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    Cognosce te ipsum (Cicéro) 
 

 

365 MMRG akimirkos 

 

Filologiją pasirinkau ne dėl to, kad bijojau 

matematikos. Priešingai – šitas mokslas 

visada domino ir traukė. Matematika, 

statistika kiekvienam leidžia objektyviau 

pažvelgti į pasaulį ir į save. Tokia mintimi  

vadovaudamasi rinkau 365 mūsų šių metų 

gimnazijos akimirkas. Kad niekas mums 

nepasakytų, jog šie metai buvo prarasti. Kad ir 

iš dalies. 

2021-ųjų akimirkas galima padalinti beveik 

pusiau – kai bendravome skiriami 

kompiuterio ekrano ir kai jau galėjome 

susitikti. 

Ar galima tas padalintas akimirkas 

vienareikšmiai nuspalvinti – čia juoda, čia 

balta ar spalvota? Jokiu būdu. Išties daug 

padaryta buvo ir tada, kai mokėme, mokėmės, 

bendravome per nuotolį. Abiturientų rezultatai 

parodė, kad išmokti galima taikant įvairius 

būdus. O kiek svečių sulaukė mūsų 

gimnazistai, būdami namuose, kiek iškilių 

asmenybių pažino, kokių žinių, vertinimų ar 

mąstymą provokuojančių teiginių galėjo 

išgirsti... 

Birželį lyg iš naujo pažinome laimę bendrauti 

ir būti kartu. Antroji MMRG akimirkų dalis – 

apie tai. Gal spalvingesnė, nuotaikingesnė, 

labiau įsimintina. Nes iš arčiau, jaučiant kitą 

žmogų. Nesislepiant, lemiamu momentu 

nepabėgant nuo vaizdo kameros žvilgsnio. 

Prisiminkite tai, kai galvosite apie šiuos, 

praeinančius metus ir tik Jums įsimintinas 

MMRG akimirkas.  

Dėkoju visiems už šiuos ypatingus, prasmingus ir sėkmingus metus. Būkime sveiki ir stiprūs. Bendraukime ir skleiskime 

šviesą. 

Gerų ir draugiškų 2022-ųjų! 

Asta ŽUKAUSKIENĖ 
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Eglė Žulpaitė 3a kl. 

Tarptautinis lotynų kalbos konkursas 

EUROKLASSICA ACCL ELEX Vestibulum - 

laimėjo bronzos diplomą.  

Nacionalinė Lotynų kalbos ir Antikos kultūros 

olimpiada – už geras žinias apdovanota 

pagyrimo raštu. Mokytoja Ona Kelpšienė. 

Aukso, sidabro ir bronzos medaliais apdovanoti 9 Mažeikių 

Merkelio Račkausko gimnazijos mokiniai – respublikinių 

olimpiadų ir konkursų nugalėtojai! 

Edgaras Narkus, 4d klasė. Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiada. I vieta ir aukso medalis. Mokytojas Dainius Stasys. 

Nedas Šarmanauskas, 2e klasė. Respublikinis anglų kalbos 

konkursas. I vieta ir aukso medalis. Mokytoja Rita Meškienė. 

Jorūnė Dimaitė 2e klasė. Lietuvos mokinių etninės kultūros 

olimpiada. I vieta ir aukso medalis. 

Povilas Dapšys, 4d klasė. Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. 

II vieta ir sidabro medalis Mokytoja Audronė Čekytė; Lietuvos 

mokinių biologijos olimpiada. Laureatas, II vieta ir sidabro 

medalis. Mokytoja Lina Vičiulienė. 

Rokas Slančiauskas, 1b klasė. Lietuvos mokinių istorijos 

olimpiada. II vieta ir sidabro medalis. Mokytoja Silva 

Paulauskienė; XX nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos 

geografijos konkursas. II vieta. Mokytojas Dainius Stasys. 

Vaiva Margelytė, 2e klasė. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada. III vieta ir bronzos medalis. Mokytoja Laima 

Skabickienė. 

Kamilė Armalaitė, 4c klasė. Jaunųjų filologų konkursas. III 

vieta ir bronzos medalis. Mokytojos Rita Meškienė ir Ona 

Kelpšienė. 

Eglė Žulpaitė, 3a klasė. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros 

olimpiada. Pagyrimo 

raštas. Mokytoja Ona 

Kelpšienė. 

Titas Daubaris, 3a klasė. 

Lietuvos mokinių dailės 

olimpiada. Pagyrimo 

raštas. Mokytoja Asta 

Milėškienė. 

 

 
Lietuvos Respublikos vyriausybė pagerbė 

tarptautinių olimpiadų nugalėtojus mokinius ir 

mokytojus.  

Sveikiname Povilo biologijos ir chemijos 

mokytojas Liną Vičiulienę ir Audronę Čekytę. 

 
 
 

Vyriausybės rūmų Didžiojoje 

salėje, vyko renginys 

„Atminties kelias – pažinimo 

kelias“. Jo metu Lietuvos 

Respublikos Ministrė 

Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

susitiko su mokytojais, 

organizavusiais „Atminties 

kelio“ minėjimus visoje Lietuvoje. 

Renginyje dalyvavo ir padėkos raštu buvo apdovanota gimnazijos 

istorijos mokytoja Silva Paulauskienė.  

Respublikinis moksleivių piešinių konkursas „Žemės 

pasakojimai 2021“ – Monika Andraitytė (2f kl.) laimėjo 2 vietą. 

Julita Grubliauskaitė (1f kl.) apdovanota nominacija „Už spalvos 

pojūtį ir savitumą“. Mokytoja Asta Milėškienė. 

Įvyko keturios Humanitarų 

akademijos sesijos. Mokytoja 

Virginija Aurylaitė 

 

Išleidome į gyvenimą 95-tą abiturientų laidą 

 

Povilas Dapšys  

Tarptautinė biologijos olimpiada - sidabro 

medalis. Mokytoja Lina Vičiulienė. 

Tarptautinė chemijs olimpiada - sidabro medalis. 

Mokytoja Audronė Čekytė. 

Konkurso „Mažeikių vyturiai“ laureatas.  

Edgaras 

Narkus – 

gimnazijos 

Garbės 

gimnazistas  

Atidaryta 

STEAM 

laboratorija 

 

Tęsinys kitame puslapyje 
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MMRG gimnazistai šiais metais pelnė 18 šimtukų 
 

Lietuvių kalba ir literatūra Ditė Petraitytė, mokytoja Laima Skabickienė 

     

    

      

     

Matematika 
Povilas Dapšys, mokytoja Albina Jasinskaitė 

Auksė Vaitkutė, mokytoja Albina Jasinskaitė 

Informacinės technologijos 

Eligijus Visockis, mokytoja Sigutė Mackevičienė 

Danielius Gelčauskas, mokytoja Sigutė Mackevičienė 

Auksė Vaitkutė, mokytoja Sigutė Mackevičienė 

Biologija 

Povilas Dapšys, mokytoja Lina Vičiulienė 

Elona Jašmontaitė, mokytoja Lina Vičiulienė 

Agilė Lukšaitė, mokytoja Lina Vičiulienė 

Geografija Deimantė Mirončikaitė, mokytojas Dainius Stasys 

Užsienio kalba (rusų) Dina Samarina, mokytoja Laima Novakienė 

Užsienio kalba (anglų) 

Povilas Dapšys, mokytoja Renata Šaltkauskienė 

Justina Goštautaitė, mokytoja Renata Šaltkauskienė 

Agnė Meškauskaitė, mokytoja Renata Šaltkauskienė 

Deimantė Mirončikaitė, mokytoja Renata Šaltkauskienė 

Ditė Petraitytė, mokytoja Rita Meškienė 

Linas Petrauskas, mokytoja Renata Šaltkauskienė 

Ieva Siniauskaitė, mokytoja Renata Šaltkauskienė 

 

VERSLUMO UGDYMO PROGRAMA „ACCELERATORX“ 
 

Kalėdos grįžo į 

LITEXPO jau gyvai su 

eXpo – 2021!!! 

Šiemet rekordiškai daug 

net 825 jaunosios 

bendrovės registruotos LJA. Iš jį 130 buvo pakviestos į 

eXpo 2021 mugę. Mūsų gimnazijai atstovavusiai Alser 

zero waste komandai (Lukas, Saukė, Elžbieta, 1e klasė) 

verslininkai negailėjo klausimų, patarimų, pagyrų. 

Išskirtinio lankytojų dėmesio sulaukė 1b klasės mokinė 

Gabija Okeana Griciūtė ir jos 2021 m. išleista knyga 

,,Profesorius Laikrodukas ir jo nuotykiai senovės Egipte“. 

Puikus renginys. Kiek patirties, naujų idėjų ir draugų. 

Jaunimui gerą nuotaiką kūrė Jurgis DID linksma komanda. 

Esame dėkingi LJA kolektyvui ir Mažeikių raj. švietimo 

skyriui už suteiktą galimybę dalyvauti mugėje, už tai, kad 

padedate žengti į verslo ir pasitikėjimo savimi pasaulį. 

 

Rima Meldaikienė, ekonomikos ir verslumo mokytoja 

 

 

Miesto organizuotoje Kalėdinėje 

mugėje dalyvavo ir mūsų gimnazistai 

bei mokytojai 
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PSICHOLOGO SKILTIS 

Apie mokymosi praradimus 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. Jei mokinys jaučia mokytojo paramą, tuo labiau įsitraukia į 

mokymosi procesą. 

2. Svarbu neužmiršti, kad mokome žmones, o ne 

kompiuterius. 

3. Pokalbis - pirmoji pagalba. 

4. Pajausti, kada mokiniui reikalinga pagalba. 

5. Namų darbų klubas - vyresni padeda jaunesniems atlikti 

namų darbus. 

6. Mokymasis nėra komforto zona. 

7. Nenuleisti kartelės labai žemai. 

8. Fizinis aktyvumas yra pagrindas mokinių mokymosi 

sėkmei. 

9. Užpildyti tik pagrindines trūkstamas žinias ir eiti į priekį. 

10. Svarbu, kaip reaguojame į klaidas. 

11. Girti PASTANGAS, kad suprastų, jog jos yra lemiamas 

momentas. 

Jūratė Pivariūnienė, gimnazijos psichologė 
 

HUMANITARŲ AKADEMIJOS ŽIEMOS SESIJA 
 

Gruodžio 8 dieną vyko Humanitarų akademijos žiemos sesija. 

Paskaitas apie mitologinę švenčių semantiką ir lietuvių kalbos 

kilmę skaitė Klaipėdos universiteto profesoriai Rimantas Balsys ir 

Dalia Pakalniškienė.  
Virginija Aurylaitė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja 
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Mokyklinės geografijos olimpiados „Poliarinės 

sritys nugalėtojai  
1 klasė: 

 I vieta Joris Šarpnickas, 1b (mok. D. Stasys); 

 II vieta Lukas Janušas, 1e (mok. D. Stasys); 

 III vieta Žygimantas Pudžiuvis, 1d (mok. D. Stasys). 

 2 klasė: 

 I vieta Dovydas Čiuta, 2b (mok. D. Stasys); 

 II vieta Lukas Buinickas, 2b (mok. D. Stasys); 

 III vieta Konstancija Kėvišaitė, 2a (mok. D. Stasys). 

 3 klasė: 

I vieta Matas Šidlauskas, 3c (mok. D. Stasys); 

 II vieta Lukas Gelžinis, 3d (mok. d. Stasys), Nedas 

Šarmanauskas, 3e (mok. B. Gudauskienė); 

 III vieta Žygimantas Nagys, 3e (mok. B. Gudauskienė). 

 4klasė: 

 I vieta Agnė Petreikytė, 4a (mok. D. Stasys); 

 II vieta Eimantas Meškis, 4b (mok. D. Stasys); 

 III vieta Samanta Pronckutė, 4e (mok. D. Stasys). 

 

 

Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 

rajoninis etapo nugalėtojai 
Aistis Milieška, 4e – 2 vieta 

Dominykas Gedvila, 4e – 2 vieta 

Lukas Žukauskas, 3c – 3 vieta.  

Visi mokiniai pakviesti dalyvauti šalies etapo atrankinėje 

dalyje. Dėkojame informacinių technologijų mokytojai 

Sigutei Mackevičienei

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados laimėtojai 

1-2 klasių grupė 
1. Rokas Slančiauskas, 2b – 1 vieta 

2. Austėja Milevičiūtė, 2b – 2 vieta 

3. Joris Šarpnickas, 1b – 3 vieta 

Rajoniniame etape gimnazijai atstovaus dar trys mokiniai: 

4. Lukas Janušas, 1e 

5. Auksė Šimkutė, 1e 

6. Aida Drazdauskaitė, 2a 

3-4 klasių grupė 

1. Jorūnė Dimaitė, 3e – 1 vieta 

2. Austėja Kesminaitė, 4e – 2 vieta 

3. Eglė Žulpaitė, 4a – 3 vieta. 

 Rajoniniame etape dalyvaus ir: 

 4. Vaiva Margelytė, 3e 

5. Elada Pilipavičiūtė, 3c 

Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms Virginijai Aurylaitei, Violetai 

Irniūtei, Sonatai Chriščinavičienei, Daliai Pranciulienei, Rositai 

Giniotienei ir Onai Kelpšienei už darbą vertinant olimpiados užduotis. 

Mokyklinės chemijos olimpiados laimėtojai 

1 klasė (mokytoja A. Čekytė) 

Žygimantas Pudžiuvis, 1d – I vieta 

Lukas Jonušas, 1e – II vieta 

Auksė Šimkutė, 1e – III vieta 

Gustas Žiauga, 1c- III vieta 

Joris Šarpnickas, 1b – III vieta 

2 klasė (mokytoja A. Daubarienė) 

Austėja Kleišytė, 2b – I vieta 

Damir Samarin, 2b – I vieta 

Austėja Milevičiūtė, 2b – I vieta 

Konstancija Kėvišaitė, 2a – II vieta 

Viktorija Norkutė, 2a – III vieta 

3 klasė (mokytoja A. Čekytė) 

Aistė Usorytė, 3e – I vieta 

Jorūnė Dimaitė, 3e – II vieta 

Klaudija Rozmaricaitė, 3c – III vieta 

Vaiva Margelytė, 3e – III vieta 

4 klasė (mokytoja A. Daubarienė) 

Eglė Žulpaitė, 4a – I vieta 

Martynas Valys, 4b – II vieta 

Rugilė Šimkutė, 4a – II vieta 

Edgaras Gaižauskis, 4b – III vieta

1-2 klasių anglų kalbos konkurso ir 3 klasių anglų kalbos 

olimpiados mokyklinio turo laimėtojai  

1-2 klasių anglų kalbos konkursas: 

1. Gabija Okeana Griciūtė, 1b – mokyt. Rita Meškienė 

2. Žana Chvisiukovič, 1c – mokyt. Jolanta Žutienė 

3. Aistė Eičinaitė, 1e – mokyt. Rita Meškienė 

4. Ernesta Urbonaitė, 1e – mokyt. Rita Meškienė 

5. Konstancija Kėvišaitė, 2a – mokyt. Daiva Goštautienė 

6. Aida Drazdauskaitė, 2a – mokyt. Daiva Goštautienė 

7. Dovydas Čiuta, 2b – mokyt. Daiva Goštautienė 

8. Ignas Čiuta, 2b – mokyt. Daiva Goštautienė 

9. Edvinas Ivanovas, 2b – mokyt. Loreta Giniotienė 

10. Brigita Svirkaitė, 2d – mokyt. Neringa Savičienė 

3 klasių anglų kalbos olimpiada: 

1. Gustas Vaseris, 3a – mokyt. Irena Urbonienė 

2. Redas Domkus, 3b – mokyt. Neringa Savičienė 

3. Nedas Vaitkus, 3c – mokyt. Rita Meškienė 

4. Skaistė Želvytė, 3d – mokyt. Jolanta Žutienė 

5. Nedas Šarmanauskas, 3e – mokyt. Rita Meškienė 

6. Beatričė Žutaitė, 3e – mokyt. Rita Meškienė 

7. Paula Skaringaitė, 3e – mokyt. Rita Meškienė 

8. Aistė Usorytė, 3e, – mokyt. Rita Meškienė 

9. Kamilė Steponavičiūtė, 3e – mokyt. Rita Meškienė 

10. Evelina Leščinskaitė, 3e – mokyt. Rita Meškienė

Nukelta į 6 psl.
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Atkelta iš 5 psl. 

 
Mokyklinės fizikos olimpiados laimėtojai 

I klasės 

Joris Šarapnickas, 1b 

Žygimantas Pudžiuvis, 1d 

Lukas Janušas, 1e 

Mokytoja Vilma Riaukienė 

II klasės 

Konstancija Kėvišaitė, 2a 

Žilvinas Smilgys, 2a 

Mokytoja Vitalija Plonienė 

Dovydas Čiuta, 2b 

Austėja Milevičiūtė, 2b 

Damir Samarin, 2b 

Mokytoja Vilma Riaukienė 

III klasės 

Pijus Gagilas, 3c 

Mantas Daubaris, 3e 

Naglis Januška, 3e 

Deividas Jokubauskis, 3e 

Brigita Bertulytė, 3e 

Mokytoja Vilma Riaukienė 

IV klasės 

Elė Januškytė, 4a 

Aleksandras Godelis, 4a 

Simona Gerikaitė, 4a 

Gytis Pranauskas, 4b 

Linas Nicys, 4e 

Mokytoja Vitalija Plonienė 

Matematikos olimpiados rezultatai (mokyklinis etapas): 

1 klasė 

1. Žygimantas Pudžiuvis, 1d – I vieta – mokyt. A. Jasinskaitė; 

2. Aurinija Garjonytė, 1d – I vieta– mokyt. A. Jasinskaitė; 

3. Joris Šarpnickas, 1b – II vieta – mokyt. R. Vaitkutė; 

4. Lukas Janušas, 1e – II vieta – mokyt. A. Jasinskaitė; 

5. Skaiva Goluenko, 1c– II vieta– mokyt. R. Vaitkutė; 

6. Gintarė Jonaitytė, 1b – III vieta – mokyt. A. Jasinskaitė; 

7. Augustė Čeporytė, 1a – III vieta– mokyt. L. Perminė; 

2 klasė 

1. Viktorija Norkutė, 2a – I vieta – mokyt. S. Dambrauskas; 

2. Edvinas Ivanova, 2b – I vieta – mokyt. S. Vaišvilienė; 

3. Lukas Buinickas, 2b – II vieta – mokyt. S. Vaišvilienė; 

4. Sophe Regina Grieve Mary, 2a – II vieta– mokyt. S. Dambrauskas; 

5. Austėja Milevičiūtė, 2b – III vieta– mokyt. S. Vaišvilienė; 

6. Mantas Adomaitis, 2a – III vieta– mokyt. S. Dambrauskas; 

3 klasė 

1. Domantas Kerys, 3c – I vieta – mokyt. L. Perminė; 

2. Brigita Bertulytė – I vieta – mokyt. A. Jonuškytė; 

3. Pijus Gagilas, 3c – II vieta – mokyt. L. Perminė; 

4. Matas Šidlauskas – II vieta – mokyt. L. Perminė; 

5. Vilius Viskantas, 3c – III vieta – mokyt. L. Perminė; 

4 klasė 

1. Šimkutė Rugilė, 4a – I vieta– mokyt. A. Jasinskaitė; 

2. Viltė Miliauskaitė, 4a– II vieta– mokyt. A. Jasinskaitė; 

3. Simona Gerikaitė, 4a – II vieta– mokyt. A. Jasinskaitė; 

4. Aleksandras Godelis, 4a – III vieta – mokyt. A. Jasinskaitė; 

5. Rugilė Kriaučiūnaitė, 4a – III vieta – mokyt. A. Jasinskaitė; 

6. Elė Januškytė, 4a- III vieta – mokyt. A. Jasinskaitė; 

7. Viltė Radzytė, 4a- III vieta – mokyt. A. Jasinskaitė; 

8. Eglė Žulpaitė, 4a – III vieta – mokyt. A. Jasinskaitė; 

Mokyklinės biologijos olimpiados rezultatai. 

1 klasė: 

I vieta – Auksė Šimkutė, 1e 

II vieta – Žygimantas Pudžiuvis, 1d 

III vieta – Orestas Varanavičius, 1c; Gustas Žiauga, 1c; Lukas 

Janušas, 1e; Gabija – Okeana Griciūtė, 1b; Saulė Skabeikytė, 1a 

2 klasė: 

I vieta – Algimantas Uščinas, 2a 

II vieta – Edvinas Ivanovas, 2b 

III vieta – Smiltė Lukoševičiūtė, 2a; Ugnė Strazdauskaitė,2b; 

Radvilė Riaukaitė, 2b; Luka Sidabraitė, 2e 

3 klasė: 

I vieta – Jorūnė Dimaitė, 3e; Vaiva Margelytė, 3e 

II vieta – Aistė Usorytė, 3e; Nedas Šarmanauskas, 3e 

III vieta – Elada Pilipavičiūtė, 3c; Emilis Čiukšys, 3d 

4 klasės 

I vieta – Martynas Valys, 4b; Eglė Žulpaitė, 4a 

II vieta – Justas Balsys, 4a; Rugilė Šimkutė, 4a 

III vieta – Austėja Kesminaitė, 4e; Linas Švažas, 4a 

Sveikiname šauniuosius laimėtojus! 

Dėkojame už dalyvavimą 62 gimnazistams! 

Biologijos mokytojai Lina Vičiulienė ir Algirdas Vilkas 

 

Kompiuterinio meno konkursas „Žiemos fantazija 

2021“  

17-tą kartą vykstantis kompiuterinių piešinių 

konkursas. Šiemet konkurse dalyvavo net 3900 

dalyvių, kurie kūrė ir dalijosi savo darbais. Tarp jų ir 

2c klasės mokinė Skirmantė Danieliūtė, kurios 

Kalėdinis piešinys puošia „Atošvaistės“ viršelį. 

Skirmantės mokytoja Sigutė Mackevičienė. 

 

 

 

Respublikinis konkursas „Kompiuterinė Kalėdų 

pasaka“ piešinio kategorijoje 2c klasės mokinė 

Skirmantė Danieliūtė užėmė 4 vietą. Mokytoja Sigutė 

Mackevičienė. 
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JAUKŪS PASIKALBĖJIMAI IR SUSITIKIMAI 
 

SUGRĮŽIMAI 
Mokinių tarybos iniciatyva, gimnazijoje lankėsi ir su moksleiviais bendravo 

gimnazijos alumnė, aktorė Eglė Jackaitė. Jaukiame pasikalbėjimų vakare ji dalinosi 

savo patirtimi profesijos srityje, pasakojo apie mokyklą, vaikystės prisiminimus, 

atsakinėjo į publikai rūpimus klausimus. Labai džiaugiamės, kad turėjome galimybę 

susipažinti. 

 

 

 
Gruodžio 9 dieną puikiai ir jaukiai praleidome vakarą su mūsų vieninteliu Louisu Higuera. 

Aptarėmė daugybę dalykų: jo karjeros kelią, Fulbrighto programą, kultūrinius šokus, skirtumą 

tarp JAV ir Lietuvos mokyklų ir dar daugiau. Esame be galo dėkingi Louisui už dalyvavimą 

Pasikalbėjimuose. Iki pasimatymo! 

Today we had a great, cozy evening with our one and only – Louis Higuera. We covered 

many topics: his career path, the Fulbright program, culture shocks, the differences between 

American and Lithuanian schools and many more. We all are very grateful to Louis for joining 

our talks. See you later! 

 

Gruodžio 10 dieną gimnazijoje lankėsi televizijos žurnalistas, laidų vedėjas bei prodiuseris, filmų 

garsintojas Rytis Zemkauskas. Susitikimo su gimnazistais metu lektorius kalbėjo apie žurnalistikos, 

kaip prozos ir poezijos, subtilybes; pateikė įžvalgas apie tai, koks turi būti tikras žurnalistas, kuo 

pasižymi verslo žurnalistika, kaip atskirti pramoginę žiniasklaidą nuo tikrosios. Mokiniai turėjo 

galimybę svečio paklausti apie lavinimosi, knygų skaitymo, filmų vertimo bei garsinimo specifiką. 

Buvo įdomu klausytis išsilavinusio žmogaus įžvalgų. 

Agnė Drazdauskaitė, 3e  
 

MEPA AMBASADORIŲ VEIKLA 
 

MEPA jaunieji 

ambasadoriai Neda 

Drungytė ir Faustas Uikys 

gruodžio 9 dieną dalyvavo 

Europos Komisijos 

atstovybės Lietuvoje, 

Europe Direct Šiauliai ir VU 

TSPMI organizuotoje 

nuotolinėje diskusijoje – 

kūrybinėse dirbtuvėse apie Europos ateities ekonomiką. 

Kaip galėtume kuo veiksmingiau atitaisyti pandemijos sukeltą 

ekonominę ir socialinę žalą? Kaip turėtume investuoti į bendrąją rinką, 

siekdami tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, ypač 

palankaus jaunimo integracijai į darbo rinką? Kaip Europos Sąjunga gali 

remti piliečių teises ir užtikrinti, kad ekonomika tarnautų visiems? 

Įžvalgas apie šios srities aktualijas pateikė prie kūrybinių dirbtuvių 

prisijungę ekspertai – VU TSPMI Jean Monnet Chair profesorius 

Ramūnas Vilpišauskas, VU TSPMI docentas Vytautas Kuokštis, 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Komunikacijos grupės vadovė 

Eglė Striungytė. Renginyje dalyvavę gimnazistai teigia, kad buvo įdomu 

ir naudinga išklausyti ekspertų nuomonę. „Labai patiko, jog galėjome 

pilnai reikšti savo nuomonę, dalintis mintimis, ko reikėtų, kad mūsų 

valstybės ir Europos ekonomika būtų stipri. Buvo smagu dirbti grupėse 

ir diskutuoti su įvairaus amžiaus žmonėmis“ – įspūdžiais dalijosi Neda. 

 

Gimnazijos jaunieji MEPA ambasadoriai paskutinę 

lapkričio savaitę talkino pirmų klasių kuratoriams klasės 

valandėlėse. MEPA klasės valandėlės yra viena iš 

tradicinių projekto veiklų gimnazijoje. Jų metu jaunieji 

ambasadoriai pirmokams papasakojo apie MEPA projekto 

veiklas, tikslus ir siekius, paaiškino kodėl yra svarbu 

domėtis Europos Parlamento veikla ir Europos Sąjungos 

aktualijoms, organizavo Kahoot viktoriną „MEPA?… 

MEPA!“, kurios metu išsiaiškino geriausią ES žinovą 

klasėje. 

 

Artėjant didžiosioms metų šventėms 

MEPA jaunieji ambasadoriai 

pakvietė gimnazistus sudalyvauti 

interaktyvioje viktorinoje „Kalėdos 

Europos ritmu“. MEPA pamokų 

metu gimnazistai jau yra įgiję žinių 

apie ES istoriją, Europos Parlamento 

ir kitų ES institucijų veiklą, tad 

organizuojant šią viktoriną siekta 

pagrindinį dėmesį skirti ES šalių kultūrai ir tradicijoms. 

Viktorinos nugalėtoju tapo 1e klasės gimnazistas Lukas 

Janušas, nedaug nuo jo atsiliko antrokės Konstancija 

Kėvišaitė ir Lėja Vobulaitytė. 
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BIBLIOTEKININKŲ SKILTIS 

Norime su jumis pasidalinti intriguojančia leidyklos Alma littera naujiena – E. Carey knyga „Mažė. Pasauliui žinoma 

kaip madame Tussaud“. Tai makabriškas ir ironiškas biografinis pasakojimas apie Marie Grosholtz (1761–1850), 

vaškinių galvų ir figūrų kūrėją, vienišą našlaitę, ekscentriško menininko tarnaitę, vėliau tapusią legendine Madame 

Tussaud. Dabar apie Madam Tiuso vaškinių figūrų muziejus įvairiuose pasaulio miestuose visi yra girdėję, bet 

mėgstantiems biografijas ar istorinius romanus E. Carey knyga yra tikras „perliukas“. 

Žinodamos, kad mūsų gimnazistai mėgsta realistines istorijas, pasakojančias apie bendraamžių psichologines problemas, 

santykius su tėvais ir draugais, jaunesnei skaitytojų auditorijai rekomenduojame perskaityti D. Opolskaitės knygą „Kur 

dingo Edvinas Kratas?“ Be to, šia knyga verta pasidomėti ir mokytojams, ypač žemesnių klasių kuratoriams, o 

perskaičius, su auklėtiniais gal net aptarti per klasės valandėlę.   
 

Vilija: Atėjus tamsesniems 

rudens vakarams iš naujų knygų 

lentynos skaitymui rinkausi E. 

Carey knygą „Mažė. Pasauliui 

žinoma kaip madame Tussaud“ 

todėl, kad girdėjau daug puikių 

skaitytojų atsiliepimų. Nesu 

istorinių romanų gerbėja, 

tikėjausi, kad ši knyga bus labiau 

biografinė, tačiau pasidarė visai 

nesvarbu, pradėjus ją skaityti. „Mažė“ - tai knyga, 

naikinanti ribas tarp tikrovės ir fantazijos. Ją perskaičiusi, 

pasidomėjau autoriaus asmenybe ir sužinojau, kad 

Edwardas Carey’us po studijų dirbo Londone, garsiajame 

Madame Tussaud vaškinių figūrų muziejuje.Ten saugojo 

eksponatus nuo smalsuolių prisilietimų ir tas laikas nepraėjo 

veltui, o įkvėpė jį parašyti romaną apie Madam Tiuso. Ši 

kūryba  užtruko net 15 metų... Rašytojo talentas „Mažę“ 

pavertė neįtikėtinai originaliu kūriniu. Kodėl? Ogi todėl, 

kad, pasak kritikų, E. Carey meistriškai įvaldė balansą tarp 

rimto pasakojimo ir juodojo humoro. Be to, knyga 

iliustruota originaliais piešiniais. Neslėpsiu, didžioji dalis tų 

iliustracijų tikrai kraupios, tačiau tokia yra ir visa knyga, be 

piešinių kūrinys netektų savo žavesio. Knygos pabaiga man 

pasirodė per daug ištęsta, todėl kai kuriuos puslapius tiesiog  

praverčiau. (Niekada taip nedarykite!) 

 

Gražina: Mėgstu istorinius romanus, jie suteikia daug žinių 

ir kartu padeda pajusti epochos dvasią, bet aš tikrai 

nemėgstu vaškinių figūrų. Nors labai tikroviškos ir 

meniškos, man jos atrodo kraupokos, ypač tos 

figūros,kurios vaizduoja dar gyvus žmones, todėl šią knygą 

į rankas paėmiau abejodama, ar ji man patiks. 

Romaną perskaičiau greitai ir labai susidomėjusi nuo pat 

pirmų eilučių, nes istorija, papasakota pagrindinės veikėjos 

lūpomis, veda per tris šalis, per įvairius istorinius įvykius ir 

pateikia daug XVII amžiaus pabaigos – XVIII amžiaus 

pradžios  Europos miestų gyvenimo detalių. Madam Tiuso 

istorija kraupi, keista, kartais protu nesuvokiama. Skaitant šį 

grožinį kūrinį norisi pažinti talentingą keistuolę, labai 

vienišą sielą, mažutę moterį, kuri yra ir pragmatiška 

verslininkė, ir stipri, įdomi asmenybė. Nuo šiol aš galbūt 

kitomis akimis žvelgsiu į vaškines figūras. 

 „tėvai nemoka bendrauti su vaikais ne apie suplyšusius 

kedus...“ 

„.rašydama knygą paaugliams nesiekiu jiems įtikti. Noriu 

kalbėtis su jais – atvirai, iš tikrųjų apie tai, kas svarbu, kas 

gražu, kas skauda. Taip pat man labai svarbu orumas, 

pagarba“,-  teigia rašytoja D. Opolskaitė. 

 
Knygoje „Kur dingo Edvinas Kratas“ 

rašytoja Daina Opolskaitė rašo apie 

klasę, kuri labai panaši į tą, kurioje 

mokotės (mokėtės) ir jūs. 22 mokiniai 

dažnai nuobodžiauja, nekantriai laukia 

pertraukos, po pamokų lekia į būrelius, o 

po to nenoriai kimba į namų darbus. 

Kaip ir kiekvienoje klasėje, šioje mokosi 

ir mokiniai, kurie gerokai išsiskiria. 

Vienas jų – Edvinas Kratas. Jis dingsta. 

Kur? Kodėl? Kiekvienas mokinys papasakos savo įvykių versiją. 

Knyga patiks visiems paaugliams, nes bent vienas veikėjas tikrai 

primins juos pačius! Kiekvieno klasės draugo reakcija – vis kitokia. 

Mokiniai mąsto apie gyvenimą ir apie tai, kas nutiko Edvinui Kratui. 

Ar jis sugrįš? Ar pabėgo? Gal jam nutiko kažkas baisaus? 

Tai ne detektyvinė istorija – tai daugiabalsis pasakojimas apie 

paauglystę, svajones ir skaudulius, gyvenimą mokykloje, skirtingas 

asmenybes, atsidūrusias vienoje klasėje. Istorija apie tai, kaip 

priimame kitokius, kokį įspaudą mūsų gyvenime palieka kitas 

žmogus. 

Gražina: Tai antroji V. Opolskaitės knyga, kurią perskaičiau ir, nors 

buvau nusiteikusi skeptiškai, turiu pripažinti, kad iki paskutinio 

skyriaus buvo išlaikyta intriga, skaityti buvo įdomu. Mintyse lyginau 

aprašomą klasę ir personažus su savo buvusia klase. Knyga trumpa, 

vos 172 puslapių, taigi ją lengva perskaityti per pusdienį, bet 

pamąstymui apie joje aprašytas situacijas, emocijas, pasirinkimus ir 

pamokas tikrai prireiks kelių dienų.  

 

Vilija: Knyga patiko, nes taip gyvai parašyta. Skaičiau 

pasimėgaudama, nes tai 22 skirtingos paauglių istorijos, įtraukiančios 

ir nenuspėjamos. Paaugliai patys atskleidžia savo paslaptis, baimes, 

įsitikinimus ir kiekvieno požiūris vis kitoks. Knygoje akcentuojama 

ne tik patyčių tarp bendraamžių tema, o kur kas skaudžiau patiriama 

socialinė atskirtis, skurdas.  Užvertus knygą tampa dar aiškiau, kad 

labai svarbu suprasti tą, kuris yra kitoks... 
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Super klasė – MISIJA ĮMANOMA 

 

Gruodžio 22 dieną gimnazijoje vyko 10 klasių žaidynės „Super klasė – misija 

(ne)įmanoma“. Veiklas organizuoja Whatansu. Ačiū Whatansu komandai, senai 

buvo tiek daug vaikų juoko, smagių akimirkų, išdaigų, išradingumo. 

 

 

Kalėdinis krepšinis 

 

MMRG krepšinio komanda išplėšė pergalę iš Gabijos gimnazijos komandos. 

Ačiū Gabijos gimnazijai ir jų sirgaliams. Sveikinimai skrieja MMRG 

krepšininkams, sirgaliams ir mokytojui Romualdui Beišinui. 

 

Anglų kalbos pamoka Kalnėnų progimnazijoje 
 

Prieškalėdinė savaitė prasidėjo nuostabiu rytu Mažeikių Kalnėnų 

progimnazijoje. 

Šiltas priėmimas, nuostabiai išpuošta mokykla, visur tvyranti kalėdinė 

dvasia ir darbinga atmosfera puikiai nuteikė tolimesniems dienos 

darbams. Pagaliau susitikimas su šauniaisiais aštuntokais ir (Ki)Tokia 

anglų kalbos pamoka: mokytojas Louisas Higuera pristatė mokiniams 

savo gimtąją šalį – JAV, supažindino su Fulbright programa, kurį šiais 

metais švenčia 75-metį, papasakojo apie savo studijas, pomėgius, šeimos 

tradicijas, pasidalino savo šeimos istorija. Susidomėjusios vaikų akys, 

atidus mokytojo Louiso pasakojimo klausymas ir daugybė klausimų 

nepaliko abejonių, kad šioje mokykloje auga nepaprastai talentinga, 

kūrybinga ir aktyvi jaunoji karta. 

 

Ačiū Mažeikių Kalnėnų progimnazijos 

bendruomenei už įspūdingą savaitės pradžią ir 

iki kitų susitikimų! Veikla įgyvendinama 

vykdant projektą „Kokybės krepšelis“. 
 

Rita Meškienė, anglų kalbos mokytoja 

 

 

„Kaip spręsime klimato kaitos 

problemas ateities Europoje?“ 

 

 

Gruodžio 2 dieną MEPA jaunosios ambasadorės Auksė Šimkutė ir Gintarė 

Jonaitytė dalyvavo Telšių Europe Direct organizuotoje nuotolinėje Zoom 

Konferencijos dėl Europos ateities diskusijoje „Kaip spręsime klimato kaitos 

problemas ateities Europoje?“. Diskutuota apie tai , kaip ES Žaliasis kursas 

paveiks kiekvieno mūsų kasdienybę ir kokių veiksmų reikia, kad kiekvienas 

rinktumėmės tvaresnius sprendimus, kaip paskatinti Europos pavyzdžiu sekti kitas 

pasaulio šalis. Buvo įdomu ir naudinga išgirsti Europos Komisijos nario V. 

Sinkevičiaus, VU TSPMI profesorius R.Vilpišausko ir Aplinkosaugos koalicijos 

pirmininkės L. Paškevičiūtės įžvalgas. Antroje susitikimo dalyje diskusijos 

dalyviai dirbo grupėse – kiekviena grupė turėjo paminėti tris aplinkosaugos ir 

taršos problemas ir jų sprendimo būdus. Daugumos dalyvių nuomone – reikia 

didesnio visuomenės švietimo, tam reikėtų labiau panaudoti socialinius tinklus. 

 

Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja 

Svečiuojamės „Ventos“ progimnazijoje 

Gruodžio 15 dieną kartu su anglų kalbos mokytoju Louis Higuera, Ugne, Amelija, 

Karolina, Aiste ir Luku (1e klasė) lankėmės Mažeikių „Ventos“ progimnazijoje. 

Susitikime su aštuntokais kalbėjome, kaip mūsų gimnazijoje mokoma/mokomasi 

anglų kalbos, pristatėme ir padėjome išbandyti skaitmeninę mokymo/mokymosi 

platformą – Quizlet, mokytojas Louis papasakojo apie save, JAV ir Fulbright 

programą, atsakė į vaikų ir mokytojų klausimus. 

Ačiū Mažeikių „Ventos“ progimnazijos direktorei, anglų kalbos mokytojoms ir 

aštuntokams už šiltą priėmimą. 

 
 

 
Rita Meškienė,  

anglų kalbos mokytoja 
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1948 m. gruodžio 10 d. JTO Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę 

žmogaus teisių deklaraciją. Tai buvo pirmasis istorijoje tarptautinis 

dokumentas visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo 

turi vienodas teises ir laisves. Pažymėdamos šį ypatingą įvykį žmogaus 

teisių istorijoje, JT gruodžio 10-tąją 1950 m. paskelbė Žmogaus teisių 

diena. Lietuvoje šį diena į atmintinų dienų sąrašą LR Seimo sprendimu 

įrašyta 1997 m. 

Gimnazistai Žmogaus teisių dieną paminėjo organizuodami įvairias 

veiklas per istorijos ir pilietiškumo ugdymo pamokas. Apie tai, kad dar 

daug kur pasaulyje šiuo metu žmonės dar turi kovoti, kad būtų 

pripažįstamos ir gerbiamos jų teisės, apie 2021 m. Sacharovo premijos 

laureatą Aleksejų Navalną, diskutavo 2d klasės gimnazistai. 1e klasės 

gimnazistai žmogaus teisių istoriją prisiminė dalyvaudami kahoot 

viktorinoje „Gruodžio 10 diena – Žmogaus teisių diena“. 2b klasės 

mokiniai pristatė projektinius darbus apie Visuotinę žmogaus teisių 

deklaraciją, ES žmogaus teisių politiką, Europos Žmogaus Teisių 

Teismą, apžvelgė žmogaus teisių raidos istoriją nuo antikos iki dabar. 

 

 Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja 

 

3c klasė dalyvavo Geros savijautos programoje „Pažink 

save per judesį“, kurioje mokėsi atpažinti ir išreikšti 

save per kūną, ugdėsi komunikacijos komandoje 

įgūdžius, išmoko labiau reflektuoti savo patirtis. 

Programą vedė geštalto psichoterapeutė Inga Motuzaitė. 

Jūratė Pivariūnienė, gimnazijos psichologė 

 

Gruodžio 22 dieną 2f klasės mokiniai įsiruošė į kelionę aplink pasaulį. 

„Aplankėme“ Indoneziją, Peru, Boliviją, Velykų salas, susipažinome 

su tų kraštų gamta, kultūra. Mus lydėjo patyrusi gidė, įmonės 

„Kelionių namai“ direktorė Rita Šemelytė. Šaunuoliai mūsų 

gimnazistai, pasibaigus kelionei dar pusvalandį iš ekrano nepaleido 

kelionės vedlės, užduodami įvairių klausimų. 

 

Algirdas Vilkas, biologijos mokytojas   

 

 

(Ki)Tokia 3A geografijos pamoka 

Grįžo į 308 kabinetą Edgaras Narkus su dalele Prancūzijos ir pirma studentiška 

patirtimi.  

Deimantė Mirončikaitė pasėjo Azijos studijų žavesį apie Kiniją, Japoniją, Šiaurės ir 

Pietų Korėjas.  

 

Dainius Stasys, geografijos mokytojas 

Gruodžio 22 dieną  3B ekonomikos gimnazistai turėjo unikalią galimybę išklausyti studijų ir 

studentiško gyvenimo patirčių  Kiek nuoširdaus bendravimo, patarimų! 

Ačiū jums mūsų alumni LLCN – architecktural technologies construction management Aalborg, 

(Danija) studentei Jotautei Vasiliauskaitei ir Osvaldai Mickutei – Vilniaus dailės akademijos 

Fotografijos ir medijų meno animatorei (bakalauras). 

Rima Meldaikienė, ekonomikos mokytoja 
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Gruodžio 16 dieną būrelis Pavasario progimnazijos aštuntokų 

kartu su savo mokytoja Žydrūne Venciuvienė lankėsi mūsų 

gimnazijoje. Mokiniai antro aukšto foje išmaniajame ekrane 

susipažino su mokyklos istorija, apžiūrėjo gimnazijos erdves, 

stebėjo akies trimatį vaizdą, iš arti pažvelgė į žmogaus vidaus 

organus, na o mūsų STEAM laboratorijoje atliko praktinį 

darbą - mikroskopavo burnos epitelio ląsteles. Dėkingi esame 

šauniems būsimiems gimnazistams ir jų mokytojai. 

 

Algirdas Vilkas, Lina Vičiulienė, biologijos mokytojai 

 

Jeigu aš galėjau – gali ir tu! 

Gruodžio 23 dieną gimnazistai susitikio su renginių 

vedėju Remigijumi Žiogu. 
 

 
 

STEAM LABORATORIJOS NAUJIENOS 
 

Fizikos pamoka socialiniams partneriams 

 

Gruodžio 10 d. gimnazijoje 

svečiavosi mūsų socialiniai 

partneriai – Mažeikių 

Kalnėnų progimnazijos 8-

okai, jų chemijos mokytoja 

Snieguolė Vitkevičienė, 

fizikos mokytojas Rimantas 

Petrulis ir pavaduotoja 

ugdymui Ada Staigvilienė. 

Gimnazijos mokinių taryba 

svečius supažindino su mokyklos erdvėmis, o 

mokytojos Vitalija Plonienė, Rasa Puplauskienė ir 

Vilma Riaukienė mokiniams rodė „magiškus“ 

fizikinius ekperimentus-demonstracijas, organizavo 

tiriamuosius darbus STEAM laboratorijoje ir fizikos 

kabinete. Veikla įgyvendinama vykdant projektą 

„Kokybės krepšelis“. 

 

Mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas KTU laboratorijose 

 

MMRG mokytojų ir mokinių 

grupė gruodžio 7 d., svečiavosi 

KTU Cheminės technologijos, 

Matematikos ir gamtos mokslų 

fakultetuose. Chemikų komanda 

sintetino kvapiuosius esterius ir 

mokėsi titruoti. Išklausė trumpą 

paskaitą „Ekologiško ramunėlių 

kremo gamyba“ Inžinerinių procesų valdymo laboratorijoje. 

Fizikų komanda klausė paskaitos „Energija. Energijos mainai“, 

stebėjo fizikos demonstracijas, lankėsi Fizikos katedros 

muziejuje, dirbdami grupėse tyrė išorinio fotoefekto dėsnius, 

nustatė Briusterio kampą, atliko kokybinę spektrinę analizę, 

stebėjo lazerio šviesos difrakciją, tyrė tiesinę difrakcinę gardelę ir 

šiluminį spinduliavimą Bendrosios fizikos laboratorijoje. 

KTU dėstytojai džiaugėsi smalsiais gimnazistais ir besitęsiančiu 

bendradarbiavimu. Mokytojos Audronė Čekytė, Aistė 

Daubarienė, Vilma Riaukienė.  
Dailės pamokose tautodailės pažinimas ir tyrinėjimas vyksta nuolat. Pamokose sulaukiame 

nemažai amatininkų, tautodailininkų demonstruojančių savo darbus, mokančių savo amato 

subtilybių. Šį kartą dailės 3A kurso pamokose sulaukėme puikios viešnios, tautodailės tradicijų 

puoselėtojos Onutės Venslovienės. Ji pasidalino išsamia informacija apie šiaudinius sodus, 

pademonstravo jų pavyzdžius ir praktinėje veikloje mokė sodų rišimo iš šiaudelių paslapčių. 

Mokiniai buvo sužavėti edukacine veikla ir laukia tęsinio. Ačiū Onutei Venslovienei už dovaną 

gimnazijai. Jos autorinis darbas, puikus šiaudinis sodas, papuošė dailės kabinetą.  

Asta Milėškienė, dailės mokytoja 
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2021 metais laimėję prizines vietas rajoninėse olimpiadose ir respublikiniuose konkursuose 

 

          

           

           
 

 
Baigiasi dar vieni metai. Tai buvo ypatingas laikas, dienos neretai atrodė ilgos, užpildytos neregėtais iššūkiais ir 

atkakliu darbu. Tik pasitikėdami savimi ir veikdami drauge, mes visada būsime stipresni ir eisime į priekį.  

 

Kūčių vakarą išgyvename mums brangių žmonių artumą, dalydamiesi su jais dvasios šiluma.  

 

Kalėdų šventė pakylėja mus nuo darbais ir rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie amžinųjų vertybių.  

 

Tegul Jūsų namuose nepritrūksta jaukumo ir žmogiškosios šilumos, džiaugsmo ir ramybės.  

 

Tegul Šv. Kalėdų šventė šiemet būna ypatingai prasminga, o namuose ir mintyse sklinda ramybė. 

 

    Viltingai žvelkite į ateinančius metus, tebūnie jie dar sėkmingesni!  

 

 
 

ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA 
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 
Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja 


