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    Cognosce te ipsum (Cicéro) 
 

 
 
Tu vėl liūdna, brangioji Mama, 

Širdy Tau vėlei neramu. 

Galbūt ir vėl Tau širdį skauda 

Dėl savo augančių vaikų. 

Neverk suprantame jau, Mama, 

Ką reiškia žodis „nedaryk“ 

Ir kartais, kaip sunku bebūtų, 

Tu skausmo ašarą nuryk. 

Dėkojam Tau, brangioji Mama, 

Už tai, kad Tu buvai griežta, 

Kad viską mums seniai atleidai 

Ir dar už tai, kad Tu – Mama. 
 

„Atošvaistės“ komanda, gimnazistai 

sveikina visas mamas. 
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Ką gali egzistencializmas per zoom ą? 
Pripažinsiu – egzistencializmo filosofija – kietas riešutas. 

O ir, mano manymu, tokios filosofinės temos turėtų būti 

gvildenamos susitikus su žmogumi akis į akį, t. y. mokantis 

klasėse. Juk internetinis mokymas yra lyg medaus laižymas 

per stiklą. Bet kaip ten bebūtų – gyvenimas dar prieš akis, 

taigi labai tikiuosi atrasti vidinę ramybę, giliau pasinerti į šią 

temą ir išsistudijuoti M. Heideggerio bei A. Šopenhauerio 

kūrinius ar bent pasistengti suprasti aktualias jų mintis. 

Kadangi dabar per literatūros pamokas aiškinamės 

egzistencializmo prasmę A. Škėmos, A. Kamiu ir V. 

Mačernio kūryboje, noriu pasakyti, kad sužinojau nemažai 

daug naujų gyvenimo prasmių. Kita vertus, dar daug ko 

neišmanau, nežinau ar neperprantu. Mano širdžiai artimesni 

nei Mačernis yra Škėma ir Kamiu. Visgi galiu teigti, kad 

kančia, kaip egzistencijos forma, sieja visų šių autorių 

kūrybą. Iš esmės dėmesio vertos tokios mintys, kaip 

Mačernio: „Neatimki, Dieve, iš manęs klydimo teisės, / 

Noriu pats surasti tavo kelią.“, Škėmos: ,,Neparašiau geros 

knygos, vadinasi, negimiau. Kūrėjas visada vienišas ir 

kenčiantis. Noriu kančios!“, Kamiu: „Jei nėra sielvarto 

gyvenime, nėra ir meilės gyvenimui.“ Kaip suprantu, kančia 

turi itin didelę prasmę gyvenime, o būtis pigiame ir 

dirbtiniame optimizme ar susikurtame komforto lauke 

niekada neprilygs  įtaigiam literatūros kūriniui.  

Edgaras Narkus, 4 d kl.  

 

Vasarą skaitydama šių metų kūrinius iš karto pamėgau 

egzistencialistus ir, manau, kiti mano bendraamžiai taip pat. 

Juk stovėdami kryžkelėje verčiame save planuoti, galvoti 

apie ateitį arba, atvirkščiai, skęstame praeities negandose. 

Tokia būsena ypač būdinga abiturientams, todėl nenuostabu 

iš jų girdėti atgarsius apie egzistencializmo artumą, kurį 

suteikia „aš, čia, dabar“ žodžiai, dažnai matomi šios 

filosofinės srovės mąstytojų kūryboje. Egzistencialistų 

nešama žinutė, jog reikia gyventi dabar, t. y. 

susikoncentruoti į dabartį, į save ir savo individualybės 

ieškojimą bei jos kūrimą, rezonuoja su manimi, nes dvasine 

prasme tai stipriau nei tuščios „baik nerimauti“ kalbos, ne 

tik neužvedančios ant racionalaus kelio, bet ir gilinančios 

jauno žmogaus stagnaciją. Bent kiek išbalansuoti save – 

sveika, todėl ir yra taip gera sutelkti jėgas į „dabar“, o ne į 

„vakar“ ar „rytoj“, iš kurių pirmasis vis tyko sielos 

gilumose, o pastarasis vis brukamas aplinkinių. Apskritai, 

„dabar“ ne sukausto, o išlaisvina, o laisvė, mano manymu, 

svarbiausias principas, kurį išsinešu iš egzistencializmo 

studijų. Ir Mačernis, ir Kamiu, ir Škėma visi be išimties 

akcentavo individualybės laisvę, kuri padeda nenutolti nuo 

savęs, susidraugauti su savimi ir matyti pasaulį ne 

skolintomis, o savo akimis. Aišku, egzistencialistams 

pasaulis absurdiškas, beprasmis, tačiau tokiame pasaulyje, 

kitaip nei kolektyvinės sąmonės, tuščių idilių apkaišytame, 

bent galima leisti sau būti savimi. Nejauti tiek kaltės. 

Prisimeni Mačernio 29-ąjį Žiemos sonetą, Merso paskutines 

minutes, Škėmos kandžius komentarus apie „patogią“ 

kūrybą ir jautiesi drąsesnis. Egzistencializmas man atrodo 

naudingiausia literatūros kurso dalis ir nekantrauju toliau 

savarankiškai gilintis į jį. 

Deimantė Mirončikaitė, 4 d kl.  

Aš ir egzistencializmas? Niekada 

netikėjau, kad filosofija gali keisti 

žmogaus sielą. Nuo pat mažens visada 

klausinėdavau mamos: „Ar nepyksti, kad 

nesuprantu?”, „Ar nepyksti, kad gavau 

blogą pažymį?“, „Ar nepyksti, kad 

nesusitvarkiau?“ Ir visada gaudavau tą 

patį atsakymą: „Man svarbu, kad tu tik 

būtum geras žmogus“. Visada stengiausi 

tokia būti, nekuklu pasakyti, kad tokia 

galbūt ir esu, tačiau iš šeimos supratau, 

kad reikia būti geru žmogumi kitiems. 

Padėti, užtarti, būti šalia, nepalikti, neapkalbėti – nuo vaikystės dienų 

buvo šeimos man įkaltos taisyklės. Nesakau, kad tuo nesidžiaugiu, 

nuostabu, kad turiu šeimą, kuriai svarbiausia, kad augčiau doru 

žmogumi. Tačiau dabar pradėjau pastebėti, jog būtent lieku palikta, 

nesuprasta, atstumta, netikra kitų akyse. Tada jau klausiau savęs: „Kas 

yra ir kodėl taip vyksta, jei elgiuosi gražiai?“ Praėjo daug metų, kai 

atsakymo į šį klausimą nebeieškojau, nes, tiesą sakant, nebuvo ir 

reikalo ieškoti... Galima sakyti, gyvenau dėl kitų. Juk nesunku kitiems 

„primesti“ normas, standartus ar ne? Tad į šį klausimą man padėjo 

atsakyti egzistencializmas. Tikrai tik neseniai supratau, jog labai 

svarbu būti geru, teisingu žmogumi ne tik kitiems, bet ir sau. Pradedu 

suprasti egzistencialistų apžvelgtą žmogų, kuris nėra minios suprastas 

(kaip ir Merso), kuris ilgisi visai kitokio pasaulio (kaip ir Mačernis). 

Šio laikotarpio filosofija, literatūra rodo, kaip svarbu yra žmogaus 

laisvė, individualybė, atsakomybė, pasirinkimas. Kad būtų aiškiau, 

vienas iš daugelio rašytojų mane išmokęs turėti ir ginti savo tiesą yra 

Albertas Kamiu su savo romanu „Svetimas“. Pagrindinis veikėjas 

Merso mane įkvėpė ieškoti savęs, nemeluoti sau, kad ir palikti nešvarų 

pėdsaką, bet išlikti oria asmenybe. Štai Škėma mane įkvepia mylėti ir 

visgi prisiimti atsakomybę ir už kitus. Juk negali griauti kito žmogaus 

gyvenimo tam, kad gautum iš to kažkokios naudos. Garšva artimas 

man ir savo vidinio pasaulio harmonijos paieškomis ir noru įsiamžinti.  

Na, o skaityti eilėraščius – tai pelnyti ramybę... Vytautas Mačernis 

mano didžiausias atradimas, kurio eilutes užsirašinėju atskiroje 

užrašinėje. O mano viena mėgstamiausių: „Be žodžių man sunku, bet 

dar sunkiau su jais“. Jis mane įkvepia kurti dainas, mylėti ir nieko 

nebijoti. Kad ir kaip būtų keista, tačiau jis skatina mane ir klausti. Jo 

sonetai siejasi su ta mintimi, kad visa mūsų būtis yra klausimas. Iš to 

suprantu, kad  klausdami mes sąmoningai išgyvename savo būtį. 

Norėčiau išmokti nebijoti vienatvės. Štai Mačernio 22-ąjame rudens 

sonete vienatvė kyla iš žmogaus nepritapimo prie aplinkos. Mano 

akimis, vienatvė yra didelis iššūkis žmogui, apie kurį dabar net 

nenoriu galvoti. 

Taigi egzistencializmas augina ir šiandienos žmones, juos įkvepia 

gyventi, nes priverčia susitikti su savimi. Tad tikiuosi, kad su savimi 

susitikau ne tik aš. 

 Alvydė Kniuipytė, 4 d kl.  

 

Ilgą laiką norėjau perskaityt „Svetimą“. Jau vienuoliktoj klasėj 

buvau pasiėmęs iš bibliotekos, tačiau, kaip ir dauguma atvejų, 

neprisiverčiau. Visgi jei ir tuomet būčiau perskaitęs, šiemet tai būčiau 

daręs ir antrąkart. Iš pradžių – neįprasto pobūdžio siužetas. Paprastas 

žmogus gyvena įprastą gyvenimą. Vėliau žuvo arabas – irgi, gan 

paprasta, bet ir neįprasta. Kilo klausimas „kodėl?“, tačiau ne toks 

„kodėl?“, koks kilo skaitant, pavyzdžiui, „Skirgailą“ – žmogžudystė 
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atrodė įprasta. Visgi pabaiga sukrėtė, manau, tada 

įsisąmoninau pasaulio priešiškumą žmogui. Taigi ir aš 

galėčiau būti Merso... 

Į „Sizifo mitą“ reagavau kitaip. Gal dar nespėjau visiškai 

sureaguoti. Suprantu, jog gyvename beprasmybėje, tačiau to 

negaliu suvokti, kaip sakoma, „nedaėjo į galvą“. Dėl to 

sunku ir įsivaizduoti prasmės atradimo, metafizinio maišto 

prieš absurdą, procesą. Kaip jis vyksta? Suvoki, kad 

gyvenimas beprasmis, ir tada akmens ridenime randi 

prasmę..? Bet kam apskritai maištauti ir pranokti likimą? 

Kam rūpi, jog nueisi lengviausiu keliu ir pasiduosi likimui? 

Tik sau pačiam?.. 

Neabejotinai galiu teigti, jog „Balta drobulė“ sudomino labiausiai. 

Iš pradžių – pats stilius, sąmonės srauto technika. Skaitant, atrodo, 

netvarkinga, bet ir labai rišlu. Vienam sakiny – „Up ir down, up ir 

down“, kitam – vaikystės vizijos, trečiam – Elena, ir t.t. Ką būtų daręs 

Garšva, jei nebūtų Elenos? Kurtų? Turbūt, kas žino... Vis tik manau, 

Elena – viena iš gyvenimo iliuzijų, atitraukiančių dėmesį nuo 

beprasmybės. Ar Garšva tai suvokė? Galbūt, vis dėlto jam patiko.  

Nors ir nepavyko man įsisąmoninti beprasmybės, susipažinau su 

egzistencializmo filosofija, novatoriška kūryba, kurioje svarstomi 

esminiai mūsų egzistencijos klausimai, kūryba, kuri man reiškia 

daugiau, nei neoromantizmo kūriniai ar lyrinė proza. Dabar nuolatos 

klausiu savęs: „Ką aš veikiu?“. 

 Povilas Dapšys, 4 d kl.  

 

 

Kai žmogus numiršta, kartu su juo 

numiršta jo pirmasis sniegas, 

ir pirmas bučinys, ir pirmas 

mūšis… 

Pasiima jis visa su savimi. 

Toks dėsnis šio negailestingojo 

žaidimo: 

Ne žmonės miršta, miršta jų 

pasauliai… 

Vakar pasitikėjimas šiuo pasauliu 

susvyravo: atrodo labai neteisinga, 

kad Simona, buvusi mūsų 

gimnazijos mokinė, mylima anglų 

kalbos mokytoja, turėjo išeiti 

Amžinybėn. 

Simona Pundziūtė – Šeirienė gimė 

1979 – ųjų metų kovo 22 d. Mažeikiuose. 1997 m. baigusi Mažeikių 

Merkelio Račkausko gimnaziją, ji iš pradžių pasirinko studijuoti 

tarptautinio verslo administravimą Kauno verslo kolegijoje, vėliau 

baigė administravimo studijas Kauno technologijų universitete. 

Magistro mokslai Vytauto Didžiojo universitete jau buvo skirti anglų 

filologijai. Baigusi studijas, Simona penkerius metus anglų kalbos 

mokytoja dirbo Kauno Santaros gimnazijoje, o nuo 2007 -ųjų metų 

rugsėjo sugrįžo į savo gimnaziją. Čia gražiai darbavosi iki paskutinės 

savo gyvenimo dienos: buvo mylima klasės kuratorė, darbšti anglų 

kalbos specialistė, besidominti ir aktyviai diegianti naująsias 

technologijas ugdymo procese. Mokytoja sukūrė autorinę programą 

„Užduočių siena“, kuria dosniai dalijosi su rajono, respublikos ir savo 

gimnazijos mokytojais. 

Visų mūsų mylima kolegė Simona Šeirienė buvo ramios, švelnios 

sielos moteris, kuri gerbė ir vertino kiekvieną žmogų – jauną ar 

vyresnį. Ji niekada nepraeidavo pro šalį nepasilabinusi, nepaklaususi, 

kaip sekasi… Netekome tokios nuoširdžios šypsenos, kai Simona 

pralaimėjo kovą su klastinga liga… 

Atrodo, kad pasaulis įskilo. Pirmiausia Jos sūneliams. Liko artimųjų 

gėla ir skausmas. Visi netekom Simonos.

 Paskui lektūros puslapius 

 

,,Daugybę vilčių teikęs vyrukas, dabar 

dirbantis kontoroje. Nieko kito neveikia, 

pargrįžta namo, atsigula ir rūko iki 

vakarienės, paskui vėl atsigula ir miega iki 

ryto. Sekmadienį keliasi labai vėlai, sėdasi 

prie lango, žiūri į lietų arba į saulę, į 

praeivius arba į tylą. Ir taip kiaurus metus. 

Jis laukia. Laukia mirties. Kam tie pažadai, 

jeigu vis vien...“ Tokią mintį perskaičiau A. 

Kamiu ,,Užrašų knygelėse“. Šiandienos 

situacija verčia mąstyti ir apie mus, 

kiekvieną dieną vis iš naujo sukraunamus į 

langelius ekrane. O ko laukiame mes? Ši 

diena kitokia nei vakar, bet tik šiek tiek. 

Rytojus taip pat bus kitoks, bet vėl tik šiek 

tiek. Ir kas belieka, kai statistiniu vienetu 

spėjo virsti žmonių mirtys ir susvetimėjimas 

pasiekė nebepakenčiamą lygmenį? O dar ta 

nesibaigianti ekranų stadija... Niekaip 

nenusikratome stiklo – muziejai kelia meną į 

lauką ir teatras gyvuoja per ,,Zoom“. Atrodo, 

kad po kojomis neliko įprasto tvirto 

pagrindo. ,,Literatūros ir meno“ ketvirtajame 

numeryje mados kritikė Agnetė Voverė 

aprašo įdomią tendenciją – užklupus krizių 

laikotarpiams mados pasaulyje vis ima 

vyrauti neįprastai aukšto kulno avalynė 

(pastaruoju metu taip pat). Yra įvairių 

paaiškinimų kodėl, bet man labiausiai 

patikęs šis: ,,Aukštakulniai sumažina fizinio 

pagrindo plotą po kojomis, suteikia 

nestabilumo pojūtį, kuris rezonuoja su krizei 

būdingu įtampos kupinu klimatu.“ 

Įsivaizduoju, kaip daugelis mūsų kasdien 

tuos aukštakulnius apsiauna. Mano vaizduotė 

į juos patupdė ir Garšvą – juk jis irgi 

balansavo. ,,Balta drobulė“ paskatino 

sugrįžti prie to neišsprendžiamojo ,,kas 
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belieka?“. Štai Garšva sako: ,,Man belieka juoktis. Garsiai. Realybė egzistuoja. Skauda viršugalvį, pilvą, kojas, kairiąją 

ranką. Kažkodėl realybė mėgsta mušti mane per viršugalvį: prespapjė, kumščiu. O aš kertu atgal.“ Jei neišeina nusiauti tų 

aukštakulnių, galbūt juoktis mums ir beliko. 

 Ditė Petraitytė, 4 d kl.  

 

 

Moksleivių respublikiniame piešinių konkurse „Žemės 

pasakojimai 2021“ Monika Andraitytė 2f klasė 8-12 klasių 

tarpe laimėjo 2 vietą. Julita Grubliauskaitė 1f klasė 

apdovanota nominacija „Už spalvos pojūtį ir savitumą“. 

Dėkojame dailės mokytojai Astai Milėškienei. 

 

    

53 – iajame Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkurse 4c klasės 

mokinė Kamilė Armalaitė laimėjo 

bronzos medalį. Sveikiname 

gimnazistę.  

Dėkojame anglų kalbos mokytojai 

Ritai Meškienei ir lietuvių kalbos 

mokytojai Onutei Kelpšienei. 
 

 

 

Respublikinėje dailės olimpiadoje  Titas Daubaris 3e užėmė 4 

vietą. Dėkojame dailės mokytojai Astai Milėškienei. 
 

 

4c klasės mokinių komanda dalyvavo teisinių žinių konkurse 

„Temidė“. I etape mokinių komanda užėmė antrą vietą, o 

antrame etape liko ketvirti. Dėkojame mokytojai Irenai 

Tiškienei. 

 

 

 

Rajoninė rusų kalbos viktorinoje 1b klasės mokinys Rokas 

Slančiauskas užėmė  II vietą. Dėkojame rusų kalbos 

mokytojoms Laimai Novakienei ir Ramutei Čiutienei. 

Gimnazijos geriausiam abiturientui MATEMATIKUI 

Povilui Dapšiui padėką ir dovaną atsiuntė KTU. 

Universitetas dėkoja už puikius matematikos pasiekimus 

ir linki nebijoti naujų iššūkių, o šių metų pasiekimai tegul 

suteikia dar didesnio pasitikėjimo savimi, džiugina 

matematikos mokytojus, mokyklos bendruomenę, tėvus ir 

Lietuvos visuomenę. Tegul tai būna pirmas žingsnis 

didelių svajonių link. 

Mes džiaugiamės Povilo Dapšio puikiais rezultatais ir 

respublikinėje matematikos olimpiadoje (šiek tiek 

pritrūko iki bronzos). 

Respublikinėje etninės kultūros 

olimpiadoje 2e klasės mokinė 

Jorūnė Dimaitė laimėjo I vietą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokas Slančiauskas 1b klasė — respublikinės istorijos 

olimpiados superfinale. Jame dalyvauja 20 geriausių 

respublikos istorikų. Fantastiškas gimnazisto pirmoko 

rezultatas. Dėkojame mokytojai Silvai Paulauskienei. 

Gimnazijos šūkis „Suum 

quisque noscat ingenium“ 

(Tegul kiekvienas pažįsta 

savo protą / gabumus) 

pasitvirtina ir per karantiną. 

Tai įrodė 3a klasės mokinė 

Eglė Žulpaitė. Ji apdovanota 

LR Švietimo, mokslo ir 

sporto ministrės raštu už 

geras žinias Lotynų kalbos ir 

Antikos kultūros olimpiadoje, 

taip pat sulaukė ir kito svarbaus įvertinimo – Tarptautinio 

lotynų kalbos konkurso ECCL EUROCLASSICA 

bronzos diplomo. 

Eglės mokytoja Ona Kelpšienė. 
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Puslapis po puslapio.... 
Šį kartą jums norime pristatyti dvi skirtingo žanro knygas: pasaulinį  amerikiečių rašytojos Delios Owens 

bestselerį, romaną „Ten, kur gieda vėžiai“ ir britų filosofės Sarah Bakewell knygą „Egzistencialistų kavinėje“, 2016-

aisiais „Guardian“ ir „New York Times“ nominuotą kaip geriausią negrožinį kūrinį. 
 

Romanas „Ten, kur gieda vėžiai“ 

 
Vilija 

Knygos anotacija itin 

nesudomino, bet nugalėjo 

smalsumas sužinoti, kas slypi už 

žodžių „perkamiausia 2019 m. 

knyga pasaulyje“ ir „ji vis dar yra 

„ant bangos“. Jei jau visas pasaulis 

perka knygą, norėjau ir aš perskaityti kūrinį ir sužinoti, 

kur slypi jo populiarumo paslaptis. Perskaičiau, bet tos 

paslapties neįminiau, tik skaičiau labai lengvai, greitai. 

Labiausiai patiko laukinės gamtos aprašymas, jos 

palyginimas su žmonių gyvenimu.  

Kaja, dar nė dešimties metų neturinti mergaitė, auga 

civilizacijos nepaliestoje, laukinėje gamtoje. Susiklosčius 

aplinkybėms, ji lieka viena – be finansinės paramos, be 

artimųjų, kurie galėtų apginti. Tačiau mergaitė 

nepasiduoda: atlaikiusi visus jai siųstus išbandymus, ji ne 

tik  užsitikrina finansinį užnugarį, bet ir sugeba iš naujo 

atrasti meilę, artimo žmogaus šilumą, net išmoksta rašyti. 

Tačiau viską apverčia miesto pažibos Čeiso Endriuso 

mirtis, kurio kūnas randamas prie ugniagesių bokšto, o 

pagrindine įtariamąja tampa Kaja... 

Gražina 

Visada noriu perskaityti knygą, apie kurią daug 

kalbama, kuri yra populiari. Gal tai  snobizmas, o gal 

tiesiog valdo noras susidaryti savo nuomonę? Delios 

Owens „Ten, kur gieda vėžiai“ – viena iš šiuo metu labai 

madingų knygų, o skaityti „tuoj ir dabar“ rekomendavo 

gimnazijos direktorė.  Skaitymą pradėjau  labai 

susidomėjusi,  nes girdėjau nuomonę, kad knyga „labai 

įtraukianti“ ir perspėjimą,  kad „po pirmo puslapio 

pasidaro aišku, jog lengva nebus“. Kūrinio pavadinimas 

skamba keistokai, todėl man labai rūpėjo išsiaiškinti, ką 

jis  galėtų reikšti... 

  Šią knygą priskirčiau kategorijai „nepaleisiu iš rankų, 

kol neperskaitysiu“. Istorija, papasakota apie Kają, yra 

labai jaudinanti. Tai gerai sudėliotas detektyvas ir 

išskirtinio mergaitės likimo aprašymas. Įspūdį padarė 

knygoje dažnai vartojama šnekamoji kalba, kuri artima 

tarmei ar kažkokiam vietiniam žargonui, kuris padeda 

skaitytojui susitapatinti su knygos veikėjais. Jaučiu 

pagarbą  kūrinio vertėjams A. Kapočiūtei ir V. Morkūnui.  

Visiems skeptikams, kurie neskaitė romano arba 

kuriems kažkas nepatiko, galiu pasakyti, kad tai viena iš 

tų knygų, kuriai labai tinka girdėtas posakis: „Knygos yra 

ne tam, kad jomis tikėtume, o kad ta tema pamąstytume.“ 

 Knyga „Egzistencialistų 

kavinėje“ 

 

Gražina 

Naujų knygų lentynoje 

pamačiau knygą patraukliu 

viršeliu, o jos anotacija mane sudomino keliais aspektais: 

➢ galimybe patrauklia forma pasidomėti viena iš 

filosofijos krypčių, nes anotacija žadėjo, kad knyga 

„įdomiai ir su humoru pasakoja apie įdomiausius 

egzistencializmo krypties filosofus“. 

➢ tokie filosofai kaip Jean-Paul Sartre ir Simone de 

Beauvoir kiekvienam lietuviui yra šiek tiek „savi“ 

dėl jų simpatijų Lietuvai, ypač Nidai, dėmesio 

mūsų rašytojams. Jei jau šie pasauliniai korifėjai 

„atrado“ mūsų kraštą, tai ir mums dera apie juos ir 

jų sukurtą egzistencializmo erdvę  žinoti kiek 

daugiau nei filosofinės krypties pavadinimas. 

➢ gimnazijoje visada atsiranda skaitytojų, kuriuos 

domina J. Gaarderio „Sofijos pasaulis“, tai rodo, 

kad mūsų gimnazistams įdomi literatūra apie 

filosofiją ir filosofijos istoriją. 

Vilija 

Kas nenorėtų pabuvoti  kavinėje kartu su garsiais 

filosofais Ž.P. Sartru, jo drauge S. de Bovuar, M. 

Heidegeriu?! O ypač karantino laikotarpiu, kai labiau nei 

bet kada kyla įvairių egzistencinių klausimų. Kodėl 

kavinėje? Todėl, kad egzistencializmo atsiradimo pradžia 

užfiksuota tiksliai: 1933 m., kai viename Paryžiaus bare 

trys draugai susitiko išgerti abrikosų kokteilio, pradėjo 

formuotis nauja filosofijos ir literatūros epocha. Tie trys 

draugai buvo Ž. P. Sartras, S. de Bovuar ir R. Aronas. 

Pastarasis emocingai pasakojo apie naują ir Berlyne 

populiarią  filosofijos kryptį – fenomenologiją. 

Knygoje visko labai daug: aprašomi garsieji 

egzistencializmo filosofijos skleidėjai, jų mintys, 

abejonės, tarpusavio konfliktai, pateikiamos taiklios 

citatos, kurias tiesiog galima užsirašyti ir įsidėmėti.  

Patys filosofai tarpusavyje ginčijosi, ieškojo atsakymų į 

klausimą, kas jiems yra tikrasis egzistencializmas. 

Informacija pateikiama įdomiai, svarbiausia – 

nenuobodžiai. Paminėti ir kiti mąstytojai: E. Husserlis, 

A. Kamiu, K. Jaspersas. Man nuomone, šis kūrinys yra 

labiau biografinė knyga, kurioje autorė objektyviai 

aprašo egzistencializmo raidos istoriją. Prieš mus kaip 

gyvi pasirodo žmonės, bandę atsakyti į klausimus, ką 

reiškia laisvė ir atsakomybė. Be to, visi šie filosofai buvo 

be galo įdomios, gyvenimu ir laisve besimėgaujančios 
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asmenybės, mėgusios džiazą, pokalbius, šokius, kiną ir 

t.t. 

Manome, kad šia knyga turėtų susidomėti kiekvienas 

gimnazistas, o ypač tas, kuriam patiko A. Kamiu 

romanas „Svetimas“.   

 

Šias knygas galite užsisakyti bibliotekos elektroniniame kataloge https://www.imobis.lt/app/mobis/rackauskas 

Balandžio 2-ąją gimnazistai paminėjo „Fizikų dieną“. 

Per pamokas mokiniai dalyvavo protmūšiuose, žaidė 

išmaniąsias kahoot viktorinas, pristatė pasirinktas 

profesijas, kurioms įgyti reikalingos fizikos dalyko 

žinios. 

Atlikdami refleksiją mokiniai džiaugėsi įdomiomis 

pamokomis, gauta informacija apie profesijas ir savo 

ateities planavimą. 

Vilma Riaukienė, Vitalija Plonienė fizikos mokytojos 

Balandžio 23 d, geografijos mokytojas Dainius Stasys 

vedė pamoką „Afrika“ Mažeikių Kazimiero Jagmino 

pradinės mokyklos 4b klasės mokiniams. Pasak mokytojo 

„Įdomus jausmas. Norintys žinoti, dalintis, dalyvauti... 

Mažieji Kolumbai pasaulio pažinimo pamokose tęsia 

pažintį po visus žemynus. Šiandien - kur karšta, daug 

įdomių augalų, gyvūnų ir savitos vietinių tradicijos...“ 

 

Tarptautinė mokinių konferencija 

„Senamiesčio STEM-ukai kviečia“ 

 

Kovo 30 d. respublikinėje mokinių konferencijoje 

mūsų gimnazistai:  1a kl. Danas Bliumas, Konstancija 

Kėvišaitė, Emilija Stonkutė, 1f kl. Sofija Kosenko, 1b 

kl. Laura Revenkova ir Austėja Milevičiūtė rusų k. 

pristatė tiriamuosius-informacinius pranešimus „Apie 

Mažeikių M. Račkausko gimnaziją – skaičiais“ ir 

„Merkelio Račkausko gimnazijos neformali veikla“.  

 

Ramutė Čiutienė, Laima Novakienė rusų k. 

mokytojos 
  

Gimnazistai ir matematikos mokytojai jau gali 

naudotis abiturientės sukurta mobiliąja 

programėle 

 

Balandžio 14 d. Zoom platformoje vyko brandos darbo 

gynimas. 4c klasės mokinė Deimantė Jagučanskytė 

komisijai pristatė savo sukurtą produktą – matematikos 

programėlę „Mobilioji aplikacija „nelygybių, skaičių 

aibių ir realiųjų skaičių uždavinių sprendimai“ (Math 

Buddy). Brandos darbo vadovė Sigutė Mackevičienė. 

Vertinimo komisija abiturientės darbą įvertino puikiai. 
 

 

https://www.imobis.lt/app/mobis/rackauskas
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PSICHOLOGO SKILTIS 

Žurnalas Psichologija tau, kuris švenčia 30 metų jubiliejų, pateikė 30 netikėtų psichologijos faktų. Kiek faktų 

patvirtins, o gal paneigs Jūsų asmeninė, gyvenimiška patirtis? Įdomia medžiaga rekomenduoja pasidomėti gimnazijos 

psichologė Jūratė Pivariūnienė.  

 
1. Padarę žmogui paslaugą imame labiau jį mėgti. 

2. Mėgstama mūsų pokalbių tema – mes patys. 

3. Laimės jausmą labiau lemia ne pinigų kiekis, o išleidimo būdas. 

4. Baimės jausmas gali teikti pasitenkinimą (jei žinome, kad realios grėsmės 

nėra). 

5. Esate dėmesio centre rečiau, nei jums atrodo. 
 

 

6. Skaniausias maistas tas, kurį gaminame ne patys. 

7. Didžioji dalis mūsų sprendimų yra nesąmoningi. 

8. Faktai retai kada keičia žmonių nuomonę. 

9. Geriausiai atsimename muziką, kurios klausėmės 

paauglystėje. 

10. Mūsų prisiminimai nėra kaip užbaigtas filmas, jie 

nuolat kinta. 

11. Žmogaus smegenys užprogramuotos visur ieškoti veidų. 

12. Žmonės pakyla arba nukrenta iki mūsų lūkesčių lygio. 

13. Jaučiame didesnę simpatiją tiems, kuriuos dažniau matome. 

14. Žmonės jaučiasi kūrybiškesni, kai yra pavargę. 

15. Įkyriai apie pinigus galvoja tie, kam jų trūksta. 
 

 

 

16. Dažniau sulauksite sėkmės, jei atsarginius planus 

paliksite nekonkrečius ir iki galo neapibrėžtus. 

17. Kitus erzina mūsų sėkmė. 

18. Net triukšmingoje aplinkoje girdime, kai kažkas kalba 

apie mus. 

19. Smulkios klaidos žmonių akyse mūsų nenusmukdo, 

atvirkščiai – dažnu atveju mus padaro labiau žmogiškus 

ir patrauklesnius. 

20. Mūsų smegenys pratusios nuolat ieškoti rūpesčių, bėdų ir 

pavojų. Tai natūralu – joms svarbiausia, kad 

saugotumėmės ir išliktume. 

21. Mielumo agresija – žiūrint į ypatingo mielumo dalykus užplūsta 

teigiamų emocijų banga – ji tokia galinga, kad truputis agresijos veikia 

kaip atsvara, padedanti išlaikyti emocinį balansą. 

22. Blogai elgiasi kiti – kalta asmenybė. Blogai elgiuosi aš – kaltos 

aplinkybės. 

23. Kuo aplink daugiau žmonių, tuo mažiau tikėtina sulaukti pagalbos. 

24. Ne, jūs tikrai neturite 1000  draugų. Skaičius  paprastai svyruoja nuo 50 

ir 200. 

25. Nusiteikite: jei planuojate rimtesnį pirkinį, netrukus jį pradėsite matyti 

visur. 
 

 

 

26. Vieno žmogaus nelaimė mus paveikia stipriau nei masinė 

nelaimė. 

27. Šnekant kita kalba gali keistis ir asmenybė. 

28. Nesugebame ignoruoti trijų dalykų: maisto, sekso ir 

pavojaus. 

29. Dalijantys patarimus asmenys dažnai nori ne pagelbėti, 

bet pasijusti galingi. 

30. Pradžias ir pabaigas visada prisimename ryškiausiai. 
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Ketvirtoji Humanitarų akademijos sesija 

Balandžio 22 dieną įvyko ketvirtoji Humanitarų akademijos sesija.  

1. Alsavimo poetika (poetics of breathing). Prof. dr. Roma Bončkutė. 

2. Mano mylimiausia knyga, arba vertybių problema literatūroje. Doc. dr. 

Marijus Šidlauskas. 

Apie tai, kas vyksta akademijoje, tekalba jaunieji humanitarai. Šįkart Mokytojos 

Laimos mokinės Deimantės lūpomis: 

„Mokytoja, noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame ir buvusiuose HA 

užsiėmimuose. Noriu patikinti (ar priminti), kad kai kurie iš mūsų yra ne 

kalbėsenos, o rašymo žmonės. Be abejo, už visus negaliu atsakyti... Nors per 

pamokas nevengiu kalbėti, tačiau šiandien tiesiog norėjosi klausytis ir tikrintis 

savo nuostatas. Ir alsavimo poetika, ir ypač pasija man artimos temos. Tad išties malonu gauti profesionalų patvirtinimą. 

Ypač tai svarbu, kai tiek daug nežinomybės kaip kokio cunamio. Klausantis prof. Šidlausko paskaitos apie vertybes, kaip 

ir prof. Bončkutės, įtraukiau nemažai ramybės. Džiugu, kad Humanitarų akademija padeda išblaškyti nerimą“. 

Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  

 

Balandžio mėnesio (KI)Tokios pamokos  

04-01 Integruota matematikos ir IT pamoka „Grafinis lygčių sprendimas“. 

Pamoką vedė Sandra Vaišvilienė ir Sigutė Mackevičienė. 

04-02 Kodėl didžiausia dorybė žmogaus gyvenime – tolerancija? Kuo 

skiriasi žinojimas nuo suvokimo? Kas nusipelnė gauti 50 metų trukmės 

gyvybės dovaną? Ir ką daryti, kad Holokausto siaubas nesikartotų? Pamoką 

vedė  Daiva Goštautienė 

04-12 Emocinio krūvio anatomija. Pamoką vedė Socialinė pedagogė Gitana 

Svirskienė ir etikos mokytoja Simona Lazdauskienė. 

04-13 Ugdymo karjerai 2f klasės valandėlė „Apie knygą ir žmogų, ateinantį 

į pokalbį“. Pamoką vedė verslininkas Ignas Staškevičius. 

04-16 Chemijos pamoka „Kristalų chemija“. Pamoką vedė dr. Tadas 

Dambrauskas. 

04-22 Chemijos pamoka „Instrumentinės analizės metodai organinėje 

chemijoje“. Pamoką vedė KTU Cheminės technologijos fakulteto docentė 

Joana Solovjova. 

 04-27 Chemijos pamoka-paskaita 2e klasės mokiniams „Vaistų kūrimo 

kelias“. Pamoką vedė KTU Cheminės technologijos fakulteto docentė dr. 

Eglė Arbačiauskienė. 
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