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    Cognosce te ipsum (Cicéro)  

 

 
 
Į bendrą Maţeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos renginį, vengdami didesnių 

susibūrimų, pakvietėme tik pirmų klasių 

gimnazistus. Vyresnieji mokslo metus 
pradėjo klasėse su savo kuratoriais. 

Gimnazijos pirmokus pasitiko 

abiturientų atstovai, klasių kuratoriai, 

administracija ir… pats Merkelis 

Račkauskas. Tai abiturientų dovana 

pirmokams – specialiai pagamintas 

kostiumas, grimas bei prakalba, uţ kurią 
dėkojame lietuvių k. mokytojai Onutei 

Kelpšienei, o Jotautei Vasiliauskaitei  – 

uţ viso to sumanymą.  

Ką gimnazijos, kuri praėjusiais mokslo 

metais minėjo gyvavimo šimtmetį, 

naujokams palinkėjo M. Račkauskas? 

Manau, daugeliui vertėtų susipaţinti su 
prakalba, aktualia atsakymų 

tebeieškančiam, kuriančiam, augančiam 

jaunam ţmogui. 

 

 Rugsėjis. Sėjos metas. Vienas derlius jau nuimtas, kito pradţia. Nors daugelis jau nutolome nuo pirmapradţio metų ir darbų rato, vis 
dar tikime, kad jis egzistuoja. Kad norint uţauginti, reikia tinkamai pasėti, tinkamai 

priţiūrėti ir tinkamai surinkti. Mūsų darbai, matyt, panašūs į K. Donelaičio nusakytuosius. 

Pats laikas dirvą ruošti, grūdus perţiūrėti.  

Sąmoningai vengiu paţodţiui cituoti klasiką, bet viliuosi, kad ir koronavirusas, ir su juo 

susiję iššūkiai su didele išlyga gali būti priskirti prie trąšos, o ne taršos. Tegul augina ir 

tiesina mūsų stuburus, skatina ketinimą bet kokiomis – kad ir sunkiausiomis sąlygomis 

pasiekti tikslą.  

Kiekvienas ţmogus yra toks – jis arba auga, arba vysta. Mes atsakingi uţ augimo procesus – 

tiek savuosius, tiek mums patikėtus.  

Darykime taip, kad ir metų derlius būtų dţiuginantis, ir ţemdirbys – augantis.                                

Asta Ţukauskienė 
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Sveiki, pirmokai! 

Jūs tikriausiai galvojate, kodėl jus 

pasitinka du direktoriai. 

Ar ţinote, kas aš? Aš – Merkelis 

Račkauskas, Maţeikių gimnazijos 

įkūrėjas, profesorius, garsiausių antikos 

kūrinių vertėjas ir mokytojas. 

Taip, šis rugsėjis ypatingas. Ką tik 

gimnazija į gyvenimą išlydėjo 94-ąją 

savo laidą. Jie buvo geri mokiniai, 

puikūs ţmonės, garsinę savo mokyklą ne 
tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. 

Man labai rūpi, ar jūs, čia susirinkusieji, 

esate verti mano gimnazijos suolo. Ar 

matėte lotynišką uţrašą, tik atvėrę 

sunkiąsias gimnazijos duris: ,,Suum 

quisque noscat ingenium!“  

(skaityti: „SUUM KVISKVE NOSKAT 

INGENIJUM“) – ,,Tegul kiekvienas 

paţįsta savo gabumus“.Šitie antikos 

išminčiaus Cicerono ţodţiai pasitinka 

kiekvieną atėjusį į Maţeikių Merkelio 

Račkausko gimnaziją, mano gimnaziją. 

Visiems mokiniams ir mokytojams – tai 

ne tik lotyniškas posakis, tai ugdymosi 

principas. Pagrindinis dalykas, ką 

privalote suvokti: kelias į jūsų tikrąjį 

gyvenimo pasirinkimą prasideda čia. Jūs 
kiekvienas turėsite paţinti ir auginti savo 

gabumus, kad taptumėte tuo, kuo būti 

svajojate. 

Nėra paprasta paţinti save, suvokti, ko 

esi vertas ir ką gali pasiekti. Todėl 

kiekvienas pasirinksite, ką veiksite su 

savo gebėjimais, kaip juos ugdysite. 

 

Mano gimnazija turi daug galimybių jus auginti atsakingais, darbščiais ţmonėmis, kurie realizuos save įvairiose srityse – jūs galite 

tapti ţymiais fotografais, matematikais, šokėjais, gydytojais, advokatais, programuotojais, mokslininkais, dizaineriais – kuo tik 

panorėsit. Bet, mielieji, jūs turėsite čia rimtai mokytis. 

Praėjusias metais gimnazija šventė savo gyvavimo šimtmetį. Per tiek metų ji išaugino daug didelių asmenybių. Gal ne kiekvienas 

garsinsit mano vardą pasaulyje, bet man svarbu, kad būtumėte protingi, atsakingi, gerbtumėte ir mylėtumėte ţmones, savo kraštą ir 

gimnaziją. 

Rugsėjis prasidėjo. Sėkmės visiems! 

Laimonas TERASIUS, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 

 

Nuo 2012 m. gimnazija laikosi tradicijos – kasmet iš pačių 

paţangiausių abiturientų išrinkti Garbės gimnazistą. Į šią 

nominaciją pretenduoja ketverius metus gerai, labai gerai ir 

puikiai besimokantys, turintys laimėjimų respublikinėse 

olimpiadose ir konkursuose bei aktyviai visuomeninėje 

veikloje dalyvaujantys mokiniai. Šiemet nominuotųjų 

galerijoje – 14 puikių abiturientų. 
 

plačiau p. 3 

 

Kai suderinta kartografavimo tema ir saulėta diena, mokinių 

rankose gimsta Maţeikių senamiesčio ţemėlapio fragmentai. 

Geografijos pamoka 3A ir 3B mokiniams. Mokytojai Simona 

Lazdauskienė ir Dainius Stasys. 
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Gimnazijoje tradiciškai Mokinių tarybos organizuojama pirmokų socializacijos savaitė įtraukė naujuosius kolektyvo narius į įvairias 

veiklas, skatinančias kuo greičiau apsiprasti antruosiuose namuose.  Pirmokai patikrino savo klasės vienybę įveikdami įvairias 

uţduotis: privalėjo apsirengti vieno atspalvio drabuţiais, „įsikelti” savo klasės nuotrauką į socialinius tinklus ir vykdyti balsavimo 

kampaniją; jie lavino protą bei gilino ţinias, mankštino raumenis gryname ore, mokėsi paţinti mokytojus ir gimnazijos erdves.  

Manome, kad pirmų klasių mokiniai greitai ir puikiai įsitraukė į mokyklos gyvenimą. Savaitė buvo kupina įsimintinų momentų ir 

naujų paţinčių! 

MMRG mokinių taryba, Monika Andraitytė,  2f klasė 
 

   

   

 
atkelta iš 2 p. 

Jei kas nors paklaustų 
ne tik apie puikius akademinius pasiekimus (ketveri metai gimnazijoje ir visi metiniai įvertinimai vieni dešimtukai), plačią ir 
nuoširdţią šypseną, gerą širdį, 

apie 
pasiaukojimą, savanorystę ir dalijimąsi, o ne 

savanaudiškumą, 

apie 
kūrybą, muziką, gitarą, sceną, gebėjimą 

suburti ţmones ir uţdegti bei įkvėpti juos 

bendram, daţniausiai altruistiniam tikslui, 

apie 
Mokytojų dienos, Šimtadienio, Paskutinio 

skambučio švenčių reţisierių, organizatorių 

ir dalyvį, 

apie 
ţmogų, turintį nepaprastą atsakomybės, pareigos 

ir pagarbos jausmą, 

apie 
alternatyvaus meno festivalio „Chaosas“, 

muzikinės roko grupės „diso.kognityvas“ 

įkūrėją, vokalistą ir gitaristą, tinklalaidės 

„Greta“ steigėją, „Gatvės muzikos dienos 2019“ 

organizatorių, buvusį menininkų organizacijos 

„Yatta“ vadovą ir Maţeikių Jaunimo reikalų 
tarybos narį, 

mūsų atsakymas būtų: tai aukštas šviesiaplaukis vaikinas iš 4 b klasės – JUSTINAS 
VISKANTAS. 

Tiek geriausiais akademiniais pasiekimais, tiek įvairiapuse veikla ir ţmogiškomis savybėmis Justinas nusipelno Maţeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijos Garbės Gimnazisto vardo. 
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2020 – ieji metai įeis į gimnazijos istoriją kaip metai, kuriais abiturientų atestatus puoš net 29 šimtukai. 

 

Iš lietuvių kalbos ir literatūros VBE šimtuką pelnė Patricija Butaitė, jos mokytoja 

Laima Skabickienė. 

Iš uţsienio kalbos (anglų) VBE aukščiausius įvertinimus pelnė mokytojos Ritos 

Meškienės mokinys Lukas Remeika, mokytojos Neringos Savičienės mokinys Rytis 

Gabalis, 5 Daivos Goštautienės mokiniai: Viktorija Anglickytė, Rugilė Gečaitė, Marius 

Kibeika, Simas Kontrimas, Rugilė Mačiulaitytė. Mokytoja Loreta Giniotienė dţiaugiasi, 

kad net 11 jos mokinių anglų kalbos ţinios ir gebėjimai buvo įvertinti aukščiausiu 

balu:  Valdo Ginkaus, Ievos Poškevičiūtės, Lukrecijos Ramanauskaitės, Evelinos 

Simutytės, Ievos Songailaitės, Vyto Stropaus, Lauryno Šarkino, Gusto Štaševskio, 

Georgij Tuguši, Aivaro Vaitkaus, Justino Viskanto. 

Dţiaugiamės 4 šimtukais iš uţsienio kalbos (rusų) VBE, kuriuos pelnė Jekaterina Frenkel, Aleksandra Perevezenceva, Georgij 

Tuguši ir Darija Viaznikova. Rusų kalbos abiturientus mokė Laima Novakienė. 

Nukelta į 6 p. 

  

Aukščiausią 100 balų įvertinimą 

pelnė: 

1 mokinys iš lietuvių kalbos ir literatūros 
valstybinio brandos egzamino, 

18 iš anglų kalbos, 

4 iš rusų kalbos, 

1 iš geografijos, 

1 iš matematikos, 
2 iš informacinių technologijų, 

2 iš biologijos valstybinių brandos 

egzaminų.  

Po kelis šimtukus pelnė šeši 

abiturientai: 
Laurynas Šarkinas – anglų kalba, 

biologija, matematika, 

Simas Kontrimas – anglų kalba, 

geografija, 

Rugilė Mačiulaitytė – anglų kalba, 

biologija, 

Gustas Štaševskis – anglų kalba, 

informacinės technologijos, 

Georgij Tuguši – anglų kalba, rusų 

kalba, 
Justinas Viskantas – anglų kalba, 

informacinės technologijos. 

,,Visos aistros geros, kol mes jas valdome; visos – praţūtingos, kai joms paklūstame,“ – tokia pagrindinė V. Šekspyro dramų 

idėja. O kaip susieti AC/DC ir Adelės muziką su V.Šekspyro kūryba?  

Tai raiškiojo skaitymo pamoka 3a klasėje. Mokiniai pasirinkę deklamavo V. Šekspyro sonetus / Hamleto monologą ir turėjo 

paaiškinti pateiktus simbolius, siedami juos su renesanso epocha ir Didţiojo anglo kūryba. Pateikti savo simbolį. Buvo labai 

įdomių įţvalgų 

Vis tik geriausiai skambėjo V. Šekspyras angliškai. Ačiū Renatos mokinei Viltei M. Kiek naujų talentų atsiskleidė...  Lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja Ona Kelpšienė 
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Netektis 

„Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka, – nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip 

netikėtai, ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, 

neišmanai, kaip su ja kovoti.“ 

(Vincas Mykolaitis-Putinas) 

Po sunkios ligos, eidama 64-uosius gyvenimo metus, į 
Amţinybę išėjo buvusi Maţeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė JANINA 

KRYŢIUVIENĖ.  

Janina Kryţiuvienė gimė 1956 m. balandţio 28 d. Skuodo r. 

Pašilės k. Baigusi Maţeikių II-ąją vidurinę mokyklą, ji pasirinko 

studijas Vilniaus valstybiniame pedagoginiame universitete ir 

įgijo istorijos mokytojos specialybę. 1980 m . J. Kryţiuvienė 

pradėjo dirbti Maţeikių r. Ţidikų vidurinėje mokykloje, o nuo 

1981 metų pedagogės kelią tęsė tuometinėje Maţeikių I-ojoje 

vidurinėje mokykloje, kur savo begaliniu darbštumu, 

pareigingumu, meile mokiniams pelnė tėvų, administracijos bei 
kolegų pagarbą ir pasitikėjimą. Dirbdama direktoriaus 

pavaduotoja Janina Kryţiuvienė buvo labai atidi kiekvieno 

kolegos problemoms. Maţeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijoje Janina jaunimą istorijos mokė iki 2016 metų. Visi 

jos mokiniai gerbė ir mylėjo savo mokytoją uţ puikų dalyko 

išmanymą, atsidavimą darbui, toleranciją ir rūpestingumą. 

Nemaţai jos išugdytų istorikų 
yra tapę įvairių konkursų ir 

olimpiadų nugalėtojais ir 

prizininkais. 

 Ramia inteligentiška 

laikysena mokytoja buvo 

pavyzdys ne tik mokiniams, 

bet ir kolegoms. Janiną 

prisiminsime kaip nuoširdţią, 

santūrią, taktišką kolegę, kaip 

ypatingo atsakingumo ir vidinės inteligencijos pavyzdį. 

Su giliu liūdesiu išlydėdami mokytoją Janiną Kryţiuvienę, 
nuoširdţiai uţjaučiame jos artimuosius.  

Ilsėkis ramybėje, Janina...                                  

Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenė 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Rugpjūčio 28 d. mūsų gimnaziją aplankė 1970 metų (44-os laidos) 
11b klasės mokiniai ir jų auklėtoja Danutė Ţiaukrienė. Po pusšimčio 

metų grįţę į savo mokslo šventovę, absolventai smagiai dalijosi 

prisiminimais ir nuoširdţiai domėjosi gimnazijos dabartimi... 

          

Literatūros pamoka 2a klasės mokiniams Maţeikių 

muziejuje ,,Kaip tarpusavyje susiję menas ir tikrovė, 

kūrėjas ir visuomenė?“. Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Rosita Giniotienė 

 

 
 
Nebūtina išradinėti dviratį… jį galima nupiešti. 

Išradingai išnaudojamos mūsų senamiesčio erdvės. 

Dailės mokytoja Asta Milėškienė 

 

 

 

Maţeikių savivaldybės mero 

padėkos raštais apdovanoti  

šimtukininkus išugdę 

mokytojai. 
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Atkelta iš 4 p. 

Antrus mokslo metus iš eilės mokytoja Lina Vičiulienė 

dţiaugiasi išugdţiusi šimtukininkus.  Rugilės Mačiulaitytės ir 

Lauryno Šarkino, turėjusių šiemet kartu su dar keturiais 

gimnazistais dalyvauti respublikinėje biologijos olimpiadoje, 

biologijos valstybinio brandos egzaminas įvertintas šimtu balų. 

Niekas neabejojo, jog Simo Kontrimo geografijos ţinios irgi 

sulauks aukščiausio įvertinimo. Taip ir atsitiko. Simo mokytojas 

– Dainius Stasys. 

Justinas Viskantas jau iškart po informacinių technologijų 

egzamino buvo įsitikinęs, kad jo darbas bus įvertintas šimtuku. 

Tokį pat informacinių technologijų egzamino įvertinimą pelnė ir 

jo klasės draugas Gustas Štaševskis. Mokinius egzaminui ruošė 

mokytoja Sigutė Mackevičienė. 

Dţiugu, kad vienas iš respublikoje geriausiai matematiką 

išmanančių mokinių – Laurynas Šarkinas, gavęs šimtuką. 

Lauryno matematikos  mokytoja Albina Jasinskaitė. 

 

 

Įvairaus amţiaus maţeikiškiai vasarą intensyviai išbando lauko treniruoklius, 

pastatytus senamiestyje, – tokia galimybė atsirado įgyvendinus projektą 

„Lauko treniruoklių įrengimas Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje“, 

bendrai finansuotą valstybės Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas, 

lėšomis. Prie lauko treniruoklių įsigijimo bei įrengimo prisidėjo ir Maţeikių 

rajono savivaldybė. Bendra projekto vertė – per 27 tūkst. eurų. 

Lauko treniruokliai, kaip 

numatyta projekte, turi 

pasitarnauti ne tik gimnazijos 

bendruomenei, kuri yra didţiausia rajone, bet ir jos socialiniams partneriams, 

aplinkinių kvartalų gyventojams. 

Gimnazijos treniruoklių aikštynas jau patraukė maţeikiškius – bet kas gali čia uţeiti ir 

pasportuoti, pabendrauti, pagerinti savo fizinę būklę, savijautą ir, ţinoma, nuotaiką. 

Gerų atsiliepimų apie suteiktą galimybę pasitreniruoti naujame aikštyne gimnazija sulaukė iš socialinių partnerių: bėgikų klubo „5 

kalnai“, futbolo klubo „Atmosfera“, Sporto mokyklos, Maţeikių senjorų, vadovaujami Birutės Paulauskienės, taip pat – iš gimnazijos 

mokinių ir jų tėvelių. 

Sveikiname Maţeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos abiturientę, 4a kl. mokinę 

Anastasiją Volkovą, kuri dalyvavo 12-ąjį 

kartą vykusiame aktyvaus bei pilietiško 

jaunimo projekte „Moksleiviai – į 

Vyriausybę“. Anastasija apibūdinama kaip 

aktyvi visuomenininkė, pasiţyminti daugybe 

puikių akademinių pasiekimų. Drauge su 

savo gimnazijos mokinių komanda mergina 

yra tapusi konkurso „Euroscola“ nugalėtoja 

(vad. mokytoja Silva Paulauskienė). 

 
 
 

Tarptautinėje nuotolinėje Europos geografijos 

olimpiadoje mūsų gimnazijos absolventas Simas 

Kontrimas laimėjo aukso medalį – jo ţinios buvo 

įvertintos geriausiai. Mokytojas Dainius Stasys.  
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Maţeikių r. savivaldybės meras Vidmantas Macevičius bei 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Apolinaras 

Stonkus padėkos raštu apdovanojo gimnazijos abiturientą 

Povilą Dapšį, šiemet laimėjusį net du bronzos medalius 

tarptautinėse chemijos ir biologijos olimpiadose. Povilą 

olimpiadoms ruošė chemijos mokytoja Audronė Čekytė ir  

biologijos mokytoja Lina Vičiulienė. 

 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „ Dainų 

dainelė" respublikiniame etape dalyvavo gimnazijos 

merginų vokalinis ansamblis „Incanto" (vadovė Natalija 

Dapšienė) ir vaikinų kvartetas  „BROS" (vadovas Laimonas 

Terasius). Konkurso laureatais tapo „ BROS" vaikinai. 
 

 
 

 

 

4e klasės mokinė Dina Samarina  

puikiai pasirodė respublikinėje 

rusų kalbos olimpiadoje ir pelnė 
pagyrimo raštų uţ puikų meninį 

skaitymą bei puikiai atliktas 

kalbėjimo ir rašymo uţduotis.  

Mokytoja Laima Novakienė. 

 

 

 

Vilniuje vyko baigiamasis 

MEPA projekto seminaras. 

Mūsų gimnazija  ketvirtą kartą 
tapo mokykla - Europos 

Parlamento ambasadore EU. Bet 

dėl Covid -19 keliamos grėsmės 

kelionė į Strasbūrą, deja, nebus 

organizuojama. Mokytoja Silva 

Paulauskienė 

 

 

 

 
 
  Trečių klasių gimnazistai modeliuoja DNR struktūrą. Biologijos 

mokytojas Algirdas Vilkas. 
 

           

Technologijų pamokos 

lauke ir kūrybingai 

Dţiaugiamės rudens 

gėrybėmis: teorija - apie 

floristiką, praktika - 

kūrybinis darbas Rudens 

mozaika. Technologijų 

mokytoja Sigrida 

Norvaišienė. 
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I DALIS 

Savo pranešime norėčiau pasidalinti 

informacija, kas man kartu su 

bendraminčiais, pasitelkus neeilinį, 

niekur neišmokstamą diplomatijos meną, 

padėjo įgyvendinti išsikeltus tikslus, o 

kas  gal  nepasisekė. 

Mano rinkiminis šūkis buvo toks: Tegul 

drąsios svajonės veda pirmyn! Tai 
reiškė, jog man buvo svarbu nebijoti 

svajoti ir ryţtingai bei atsakingai siekti 

svajonių išsipildymo. Veiklos tikslai 

buvo tokie: 

SUFORMUOTI  KUO VEIKLESNĘ 

IR VIENINGESNĘ MOKINIŲ 

TARYBĄ. 

Galiu be didelių svarstymų pasakyti, jog 

šis tikslas buvo įgyvendintas. Keitėme 

Mokinių Tarybos darbo modelį, 

bandėme dirbti komitetais – skyriais. Po 

ilgų ir sunkių paieškų sudarėme puikią 

komandą. Supratau, jog gimnazijos 

mokinių prezidentas be palaikančios 

Mokinių Tarybos būtų visiškas niekas.  

TELKTI MOKYKLOS 

BENDRUOMENĘ BEI PUOSELĖTI 

GIMNAZIJOS TRADICIJAS.  
Nors savo prezidentiniame šūkyje 

akcentavau drąsą svajoti, daţnai 

vadovaudavausi ir buvusio JAV 

prezidento B. Obamos ţodţiais: „ MES 

esame pokytis, kurio siekiame“. Siekiau 

pokyčių, bet visada buvau uţ gimnazijos 

vertybių  bei aukštų moralinių nuostatų 

laikymąsi.  

Kartu su komanda siekėme, kad tokie 
renginiai kaip ,,Schoolfestas“, 

socializacijos savaitė ,  Vienos valso 

pokylis, Laisvės banga ir kiti taptų 

patrauklūs, įdomūs bei saugūs.  

KURTI BEI PALAIKYTI 

GIMNAZIJOJE SAUGIĄ IR 

JAUKIĄ ERDVĘ, KAD VISI 

BENDRUOMENĖS NARIAI 

JAUSTŲSI PUIKIAI. 

 Manau, šį tikslą pasiekėme: trečiajame 

aukšte atnaujintas pianinas, sudarytos 

sąlygos norintiems ţaisti stalo ţaidimus, 
skaityti. Įrengta lauko poilsio erdvė 

šiltajam sezonui. Kartu su gimnazijos 

ūkio skyriumi įrengtas Mokinių Tarybos 

kabinetas, pasirūpinta mokyklinio 

skambučio melodijos keitimu, dţemperių 

su gimnazijos simbolika uţsakymu, 

gimnazijos eksterjero raidţių 

#MMRG100 kūrimu ir kt. 

ATSTOVAUTI SAVO GIMNAZIJAI, 

GARSINTI JOS VARDĄ, 

DALYVAUTI ĮVAIRIUOSE 

PROJEKTUOSE. 
 

  Teko organizuoti tokių visuomenei 

ţinomų ţmonių, kaip Arnoldas 

Pranckevičius, vizitus į mūsų gimnaziją, 

būti mūsų ugdymo įstaigos atstovu kitose 

rajono bei Lietuvos mokyklose, 

dalyvauti įvairiuose projektuose tiek 

šalyje, tiek uţsienyje. 

 STIPRINTI BENDRADARBIAVIMĄ 

SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

IR KITOMIS UGDYMO 

ĮSTAIGOMIS. 

Šis tikslas buvo pasiektas, bet, ko gero, 

ne taip, kaip tikėjausi. Uţmegztas 

bendradarbiavimas su Klaipėdos Varpo 

gimnazija, išlaikyti ir sustiprinti 

draugiški ryšiai su Gabijos gimnazija ir 

kitomis rajono ugdymo įstaigomis, 

vystomi santykiai su Telšių Ţemaitės, 

KTU gimnazijomis, 
dţiaugiuosi, jog pavyko uţmegzti 

bendradarbiavimą JAV ambasada 

Vilniuje. 

 
Nukelta į 9 p.

 

Pastaruoju metu daug 

kalbama apie emocinį 

intelektą. Pedagogai 

taip pat daug dėmesio 

skiria saviugdai,  

intelekto lavinimui, 

todėl rugpjūčio 28 d. 
gimnazijos mokytojų 

bendruomenė dalyvavo seminare „Ugdytojo emocinis 

atsparumas. Praktinės rekomendacijos“. Seminaro lektorė 

Nomeda Marazienė – emocinio intelekto lavinimo trenerė, 

konsultantė -  labai charizmatiškas ţmogus. Uţsiėmimai truko 

visą dieną, bet buvo taip įdomu, prasminga ir smagu, kad teko 

tik apgailestauti, jog viskas turi pradţią ir pabaigą. Kad taip 

manančių buvo ir daugiau, pasidalinsiu kolegų emocinėmis 

įţvalgomis po seminaro: 

„Tikiu, pasitikiu, gerbiu lektorės profesionalumą ir 

džiaugiuosi, kad kolektyvas dalyvavo jos seminare“. 
(Gimnazijos direktorė) 

„Jaučiausi gerai“. (Pavaduotoja ugdymui Lena) 

„Jaučiamės emociškai atsparesni; gyva; privertė kitaip 

pažvelgti į situaciją“. (Mokytoja Onutė)  

„Tobula“. (Mokytoja Rita)  

„Neprailgo; pasisėmėm gyvenimiškos išminties; supratau, kad 

į tą pačią situaciją galima pažiūrėti iš skirtingų pusių“. 
(Mokytoja Sigutė) 

„Sužavėjo lektorės kalbėjimo stilius, metodika; labai patiko 

pateikimo forma; mokė nekonkuruoti“. (Mokytoja Laima N.).  

„Seminaras „išmetė“ į aukštesnį lygmenį“. ( Mokytoja Vilma)  

„Laikas „ištirpo“. (Mokytojas Dainius)  

Nukelta į 9 p.  
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„Įstrigo lektorės mintys: komandinė atsakomybė, prioritetai; 

kai visi siekia vieno tikslo, galima nuveikti daug daugiau; 

saugoti vieni kitus, galvoti apie aplink esančius“. (Mokytoja 

Laima P.) 

„Nuostabu, praktiška, naudinga“. (Socialinė pedagogė Gitana) 

 „Išėjau nusiteikusi pozityviai. Labai charizmatiška 

asmenybė“. (Mokytoja Audronė)  

Kolegų emocines įţvalgas po seminaro uţfiksavo gimnazijos 

psichologė Jūratė Pivariūnienė 

 
 

 

Akelta iš 8 p. 

II DALIS   MINTYS 

APIE GIMNAZIJĄ... 

Labai dţiaugiuosi, jog esu bendruomenės dalis, 4d klasės 

mokinys, kolektyvo, kuris mane palaiko, narys. Dţiaugiuosi, 
kad mano kuratorius yra mokytojas Dainius Stasys, 

didţiuojuosi Mokinių Tarybos veikla. Esu laimingas, kad 

kartu dirbome su direktore Asta Ţukauskiene, pavaduotoju 

Laimonu Terasiumi, ūkio skyriaus darbuotojais. Visus 

sunkumus įveikėme kartu. Dėkoju gimnazijos mokytojams uţ 

rūpestį, skatinimą tobulėti. 

Dėkoju savo bendraklasiams, kitiems mokiniams uţ 

konstruktyvią kritiką, kuri leido siekti geriausių sprendimų.  

APIE MAŽEIKIUS... 

Dţiaugiuosi, jog miestas graţėja, įkvepia kurti, daugelio 

įmonių, organizacijų vadovai yra linkę padėti jaunimui. 
Dţiaugiuosi ţiniasklaidos noru pastebėti  talentus ir juos 

motyvuoti. 

APIE LIETUVĄ IR PASAULĮ.... 

Nuoširdţiai dţiaugiuosi pelnytu Lietuvos metų mokyklos 

prezidento apdovanojimu, LR Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės skelbto konkurso komandiniu laimėjimu, 

galimybe atstovauti Lietuvai Benjamino Franklino 

Transatlantine jaunimo mainų programoje JAV, DOFE

programos bronzos ţenkleliu, dalyvavimu MEPA  ir kt. 

veikloje. 

O apie pasaulį... Ypač dėkoju mokytojams, draugams, šeimai, 

likimui ir visiems kitiems šventiesiems, kad galėjau apkeliauti 

daug šalių, pamatyti daug naujų kultūrų pradedant nuo 
Islandijos, keliaujant per Vengriją, Prancūziją į JAV. 

 

III DALIS 

Daugiau kaip dvejus  metus buvau gimnazijos Mokinių 

Tarybos vadovas. 

Šiandien sakau „ buvau“, nes suprantu, kad atėjo laikas 

demokratiškai uţleisti vietą . 

Šie metai man tikrai davė ţymiai daugiau nei atėmė. Naujos 

paţintys, diplomatijos pagrindai mane ţavi. Iš visos širdies 

dėkoju tiems, kurie mane palaikė, manimi tikėjo. 

Linkiu gimnazijai augti kartu su Lietuva. Modernėti, bet 
ieškojimų kelyje nepamesti  šimtmetį menančių tradicijų.  

Prabėgus šiam laikotarpiui, aš supratau, kad nenoriu stovėti 

prieš kitus ţmones. Aš noriu būti kartu su jais. Ţodţiai-

etiketės tegul nugula oficialiuose popieriuose, susitikimuose, 

bet kasdieniniame gyvenime aš esu tiesiog Edgaras. Tai viena 

iš  mano siekiamybių.  

 

AČIŪ VISIEMS 

 
  

Tavo gyvenimo prasmė -  ruduo.  

Lyg lapai krintantys šiurena  

Sąsiuviniai tarp tavųjų pirštų.  

Lyg paukščiai išskrendantys pakelia...  

Sparnus tavieji mokiniai į kelią.  

Kaskart artojo kantrumu ţarstai ţinias  

Kaip ţiemkenčius į jaunas širdis  

Ir vis bandai su atkaklumo raktais..  

Kuklias mintis į laisvę nuskraidinti.  

Taip ir klampoja metai po gyvenimo  
Takus, paţenklintus laukimo.  

Laukimo derliaus, to, kurį  

Tavi delnai kartų kartoms sodino.  

Ir teka dienos kaip spalvotų lapų  

Burlaiviais išmargintas vanduo.  

 

Todėl sakau: „Tavo gyvenimo prasmė - ruduo".  

Ilona Urbonavičiūtė - Bumblauskienė 

Uţsienio kalbų pamokose paminėta 

Europos kalbų Diena. Klasių grupėse 

sinchroniniu ir asinchroniniu būdu 

vyko įvairios projektinės veiklos, 

konkursai, diskutuota apie uţsienio 

kalbų mokėjimo svarbą. 
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PSICHOLOGO SKILTIS 

     
     

Rugsėjo mėnesį pirmokams teko patirti tris adaptacijos 

rūšis:  

a) bendrąją adaptaciją. Tai Aš ir gimnazija santykis. 

Aplinka, mokomieji dalykai, mokytojai, susitarimai 

yra naujos gimnazistų patirtys. Pirmokams teko 

perprasti mokytojų ugdymo metodus, laikytis naujų 

susitarimų ir pripaţinti sau, kad didelė dalis 
atsakomybės uţ mokymosi sėkmes ir nesėkmes 

tenka jiems, o rezultatai priklausys nuo asmeninių 

pastangų; 

b) asmeninę adaptaciją. Tai Aš ir Aš santykis, vidinių 

konfliktų specifika. Daţnam paaugliui būna sunku 

sutarti su savimi. Daug ir įvairių minčių jiems kyla 

dėl išvaizdos, dėl gebėjimų, dėl būdo bruoţų, dėl 

prieštaringų jausmų, dėl nesugebėjimo pasirinkti ir 

nuspręsti;

 

c) socialinę adaptaciją. Tai Aš ir kiti santykis, tarpasmeninių santykių 

erdvė. Paaugliui labai svarbu, kaip jis jaučiasi sociume. Santykiai 

yra labai dinamiški, permainingi. Bendraamţių pozicija draugas – 

ne draugas gali keistis kelis kartus per mėnesį (ar daţniau). 

Paaugliui yra svarbu būti tarp bendraamţių, priklausyti tam tikrai 

grupei. Draugai yra patys didţiausi autoritetai. Klasė, kaip 
kolektyvas, bei paauglio pozicija jame gali turėti didţiulės įtakos 

jaunuolio mokymosi motyvacijai, savijautai, asmeninei ūgčiai. 

Adaptacinį laikotarpį gimnazistai išgyveno skirtingai, nes jie visi yra 

išskirtinės asmenybės: vieni jį įveikė lengvai ir neskausmingai, o 

kitiems tai buvo dar nepatirtų išbandymų metas. Pirmokų adaptacijos 

tyrimų rezultatai bus pristatomi mokinių tėvų susirinkimuose.  

Visiems sėkmės linki gimnazijos psichologė Jūratė Pivariūnienė

 

Nepaisant to, kad praėję mokslo 
metai buvo kitokie ir sudėtingesni 

nei įprasta, šalies moksleiviams 

tai nesutrukdė stebinti savo 

pasiekimais. Talentingiausius, 

sumaniausius ir gabiausius šalies 

moksleivius prekybos tinklas 

skatins „Lietuvos Maximalisto“ 

stipendijomis. 

Tarp šiųmečių „Lietuvos 

Maximaslistų“ – ir maţeikiškis Rokas Slančiauskas.  

Šiemet „Lietuvos Maximalistais“ pretendavo tapti daugiau 

nei 500 šalies moksleivių. Programos laimėtojais tapo 98.  

Projekto piniginį fondą sudaro 80 tūkst. eurų. Stipendijų 

laimėtojais tapusiems moksleiviams visus mokslo metus 

kiekvieną mėnesį bus skiriamos 170 arba 85 eurų dydţio 

stipendijos. 

„Ši projektą ypač vertinu dėl jo tęstinumo. „Lietuvos Maximalistus“ 
vykdome jau aštuonioliktą kartą. Tai darome, nes matome jo prasmę 

ir naudą. Šiemet turėjome didţiausią paraiškų skaičių per visą 

projekto gyvavimo laikotarpį.  

Matydami kasmet augantį susidomėjimą, šiemet padidinome 

stipendijas. Ţinoma, moksleiviams svarbus ne tik finansinis 

palaikymas, bet ir jų darbo, pastangų pripaţinimas“, – sako 

„Maximos“ generalinė direktorė Jolanta Bivainytė. 

Vykdant programą buvo renkami mokslo, muzikos, kūrybos ir meno, 

sporto, visuomeniškumo, ekologiškumo, inovacijų ir paţangumo 

sričių „Lietuvos Maximalistai“. 

Programos organizatorių pateiktais duomenimis, Kalnėnų 

progimnaziją praėjusiais metais lankiusiam, o dabar mokymąsi 
Merkelio Račkausko gimnazijoje tęsiančiam R. Slančiauskui 

stipendija skirta paţangumo srityje.  

Santarvė.lt informacija 

  

Šis adaptacinis rugsėjis išskirtinis. Pirmų klasių gimnazistams viskas, 

kas buvo ţinoma, dabar - nauja ir nepatirta : ir mokykla, ir  klasė, ir 

susitarimai, ir pati mokymosi forma. Pirmokai turėjo mobilizuotis, nes 

dalis pamokų vyko gyvai (buvo kontaktinės), o dalis – nuotolinės, nes 
kai kurie mokytojai privalėjo laikytis saviizoliacijos. Visas ugdymo 

procesas yra sudėtingas vyksmas: mokytojas atsakingas uţ mokymosi 

veiklų organizavimą, o mokinys - uţ įsitraukimą į mokymosi procesą. 

Nebus gimnazisto noro, pastangų, nebus ir laukiamų rezultatų. 

Sudėtingas gali būti ir vaiko emocinis gyvenimas. Šiuo laikotarpiu 

pirmokams (kaip ir kitų klasių gimnazistams) gali kilti daug ir įvairių, 

net prieštaringų jausmų: dţiugesys, kad prasideda naujas gyvenimo 

etapas, ir baimė, kad gali susirgti Covid -19; ryţtas įveikti sunkumus 

ir iššūkius bei nerimas ar įtampa dėl ateities. 
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LITERATŲ  ŢODIS   Iš ciklo „Apie daiktus“ 

 
Pieštukas 

Pieštukas – eilinis, niekuo 

neišsiskiriantis daiktas, naudojamas ir 

maţamečių vaikų, ir jaunų dailininkų, ir 

profesionalių architektų. Tačiau argi jis 

iš tiesų eilinis? Manau, jog ne. Pieštukas 

– gyvas, kvėpuojantis – mat jo gamtinė 

prigimtis – medis vis alsuoja. Ogi kaip? 

Jis pats tarsi gyvis, turintis kūną, amţių 

ir paskirtį. Eiliniai daiktai turi galiojimo 

laiką, o jis – amţių, kaip ir ţmogus. Kaip 
ir pastarasis, pieštukas pagimdytas ir 

brandintas gamtoje, prisisunkęs jos 

gyvybės. Kaip ir ţmogus, pieštukas 

sensta, jis negyvena amţinai, tačiau net ir 

nudroţus jį iki vos trijų centimetrų 

ilgumo jo spalva nė kiek nenusilpsta. Tai 

yra stiprios jėgos ţenklas, kuri 

įvardinčiau kaip kūrybą. Ţmogus taip pat 

turi šią galią, tačiau daţnai bijo ją 

pasikinkyti. Vieni nepasitiki savimi, antri 

nemato prasmės ką nors kurti, o treti 
mano, jog jie per seni, per daug uţsiėmę, 

per, per, per... O pieštukas apie tai 

negalvoja. Jis visą gyvenimą kuria, 

nematydamas vargo, nes laikas trapus, 

kaip jo vis maţėjantis grafitas, kuris lėtai 

nyksta tarsi smėlio kruopelės smėlio 

laikrodyje. O kurti reikia taigi daug! 

„Kas gi, jeigu ne aš, tai padarys?“, – 

mąsto pieštukas, nekantraudamas sukurti 

kaţką naujo, graţaus, svarbaus... Tai ir 

yra jo misija, kurią gali rinktis ir ţmogus. 

Niekas nėra amţina, bet pieštuko 
ryţtinga kūrybos sėkla kaţkada gali 

praţysti. Tereikia kurti, kurti, kurti... 

Deimantė Mirončikaitė, 4 d kl.  

 

Trintukas 

Tai – neapibrėţtos formos, neaiškios 

konsistencijos darinys, kiek prisimenu, 

naudojamas ţodţiams ištrinti. Ant jo 
matosi viena kita lipnios gumos dėmė, 

tačiau tai nesvarbu. Kas svarbu, mano 

manymu,  šį daiktą ţmonija sukūrė savo 

patogumui – ištrinti tai, kas jiems 

nereikalinga, nenorima, o gal ir gėdinga. 

Pagalvojus, gal ir gerai – taupomas 

popierius, maţiau kertami miškai, 

saugoma mūsų planeta. Tačiau vis tiek – 

ištrinami ţodţiai. Nors kai kurie uţrašyti 

sakiniai autoriui gali pasirodyti 

nereikalingi, tačiau jie savyje turi prasmę 
– tie sakiniai, su klaidomis, kartais ir 

nelogiški, be pagrindimo, trumpai 

tariant, neturintys prasmės, parodo 

ţmogaus tikrąjį mąstymą. Šiuo daiktu ne 

vien panaikinami mūsų nenorimi 

trūkumai, bet ir ugdomas 

perfekcionizmas. Norime, jog mūsų 

darbuose neliktų jokių klaidų, kad viskas 

teiktų estetinį malonumą – tai prisideda 

prie tobulo gyvenimo siekio. Kodėl 

ţmonija to nori ? Kodėl nori atsisakyti 

klaidų ir gyventi lyg utopijoje, kur 
ţmogui sudaromas gyvenimo planas ir 

aplinka be jokių trūkumų siekiant 

išvengti neigiamų emocijų? Tokioje 

aplinkoje, kur nėra streso, nesusiduriama 

su iššūkiais ir išbandymais, ţmogus 

tampa silpnas, kadangi nemoka priimti 

klaidų.  Bet ar įmanoma tobulybė?  

 Povilas Dapšys, 4 d kl.   

 

 

Lapeliai 

Paėmusi į rankas obuolio formos lapelių 

krūvą pirmiausia juos praverčiu pirštais. 

Prieš pamoką tą patį dariau su knyga, po 

pamokos vėl susirasiu ką nors pavartyti 

ir, taip kaţko ieškant,  baigsis diena. 

Kiek save atsimenu, visada kaţką veikiu 

su rankomis. Dabar dţiaugiuosi, kad 
atradau piešimą, nes taip ir 

nesugalvočiau, kur jas visą dieną dėti. 

Noras kurti ateina iš galvos (tikriausiai? 

daţniausiai?). Bet įdomu, ar su tuo 

susijęs tas kvailas nuobodulys rankose? 

Vieną dieną buvau dailininko A. Kišono 

parodoje, kurioje kalbėdamas apie save ir 

kūrybą jis pasakė : ,,Aš esu rankų 

ţmogus“. „O ir aš taip visada 

sakydavau!“ – pagalvojau. Tada 

nusileidau ant ţemės, nes mano rankos 
tokių paveikslų dar nekuria, bet vis tiek 

pajutau tokį artumą su tuo ţmogum. 

Įdomu pasidaro pagalvojus, kad 

kiekvieno rankos kasdien taip skirtingai 

veikia. Ir kiekvieno rankos tiek pasako. 

Kaţkam dabar šalta, kaţkas įsipjovė į 

pirštą, kaţkas neseniai piešė... 

Ditė Petraitytė, 4 d kl.  

 

 

Rugsėjo 23 – ioji – Lietuvos ţydų genocido aukų atminimo diena. Lietuvoje ji 

minima nuo 1994 metų, susijusi su 1943 metų rugsėjo 23 d., kai buvo likviduotas 

Vilniaus getas. 

Gimnazijoje jau tapo tradicija šią dieną paminėti pravedant netradicinę istorijos 

pamoką „Akistata su istorija“ . Dėl Covid–19 šiais metais pamoka nevyko ţydų 

ţudynių vietoje Pavenčiuose. Su 1941 metų vasaros įvykiais Maţeikiuose 

gimnazistai susipaţino per pilietiškumo pamokas – kalbėta apie Holokausto 

prieţastis, toleranciją, mūsų gimnazijos ţydų tautybės gimnazistų likimą Antrojo 

pasaulinio karo metais, perţiūrėtas filmas „Laikas ir likimai“. Istorijos ir pilietinio 

ugdymo mokytoja Silva Paulauskienė 
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Dėkodama visiems uţ drauge praleistus 

metus, noriu pasakyti:  

Dar šiek tiek laiko – ir jūs būsite laisvi.  

Tačiau laisvė yra sudėtingas dalykas. Nes ji 

visada reikalaus pasirinkti. Ar galiu dar 
vieną maţą pamokėlę? Paskutinę šitoje 

mokykloje?  

Taigi ir šiandien mes galime pasirinkti. Jūs galite pasirinkti.  

Galite suvokti: esate išskirtinė laida – baigėte mokyklą tais 

mokslo metais, kai Maţeikiai ir gimnazija šventė šimtmetį, 

susirinkote prie Lietuvos tūkstantmečio akmens. Jus sveikina, 

jumis groţisi, kartu su jumis dţiaugiasi ir šypsosi ne tik artimi 

ţmonės, bet visi Maţeikiai.  

Kitas variantas: galite būti nepatenkinti, kad dėl viruso jūsų 

kaţkur neįleido, uţdengė šypsenas, atėmė tradicinę šventę...  

 

Nereikia taip galvoti. Dar visiškai neseniai – prieš kelerius 

metus – man teko aiškintis, kodėl gimnazistai per išleistuves 

„varomi“ į baţnyčią... Šiandien tai skamba keistai?  

Tai irgi buvo kaţkieno pasirinkimas – nesidţiaugti savo 

pasiekimais, laimėjimais, įgyta laisve, suabejoti švente.  

Todėl dabar nuoširdţiai linkiu: būkite laimingi. O tapę laisvi – 

nesirinkite sąstingio, rinkitės judėjimą. Kūno, proto, jausmų, 

emocijų judėjimą. Ir svarbiausia – rinkitės dţiaugsmą, ieškokite 
jo patys.  

Liūdesys, nepasitenkinimas, abejonės, - jie ateina ir mus 

susiranda. Neneikite jų, tačiau nepasiduokite.  

Linkiu visada matyti daugiau pozityvo ir patiems jį kurti.   

 Gimnazijos direktorė Asta Ţukauskienė 

Miela Mokytoja, 

turbūt dar nėra sugalvota pakankamai 

graţių ţodţių, kuriais galėtume išreikšti 

dėkingumą, kurį Jums jaučiame.  

Mus visada įkvėpė Jūsų šiltas ţvilgsnis, 
jis pasitikdavo vos pravėrus kabineto 

duris, taktiški ţurnalistiniai pamokymai, 

nuoširdūs apkabinimai ir iš širdies 

sklindantis gėris.  

Kaip ţmogus, kuris visada priima, 

paguodţia, išklauso ir visomis išgalėmis 

pagelbėja, Jūs palikote nepamirštamą 

įspaudą mūsų atmintyje.  

Jūsų nuopelnai mokyklai ir mūsų 

puikiajam laikraščiui „Atošvaistė“ 

neišmatuojami. 

Tik Jūsų meilė kūrybai, rašymui ir 

didelės didelės pastangos leido turėti šį 

leidinį, kurį kiekvienas bendruomenės 

narys gali atsiversti ir bristi atsiminimų 

ar dabarties upe, pamąstyti, pasidţiaugti 

savimi ar kitais – svarbiais pasiekimais, 

originaliomis mintimis, kūryba.  

Esame dėkingi ir uţ galimybę iš Jūsų 

išmokti ţurnalistikos subtilybių, minčių 

dėstymo, gero stiliaus, kritiško mąstymo, 

ir uţ tai, kad galėjome su Jumis 

bendrauti, justi, kad radome Draugą.  

Tariame AČIŪ uţ kartu išgyventas 

akimirkas ir išleistas „Atošvaistes“. 

Linkime sėkmės ir laimės Jūsų 

tolesniame kelyje. 

Gimnazijos žurnalistų komanda 

Šį rugpjūtį su gimnazija atsisveikino ir chemijos mokytoja Justina Gulbinienė, kuri čia dirbo 25 metus, per šiuos metus išugdţiusi 
daug mokslininkų ir daktarų. Tai ypatingos energijos ţmogus, kuris skleidţia optimizmą ir 

gerą nuotaiką. Buvo lengva ir paprasta būti šalia jos. Pačius tikriausius ţodţius apie Mokytoją 

Justiną gali pasakyti tik ţmogus, kuris ilgus metus ją paţįsta. Mokytoja Ona Kelpšienė 

pasidalino nuoširdţiomis įţvalgomis:  

„Pagalvojau, kad turiu galimybę pasakyti kaţką gero apie man svarbų ţmogų. Justinos, tos 

graţios moters, svarbiausi bruoţai yra darbštumas ir jautrumas. Justina be jokių ,,fanfarų", 

tyliai, bet kada turėjo laiko dirbti su savo mokiniais, parengdavo kalnus visokių uţduočių. 

Labai gerai išmanė savo dalyką, mokėjo, remdamasi savo kompetencija, paakinti ir paraginti 
koleges tausoti gamtą, nenaudoti bereikalingai cheminių medţiagų, energetinių išteklių. 

Justina be galo jautri ir visada dėmesinga kiekvienam ţmogui - ir mokiniui, ir kolegai, ir savo 

graţiai šeimai. Justina - kultūros ţmogus: ji lanko spektaklius, koncertus, skaito knygas. Su ja 

visada įdomu diskutuoti įvairiais pedagogikos ir šiaip gyvenimo klausimais. Savo kaimelyje 

(taip vadina savo gimtinę netoli Platelių) Justina pasikrauna energijos visiems graţiems savo darbams. Dar ji lanko baseiną, vaţinėja 

dviračiu ir labai myli savo maţąją dukraitę Patriciją. Graţios moters graţus gyvenimas tęsiasi ir palikus mokyklą - tik savo dienas ji 

dalinsis su artimaisiais ir bičiuliais...“  


