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    Cognosce te ipsum (Cicéro) 

 

                                                          
 

Sekmadienį minėsime Motinos dieną. Vieni skubės 

pas mamas jų apkabinti ir pasveikinti, kažkam teks tik 

žvakutę uždegti. 

 

Toks yra gyvenimo ratas, kai karta po kartos moterys 

tampa mamomis, močiutėmis, promočiutėmis, savo 

gyvenimo išmintį ir patirtį skuba perduoti savo 

atžaloms, džiaugtis, rūpintis ir nerimauti dėl jų ateities. 

 

Gerbiamosios mūsų gimnazijos bendruomenės 

mamos, močiutės, promočiutės, 

 

Sveikiname Jus su mamos diena, linkime visada 

skleisti šilumą ir išmintį.  

Būkit laimingos! 
 

  

 

Gamtoje yra šventas ir 

pranašiškas ženklas, 

Ryškiai pažymėtas 

šimtmečius! 

Gražiausia iš moterų - 

Moteris su vaiku ant rankų! 

Tegul saulė jai visada ploja 

Taigi ji gyvens šimtmečius, 

Gražiausia iš moterų - 

Moteris su vaiku ant rankų. 
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SVEIKINAME OLIMPIADŲ, KONKURSŲ LAIMĖTOJUS 

Laimėjimas jaunųjų filologų konkurse 

Gimnazistės Aida Drazdauskaitė 2a kl. 

ir Gabija Okeana Griciūtė 1b kl. buvo 

atrinktos į 54-ąjį Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkurso šalies etapą, 

kur dalyvavo vertimų sekcijoje, 

vertimuose iš vokiečių kalbos. Aida 

pelnė trečiojo laipsnio diplomą už gerą 

vertimą, o Gabija Okeana – pagyrimo 

raštą. Mokytojos Loreta  Končiuvienė, 

Sonata Chriščinavičienė ir Ona Kelpšienė. 

 

Gabija Okeana Griciūtė 1b dalyvavo Vokietijos 

ambasados Vilniuje organizuotame konkurse 

“Deutschland erleben”. Jos darbas buvo įvertinkas 

labai gerai. Gabija Okeana laimėjo keturių savaičių 

trukmės prestižinius vokiečių kalbos ir kultūros kursus 

Vokietijoje. Dalyviai turėjo kūrybingai pristatyti 

vokiečių asmenybę, kuri juos įkvepia. Gabija Okeana 

pristatė Vokietijos vaikiškų knygų autorių Otfrydą 

Proislerį. Labai džiaugiamės ir sveikiname Gabiją 

Okeaną ir jos vokiečių kalbos mokytoją Loretą 

Končiuvienę. 

 

Balandžio 13 d. įvyko ilgai lauktas jau 

10-ojo Mažeikių Gabijos gimnazijos 

organizuojamo protmūšio sezono 

finalas. Jame susirungė keturios 

stipriausios, visą šio sezono žaidimų 

kelią perėjusios komandos. Finale 

sėkmingai dalyvavo ir mūsų gimnazijos 

komanda „Optimizuotos smegenys“ (2b 

klasės mokiniai Edvinas Ivanovas, 

Lukas Buinickas, Dovydas Čiuta, Rokas 

Slančiauskas, 2a klasės mokinė Konstancija Kėvišaitė ir 3e klasės mokinė 

Brigita Bertulytė) – ji tapo jubiliejinio protmūšio sezono vicečempione! 

 

Sveikiname Luką Janušą 1e kl., 

laimėjusį I vietą respublikiniame 

ekonomikos ir finansinio 

raštingumo konkurse „ISM 

FLOW“. Konkurse, 

reikalaujančiame itin gerų 

ekonomikos, finansų, verslo ir 

matematikos žinių, Lukas pelnė 

maksimalų įvertinimą tarp 

Respublikos devintokų. 

Ekonomikos ir verslumo mokytoja Rima Meldaikienė 

Žingeidus, uolus, puikaus kritinio ir loginio 

mąstymo gimnazistas Žygimantas Pudžiuvis 

1d klasės mokinys, kovo 31 – balandžio 2 d., 

vienintelis Mažeikių rajono gimnazijų 

pirmokas, buvo pakviestas į Vilnių, kur 

dalyvavo VDU Švietimo akademijoje 

vykusioje 69-ojoje Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiadoje. Žygimantas sėkmingai 

demonstravo teorines fizikos žinias, praktinius 

gebėjimus ir įgūdžius. Vaikinas pakviestas 

papildomai ugdytis intelektualiai gabiausių Lietuvos mokinių ,,Fizikos 

olimpo“ mokykloje. Didžiulė laimė ugdyti gimnazistą, atveriant vieno iš 

fundamentaliausių – fizikos mokslo klodus. 

Vilma Riaukienė, fizikos mokytoja 

 

Žygimantas Pudžiuvis kovo 5 d. dalyvavo KTU Matematikos ir gamtos 

mokslų fakulteto organizuojamame Nacionaliniame prof. K. Baršausko 

fizikos konkurse ir užėmė garbingą 5-ąją vietą. 

Rokas Slančiauskas, 2b kl. 

respublikinėje užsienio 

kalbos (rusų) olimpiadoje 

laimėjo trečią vietą ir pelnė 

specialų apdovanojimą už 

meninį skaitymą. 
Mokytoja Laima Novakienė. 

 

 

Joris Šarpnickas 1b kl., sėkmingai 

įveikęs regioninį ekonomikos ir 

verslo olimpiados etapą, pakviestas 

atstovauti gimnazijai ir Mažeikiams 

respublikiniame olimpiados etape. 

Linkime sėkmės Joriui ir jo 

mokytojai Rimai Meldaikienei, 

ruošiantis naujam iššūkiui.  

 

 

 

  

 

 (Ki)Tokios geografijos pamokos 

1c klasės mokiniai atliko geografijos 

tiriamąjį darbą „Kartografuojame savo 

gyvenamąją aplinką“. Pasirinkta Laisvės g. 

ir jos objektai. Tuščiuose žemėlapiuose 

mokiniai žymėjo pastatus pagal funkcijas, 

gatves, želdinius. Gavosi spalvingi ir 

informatyvūs darbai. Džiaugiuosi mokinių 

aktyvumu ir įsitraukimu į veiklą.  

Birutė Gudauskienė, geografijos mokytoja  
 

Baigėsi 1–2 klasių tinklinio varžybos. 

Naudingiausia turnyro žaidėja buvo 

pripažinta 1b klasės žaidėja Ugnė 

Miknytė. Gimnazistė apdovanota varžybų 

rėmėjo Mika&CO įsteigtu prizu – 

vardiniais marškinėliais.  

Pirmą vietą iškovojo 1b klasės komanda - 

Ugnė Miknytė, Joris Šarpnickas, Nojus 

Grigaitis, Taurius Žukauskas, Nandas 

Šrederis, Lukas Šimkevičius. 

Antrą vietą užėmė 2d, o trečią vietą – 2e 

klasė.  
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PSICHOLOGO SKILTIS 
 

 

Noriu ir galiu būti savimi 
Tai, kas anksčiau buvo savaime suprantami dalykai: noras planuoti ateitį, 

aktyviai gyventi kasdienybėje, šypsotis, norėti ir galėti, šiandien jau tampa 

iššūkiu.  Terminai, paprasti žodžiai šios dienos kontekste gali įgyti kitą prasmę, 

priversti suklusti, paskatinti mus „pasimatuoti“ vakar visai neaktualias situacijas. 

Pastaruoju metu gana dažnai fiksuojamos panikos atakos, kurias išgyvena jauni 

žmonės. Nerimą patiria skirtingo amžiaus jaunuoliai – tiek merginos, tiek 

vaikinai. Panikos atakos gali bauginti, neleisti normaliai gyventi, bet yra būdų, 

kurie padės jų išvengti. Plačiau  skaitykite čia: 

https://galingi.lt/nerimo-ir-panikos-sutrikimas/12-budu-kaip-gydyti-panikos-

ataka-be-vaistu/ 

Gynybos mechanizmai bando apsaugoti mus nuo negatyvo aplinkoje. Keletas iš jų: 

1. Išstūmimas – tai nevalingas procesas, kurio metu į pasąmonę išstumiamos nepriimtinos mintys, geiduliai ir 

jausmai. Pvz., nenorime girdėti, matyti ir komentuoti smurtinio turinio vaizdų ir tekstų. 

2. Regresijos mechanizmas pasireiškia tuo, kad nesąmoningai siekiama grįžti į ankstesnį prisitaikymo lygį, 

leidžiantį patenkinti troškimus. Norėtume sugrįžti į nerūpestingą vaikystę, nes už viską buvo atsakingi tėvai. 

3. Projekcija – kai žmogus kitam asmeniui ar objektui perkelia savo mintis, jausmus, motyvus ir troškimus, kuriuos 

savo paties sąmonėje atmeta. Savo trūkumams esame atlaidūs, bet  juos pastebime kituose. 

Daugiau informacijos rasite čia: Psichologinės gynybos mechanizmai - DELFI Gyvenimas 

Žmonės patiria įvairių didesnių ar mažesnių baimių: vieni bijo vorų ar varlių, kiti 

– tamsos ar žmonių, treti – aukščio ar viešo kalbėjimo ir t.t. Mes galime priimti ir 

susigyventi su išgąsčiu, bet jei jis trukdo kokybiškam  gyvenimui, privalome su 

juo kovoti ir jį nugalėti. Kiekviena baimė turi atskirus įveikimo būdus, kuriuos 

galima aptarti su psichologu arba susirasti informacijos internete, knygose. 

Plačiau skaitykite čia: Kaip įveikti baimę: 10 praktinių būdų (lrytas.lt) 

Kiekvienas iš mūsų turime ne tik baimių, bet ir vidinių bei išorinių priešų. 

Vidiniai žmonijos priešai: pyktis, pavydas, neapykanta, beviltiškumas ir t.t. 

Išoriniai priešai linki mums blogo, trukdo patirti sėkmę, nuvilia ir kritikuoja.  Ar 

priešas gali būti naudingas? Taip, tik reikia  susimąstyti, kokie priešai gyvena 

tavyje ir šalia tavęs? Kai atrasi ir suprasi, įvardinsi juos, gyvenimas įgaus visai 

kitas spalvas. 

Kiek daug visko vyksta mumyse ir su mumis. Psichologinis atsparumas padeda 

siekti pergalių kovojant su savimi, įveikiant ydas, trūkumus, priklausomybes. 

Drąsa, draugiškumas, ištvermė, ryžtas, pasitikėjimas, noras padėti, meilė, 

supratingumas – tai tik keletas savybių, kurios padeda mums sutarti ir susitarti su 

savimi, su artimaisiais, su aplinka.  

Todėl kiekvienas iš mūsų leiskime 

sau pasakyti: noriu ir galiu BŪTI 

SAVIMI,  o tada daryti, nes viskas 

pasidaro darymo būdu.  

 

 

Gimnazijos psichologė Jūratė Pivariūnienė rekomenduoja norėti ir galėti BŪTI SAVIMI. 
 

  
 (Ki)tokios lietuvių kalbos ir literatūros pamokos 3d klasės mokiniams.  

Vaižganto „Nebylys“, režisuotas J. Vaitkaus, nė vieno nepaliko abejingo: dvilypė 

žmogaus prigimtis, kaltės našta atskleista per ryškias teatrines metaforas. 

Ne tik spektaklis, bet ir pavaikščiojimas po saulėtą miestą, priešspektaklinė kava 

pakylėjo nuo kasdienybės. 

 Ona Kelpšienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  
 

https://galingi.lt/nerimo-ir-panikos-sutrikimas/12-budu-kaip-gydyti-panikos-ataka-be-vaistu/
https://galingi.lt/nerimo-ir-panikos-sutrikimas/12-budu-kaip-gydyti-panikos-ataka-be-vaistu/
https://www.delfi.lt/gyvenimas/psichologija/psichologines-gynybos-mechanizmai.d?id=61156591
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/psichologija/2020/09/20/news/kaip-iveikti-baime-10-praktiniu-budu-16386623
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BIBLIOTEKININKŲ SKILTIS 
 

Šiomis dienomis girdime daug informacijos apie karą Ukrainoje, o kartu patiriame ir nuolatinę įtampą, kuri kartais perauga į baimę, o 

kartais atvirkščiai – įžiebia drąsą ir viltį. Psichologai ragina žmones palaikyti įprastą dienotvarkę, užsiimti įvairiomis veiklomis, kad 

pailsintų pervargusią psichiką. Tad kaip pasielgti? 

Literatūra visais laikais buvo būdas pažinti pasaulį, išgyventi įvairias emocijas, persikelti į kitą dimensiją ir rasti vilties. Tad, jei nors 

keletui valandų tai padės nurimti, įkvėps motyvacijos kažką daryti, o galbūt paskatins nusišypsoti ar išsiverkti, pamėginkime skaityti 

knygas... Šį kartą jums rekomenduojame Janet Skeslien Charles „Biblioteka Paryžiuje“ ir Sally Rooney „Normalūs žmonės“. 

 

„Tik knygos pasižymi mistiniu gebėjimu 

parodyti pasaulį kitų žmonių akimis. 

Biblioteka – tai kultūras jungiantis knygų 

tiltas.“ / „ Biblioteka Paryžiuje“ 

 

Vilija: Kiekvienai knygai yra savas 

laikas. Iš patirties galiu pasakyti, kad vienu gyvenimo momentu 

knyga gali visiškai „neužkabinti“, o kitu – labai patikti. Knygą 

pradėjau skaityti dar sausio mėnesį, skaičiau lėtai – tik po keletą 

puslapių per savaitę, vis padėdavau į šalį, kitą vakarą vėl 

bandydavau... Viskas pasikeitė po vasario 24 dienos įvykių. Tada 

knygoje pasakojama istorija taip įtraukė, kad ją perskaičiau per 

pusdienį.  

1939 metų Paryžius. Dvidešimtmetė Odilė dievina knygas, nes 

tik jomis gali besąlygiškai pasikliauti. Nors gyvena su šeima 

viskuo aprūpintuose namuose, ji anksti supranta, kad turi mokytis 

tapti nepriklausoma. Mergina įsidarbina amerikiečių bibliotekoje, 

kurią pamėgo dar vaikystėje. Odilė išgyvena ypatingus laikus: 

naujos draugystės, mėgstamas darbas, pirmoji meilė. Deja, naujo 

gyvenimo užuomazgos vyksta tuo pačiu metu, kai prasideda viena 

baisiausių visų laikų tragedijų... 

1983 metų Froidas, Montanos valstija Amerikoje. Dvylikametė 

Lilė gyvena bendruomenėje, kurioje visi vieni kitus pažįsta. Čia 

nevyksta nieko įdomaus. Ypatinga Lilei atrodo tik jos 

paslaptingoji kaimynė Odilė – brandaus amžiaus paryžietė, kurią 

apkalbinėja visas miestelis. Mamos netektį išgyvenančios Lilės 

dienos apsiverčia aukštyn kojomis, kai ji supranta, kad skausmą 

sumažinti jai padės knygos. 

Romane rašoma apie tikrai egzistuojančią biblioteką. Paryžiaus 

amerikiečių biblioteka veikė per visą Antrąjį pasaulinį karą ir 

nebuvo šiaip sau eilinė biblioteka. Tai buvo namai. Namai 

keliems darbuotojams, kurie atsisakė juos palikti net tada, kai tai 

tapo pernelyg pavojinga. Nacių okupacijos laikais biblioteka 

palaikė paryžiečių, į karo veiksmus išsiųstų kareivių ir kitų 

žmonių dvasią. 

Manau, kad dabartiniu laikotarpiu ši knyga tobula! Ją turėtų 

perskaityti kiekvienas, mylintis knygas, biblioteką ir 

besidomintis istorija. Be to, šioje knygoje tikrai rasite daug 

informacijos ir net rekomendacijų skaitytojams. 

 

Pakalbinome šios knygos skaitytoją Gabrielę (4b) 

 

Kodėl rinkaisi būtent šią knygą? 

Ši knyga - kaip iššūkis. Draugai žino, kad man patinka 

skaityti, todėl vienos pertraukos metu parinko atsitiktinę knygą, 

kurią turiu BŪTINAI perskaityti iki galo ir papasakoti apie ją 

savo draugams.  

Kada skaitai, kokiu metu? 

Man labai patinka knygos. Patinka jas liesti, vartyti, todėl 

galiu skaityti bet kuriuo paros metu, bet kurioje vietoje, 

nesvarbu,  ar tai triukšminga patalpa, ar tyli biblioteka. Būna 

savaičių, kada skaitau knygą po knygos, bet pasitaiko ir 

mėnesių, kada  neperskaitau nei vienos knygos.  

Trumpai papasakok, apie ką ši knyga. 

Ši knyga apie amerikiečių biblioteką Paryžiuje ir jos drąsius 

darbuotojus Antrojo pasaulinio karo metais. Taip pat kalbama 

apie knygos galią katastrofų metu. Pasakojama iš kelių 

laikotarpių, asmenų perspektyvos. Tikrais faktais paremtas 

romanas nukelia skaitytoją į įvykius, vykstančius karo ir pokario 

metu, pasakojama apie draugystę ir skaudžius patyrimus. 

Ar rekomenduotum kitiems knygą perskaityti ? Kodėl? 

Nors dar knygos iki galo neperskaičiau, rekomenduoju ją 

perskaityti tiems, kurie randa prieglobstį ir nusiraminimą 

knygose, nes būtent apie tai ir yra šis romanas. 

 

„Juokinga, pasakė jis, priimi 

sprendimą, nes tau patinka žmogus, 

o nuo to pasikeičia visas tavo 

gyvenimas. Tikriausiai esame tokio 

amžiaus, kai maži pasirinkimai gali 

daug ką nulemti. Bet tu apskritai 

padarei man labai gerą įtaką, 

manau, tikrai tapau geresniu 

žmogumi. Ačiū tau.“/ „Normalūs 

žmonės“ 

Taigi, kas jie, normalūs žmonės? S. Rooney skaitytoją 

panardinta į romantišką, o kartu neurotišką šių dienų meilės 

istoriją, vykstančią tarp dviejų vienišių jaunuolių Marianos ir 

Konelio. Romanas sudurstytas iš įvairių gyvenimiškų situacijų, 

fragmentų, kurie įvyksta per keturis Marianos ir Konelio gyvenimo 

metus, pradedant baigiamaisiais metais vidurinėje mokykloje, tęsiant 

studijų metais abiems besimokant tame pačiame universitete. 

Jaunų žmonių perėjimas į suaugusiųjų pasaulį yra sudėtingas – 

reikia daug drąsos priimti save, savo ydas. To mokosi knygos herojai, 

kartais vienas kitą įskaudindami, bet kartu ir būdami vienas kitam 

užuovėja. Mariana gyvena dideliame baltame name, į kurį veda 

nuosavas keliukas, o Konelio mama dirba jame valytoja, bet niekas 

nesusieja šių dviejų faktų. Mokykloje Konelis yra populiarus ir visų 

mėgstamas, o Mariana – vienišė, karčios patirties išmokyta laikytis 

atokiai nuo bendramokslių.  
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Gražina:  

Skaičiau šią knygą be išankstinio nusistatymo ir 

net nežinodama, kad ji labai populiari. Mane 

šokiravo neatitikimas tarp knygos pavadinimo ir jos 

turinio, nes man knygoje vaizduojami jauni žmonės, 

kurie myli vienas kitą, bet emociškai kankina, 

neatrodė normalūs. Santykiai, kurie niekur neveda, 

santykiai kurie skaudina... kam juos tęsti?  

Gimnazijos bibliotekoje turime ir lietuvišką, ir 

anglišką knygos versijas, ji gana populiari tarp 

skaitytojų ir  daugumai jų knyga patiko. Vadinasi, 

tai jaunų žmonių dėmesio vertas romanas. 

Vilija: 

„Normalūs žmonės“ pasakoja apie tai, koks svarbus yra ryšys tarp vaikų ir 

tėvų, o gal net plačiau – tarp žmonių. Tai pasakojimas apie kalbėjimosi, artimo 

bendravimo svarbą. Istorija papasakota lengvai, kartu yra persmelkta ironijos 

ir lengvos melancholijos. Svarbiausia knygos žinutė, mano manymu, yra tokia: 

normaliems žmonėms normalu turėti problemų. 

Ši knyga puikiai įrodo, jog kartais mažai pažįstamas žmogus gali gyvenimą 

pakeisti neatpažįstamai. Buvo taip gera skaityti, jog, nepaisant visų likimo 

išbandymų, Mariana ir Konelis surasdavo kelią pas vienas kitą. Šioje knygoje 

nerasite tipiško meilės vaizdavimo, čia meilė šiek tiek kitokia, bet tikrai ne ką 

mažiau jaudinanti. Svarbu, jog tai nėra tiesiog papasakota istorija, tai išjausta 

istorija.  
 

Man atrodo, kad „Normalūs žmonės“ pasakoja apie dvi pagrindines stadijas, kaip išlikti mokykloje : gali tapti arba Koneliu, arba 

Mariana. Vienu atveju lieki ištikimas sau, tačiau atstumtas dėl išskirtinumo, kitu – išduodi save, sumoki didelę kainą už populiarumą, 

vėliau dar ilgai kenti ir sunkiu darbu bandai atkapstyti tikrąjį save.  

Tai puiki knyga jaunimui, paliečianti begalę aktualių socialinių temų. Man regis, jog taip perduodama svarbi žinutė paaugliams – 

mokyklos gyvenime visai nesvarbios intrigos ir hierarchija. Nepalyginamai svarbiau yra nepamesti savęs. 

 

(KI)TOKIOS PAMOKOS, RENGINIAI, SUSITIKIMAI 

 

Jaunieji ambasadoriai Aistė, 

Auksė, Neda, Gintarė, Kamilė ir 

Lukas atsakingai pasiruošė šiam 

susitikimui – pristatė MEPA 

veiklas, pravedė interaktyvią 

viktoriną apie ES istoriją, Europos 

Parlamento atsaką Ukrainos kare, 

apdovanojo viktorinos 

nugalėtojus. Jaunieji ambasadoriai 

pakvietė Senamiesčio progimnazijos moksleivius prisijungti prie jų 

organizuojamos akcijos „Švęskime Europos dieną kartu“. Už galimybę 

pabendrauti su šeštokais ir septintokais, MEPA jaunieji ambasadoriai 

nuoširdžiai dėkoja Senamiesčio progimnazijos istorijos mokytojai Sonatai 

Končiuvienei. 

Balandžio 8 d. geografijos mokytojas Dainius 

Stasys pravedė geografijos-pasaulio pažinimo 

pamoką „Dienos ir nakties kaita“ Mažeikių 

Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje 1b 

klasėje. 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

Mokomės bendraudami, atvira širdimi pasauliui… 

Balandžio 7 dieną gimnazijoje svečiavosi mūsų mokytojo Louis Higuera kolega iš Kupiškio, 

Jason Nagourney, Fulbright programos dalyvis, anglų kalbos mokytojas asistentas. 

Jaunatviški ir charizmatiški mokytojai supažindino mūsų 2d, 2b, 2e, 2f, 1b, 1e mokinius su 

Pascha – viena svarbiausių Judaizmo religinių metinių švenčių žydams. Nuotaikingai pristatė 

jos tradicijas. 

Per Paschą ir savaitę po to valgoma nerauginta duona maca, iškepta greitosiomis ir be mielių. 

Tai turėdavo priminti skubų susiruošimą kelionėn, kai faraonas pagaliau išleido izraelitus iš 

Egipto. Be to, taip būdavo paminima pirmoji duona, kepta iš naujų grūdų, praėjus keturioms 

dienoms po izraelitų įžengimo į Kanaaną. Iš pradžių Pascha būdavo švenčiama namuose, bet 

Naujojo Testamento laikais ji tapo svarbiausia maldininkų iškilme, švenčiama Jeruzalėje. 

Tradiciškai visas raugintas maistas prieš Paschą turėtu būti sudeginamas. Pirmasis, antrasis ir 

paskutinis šventės vakaras pažymimas didele vakariene, kurios tvarka griežtai reglamentuota 

tradicijų: stalo priekyje sėdi šeimos galva ir skaito Išėjimo knygos fragmentą, maldas, 

liturginių himnų rinkinį, prie stalo vykdomi žaidimai vaikams. Pagal paprotį prieš šventinės 

vakarienės pabaigą ant stalo pastatoma graži taurė su vynuogių sultimis ir paliekamos 

praviros durys. Ši taurė yra vadinama „pranašo Elijo taure“ (Mesijo šauklio). 

Šventės metu ant stalo dedamas sūrus vanduo, į jį mirkomos ir valgomos aitrios daržovės. 

Sūrus vanduo simbolizuoja vergų ašaras, o daržovių aitrumas – jų kančias. Šventė prasideda 

vyno ar midaus taurės laiminimu. Prieš valgį atliekamos rankų plovimo apeigos. 

Ačiū Louis, Jason ir, žinoma, Ritai už įdomias anglų kalbos pamokas.  
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Regioninė „eXpo 2022“ Mažeikiuose 

  
Praktinio verslumo ugdymo programa „Accelerator x“ suteikia galimybę 

mokiniams įkurti jaunąją bendrovę, kuri turi mokomosios mokinių bendrovės 

statusą ir veikia pagal akcinės bendrovės modelį. Tai edukacinis verslas, veikiantis 

realiomis rinkos sąlygomis. Mokinių mokomosios bendrovės veiklą prižiūri ir 

veiklos taisykles nustato LJA. Mokomieji renginiai „eXpo“ yra integrali mokinių 

jaunųjų bendrovių programos „Accelerator_x“ praktikos dalis. Tai viešosios 

jaunųjų bendrovių mugės, kuriose mokiniai pristato verslumo ugdymo metu 

pasiektus gebėjimus, sukurtą produktą/paslaugą, prekiauja bei praktiškai taiko 

įgytas teorines žinias. Tokios galimybės Lietuvos mokiniams buvo suteiktos 

regioninėse „eXpo“ mugėse, kurios vyko kovo – balandžio mėnesiais.  
Balandžio 15 d. keturios mūsų gimnazijos komandos dalyvavo regioninėje 

„eXpo“. Gegužės 20 d. Vilniuje vyko respublikinė mugė. Komisija nutarė, kad  I 

vietą laimėjo ir teisę vykti į sostinę gavo „Alser Zero waste“  (1e kl.) komanda. II 

vieta atiteko „STAR“ komandai – svečiams iš Ukmergės J. Basanavičiaus 

gimnazijos,  III vieta skirta  mūsų gimnazisčių JB ,,ViruVi“ komandai.  
Esame dėkingi verslo įmonėms, kurios rėmė renginį ir įsteigė nominacijas. 

Dėkojame Mažeikių rajono savivaldybei, „HOTremos“, „Vigestos“, „Unilever“, 

„BNI Venta“,  „Edzaro“, „Versli LT“, „SEB“, „MobiLAB“ kolektyvams.  
Rėmėjų nominacijos:  
„Alumni lyderystė“ – Gvidas Šarkis, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija;  
Startuoliškiausia jaunoji bendrovė – „STAR“, Ukmergės Jono Basanavičiaus 

gimnazija;  
Komandinio darbo pavyzdys – „Alser Zero waste“, Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazija;  
Inovatyviausia verslo idėja – „ViruVi“,  Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazija;  
Geriausias marketingo sprendimas – „Dovana“, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ 

progimnazija;  
Didžiausias eksporto potencialas – „Daugiažiedė“, Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazija;  
Socialiai atsakinga jaunoji bendrovė –  „Saja“ Ukmergės Jono Basanavičiaus 

gimnazija;  
Tvariausia jaunoji bendrovė –  „TJTS“ Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija;  
Kūrybiškiausia jaunoji bendrovė – „ISSA“ Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazija.  
  
Renginį savo dainomis papuošė MMRG vaikinų ansamblis „BROS“ ir 

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos auklėtiniai Gabija Okeana Griciūtė 

bei Ernestas Skališius. Šventinę nuotaiką kūrė šokio studijos ,,Spindulys“ jaunieji 

šokėjai.  
Rima Meldaikienė,  ekonomikos ir verslumo mokytoja 

  

Balandžio 15 dieną gimnazijose lankėsi istorikas ir 

rašytojas, sporto komentatorius Robertas Petrauskas. 

Apsilankymo tikslas – jo naujausios, dvejus metus rašytos 

knygos „Poltava“ pristatymas.  

Gimnazistams, mokytojams bei į susitikimus atvykusiems 

istorija besidomintiems mažeikiškiams R. Petrauskas ne tik 

pristatė knygą, bet ir „nukėlė“ į XVIII amžiaus pradžią, 

papasakojo apie Šiaurės karo mūšį, Ukrainos istoriją. 
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Gimnazistų išvyka 

Paskutinis balandžio mėnesio penktadienis išskirtinis 2a 

ir 3b kl. mokiniams – išvykome į padavimais ir 

legendomis apipintą, įstabia gamta užburiantį ir iškilių 

kūrėjų išauginusį Anykščių kraštą. Jono Biliūno 

sodyboje gilinome literatūros žinias, laimės sampratą 

aiškinomės užkopę į Laimės žiburį, gėrėjomės pušyno 

grožiu vaikštinėdami po Antano Baranausko apdainuotą 

Anykščių šilelį bei pušų viršūnes siekėme eidami 

Medžių lajų taku, matematikos žinias pritaikėme 

spręsdami A. Baranausko uždavinį, o dar likusią energiją 

išnaudojome leisdamiesi vasaros rogutėmis. Sprogstantis 

pavasaris šiandien mums dovanojo saulėtą dangų, tyrą 

pušyno orą ir puikią draugiją!  

Sonata Chriščinavičienė ir Stasys Dambrauskas, klasių 

kuratoriai  

 

(Ki)Tokios pamokos. 

Balandžio 15 dieną švenčiama Pasaulinė kvantinė diena! 

1d ir 1a klasės gimnazistai per fizikos pamokas klausė 

paskaitos apie kvantinę fiziką, atsakinėjo į mokslininkų 

klausimus ir kantriai stebėjo meno konkurso finalą, 

kuriame dalyvavo Samanta Misevičiūtė (2e) ir Karina 

Tarutytė (2f).  

,,Kvantinės fizikos mokslininkai“ kategorijoje Karinos 

darbas pelnė 3 vietą.  

Džiugu, kad gimnazisčių darbai bus rodomi ir aptariami 

per LRT plius Mokslo sriubos laidą rubrikoje ,,Fizika 

prie kavos”, eksponuojami Fizinių ir technologijos 

mokslų centre. 

Vilma Riaukienė, fizikos mokytoja  

 

Gimnazijos STEAM laboratorijoje vyko seminaras 

projekto „Gamtos mokslų ugdymo stiprinimas 

sinchronizuojant praktines, teorines ir virtualias 

aplinkas“ dalyviams – Mažeikių rajono Židikų Marijos 

Pečkauskaitės, Kretingos rajono Vydmantų, Skuodo 

rajono Ylakių, Mosėdžio gimnazijoms, Telšių rajono 

Nevarėnų pagrindinės mokyklos mokytojų komandoms. 

Už bendradarbiavimą ir patirties sklaidą dėkojame 

biologijos mokytojai Linai Vičiulienei ir chemijos 

mokytojai Aistei Daubarienei. 
 

    

Žemės dienos minėjimo renginių ciklą baigėme 

susitikimu su Ventos regioninio parko vyr. ekologu, 

laikinai einančiu direktoriaus pareigas Nerijumi 

Gudmonu ir vyr. specialistu Ramūnu Dulinskiu. Svečiai 

gimnazistus supažindino su parko gamtinėmis 

vertybėmis, vykdomais projektais, taip pat pasakojo apie 

iki šiol dar randamas fosilijas, parodė čia senovėje 

gyvenusių kuršių ir žiemgalių kovos įrankius, 

papuošalus, kaip titnagu įžiebti ugnį. Buvo įdomu ir 

naudinga.  

Dėkojame biologijos mokytojui Algirdui Vilkui už 

surengtą susitikimą. 
 

 

ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA 
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

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


