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    Cognosce te ipsum (Cicéro) 
 

 
 
Mieli Abiturientai, Mokytojai, Tėveliai, visi Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenės nariai, 

šiandien – Paskutinio skambučio šventė, pirmo mūsų atsisveikinimo diena.  

Gana greitai bus ir antras, tačiau galvoju, kad šis svarbesnis, nes dar yra šiek tiek laiko. Viskam. 

Norėčiau šiandien jums padovanoti mano kolegos, šviesaus atminimo KTU gimnazijos direktoriaus Bronislovo Burgio žodžius. 

Suprantu, kad jis kalba ne tik apie mokytoją ir mokinį, o apie jaunystės norus, troškimus ir gyvenimišką patirtį. 

Ją įgyjame patys – bandymų, išbandymų ir klaidų būdu.  

Ir vis tik viliuosi: o gal padės? Gal jau šiandien, ryt galėsite kuo nors pasinaudoti?  

***** 

Jūs galvojate: mes mokėsime gyventi, mokėsime pasirinkti. 

Mes žinome: gyvenimas brenda per atsitiktinumų jūrą. 

***** 

Jūs svajojate: mes dirbsime, kursime, ieškosime ir praturtėsime. 

Mes meldžiamės: kad tik būtų laimingi, net būdami alkani. 

***** 

Jūs supaprastinate: kaip visi, taip ir mes. 

Mes svajojame: kad tik jie būtų aukščiau nei kiti. 

***** 

Jūs drąsinatės: jei prireiks, kas nors padės. 

Mes nerimaujame: jei padės, jie niekada nebesužinos, kaip būtų įveikę 

kliūtis patys. 

***** 

Jūs pasirenkate: karjerą, šalį, būstą, draugus, pramogas… 

Mes prašome nepamiršti: ištikimybės, garbės, išminties, ilgesio… 

Sėkmės, prasmės, ryžto, kantrybės, tikėjimo ir pasitikėjimo. 

Nuoširdžiai Asta Žukauskienė 
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95 laidos  abiturientai

  
 

 

 
Kiekviena gegužė sukviečia abiturientus nuostabiai jaunystės 

šventei – paskutiniam skambučiui. Ženklas į kelią, į brandą, 

pasirinkimų laisvę. 4d klasė šventę sutiko 308 kabinete: 30 

pradėjusių ir tų pačių 30 baigiančių mokyklą su mokykliniu 

suolu atsisveikino kuratoriaus vedamoje paskutinėje pamokoje 

„Skambutis negali neskambėti“ ir vėliau trečiokų dovanotame 

nuotoliniame renginyje. Tiek mažai ir tuo pačiu daug – keturi 

bendri metai. Laiko įžvalgose ieškojome savęs, prisiminėme, 

pasveikinome, palinkėjimo sėkmingo skrydžio. Nuostabiems 

auklėtiniams linkiu nusitiesti pačias tiesiausias magistrales į 

sėkmę, rezultatus, ateitį. Iki susitikimų, mano abiturientai! 
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Abiturientai apie gimnaziją 
Iš visų trijų mokyklų, kuriose mokiausi, Mažeikių 

Merkelio Račkausko gimnazija – pati nuostabiausia mokykla. 

Mokiausi Laižuvos Antano Vienažindžio pagrindinėje 

mokykloje nuo nulinės iki šeštos klasės, vėliau – Mažeikių 

Kalnėnų pagrindinėje mokykloje. Nuo pat pirmos dienos 

Merkelio Račkausko gimnazijoje pajutau šiltą ir malonią 

atmosferą. Visi mokytojai (taip, visi mokytojai) nori 

motyvuoti ir išmokyti vaikus, yra be galo kantrūs ir 

nuoširdūs. Gimnazijoje stengiausi būti aktyvus įvairiose 

veiklose, todėl susiradau įdomių, išskirtinių draugų. Turiu 

didžiulį norą tapti profesionaliu iliuzionistu, todėl čia, 

gimnazijoje, rodydavau triukus ir taip vėl susiradau draugų, 

bet dabar man labai svarbus yra kitas hobis – muzika: kuriu 

90-ųjų breakbeat, hardcore, reivo žanro muziką. Mokymasis 

gimnazijoje man padėjo suprasti, ko aš labiausiai noriu, ir 

todėl šią mokyklą visada atsiminsiu kaip tobulėjimą 

skatinančią mokymosi erdvę. 

Lukas Ungeitis, 4d klasės abiturientas 

Respublikinis mokinių kūrybinių darbų 

konkuraso „PRAVĖRIAU VARIO 

VARTELIUS“.  

Jotautė Vasiliauskaitė 4c kl., laimėjo 

nominaciją „Už temos interpretaciją“. 

Mokytoja Asta Milėškienė. 

    

Rokas Slančiauskas 1b klasė 

 

Iškovojo antrąją vietą ir sidabro 

medalį respublikinėje istorijos 

olimpiadoje tarp 10-12 kl. mokinių. 

Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė. 
 

XX nacionaliniame mokinių Česlovo 

Kudabos geografijos konkurse laimėjo 

antrą vietą. Geografijos mokytojas 

Dainius Stasys. 

Edgaras Narkus 4d klasė 

 

Aukso medalis respublikinėje geografijos 

olimpiadoje. Geografijos mokytojas 

Dainius Stasys. 
 

Europos egzamino I turo laimėtojas. 

Egzamino organizatoriai pakvietė 

dalyvauti Europos egzamino II ture 

gegužės 25 d. Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė. 

 

Povilas Dapšys 4d klasė antrus metus 

iš eilės atstovaus Lietuvai 

Tarptautinėje biologijos olimpiadoje! 

Praeitais metais Povilas laimėjo 

bronzos medalį. Šiemet vėl iškovojo 

teisę varžytis su geriausias pasaulio 

biologais tarptautinėje olimpiadoje, 

kuri vyks liepos 19 – 21 d. Biologijos 

mokytoja Lina Vičiulienė. 

Povilas taip pat atstovaus Lietuvai ir 

tarptautinėje chemijos olimpiadoje. Mokytoja Audronė Čekytė. 

Europos egzamino I turo laimėtojai: Deimantė Mirončikaitė ir 

Edgaras Narkus 4d kl., Redas Domkus  2b kl. ir Dovilė Riaukaitė 

1a klasė. Visus juos Egzamino organizatoriai pakvietė dalyvauti 

Europos egzamino II ture. Istorijos mokytojos Silva Paulauskienė, 

Irena Tiškienė ir Rima Meldaikienė. 
 

    

Respublikineje ekonomikos ir verslumo 

olimpiadoje įveikusi atranką (tarp 118 

moksleivių), mūsų regionui atstovavo 3b 

kl. gimnazistė Liutaura Statkutė. Istorijos 

mokytoja Rima Meldaikienė. 
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Atošvaistė – tarsi likimo dovana 

 
Šiandien išleidžiame šimtąjį „Atošvaistės“ numerį. Mintimis paprašėme pasidalinti buvusią ilgametę šio laikraščio 

redaktorę, žurnalistų būrelio vadovę, pavaduotoją ugdymui Janiną Palenskienę. 

 
Atošvaistės pradžia gimnazijoje – 1935 m. vasario 15 d. Tada 

Maironio literatūrininkų būrelis išleido pirmąjį laikraštėlio 

numerį. Iki 1940 m. jų pasirodė 7. Nuo 1995 m. Atošvaistė 

sugrąžinta į gimnazijos gyvenimą ir lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų Onos Kelpšienės, Violetos Irniūtės, Romualdos 

Žilinskienės bei jų mokinių dėka gyvavo iki 2003 m. Taigi, 

nežinodamas tikslaus Atošvaisčių skaičiaus, nuo 2010 m. 

žurnalistų būrelis pradėjo naują laikraščio numeraciją. Nuo to 

laiko verčiamas 100-asis jo numeris, nors istorijos faktai kalba 

ką kita. Tik vėliau muziejininkas biologijos mokytojas Algirdas 

Vilkas užsiminė, jog nuo 1935 iki 2010 m. buvo išleista apie 18 

laikraštėlių.  

Laikraštis Atošvaistė, kurio pavadinimą 1935 m. sugalvojo 

literatas Petrauskas, iki šiol visus įkvepia ir skatina nušviesti 

mokyklos gyvenimą. Niekam net mintis nekilo pakeisti 

laikraščio pavadinimą – kaskart keitėsi tik jo dizainas. Kiekviena 

gimnazistų karta jį leido savaip: keitė turinį, maketą.  

 

 
Pirmoji žurnalistų komanda 2010 m. 

 

Visada sunkiausia būna pradžia, kol supranti, kad tau to tikrai 

reikia, kad tai, ką darai, turi prasmę, o jeigu dar kažkas skatina, 

palaiko, tai neri stačia galvą į sūkurį. Taip atsitiko ir man, nors ir 

anksčiau kirbėjo mintis apie galimybę leisti mokyklos laikraštį. 

Dar mokydamasi Veiviržėnų vidurinėje mokykloje (dabar Jurgio 

Šaulio gimnazija) rašydavau ne tik į mokyklos sienlaikraštį, bet 

ir į Klaipėdos r. laikraštį „Banga“. O kai A. Vilkas pasakė, kad 

Atošvaistė užregistruota Lietuvos nacionalinėje Martyno 

Mažvydo bibliotekoje ir svarbu kiekvieną mėnesį ten nusiųsti 

laikraštį, atsakomybė išaugo keliskart. Pirmiausia pradėjau 

ieškoti gimnazistų, kuriems patiktų žurnalistinė veikla. Jų 

netrukus sulaukiau. Toliau prasidėjo kiti rūpesčiai: apie ką 

rašysime, kaip maketuosime, kur spausdinsime ir pan. Dalijomės 

pareigomis, iššūkius reikėjo įveikti. Mums padėjo Santarvės 

redakcijos darbuotojos, o ypač vyr. redaktorė Audronė 

Malūkienė. Ačiū jai už malonius susitikimus, bendrus projektus, 

patarimus. Ačiū ir p. Virginijai Steponavičienei, buvusiai ryšių 

su visuomene skyriaus vedėjai, už malonius žurnalistų priėmimus 

ir pokalbius savivaldybėje bei už pakvietimą kartu su rajono 

žurnalistais dalyvauti išvykoje į Saldaus r. savivaldybę Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga 2013 m. Buvo 

įspūdinga! Jaučiausi įvertinta ir pripažinta! Tai suteikė daugiau 

pasitikėjimo.  

Atošvaistė ir šiandien virpina sielos stygas, žadina 

prisiminimus, nes po šiuo pavadinimu slypi ne tik laikraštis, bet 

ir gimnazijos žurnalistų 10 metų gyvenimas.  

 

 
 

Nuo pat būrelio veiklos pradžios savo mokiniams stengiausi 

įskiepyti supratimą, kad žurnalistų užsiėmimai itin prasmingi ir 

įdomūs, kad rašydami straipsnius, rengdami interviu jie lavins 

savo kalbinius, literatūrinius, informacinius įgūdžius, 

kūrybiškumą ir pilietiškumą. Žinoma, reikėjo, kad jaunimas tuo 

patikėtų. Pradžia buvo įkvepianti, nes atėjo patys šauniausi 

gimnazistai: redaktorius Justinas Pocius, pavaduotoja Monika 

Švažaitė (jie vėliau sukūrė šeimą), laikraščio korektorius 

Eimantas Abelkis, dabar medicinos gydytojas, Toma Dagytė, 

Austėja Kniežauskaitė, Živilė Mažeikaitė, Renata Ringytė, 

Viktorija Barauskaitė, Asta Adomaitytė, Marius Daugėla, Gretė 

Tarvydaitė, Eglė Griciūtė ir daugelis kitų. Visi kartu svajojome, 

planavome, ieškojome ir mums neblogai sekėsi. Džiūgaudavome 

kiekvienu išleistu numeriu ir diskutuodavome, kaip jį tobulinti. 

Kad laikraštis būtų įdomesnis ir pati veikla įvairiapusiškesnė, 

organizavome susitikimus, išvykas į didžiųjų miestų ir Mažeikių 

spaustuves, lankėmės VU žurnalistikos institute, kelis kartus 

Mažeikių regioninėje televizijoje  Roventa bei 
radijo stotyje Mažeikių Aidas, Mažeikių savivaldybėje, 

pabuvojome įvairiuose muziejuose bei kitose įstaigose. 

Dalyvavome keliuose respublikinių mokyklinių laikraščių 

konkursuose, kur pelnėme prizinių vietų ir apdovanojimų, 

Lietuvos Edukologijos universiteto seminare „Kaip aš tapau tuo, 

kuo esu?“ Būrelio nariai kelis metus iš eilės kūrybinės patirties 

sėmėsi Jaunųjų žurnalistų festivalyje „Dramblys“. Sunku būtų 

viską išvardinti, ką nuveikėme per tuos nepakartojamus metus.  
 

 
Mažeikių r. savivaldybėje, 2012 m. vasaris 
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Bendradarbiaudami su Santarvės laikraščio redakcija (ačiū 

jiems!) išleidome ne vieną proginį numerį: du kartus gimnazijoje 

vykusiam respublikiniam Jaunųjų filologų konkursui, 

respublikiniam meninio skaitymo konkursui, ne vienai 

konferencijai, mokyklos 95-mečiui ir net 100-mečiui. Per 10-

metį išleidome 92 numerius. Dažniausiai jie būdavo 16 puslapių, 

bet pasitaikydavo ir 20, 24, o kartais net 28 ir daugiau. Kaip sakė 

direktorė, tai mokyklos veiklos metraščiai.  

Džiugu, kad leidžiant proginius numerius mums talkindavo 

gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, ypač Laima 

Skabickienė, Romualda Žilinskienė ir Ona Kelpšienė. 

Muziejininkas A. Vilkas rašė straipsnelius rubrikai „Mokyklos 

istorijos puslapiai“. Ypatingai noriu dėkoti gerb. direktorei Astai 

Žukauskienei už visokeriopą pagalbą, rūpestį, supratimą, 

palaikymą, už Direktoriaus žodį, už organizuotas šventes ir 

dėmesį žurnalistams. Dėkoju visiems, kurie bendradarbiavo su 

mūsų Atošvaiste. O jų buvo tiek daug, kad negalėčiau visų 

išvardinti: ir mokinių savivalda, ir daugelis mokytojų, ir 

bibliotekininkės... Ačiū, kad skaitėte, vertinote, patarėte, rašėte... 

 

2017-2018 m. m. žurnalistų komanda 

 

Per gimnazijos žurnalistų veiklos dešimtmetį pasikeitė 8 

redaktoriai: Justinas Pocius, Monika Švažaitė, Kamilė 

Liudkevičiūtė, Gintarė Grigalytė, Kristina Petrauskaitė, Fausta 

Šukytė, Viltė Radavičiūtė, Anastasija Volkova. Jie visi buvo tikri 

žurnalistų būrelio entuziastai, mokyklos patriotai ir mano 

pagalbininkai. Visada žavėjausi jų kūrybiniais sumanymais, 

nuoširdumu, geranoriškumu. Džiaugiuosi, jog su kai kuriais 

draugystė tęsiasi iki šiol. 
 

 

Prienų „Žiburio" gimnazijos mokyklinių laikraščių leidėjų 

konferencijoje žurnalistų būrelio veiklos pristatymas, 2015 m. gruodis 
 

Dažnai žurnalistų užsiėmimai vykdavo prie arbatos puodelio. 

Tai sušildydavo, o kartu ir suburdavo bendriems pokalbiams, 

diskusijoms, naujiems darbams. Susikūrėme įvairių tradicijų : tai 

susitikimai su buvusiais žurnalistais, įvairios šventės, 

gimtadieniai, metų veiklos aptarimas, naujo redaktoriaus 

rinkimai ir kita. Buvome tarsi viena šeima. Kartu džiaugėmės ir 

liūdėjome. Nuolat mokėmės, ieškojome, svajojome, 

tobulėjome...  

Atošvaistė man – tarsi likimo dovana, į kurią sudėjau savo 

viltis ir svajones. Gaila, kad taip greitai ir negrįžtamai prabėgo 

tie nepakartojami metai, padovanoję nuostabią bendrystę ir sielų 

draugystę su jaunaisiais kūrėjais. Ilgam išliks prisiminimai ir 

džiugesys, kad ir toliau gimnazijos direktorės iniciatyvos dėka 

kiekvieną mėnesį galime skaityti mieląją Atošvaistę.  

Jubiliejinio numerio proga sveikinu Atošvaistės leidėjų 100-

mečio komandą, linkiu kuo daugiau entuziastų ir naujų kūrybinių 

sumanymų. Būkite atviri pasauliui ir gyvuokite dar daug 

dešimtmečių. Tegu Atošvaistės spinduliai vis plačiau nušviečia 

tai, kas vyksta gimnazijos pastogėje. O tokios sukaktys byloja, 

kad laikraštis gimnazijoje svarbus ir reikalingas.  

 
JANINA PALENSKIENĖ, buvusi žurnalistų būrelio vadovė    

 

 

Humanitarų akademijos paskaita 
Gegužės 26 dieną įvyko paskutinė Humanitarų 

akademijos paskaita. Mūsų gimnazijos bičiulė, 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė, 

profesorė Aušra Martišiūtė-Linartienė pristatė 

kūrybiškiausių 2020 metų knygų dvyliktuką. 

Susipažinome ne tik su konkrečiomis knygomis ir jų 

kūrėjais, bet ir platesniu literatūros lauku, jos 

vertinimo kontekstu. 

 
 Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
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Puslapis po puslapio.... 
 

Ką skaityti, kai lauke puikus oras, o nuotaika tokia, kad, anot K. Binkio: „..kiekvienoj kišenėj – pavasarių šimtas“? Gal detektyvą? 

Taigi, šį kartą rekomenduojame perskaityti Alice Feeney psichologinį detektyvą „Jo ir Jos“.  

 

Gražina: 

Dažnai rinkdamasi detektyvą žvilgteriu, ką  

Facebook paskyroje rekomenduoja perskaityti 

detektyvų ir kitų kūrinių žinovė Knygų Dama. Apie 

šią knygą ji rašė, kad intriga išlaikoma iki pabaigos...  

Paprašyta žiniasklaidoje apžvelgti žmogžudystę 

Blakdaune , mieguistame provincijos miestelyje, 

kuriame užaugo, televizijos žurnalistė Ana nelabai 

apsidžiaugia ir nori ten vykti. Auka yra Anos 

mokyklos laikų draugė, o nusikaltimo tyrėjas Džekas 

irgi nėra jai svetimas. Greitai tampa akivaizdu, kad 

Ana ne tik rengia reportažus apie nusikaltimą, o 

Džekas ne tik jį tiria - jie abu sukasi pačiame įvykių 

centre. Trileryje istorija pasakojama iš jo ir jos 

pozicijos ir tai sukuria dar didesnę intrigą. 

Knyga nenuvylė, nuspėti tikrą žudiką tikrai buvo 

sunku iki knygos pabaigos, nors kai kurie faktai 

kartais erzino ir atrodė pritempti tam, kad knygos 

pabaigoje viskas gražiai susidėliotų.  

Man tikrai buvo įdomus  realistiškai  atskleistas 

žiniasklaidos pasaulis, kur verda konkurencija ir 

moralės normos nėra tiek svarbios, kiek reitingai.  

Tai knyga, kurią norisi skaityti iki galo, ir tuo pačiu 

detektyvas, kurį prisiminsi  ilgesnį laiką. 

 

Vilija:  

Mano atmintis – 

regimoji.  Visada 

rinkdamasi knygas 

klioviausi tik akimis,  

bet šiuo detektyvu 

susidomėjau, 

išgirdusi  kolegės 

Gražinos įvertinimą  

„įdomus kūrinys“, 

kai ji kalbėjosi su kita mokytoja apie naujausias perskaitytas knygas.  

Detektyvo veiksmas dar labiau įtraukė, kai buvo pasakojama mokyklos laikų 

linija. Iš knygos teksto „išplaukia“ labai teisinga mintis: „...kartais mūsų 

prisiminimai įsirėmina iš naujo ir atskleidžia dailesnį praeities paveikslą, tokį, 

į kurį atsigrįžus, nebe taip baisu. Kartais tenka užtapyti ant viršaus ir 

apsimesti, kad neprisimeni, kas slypi po apačia“. 

Kažkada, kai ir mes buvome paaugliai, buvo madinga pinti draugystės 

apyrankes, jas dovanoti užrišant ant riešo bičiuliams, o tai reiškė amžiną 

draugystę. Knygoje ir kalbama apie tai, ar visada  šis veiksmas buvo 

nuoširdus. Kas nepatyrė patyčių mokykloje?  Kuo įsisenėjusi nuoskauda 

pavirsta praėjus 20 metų ? Šią knygą skaičiau lėtai, reikėjo įsigilinti į veikėjų 

poelgius, jų minčių labirintą, skaityti pasimėgaujant po truputėlį, kol pagaliau 

pavyko surasti atsakymą į klausimą „Kas žudikas?“ 

 

Norintiems mažesnės apimties ir dar lengviau skaitomos istorijos, rekomenduojame rinktis garsios ispanų rašytojos C. Santos knygą  

„Melas“. 

 
 

Vilija: C. Santos knygą „Melas“, skirtą paaugliams ir 

jaunimui, perskaičiau iš profesinio smalsumo. Ši, 

prestižinėmis literatūros premijomis apdovanota ispanų 

autorės knyga, suprantama kalba nagrinėja aktualias šeimos, 

draugystės, meilės, socialinės aplinkos ir atskirties, paauglių 

nusikalstamumo temas. 

Gražina: Perskaičiau šią knygą per kelias valandas, ir ji tikrai patiko. 

Sudomino realistiška pagrindinių veikėjų gyvenimo istorija, logiški 

jų poelgiai ir suprantamos problemos, baimės ir rūpesčiai. Patogus ir 

šios knygos formatas, kai puslapiai lengvai skleidžiami vienas po 

kito. 

Istorija prasideda internetine pažintimi, todėl galima numanyti, kad 

virtualus bendravimas, peraugantis į stipresnius jausmus, ir bus šios 

knygos įvykių ašis. Tačiau tai ne tik dviejų jaunų žmonių santykių 

istorija, bet ir skirtingų socialinių sluoksnių atstovų gyvenimas.  

„Melas” yra jautri knyga apie kitokią, traumuojančią būtį ir 

gyvenimo džiaugsmą atimančią paauglių erdvę. Mėgstantiems 

realistines knygas apie gyvenimą be blizgučių, ši knyga bus smagus 

atradimas.  

Labiausiai man patiko, kad visa istorija pradedama nuo knygos ir 

bibliotekos, kad bibliotekininkė pavaizduota simpatiška ir išmananti 

savo darbą. Tikiu, kad perskaitę „Melą“ , gimnazistai vėl apsilankys 

mūsų bibliotekoje ir ieškos  garsiosios Dž. Selindžerio knygos  

„Rugiuose prie bedugnės“.  

 
 

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

 

https://www.imobis.lt/app/mobis/rackauskas
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Pažink iš arčiau! 
 

 
 

Mokiniai dažnai susiduria su 

nežinomybe, galvodami apie savo ateitį. 

Daugeliui kyla klausimų, ką veikti baigus 

mokyklą: kokias studijas rinktis, kokios 

yra  įvairių specialybių perspektyvos, kuo 

ypatingas studentiškas gyvenimas? Dėl 

šios priežasties Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijos Mokinių tarybos 

iniciatyva pradėtas projektas „Pažink iš 

arčiau!“ 

 
 

Šio projekto tikslas – suteikti 

gimnazistams galimybę susipažinti su 

MMRG buvusiais mokiniais – alumnais ir 

jų įgytomis profesijomis. Buvę 

gimnazistai „Instagram“ paskyroje 

atsakinėja į mokiniams rūpimus 

klausimus, dalinasi savo sėkmės 

istorijomis ir parodo, kaip gyvenimas 

klostosi palikus mokyklinį suolą. „Pažink 

iš arčiau!“ startavo neseniai, bet jau 

sulaukė  didelio susidomėjimo.  

Šiuo metu savo 

gyvenimo istorijas 

pristatė  dvylika 

žmonių. Projektas 

juda į priekį ir, laikui 

bėgant, tikimės, kad 

naudingų patarimų ir 

alumnų istorijų 

išgirsime dar daugiau. 

Labai džiaugiamės, 

kad pavyko įgyvendinti šią idėją, kuri 

padės gimnazistams apsispręsti, kokį kelią 

rinktis ateityje, kokios atsiveria karjeros 

galimybės.  

Kviečiame ir Jus susipažinti su 

projektu bei užduoti rūpimus klausimus 

buvusiems mūsų mokyklos auklėtiniams.  

Tai galite padaryti „Instagram“ 

paskyroje „mmrg_mazeikiai“.  

Samanta Tomkutė,  

gimnazijos mokinių tarybos narė 

Gegužės 20 d. vaizdo pokalbių platformoje „Zoom“ vyko paskutinis mokinių tarybos projekto „Pažink iš arčiauǃ“ dalyvių 

susitikimas su gimnazijos alumnu Kostu Bareikiu, baigusiu tarptautinės ekonomikos ir prekybos studijas Kinijoje. Nors gyvena už 

kelių tūkstančių kilometrų nuo mūsų, buvęs gimnazijos mokinys negailėdamas nuoširdumo papasakojo apie savo potyrius svetimoje 

šalyje: pradedant kultūriniu šoku bei kalbos barjeru, ir baigiant puikiais patarimais, kaip įsitvirtinti svečioje šalyje. Vaizdo 

konferencijoje netrūko linksmų istorijų iš studentavimo laikų, naujienų apie Kinijos ekonomikos galią ir įžvalgų apie įstabią kinų 

kultūrą. Alumnas neslėpė, jog įsilieti į svetimos šalies visuomenę yra sunku, o ir baigti tarptautines studijas universitete pavyko tik 

ketvirtadaliui studentų, tačiau gimnazistus jis padrąsino siekti užsibrėžtų tikslų ir paruošti save tiek psichologiškai, tiek fiziškai 

galimiems netikėtumams. Pokalbis, perpintas atvirumu, turbūt ne vienam iš konferencijos dalyvių suteikė ryžto drąsiai svajoti apie 

studijas Azijoje. Džiaugėmės, jog šis išskirtinis, įdomus sutikimas pavyko. Šiais metais projektui „Pažink iš arčiauǃ“ tariame „sudie“. 

Konstancija Kėvišaitė, 1a 

Pažintis su Kinija iš arčiau 
 

Kaip gera, kaip malonu susitikti su buvusiais gimnazistais. 

05-20 svečiavosi 2016-ųjų metų abiturientas Kostas Bareikis. Baigęs gimnaziją studijavo, 

dabar sėkmingai dirba Kinijoje. Dar niekada negirdėjau tiek daug nuostabių šiltų, gražių 

žodžių apie gimnaziją ir Mokytojus  Kostas palinkėjo mokiniams išnaudoti kiekvieną 

minutę tobulėjimui ir mokymuisi, nebijoti eksperimentuoti ir klysti, priimti visas žinias ir 

jas pritaikyti ateityje, jaunatvišką energiją nukreipti rimtų tikslų įgyvendinimui.  „Mes 

gyvename, kol mes mokomės“, – apibendrino Kostas. Dėkoju mokinių tarybai už galimybę 

susitikti gimnazijos ALUMNUS.   

Kostas kalbėjo apie tai, kad domėjosi Kinija, ruošėsi studijoms ten, bet pradžia buvo sunki. 

Jis pasirinko tarptautinės ekonomikos studijas  Reikia išmokti priimti kultūrų skirtumus, toli namai ir šeima. Tačiau džiaugėsi puikiu 

mūsų gimnazijos mokinių paruošimu, dėkojo savo anglų k. mokytojai auklėtojai I. Urbonienei ir matematikos mokytojai A 

Jasinskaitei. Atsakinėjo į susitiko dalyvių klausimus. Pabaigoje palinkėjo - Nebijokit. Gyvename ir mokomės. 

  

Ir vėl nuoširdžiai džiaugiuosi sugrįžusiais ALUMNAIS. Rusų kalbos mokytojos Laimos 

Novakienės pakviesta į gimnaziją trumpam sugrįžo 2010-ųjų metų abiturientė IEVA 

NAGYTĖ.  

Labai įdomus, prasmingas ir naudingas buvo Ievos pasakojimas apie Kiniją, jo kultūrą, 

papročius. Mokėmės suprasti kai kurių hieroglifų reikšmę, ištarti dažniausiai vartojamus 

žodžius, skaičiuoti kinų kalba. Tai buvo puikiai integruota kalbų, geografijos, istorijos, 

matematikos PAMOKA. 

Labai norisi ir toliau bendrauti, kurti planus ir mokytis. Tikiuosi, kad ši svajonė taps realybe ir 

gimnazijoje mokiniai turės galimybę mokytis ne tik anglų, rusų, vokiečių, lotynų, esperanto bet ir kinų kalbos. 

Ačiū, Ieva Nagyte, už šiltą susitikimą, už nuoširdumą ir šilumą.  Direktorė Asta Žukauskienė 
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Naujienos, įvykiai... 

ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA 
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 

Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja 

Gimnazijoje įrengti du hibridiniai kabinetai, 

suteikiantys galimybę mokytojams dirbti kontaktiniu ir 

nuotoliniu būdu, su ta pačia klase vienu metu. Įranga 

pasitarnaus ir tarptautiniam bendradarbiavimui, 

įgyvendinant projektus, organizuojant hibridines 

konferencijas, forumus. 
 

  

Gegužės 27 d. vyko virtualus susitikimas su būsimaisiais 

pirmokais. Netrūko šypsenų̨ bei geros nuotaikos. Būsimieji 

mokiniai, Mokinių Tarybos pagalba, buvo nukelti ir supažindinti su 

mokyklos erdvėmis. Taip pat buvo papasakota apie mokomuosius 

dalykus bei mokyklos nuostatus. Dėkojame visiems dalyvavusiems! 

 

 

Anglų kalbos mokytojos surengė vakarą su 

kolegomis anglų kalbos mokytojais ir universiteto 

dėstytojais iš Argentinos.   

Susipažino, pasidalijo nuotolinio mokymo(-si) 

patirtimi, aptarė bendradarbiavimo galimybes, 

bendras pamokas ir diskusijas abiejų šalių 

mokiniams. 
 

 

Gegužės 25 d. gimnazijos matematikos mokytojai vedė ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo programos „Šiuolaikinių metodų taikymas 

mokant matematikos“ seminarą „Skaitmeninių, vizualinių priemonių ir 

išmaniųjų įrankių panaudojimas matematikos pamokose ir gerosios 

patirties sklaida“ (II modulis) Mažeikių rajono mokytojams. Seminare 

dalyvavo 29 mokytojai. Programos lektoriai: Albina Jasinskaitė, Laima 

Perminė, Sandra Vaišvilienė, Audronė Matutienė, Stasys Dambrauskas, 

Romualda Vaitkutė, Asta Jonuškytė. Tai antrasis gimnazijos 

matematikos mokytojų bendraautorinis seminaras.  
 

 

 

Gegužės 7 d. nuotoliniu būdu vyko 27-osios 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados apdovanojimų 

šventė, kurios metu pasveikinti Lietuvos dailės 

talentai. 

Vilnius dailės akademijos vardu laureatus, jų 

mokytojus sveikino VDA rektorė doc. Ieva 

Skauronė. Rektorė moksleiviams linkėjo likti 

kūrybos kelyje, kuris galbūt atves ir iki 

Akademijos, kurioje jie bus laukiami. 

Vertinimo komisijos pirmininkės, VDA Vilniaus 

fakulteto Grafikos katedros vedėjos doc. Marijos 

Marcelionytės-Paliukės linkėjimas Titui Daubariui, 

„Titai, suprantu, kad negaliu užtikrintai teigti, bet 

turiu nuojatą, kad galėtum save atrasti 

performance – kūrybos lauke, kuris jungia savyje ir 

muziką, ir teatrą, ir šokį, ir tapybą bei kitas 

medijas...“ 


