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    Cognosce te ipsum (Cicéro) 
 

 
 

Tikėti ar tikėtis? 

Kokie panašūs atrodo žodžiai „tikėti“ ir „tikėtis“. Ar susimąstome, jog svarbu, kurį iš jų pasirinksime savo 

gyvenimo vedliu? 

Tikėti reiškia pasitikėjimą – savimi,  savo jėgomis, mums duotu potencialu, žmonėmis, kurie šalia, tikslu, 

kurio siekiame, savo darbo prasme. 

Tikėtis reiškia atsakomybės perkėlimą, viltį, kad kas nors pasikeis be mūsų įsikišimo, pagerės ar pablogės, o 

mes niekuo dėti, mes vis dar tikimės... Jau tiek laiko tikimės, kad sunkumai baigsis, kad kažkas už mus išspręs 

mūsų problemas, deja, rezultatas – vis dar kažkoks neapčiuopiamas ir nedžiuginantis. 

Tikėti reiškia veikti pačiam, tikėtis – pasiduoti aplinkybėms, likimui, apvaizdai, inercijai. 

Pasaulis bando mus nukreipti, pasufleruoti išeitis, suteikti papildomų jėgų, o mes vis dar tikimės, kad išgyvensime ir patobulėsime  

be papildomų pastangų?  Manau, kad tai tuščias laiko gaišimas ir pernelyg didelė prabanga.  

Todėl nesakykime nei sau, nei kitiems: „Tikiuosi...“  

Tikėkime ir  tuo vadovaudamiesi darykime – taip šiandien bus teisingiausia. Ir rytoj – taip pat. 

Asta Žukauskienė 
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Pokalbis su buvusia aktyvia gimnziste, INCANTO ansamblio atlikėja, raiškiojo skaitymo 

konkursų dalyve Emilija Mikutaite 

 

Emilija, papasakok plačiau apie 

save: kur ir ką studijuoji? 

Šiuo metu mokausi Londone, 

Šiuolaikinės muzikos atlikimo 

institute (The institute  of 

contemporary music performance). 

Studijuoju dainų rašymo programą.  

  

Kodėl pasirinkai šias studijas? Ar pasirinkimas jau seniai buvo 

subrendęs, o gal abejojai? Kodėl būtent muzika, vokalas? 

Studijas pasirinkau gana atsitiktinai. Dvyliktos klasės 

pradžioje buvau įsitikinusi, kad niekur nestosiu, vienerius metus 

skirsiu apmąstymui, pailsėsiu nuo mokslų. Tiksliai nežinojau, ko 

noriu, todėl rimtai svarsčiau šį variantą. Tačiau pasauliui 

apsivertus aukštyn kojom dėl pandemijos, teko ir man keisti 

planus. Mintis, kuri mane labiausiai išgąsdino, buvo ta, kad teks 

metus sėdėti namie su tėvais ir nieko neveikti. Per internetinę 

reklamą atsitiktinai išgirdau merginą, pasakojančią apie dainų 

kūrimo programą.  Šis pokalbis mane sudomino, pradėjau ieškoti 

informacijos ir svarstyti, o gal ir man vertėtų pabandyti.  Vėliau 

viskas įvyko gana greitai: susisiekiau su platformos Kalba.lt 

atstovais, jie man padėjo susitvarkyti būtiniausius dokumentus. 

Taip atsirado galimybė studijuoti pasirinktame universitete. Po to 

vyko internetinės perklausos, o joms pasibaigus, beveik iš karto 

gavau atsakymą, kad įstojau. Liko tik pirkti skrydžio bilietą ir 

susirasti gyvenamąją vietą. Taip prasidėjo naujas mano gyvenimo 

etapas.  

 

Papasakok apie studijų pradžią, gyvenimą svečioje šalyje. Kas 

nustebino? Nuliūdino, pradžiugino, buvo netikėta? 

Kai atvykau į Londoną rugsėjo pradžioje, Covid 19 virusas jau 

siautėjo, situacija buvo įtempta, tačiau britai į visa tai tikrai 

žiūrėjo pro pirštus: nedaugelis nešiojo apsaugines kaukes ( 

išskyrus patalpose, kuriose kaukių dėvėjimas buvo privalomas), 

veikė kavinės, restoranai, parduotuvės ir t.t.  Atrodė, jog nedaug 

kam rūpėjo, kad virusas egzistuoja. Tačiau mano universitetas į 

pandemiją žiūrėjo rimtai. Pirmą pusmetį  perėjome prie 

nuotolinių studijų, tik viena diena per savaitę buvo skirta 

kontaktiniam darbui, privalėjome nuolat dėvėti kaukes. 

Kontaktinių paskaitų, praktinių užsiėmimų, kurie vykdavo 

universitete, laukdavau, susitikimai buvo labai naudingi.  

Visiems, svajojantiems studijuoti užsienyje, galiu pasakyti 

tiek, kad gyvenimas svečioje šalyje tikrai nėra lengvas. Svajonės 

prasilenkia su realybe. Sunkiausia, ko gero, buvo prisitaikyti prie 

svetimos aplinkos, nepažįstamų žmonių. Dar teko suprasti, kad 

nuo šiol turėsiu pati rūpintis savimi. Prireikė gana  daug laiko, 

kol to išmokau. Tačiau studijos užsienyje turi ir daug pliusų. 

Vienas iš jų tas, kad gali susipažinti su žmonėmis iš viso 

pasaulio. Tokiame mieste, kaip Londonas, niekada nežinai, ką 

gali sutikti. Aš džiaugiuosi, pasirinkusi šias studijas. Nežinau, kur 

jos mane nuves, bet galiu pasakyti, kad Londonas ir studijos 

užsienyje man jau dabar labai daug davė, nekantrauju sužinoti, 

kas manęs dar laukia.  

 

Kokios nuotolinių studijų patirtys? Kas sunkiausia? 

Nuotolinis mokymas nėra toks blogas, kaip tikėjausi. Žinoma, 

mokytis tokiu būdu nėra lengva, tačiau dėstytojų pozityvumas 

užkrečia, todėl studijuoti nėra liūdna.   

Iš tiesų aš labai nenukenčiu studijuodama asinchroniniu būdu, 

nes mano studijų programa reikalauja daug individualios kūrybos 

ir darbo su savimi, todėl, ar kurčiau gyvendama Londone,  ar 

namie, didelio skirtumo nejaučiu.  

Žinoma, nėra lengva viską atsiskaitinėti iš namų, po kurio 

laiko tai labai įgrysta. Tačiau aš manau, kad įmanoma rasti kažką 

gero ir tokioje situacijoje, kurioje atsidūrėme visi.  Stengiuosi 

išlikti pozityvi ir dažnai sau  sakau, kad viskas priklauso nuo tavo 

požiūrio, todėl esu dėkinga likimui, kuris man suteikė nors tokią 

galimybę studijuoti dalykus, kurie man patinka. 

 

Kokie prisiminimai, įstrigę iš gimnazijos laikų? 

Apie gimnaziją pagalvoju dažnai. Keista, bet, kai eini į 

mokyklą, svajoji apie tą dieną, kai pagaliau mokslus baigsi. 

Tačiau dabar mielai grįžčiau į mokyklos suolą. Kartais net labai 

pasiilgstu paprastų, nerūpestingų mokyklinių dienų. Man patinka 

prisiminti pertraukas, pašnekesius su mokytojais, klasės draugais, 

gimnazijos renginius, spengiančią tylą mokyklos bibliotekoje, 

skaitykloje. Apima keistas liūdesys, kai supranti, kad niekada 

nebegalėsi sugrįžti į gimnaziją.  Aplankyti – taip, bet niekada 

nebebūsi mokinys, niekada nebesėdėsi mokykliniame suole kartu 

su klasės draugais.  

 

Kokie ateities planai? Lūkesčiai, svajonės?  

Stengiuosi per toli į ateitį nesižvalgyti, o ir planuoti nemėgstu. 

Gyvenu savu tempu ir kasdien kuriu kažką naujo. Tikiuosi, kad 

galėsiu artimiausiu laiku pasidalinti savo muzika, o daugiau jokių 

planų neturiu.  

 

Ko palinkėtum gimnazistams, visai MMRG bendruomenei? 

Gimnazistams linkiu džiaugtis laiku gimnazijoje, nebijoti 

rizikuoti , daryti tai, kas kiekvienam patinka. Žinau, kad visiems 

dabar nelengva, bet tikiu, kad viskas kažkaip susidėlios ir 

sugrįšime į kasdieninį ritmą.   Siunčiu visai MMRG 

bendruomenei pozityvumo krepšį, kad visi iš jo pasisemtų  bent  

truputį gerų emocijų. 

Ačiū, Emilija, sėkmės studijuojant! Lauksime tavo sukurtų 

dainų, o gal net  išgirsime  solinį koncertą! 

 

Emiliją kalbino Dalia Pranciulienė, lietuvių k. mokytoja 
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Non scolae sed vitae discimus. (Seneka) 

 
Ketveri metai gimnazijoje 

abiturientui Povilui  Dapšiui – tai 

laikas, kuris tęsia jau paauglystėje 

atsivėrusį kelią į  nepaprastą  

gamtos, tiksliųjų mokslo žinių 

pasaulį. Neapsiribodamas 

pamokomis šis aukštos vidinės 

kultūros vaikinas dalyvauja 

įvairiose oplimpiadose, kur puikiai 

sekasi ir pelno nugalėtojo vardą. Prieš keletą dienų 2e 

klasės gimnazistas Kristupas Svirskas sumanė pasikalbėti su 

Povilu. Tikimės, kad pašnekesys bus įdomus ir 

„Atošvaistės“ skaitytojams. 

 

Kristupas. Povilai, ne tik mūsų gimnazijoje, bet ir visame 

Mažeikių rajone esi žinomas mokinys, daug pasiekęs 

gamtos ir tiksliųjų mokslų srityje. Kada pradėjai tuo 

domėtis? 

Povilas. Gamtos mokslais pradėjau domėtis Kalnėnų 

progimnazijoje, tada lankiau jau šeštą klasę. Septintoje 

klasėje „užkabino“ biologija, tais metais gautos žinios 

praverčia ir šiandien, o aštuntoje sudomino fizika, mat esu 

artimas ir matematikai. 

 

Kristupas. Be abejo, mokymuisi reikia turėti daug valios ir 

užsispyrimo. Kas Tave skatina eiti pirmyn, kas įkvepia 

nesustoti? 

Povilas. Pirmiausia – pati olimpiados idėja. Susirenka 

geriausi šalies mokiniai, su kuriais gali diskutuoti mokslui 

artimomis temomis. Tarp bendraminčių susirandi ilgalaikių 

draugų.  

Be to, svarbus ir azarto faktorius. Konkuruoti su kitais taip 

pat įdomu ir linksma, net ir pralaimėjus. Šiuo metu 

motyvacijos man tikrai netrūksta, ruošimasis olimpiadoms 

vyksta savaime, lyg tai būtų hobis. 

  

Kristupas. Ko gero, ateities profesiją rinksies taip pat 

susijusią su gamtos ar tiksliaisiais mokslais. Gal jau turi 

planų, kur ir ką norėtum studijuoti? 

Povilas. Šiuo metu nesu tvirtai apsisprendęs. Visgi, 

priešingai nei dauguma bendraminčių, planuoju studijuoti 

Lietuvoje. Mąstau apie biochemiją arba mediciną.  

Kristupas. Kiek mums yra žinoma, esi dalyvavęs daugybėje 

olimpiadų ir konkursų. Gal gali pakomentuoti, kokią naudą jos teikia 

moksleiviams, kodėl verta jose dalyvauti? Ar turi pavyzdžių iš 

asmeninės patirties? 

Povilas. Apie naudą... Žinau viena: vargu ar tai padeda egzaminams. 

Olimpiadų, kuriose aš dalyvauju, programa yra daug aukštesnio lygio 

nei mokyklinė programa, todėl olimpiadininkai linkę protauti savaip, 

remdamiesi savo įgytomis žiniomis, o ne taip, kaip reikalauja 

egzamino sistema. Išties, daugumai olimpiadininkų nesiseka gauti 

šimtukų. Bet mano atveju, patirtis, kurią gaunu olimpiadose, pravers 

ateityje, ypač jei pasirinksiu dirbti mokslinių tyrimų srityje. Tyrėjui 

itin svarbus kritinis analitinis mąstymas, gebėjimas žinias pritaikyti 

praktikoje.  

 

Kristupas. O kokia Tavo  didžiausia svajonė, susijusi su mokslo 

sritimi? 

Povilas. Ambicingos svajonės tikrai neturiu, mat dar nesu tvirtai 

apsisprendęs, kur stosiu. Galbūt tikslą galėčiau paprastai įvardyti  kaip 

norą savo darbu reikšmingai prisidėti prie žmonijos gerovės. (Dabar 

tai skamba pompastiškai...) 

 

Kristupas. Turbūt ne paslaptis, kad skiri daug laiko mokslams. O ar jo 

lieka laisvalaikiui , hobiams? 

Povilas. Apie stropius mokinius/olimpiadininkus yra dažnai 

galvojama, jog jie nuolat  mokosi, praleidžia n valandų prie knygų, o 

laiko kitoms veikloms nelieka.  Taip tikrai nėra. Mano manymu, 

norint pasiekti gero rezultato itin svarbu skirti laiko ir laisvalaikiui, 

turėti gerą darbo/poilsio balansą – tokiu būdu mokymuisi užtenka 

jėgų, neatsibosta, o ir laikas, skirtas darbui, išnaudojamas 

produktyviau, tad laisvalaikio tikrai pakanka. 

  

Kristupas. Merkelio Račkausko gimnazijoje mokaisi jau beveik 4 

metus. Gal turi kokių patarimų būsimiems arba jau esamiems 

gimnazistams?  

Povilas. Nesureikšminti įvertinimų, vidurkių ir kitų mokyklos 

sisteminių matmenų – šie dalykai nuasmenina . Patarčiau išsikelti tam 

tikrą tikslą, kuris nebūtų susijęs su aukštų vidurkių siekiu. Svarbiausia 

ne tai, kokius pažymius gaunate, o kokių naudingų žinių ir 

kompetencijų įgyjate. Mąstytojas Seneka yra pasakęs : Non scolae sed 

vitae discimus. (Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės.) 

 

Kristupas. Dėkoju Tau. 

Respublikinėje chemijos olimpiadoje Povilas Dapšys 4d kl. užėmė  II vietą. Sveikiname, džiaugiamės. Dėkojame chemijos 

mokytojai Audronei Čekytei. 

Povilas pakviestas dalyvauti atrankoje į tarptautinę chemijos olimpiadą. 

 
Respublikinėje 53 – ojoje biologijos olimpiadoje  Povilas Dapšys, 4d kl. – laimėjo II vietą. Dėkojame biologijos mokytojai Linai 

Vičiulienei. 

 

Povilas Dapšys (4d kl.) pateko į akademiko Jono Janickio chemijos konkurso II etapą (praktinę konkurso dalį).
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Respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje 

Vaiva Margelytė 2e kl. laimėjo 3 vietą! Dėkojame mokytojai 

Laimai Skabickienei. 

 

 

Rajoninės dailės olimpiados prizininkai: 

Jotautė Vasiliauskaitė IVc – I vieta, mokyt. A. Milėškienė 

Monika Andraitytė 2f – II vieta, mokyt. A. Milėškienė 

Austėja Šarkelytė 3a – III vieta, mokyt. A. Milėškienė 

Urtė Gerulskytė 3a – III vieta, mokyt. A. Milėškienė 

Agnė Saunoraitė 4c – II vieta, mokyt. R. Milėška 

 

Laureatas – Titas Daubaris 3e – vyksta į respublikinę dailės 

olimpiadą. 
 

 

Nacionalinėje Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadoje 

už geras žinias pagyrimo raštu apdovanota Eglė Žulpaitė (3a kl.), 

lotynų kalbos mokytoja Ona Kelpšienė.  

 

Respublikiniame meninio skaitymo konkurse, skirtame V. 

Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 1b klasės 

mokinė Gabija Miliūtė pateko į geriausiųjų penketuką. 

Dėkojame lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Rositai 

Giniotienei. 

Rajoninės geografijos olimpiados prizininkai: 

1 klasė 

Lukas Buinickas 1b – I vieta 

Dovydas Čiuta 1b – II vieta 

Rokas Slančiauskas 1b – III vieta 

2 klasė 

Matas Šidlauskas 2f – I vieta 

Pijus Gagilas 2f – II vieta 

Vaiva Margelytė 2e – III vieta 

3 klasė 

Agnė Petreikytė 3a – III vieta 

4 klasė 

Deimantė Mirončikaitė 4d – I vieta 

Edgaras Narkus 4d – II vieta 

Aura Malakauskaitė 4c – III vieta 

Dėkojame geografijos mokytojui Dainiui Stasiui. 

 
 

 

Tarptautiniame lotynų kalbos konkurse EUROKLASSICA 

ACCL ELEX Vestibulum Eglė Žulpaitė 3a kl. laimėjo bronzos 

diplomą. Mokytoja Ona Kelpšienė 

 
 

 

1–2 gimnazijos klasių mokinių rajoninio anglų kalbos 

konkurso nugalėtojai: 

Nedas Šarmanauskas, 2e kl. – I vieta, mokyt. R. Meškienė. 

Gimnazistas pakviestas į respublikinį turą. 

 

Luka Malūkaitė, 2e kl. – III vieta, mokyt. R. Meškienė 

 

 

KTU MGMF organizuotoje Fizikos žinių šventėje su savo 

komandomis 1-ąsias vietas laimėjo Deividas Jokubauskis (2e kl.) 

ir Elė Januškytė (3a kl.). Fizikos mokytoja Vitalija Plonienė 

Rajoninės istorijos olimpiados prizininkai: 

1. Rokas Slančiauskas 1 b kl. – I vieta, mokyt. S. Paulauskienė 

2. Konstancija Kėvišaitė 1a kl. – II vieta, mokyt. I. Tiškienė 

3. Edvilė Kekytė 2e kl. – I vieta, mokyt. S. Paulauskienė 

4. Agnė Drazdauskaitė 2e kl. – II vieta, mokyt. S. Paulauskienė 

5. Lėja Kinčinaitė 2e kl.– III vieta,  mokyt. S. Paulauskienė 

6. Deimantė Mirončikaitė 4 d kl. – I vieta, moky. S. Paulauskienė 

7. Agnė Muravjovaitė 4a kl.– II vieta, mokyt. S. Paulauskienė 

 

Į respublikinę olimpiadą vyksta Rokas Slančiauskas, 1b klasės 

mokinys.  

 

 

Signatarų namų organizuotame istorinių memų konkurse 

„Valstybingumo dūzgės“ 3a klasės gimnazistė Goda Kunaikaitė 

laimėjo 3 vietą, o 1b klasės gimnazisto Fausto Vainučio sukurtas 

memas pelnė vertinimo komisijos simpatijų prizą.  

Dėkojame pilietinio ugdymo mokytojai S. Paulauskinei 

 

 

Ekonomikos ir verslo olimpiados regioniniame etape Liutaura 

Statkutė, 3b kl. laimėtojo I vietą. Mokytoja Rima Meldaikienė.  

Linkime sėkmės ruošiantis  respublikiniam etapui!  

 
 

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados Žemaitijos 

regiono ture Jorūnė Dimaitė (2e kl.) laimėjo I vietą. Gimnazistė 

olimpiadai pasiruošė savarankiškai. 

Rajoninės geografijos olimpiados „Mano gaublys“ laimėtojai:  

1 klasė 

Lukas Buinickas 1b klasė – I vieta 

Dovydas Čiuta 1b klasė – II vieta 

Sophie Regina Mary Grieve 1a –  III vieta 

2 klasė  

Evelina Leščinskaitė 2d klasė – I vieta 

Matas Šidlauskas 2f klasė – II vieta 

Pijus Gagilas 2f klasė – III vieta 

3 klasė 

Agnė Petreikytė 3a klasė – I vieta 

Samanta Pronckutė 3e klasė – III vieta 

4 klasė 

Deimantė Mirončikaitė 4d klasė – I vieta 

Edgaras Narkus 4d klasė – II vieta 

Elona Jašmontaitė 4c klasė – III vieta 

Dėkojame geografijos mokytojui Dainiui Stasiui. 
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Puslapis po puslapio.... 
Pavargote nuo ekranų, nuotolinio mokymosi ir skaitymo? Mes, bibliotekininkės Gražina ir Vilija, siūlome perskaityti šias knygas : 

Daina Opolskaitė „Ir vienąkart, Riči“ ir Tara Westover „Apšviestoji“. Jos išleistos jau prieš  keletą metų ir sulaukė daug teigiamų 

atsiliepimų. D.Opolskaitės knyga tapo „Paauglių ir jaunimo literatūros konkurso 2016“ nugalėtoja! „Apšviestoji“ – pripažintas 

pasaulinis bestseleris, kurio svarbiausia tema – gyvenimo kova su mormonais (atsiskyrėliška religijos pakraipa) tėvais dėl galimybės 

gauti išsilavinimą ir gyventi visavertį gyvenimą. 

 

Vilija: skaičiau knygą 

„Apšviestoji“ – įsiminė tai, 

kad 452 puslapiai „ištirpo“ per 

vieną vėsią dieną prie jūros. 

Rinkausi būtent ją, nes tuo 

metu ši knyga buvo labiausiai 

skaitoma, prie jos bibliotekose 

driekėsi eilės laukiančių 

skaitytojų ir žinojau, kad tai ir autobiografinė istorija, o rašytoja  

yra užaugusi mormonų šeimoje. Taros šeima gyveno 

atsiribojusi nuo visuomenės – niekas nesirūpino vaikų 

mokslais, nepasitikėjo medicina, šeimoje net stiprios nudegimų 

žaizdos buvo gydomos vaistažolėmis. Tikras išgyvenimo 

pragaras... Vienas  Taros brolių įstojo į koledžą, papasakojo 

apie anapus kalnų ir uždaro jų šeimos gyvenimo plytintį pasaulį 

ir nuo tada Tara pradėjo mokytis savarankiškai... Kur ją nuvedė 

žinių troškimas? Tai sužinosite perskaitę knygą. Ši knyga gali 

būti ir puikus motyvacijos pavyzdys tiems, kurie aimanuoja, 

kad neturi kažkam tinkamų sąlygų, aplinkybių ir pan. 

 

Gražina: Man labai patinka knygos, kurios ne tik įdomiai 

bei įtraukiančiai pasakoja veikėjų istorijas, bet kartu leidžia 

prisiliesti prie kitokio gyvenimo būdo, kitokio pasaulio nei 

mums įprastas. Ši knyga būtent tokia!  Mormonų religinės 

bendruomenės gyvenimas, man žinomas tik iš keleto filmų ar 

straipsnių spaudoje, tapo labiau suvokiamas. 

 

 Gražina: Kelios priežastys paskatino 

paimti į rankas knygą „Ir vienakart, Riči“: 

 mėgstu paauglių literatūrą ir 

dažnokai randu knygų, skirtų šiai 

auditorijai, bet įdomių ir suaugusiems.  

 man patinka pasiūlyti 

gimnazistams knygą, kurią pati skaičiau ir 

galiu aptarti su jais.  

 stengiuosi perskaityti lietuvių autorių knygas, nebuvau 

skaičius D.Opolskaitės kūrybos, o jos pavardė jau 

kuris laikas šmėžuoja literatūriniame pasaulyje. 

Manau, kad jauniems žmonėms ši knyga patraukli savo 

tema: tai knyga apie tikrą draugystę, apie jauno žmogaus 

problemas, santykius šeimoje, realius ir įsivaizduotus 

pavojus. Knyga patiks ir tiems, kurie nemėgsta „storų“ 

romanų, nes „Ir vienąkart, Riči“ - tik 192 puslapiai. 

Vilija: „Ir vienąkart, Riči“ neskaičiau, bet man labai 

įsiminė kita D. Opolskaitės  knyga -  „Užraktas“, todėl, 

manau, kad ji irgi turėtų patikti visiems, kam 15 metų ar 

daugiau. Nors knygoje pasakojama istorija kupina jaunimui 

aktualių problemų, šeimos paslapčių, kurios tartum 

užrakintos devyniais užraktais, tačiau visas knygos turinys 

šviečia herojės optimizmu ir ryžtu keisti trapų savo pasaulį 

į puikų gyvenimą. Perskaičius knygą, nepalieka mintis, kad 

gal ne visas paslaptis gyvenime reikia atrakinti, gal visai 

nebūtina atverti visas duris, kad būtum laimingas …  
 

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

Kovo 10 d. 1b klasės mokinys Rokas Slančiauskas 

dalyvavo organizacijos ,,Jaunimas gali“  surengtame 

susitikime su profesoriumi  Vytautu Landsbergiu. 

Susitikimas skirtas kovo 11-ajai – Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai – paminėti. Pokalbio 

metu profesoriui buvo užduodami klausimai apie jo 

politinę karjerą, Nepriklausomybės Lietuvoje  atkūrimą, 

aktyvų darbą Lietuvos labui. Profesorius susitikimo 

dalyviams palinkėjo būti kūrybiškiems ir smalsiems, 

nes, anot jo, ,,Laimingas žmogus yra nuolatiniame 

kūrime“. 

2021 m. vasario 12 d. Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“ 

pasirašė tris partnerystės sutartis su Merkelio Račkausko 

gimnazijos moksleiviais. Į Jaunimo savanoriškos tarnybos veiklą 

įsijungė Kristupas Svirskas, Kamilė Dačkauskytė ir Agilė 

Lukšaitė. Savanoriškos veiklos vykdymas vyks 6 mėnesius. 

Kiekvieno mėnesio JST veiklos trukmė ne mažesnė nei 40 val. 

Veiklos metu savanoriai dalyvaus susitikimuose su mentoriumi ir 

kuratoriumi, įsivertins savo kompetencijas badgecraf platformoje, 

pildys veiklos grafikus, lavins organizacinius, komandinio darbo, 

kūrybiškumo gebėjimus, plėtos kontaktų tinklą. 

Vykdydami su kuratoriumi suderintas veiklas, tikimės, kad 

savanoriai įgyvendins savo asmeninius tikslus: dalintis 

kūrybiškumo resursais, tobulinti bendravimo įgūdžius, mokytis 

planuoti laiką. Šiuo metu vyksta nuotolinė savanorystė, 

savanoriai generuoja idėjas apie sveiką gyvenseną, toleranciją ir 

patyčias zoom platformoje, įvaldydami interaktyvių kubų iMO-

LEARN taikymo galimybes ugdymo procese, ruošia užduotis 

priešmokyklinukams bei pagalbą mokytojams.

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

Emocinis artumas net per atstumą 
Karantinas, kompiuterio ar telefono ekranai, nuotolinis 

mokymas, saviizoliacija, virusas, covid-19 – kiek daug naujų 

atstumą žyminčių realijų  atsirado mūsų gyvenime  per metus 

laiko, nuo 2020 metų kovo. Žmogui labai svarbu išlaikyti 

emocinius santykius, ryšius su kitais net per atstumą, nepaisant, 

kokios būtų gyvenimo sąlygos, aplinkybės, situacijos. Šį kartą su 

Jumis noriu pasidalinti dr. Rūtos Klimašauskienės pastebėjimais 

(visą straipsnį galite rasti žurnale Psichologija tau, 2021 m., 

kovas-balandis NR.2), kaip laikantis fizinio atstumo nepatekti į 

emocinį nuotolį. Štai jums keletas paprastų  patarimų, 

padėsiančių išlaikyti emocinį artumą net per tūkstančius 

kilometrų. 

1. Ieškokite būdų naujo formato susitikimams su draugais 

(virtualūs protmūšiai, vakarienės, arbatos gėrimas). 

2. Įsijauskite ne tik į savo, bet ir savo draugų, artimųjų 

situacijas. 

3. Nepamirškite periodiškai atsijungti nuo technologijų. 

4. Ieškokite mikrokontaktų – nedidelių galimybių pasikalbėti 

atvirai. 

5. Pastebėkite ir reaguokite į be priežasties užsitęsusį liūdesį. 

6. Kalbėkitės apie viską. Komunikacija yra pagrindinis 

emocinio nutolimo priešas. 

Kartu su straipsnio autore paieškokime atsakymo, kodėl sunku 

kurti emocinį ryšį būnant toli? Buvimas izoliacijoje nėra natūrali 

žmogaus būsena, todėl tiek daug girdime apie pandemijos 

poveikį psichologinei mūsų sveikatai. Neuromokslininkai žmonių 

poreikį bendrauti priskiria prie pirminių poreikių, tokių, kaip 

poreikis maitintis. Ilgalaikė socialinė izoliacija yra prilyginama 

ilgalaikei nepakankamai mitybai. Nepatenkinti abu šie poreikiai 

sukelia nesibaigiantį įkyrų trūkumo jausmą, kuris blogina 

savijautą. Mano išvada tokia : nesiliaukime bendrauti visur ir 

visada, daugiau ar mažiau, dviese ar keliese, su artimiausiais ar 

ne tokiais artimais žmonėmis. 

Ar jūs esate emociškai nutolę, galite sužinoti, atlikę autorės 

pateiktą trumpą testą. Pagalvokite, ar pastaruoju metu jautėte  

nors vieną ar kelis ženklus, pateiktus šiame sąraše, ir juos 

apibraukite:  

• Atsitraukimas. 

• Nepaaiškinamas susierzinimas ar pyktis. 

• Nuobodulys, nesidomėjimas pokalbio metu. 

• Abejingumas konfliktų metu. 

• Nesidalijimas išgyvenimais, sunkumais. 

• Smulkių nesutarimų „kolekcionavimas“. 

• Apatiškas atsakas į pašnekovo emocijas. 

• Kito poreikių, norų ignoravimas. 

• Nepakankamas dėmesys santykiams, nenoras įsitraukti į 

jų kūrimą. 

Kuo daugiau išvardytų punktų jums tinka, tuo stipresnį 

emocinį nuotolį jaučiate. 

Pasak straipsnio autorės, pagrindinis nuotolio šaltinis – tyla ir 

nekalbėjimas. Kuo daugiau tylime apie tai, kaip jaučiamės, kuo 

mažiau atviraujame, tuo emocinis nuotolis auga. Nebijokime 

artimiesiems atvirai papasakoti apie savo savijautą, pripažinti, 

kad pasikeitusios aplinkybės ir situacijos gali kelti įtampą ir 

nerimą. Be abejo, labai lengva pasakyti, tačiau ne visada taip 

paprasta įgyvendinti. Atsiverdami, atvirai kalbėdami apie savo 

jausmus, tampame pažeidžiami. Tam reikia drąsos, stiprybės. 

Taigi, dar viena išvada: norint stiprinti emocinį artumą būnant 

fiziškai nutolus, tereikia dažnesnių pokalbių, trumpų skambučių 

pasiteiravimui, kaip sekasi, ir - šiek tiek drąsos būti atviresniems.  

 

Jūratė Pivariūnienė, 

gimnazijos psichologė

Gimtosios kalbos viktorina miesto pagrindinių mokyklų ir progimnazijų aštuntokams  

Pirmąją pavasario savaitę mūsų 

gimnazijoje įvyko tradicinė Gimtosios 

kalbos viktorina miesto pagrindinių 

mokyklų ir progimnazijų aštuntokams. 

Tačiau šiemet ji kitokia – dėl 

tebesitęsiančio nuotolinio mokymosi ir 

viktorina vyko virtualiai. Kasdien vis 

kitų mokyklų – „Ventos“, Kalnėnų 

progimnazijų, Pavasario ir Senamiesčio 

pagrindinių – ugdytiniai dalyvavo kahoot 

viktorinoje ir rungėsi tarpusavyje, kas 

geriau išmano tautosaką, literatūrą, 

lietuvių kalbą, rašto ir kalbos istoriją. 

Geriausių mokovų laukė gimnazijos 

direktorės Astos Žukauskienės įsteigti 

prizai – MMRG rašikliai. Ačiū viktorinos 

užduočių rengėjai ir žaidimų vedėjai 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai 

Sonatai Maigaitei 

. 
 

Socialinių mokslų viktorina „Galvok“ 
Kovo 16 ir 18 d. „Ventos“ progimnazijos 8e ir 8b klasių mokiniai dalyvavo ir rungėsi tarpusavyje socialinių mokslų viktorinoje 

„Galvok“.  

Simona Lazdauskienė, dorinio ugdymo ir geografijos mokytoja 
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Kovo 14 diena – pasaulinė skaičiaus π (pi) diena! 

π = 3,1415926835897932384626433832795028841971693… 

π (iš gr. περιφέρεια – „apskritimas“) – matematinė konstanta, 

išreiškianti apskritimo ilgio ir skersmens santykį π = C/D 

Kodėl kovo 14? 

3 mėn. 14 d. 15 val. 9 min. 26 s. ir t.t. 

Tradiciškai, pažymint kovo 14 d. – PI dieną, gimnazijos 

matematikos mokytojai surengė KI(tokias) matematikos 

pamokas gimnazistams. O kolegoms mokytojams paruošė 

matematikos testą. 

Pirmų kasių gimnazistais susipažino su skaičiaus Pi istorija – 

„Kelionė į praeitį“. 

Antrose klasėse vyko įvairios diskusijos. 

Trečių klasių mokiniai surengė matematikos konferenciją 

„Kaip skaičiai valdo pasaulį“. Mokiniai išklausė 10 puikių 

pranešimų. Visus labai sudomino „Hamiltono maršrutas“ ir 

„Imperinė ir metrinė matų sistema“. Sužavėjo mokinių 

kūrybingumas. Po konferencijos apibendrinimo mokiniai 

pasitikrino žinias apklausoje. 

 

 

Tarptautinė mokinių konferencija „Laisvės 

kelias istorijos tėkmėje“ 

 

Kovo 19 d. 1a klasės mokiniai Konstancija Kėvišaitė ir 

Danas Bliumas dalyvavo nuotolinėje Tarptautinėje 

mokinių konferencijoje „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“. 

Mokiniai pristatė tiriamąjį darbą „Protestantų pėdsakai 

Mažeikių krašte“. Konferencijos dalyviai – 32 mokyklos iš 

įvairių Lietuvos savivaldybių, mokiniai iš Latvijos ir 

Argentinos. 

Ramios šypsenos, tiriamoji veikla ir IT šachmatų lentoje 

besirikiuojantys mūsų veidukai. 

 

Dainius Stasys, geografijos mokytojas  

 

Europos Parlamento Informacijos biuro 

protmūšis 

Gimnazijos MEPA jaunųjų ambasadorių komanda kovo 

8 dieną dalyvavo Europos Parlamento Informacijos biuro 

surengtame protmūšyje Tarptautinei moters dienai 

paminėti. Protmūšio klausimai buvo susiję su lyčių lygybės 

tema ir buvo skirti istorinei ir kultūrinei lygių teisių raidai, 

faktams, statistikai, teisiniam lygių galimybių 

reglamentavimui, moterims muzikoje ir mene. 

Protmūšyje dalyvavo 70 komandų iš daugiau kaip 50 

respublikos gimnazijų ir profesinių mokyklų, 

dalyvaujančių projekte „Mokyklos – Europos Parlamento 

ambasadorės“.  

Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja  

 

 

Džiaugiamės 
Kovo 12 d. LCC tarptautiniame universitete nuotoliniu būdu 

vyko respublikinis anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas. 

Šių metų tema – „The best route to change engages all voices“. 

(Kelyje į pokyčius svarbus kiekvieno balsas). Konkurse 

dalyvavo 36 dalyviai iš įvairių šalies rajonų. Mūsų gimnazijai 

atstovavo 4d klasės mokinys Lukas Ungeitis. Iš gausaus būrio 

šaunių oratorių buvo atrinkti tik trys finalistai. 

Aš nuoširdžiai džiaugiuosi Luko savitu temos interpretavimu, 

jo originaliomis kontraversiškomis idėjomis, netikėtais 

pavyzdžiais, aistringa kalbėjimo maniera ir begaliniu 

užsispyrimu išsakyti savo nuomonę. 

Rita Meškienė, užsienio kalbos (anglų) mokytoja  
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Kovo mėnesio (KI)Tokios pamokos  

03-01 Biologijos pamoka „Virškinimo sistema“. Pamoką vedė buvęs gimnazistas, būsimasis 

veterinarijos gydytojas Algirdas Lupeika. 

03-04 Dailės ugdymo karjerai pamoka „Baldų restauravimas ir rekonstravimas“. Pamoką vedė VDA 

Telšių fakulteto dėstytojas Bangutis Prapuolenis. 

03-05 Biologijos pamoka „ Baltymų sintezė“.Pamoką vedė VU Gyvybės mokslų centro molekulinės 

biologijos magistrantė Greta Labutytė. 

03-05 Ugdymo karjerai savaitė. Pamokas vedė gimnazijos socialinė pedagogė Gitana Svirskienė. 

03-05 chemijos pamoka „Trąšų gamyba Lietuvoje“. Pamoką vedė AB „Achema“ gamybos 

direktorius Vilius Stankevičius. 

03-05 Psichologijos pamoka „Abiturientų savijauta“. Pamoką vedė keturių rajono gimnazijų 

psichologės. 

03-09 Anglų kalbos pamoka „Virtualūs muziejai. Jų tipai“. 3 klasių mokiniai virtualiai apsilankė 

Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Pamoką vedė anglų kalbos mokytojos. 

03-09 Matematikos pamoka „Sprendimo pagrindimas ir argumentavimas“. Pamoką vedė 

matematikos treneris, būrelio „Neįmanomi matematikos uždaviniai“ įkūrėjas Eduardas Juška. 

03-09 Integruota vokiečių ugdymo karjerai pamoka. Pamoką vedė Gabijos gimnazijos alumnė Silvija 

Beržinskaitė. 

03-10 Pilietiškumo pamoka „Sveikinimas Lietuvai“. Pamoką vedė istorijos mokytoja Silva 

Paulauskienė.  

03-10 Istorijos viktorina „Yra šalis prie Nemuno“. Pamoką vedė VU istorijos fakulteto III kurso 

studentė Goda Vaitkutė. 

03-10 Muzikos pamoka „Roko muzika atgimimo laikotarpio Lietuvoje“. Pamoką vedė Lietuvos 

teatro, muzikos ir kino muziejaus atstovas Kasparas Nevardauskis. 

03-12 Matematikos pamoka „Aritmetinė progresija ir taupymas?“. Pamoką vedė SEB banko 

Mažeikių skyriaus vadovė Danutė Meškienė. 

03-12 Biologijos pamokos „Imunitetas“ ir „Biotechnologijos“. Pamoką vedė Vytauto Didžiojo 

universiteto dėstytojai. 

03-22 Biologijos pamoka, skirta Pasaulinei Žemės dienai. Pamoką vedė Klaipėdos universiteto 

socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, ekonomikos katedros lektorė dr. Agnė Šneiderinė. 

03-22 Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka – susitikimas su menininke Egle Tamulyte-Šaltmira. 

03-23 Istorijos pamoka Signatarų namuose „Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo peripetijos“.  

03-23 Matematikos ugdymo karjerai pamoka. Pamoką vedė Šiaulių universiteto profesorė 

matematikos mokslų daktarė Renata Macaitienė. 

03-24 Integruota  pamoka,  skirta Pasaulinei vandens dienai. Pamoką vedė gimnazijos mokytojos 

Sigrida Noravaišienė, Audronė Čekytė ir sveikatos priežiūros specialistė Astutė Balsienė. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

       

Užsienio kalbų vakaras su mokyklų-socialinių 

partnerių 8 klasių mokiniais ir jų tėvais „Kalbos 

atveria duris į pasaulį“ 

 

Kodėl reikia mokytis užsienio kalbų? Kiek užsienio kalbų gali 

išmokti Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokiniai? Kokią 

užsienio kalbą galima išmokti tik 12-oje Lietuvos mokyklų? Kodėl 

kalbų mokymasis yra reikšmingas asmenybės ūgčiai? Kokias 

kompetencijas lavina? Kokiuose tarptautiniuose projektuose, 

konkursuose dalyvauja gimnazistai? Į šiuos klausimus vakar atsakė 

mūsų gimnazijos užsienio kalbų mokytojai susitikime su mokyklų-

socialinių partnerių aštuntokais, jų tėveliais ir mokytojais. 
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