYVU 

vandens pramogų parke pasi-

dţiaugti vandens teikiamais 

malonumais, o kiti patraukė į 

didţiausią iš trijų Pabaltijo 

valstybių sostinę – Rygą. Ap-

lankytas senamiestis, jo svar-

biausi objektai – baţnyčios, 

Laisvės paminklas, kačių na-

mas ir kiti.  

Grįţo visi kartu nuotai-

kingai – linksmai dainuodami, 

kvatodami iš linksmų šauniojo 

vairuotojo anekdotų.  

IŠVYKA Į LATVIJĄ 

Jolanta REIMERIENĖ 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
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Su saule dalykitės šiluma, su vėju – dainomis,  

o su žmonėmis – jausmais. Tik svajones sau pasilikite, 

kad vieną dieną jos išsipildytų...  

 

 

3 d. – Edvinas Fedirka (3Ge kl.) 

5 d. – Dovilė Venckutė (3Gd kl.) 

6 d. – Vilius Norvaišas (1Gd kl.), Lukas Butkevičius (2Ga kl.) 

8 d. – Domantė Gedrimaitė (4Ge kl.) 

10 d. – Egidija Šalčiūnaitė (4Gc kl.) 

11 d. – Kamilė Ţalneravičiūtė (4Gd kl.) 

12 d. – anglų kalbos mokytoja Tatjana Kriliuvienė, Erika Poškutė (1Gb kl.) 

13 d. – Karolina Teniukaitė (4Gc kl.) 

14 d. – kūno kultūros mokytojas Juozas Savickas 

18 d. – dailės mokytoja Žyginta Ivanavičienė, Erika Jocaitė (2Gb kl.), Agnė Gerybaitė 

(4Ga kl.), Agnė Kaminskaitė (4Gd kl.) 

19 d. – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Mazūraitė 

20 d. – Gabrielė Valickytė (4Gb kl.) 

21 d. – Gabija Mikalauskaitė (1Gc kl.), Gabrielė Skiparytė (2Ga kl.) 

22 d. – Fortunatas Šerys (1Ga kl.), Ernestas Urbietis (3Ga kl.) 

25 d. – Kristupas Turauskas (1Gc kl.) 

27 d. – Vidmantas Jarockis (3Ge kl.) 

28 d. – rusų kalbos mokytoja Sigita Razminienė, Emilė Pliuščikaitė (3Ga kl.) 

30 d. – Gintarė Taujanskaitė (1Gb kl.), Rimvydas Banys (4Ga kl.) 
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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 
 www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-puslapiai/

projektai/2-parama-gimnazijai  

Naujienlaiškio redaktorė ir maketuotoja lietuvių 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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