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    Cognosce te ipsum (Cicéro) 

 

 
 

Mūsų Humanitarų akademijos kvietimu 

dalyvavau prasmingame renginyje –  

poezijos vakare. Prisipažinsiu, labai 

nedrąsiai įsitraukiau į organizatorių 

sugalvotas užduotis – pasakoti apie save 

eilėmis, išsakyti  išgyvenimus ir 

būsenas  pasinaudojant regėjimu, 

klausa, uosle. Netikėtai jautrūs buvo 

mūsų žodžiai tą vakarą. Jie jaudino, 

gydė, ramino ir teikė vilties.  

Susitelkimo ir ramybės reikia bet kuriame gyvenimo etape, tačiau 

šiandien visa tai įgyja išskirtinės vertės. Kad ir kas būtų, mes 

gyvename ir dirbame, mokomės ir kuriame planus, svajojame. 

Gal tik prie savo troškimų pridedame svarbiausią, kuris iki šiol 

neskambėjo taip realistiškai ir skaudžiai, – ramios padangės, 

įprastos kasdienybės, taikos... 

 

Mūsų gimnazijos šeima pagausėjo, supratome: šalia kiekvieno 

mūsų yra vietos tiems, kam artumo ir supratingumo dabar ypač 

reikia. 

O galvojant apie nesustabdomą laiką, praeities-dabarties-ateities 

sąsajas, netikėtai ir šiuolaikiškai suskambo Humanitarų 

akademijos vakarui mano pasirinkto poeto Tomo Venclovos 

„Eilėraštis apie atmintį“: 

Taip valanda, nuo mūsų atskirta 

Ji pasmerkta, nukrinta kaip skara 

Ant kambarių, koridorių ir laiptų, 

Ir ant spragos, kuri vis tiek yra 

Tarp būtojo ir būsimojo laiko. 

Labai noriu, kad pamiltumėte savąjį laiką. 
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Niekas 

 

Aš esu bet kas, esu viskas ir esu niekas. 

Aš esu bet kur, esu visur, bet ir niekur. 

Aš matau bet ką, matau viską, bet ir nieką. 

Aš mąstau bet ką, mąstau viską, bet ir nieką. 

Esu bet kas, kur visi yra bet kokie. 

Esu viskas tuštumoje, esu viskas beribiame pasaulyje. 

Esu niekas nieke.  

Ten, kur visi esame niekas. 

Esu bet kur, kur viskas yra bet kaip. 

Esu visur, kur saulė susimaišo su mėnuliu. 

Esu niekur, kai mano širdis perplyšta. 

Esu, kai manęs nėra. 

Kai bet kas tampa viskuo, 

Tuomet niekas nevirsta niekuo. 

Nes bet kas yra viskas, 

O viskas - bet kas.  

Bet niekas yra originalus. 

Nieko nėra. Nieko nesukūrė. 

Niekas nesakė, kaip skaityti šiuos sakinius. 

Niekas neprašė jų skaityti dar kartą.  

Chemija Jį vadina vakuumu, žmogystos - tuštuma. 

Bet tik protingi genijai vadina nieku. 

Nes niekas nesakė, kaip jį vadinti. Nes nieko nėra. 

Nes niekas yra originalu, o viskas - tai bet kas. Tiesiog 

tai nuobodu... 

 

Beatričė Balzerytė, 3e

 

Tėvynėje – aš, manyje – Tėvynė 

 

Jaunystė – tai gražiausi gyvenimo metai, kai daug kas nesvarbu, o 

didžiausia problema – dvejetas iš matematikos kontrolinio. Jaunystė – tai 

pirmoji meilė ir pirmas įskaudinimas, tai kelias savęs paieškos link. 

Jaunystė – tai ilgi vasaros vakarai palaidais plaukais pajūryje ar leidimasis 

rogutėmis nuo kalniuko žiemą. Tai kelionė be atgalinio bilieto, tai potyriai, 

kurie atmintyje išliks visą gyvenimą, tai pasaka, kurią skaitysiu savo 

vaikams prieš miegą... 

Staiga pranešimas telefono ekrane – karas Ukrainoje.  Kūnu nubėga 

šiurpuliukai ir akimirksniu visos problemos išnyksta. Vienintelė mintis 

galvoje – o kas dabar ? Slenka dienos, o ekrane vis didėja žmonių, žuvusių 

ar bėgančių iš savo namų, skaičius. Ukrainos gyventojai  bėga iš  savo 

Tėvynės, jie ieško prieglobsčio, kuris jau niekada nebus toks, koks 

gimtinėje. Bet Tėvynė juose išliks amžinai, juk būtent čia  jie ištarė pirmą 

žodį, žengė pirmą žingsnį ar tiesiog pamilo. Išmoko mylėti ne tik save, bet 

ir artimą ar visai nepažįstamą, juk  jie visi – vienos tautos žmonės. Vyrai 

palieka namus, žmonas, vaikus ir išeina ginti. Ginti Tėvynės, už kurią nėra 

nieko brangiau. Jie palieka viską, nežinodami,  kas bus toliau, bet juos 

šaukia pareiga  gelbėti savo namus nuo priešo. 

Galbūt jaunystėje ir atrodo daug kas nesvarbu: O kam? Kas nuo to 

pasikeis?  

Drąsiai galiu pasakyti: pasikeis. Ir net labai. Jei ne žmonės, savo širdyje 

nešiojantys Tėvynę, nežinau, ar dar kurčiau pasaką, kurią skaitysiu savo 

vaikams prieš miegą... 

 

Aldija Eselinaitė , 3e 

GIMNAZISTŲ IR MOKYTOJŲ IŠVYKA Į ERASMUS+ PROJEKTINĮ SUSITIKIMĄ TURKIJOJE  
 

 

Kovo 19 -26 dienomis Erazmus projekto „Verslumo ugdymas 

ruošiant mokinius darbo rinkai“  mokyklų komandos iš Lietuvos, 

Latvijos, Rumunijos, Šiaurės Makedonijos ir Portugalijos  

veiklas 

įgyvendino   

Stambule.  

 

Savaitė Turkijoje buvo pilna 

nuostabių patirčių, įspūdžių, 

naujų pažinčių. Turėjome 

progos susirasti naujų draugų, 

taip pat daug sužinojome apie 

verslą Turkijoje, lankėmės 

vienoje iš didžiausių Turkijos 

įmonių „Netlog Logistics“ ir 

buvome supažindintos su kitų 

šalių verslininkais. Aplankėme 

daug įžymių Stambulo vietų ir 

linksmai praleidome laiką. Iš 

arčiau susipažinome su turkų 

kultūra, religija, kasdieniniu 

gyvenimu, paragavome tradicinių patiekalų. Taip pat mokėmės 

savarankiškumo bei ugdėme savo drąsą ir socialinius įgūdžius. Į 

Lietuvą parsivežėme ne tik suvenyrų, bet ir naujų patirčių, kurios 

mums pravers ateityje. 

 

Ugnė Adomavičiūtė 1e  

Ugnė Sičiūnaitė 1e  

Karolina Bušmaitė 1e  
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SVEIKINAME OLIMPIADŲ, KONKURSŲ LAIMĖTOJUS 

Respublikinėje Lietuvos 

mokinių chemijos 

olimpiadoje Žygimantas 

Pudžiuvis, 1d klasė, pelnė 

pagyrimo raštą. Mokytoja 

Audronė Čekytė. 

Respublikinėje anglų kalbos olimpiadoje Nedas 

Vaitkus, 3c klasė, užėmė 5 vietą. Mokytoja Rita 

Meškienė. 

 

Rajoninės istorijos olimpiados laimėtojai 

1 klasės 

I vieta – Aistė Eičinaitė 1e, mokytoja S. Paulauskienė 

III vieta – Lukas Janušas 1e, mokytoja S. Paulauskienė 

2 klasės 

I vieta – Rokas Slančiauskas 2b, mokytoja S. Paulauskienė 

II vieta – Konstancija Kėvišaitė 2a, mokytoja I. Tiškienė 

3 klasės 

III vieta – Lėja Kinčinaitė 3a, mokytoja S. Paulauskienė 

4 klasės 

III vieta – Rugilė Kriaučiūnaitė 4a, mokytoja S. 

Paulauskienė 

III vieta – Eimantas Končius 4c, mokytoja I. Tiškienė 

III vieta – Viltė Radzytė 4a, mokytoja S. Paulauskienė 
 

 

 

Respublikinio matematikos ir informacinių technologijų piešinių 

konkurso „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŽDAVINYS“ 

diplomantai 

Karolina Grišiūtė, 3d kl., Patricija Grumbliauskaitė 1f kl. (mokytoja A. 

Matutienė), 

Faustas Vainutis, 2b kl. (mokytoja S. Vaišvilienė), 

Renata Montvydaitė, 4c kl. (mokytoja L. 

Perminė). 

 

 

XXV Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados 

respublikinio etapo dalyvė - Elada Pilipavičiūtė, 

3c klasė. Mokytoja V. Aurylaitė 

 

 

 

Respublikinė lietuvių 

kalbos ir literatūros 

olimpiada  

Rokas Slančiauskas, 2b – 

bronzos medalis. Mokytoja 

R. Giniotienė,  

Jorūnė Dimaitė, 3e – bronzos 

medalis. Mokytoja D. 

Pranciulienė).  

  

Respublikinės matematikos KINGS olimpiados 

pavasario sesijos rezultatai: 

Vilius Viskantas 3c kl. – pasiektas rezultatas 99 %; 

Domantas Kerys 3c kl. – pasiektas rezultatas 97,8%; 

Pijus Gagilas 3c kl. – pasiektas rezultatas 81,5%; 

Augustė Čeporytė 1a kl. – pasiektas rezultatas 89,7%; 

Auksė Čeporytė 1a kl. – pasiektas rezultatas 89,7%. 

Dėkojame matematikos mokytojai Laimai Perminei. 
 

 

Ekonomikos ir verslo regioninė olimpiada 

II vieta – Joris Šarpnickas, 1b 

III vieta – Liutaura Statkutė, 4b 

Dėkojame dalyviams: Tauriui Žukauskui, 1b, Viltei Strikauskaitei, 4, 

Nojui Grigučiui, 1b Ernestui Skališiui, 1d, Lukui Šimkevičiui, 1 ir 

džiaugiamės jų rezultatais. Mokytoja Rima Meldaikienė. 

Teisinių žinių konkurso „Temidė“ (rajoninio etapo) I vietos 

laimėtojai  

Vakarė Degimaitė, 

Ernestas Skališius,  

Darius Balsys,  

Dominykas 

Norvaišas, 

Beatričė Ruikaitė, 

1d klasės mokiniai.  

 

Mokytoja I. Tiškienė. 

Respublikinė Lietuvos mokinių 

Lotynų kalbos ir Antikos 

kultūros olimpiada – Skaistė  

Želvytė, 3d – bronzos medalis.  

Mokytoja Ona Kelpšienė. 
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Rajoninės dailės olimpiados laimėtojai  

Julita Grubliauskaitė (2f kl.) pelnė pirmą vietą ir Dailės 

akademijos nominaciją. 

1 klasės 

III vieta – Erika Kaminaitė, 1d, mokytoja A. Milėškienė 

2 klasės 

III vieta – Samanta Misevičiūtė, 2e, mokytoja A. Milėškienė 

III vieta – Ugnė Žiaugaitė, 2f , mokytoja A. Milėškienė 

3 klasės 

I vieta – Monika Andraitytė, 3c, mokytoja A. Milėškienė 

III vieta – Viltė Kuršinskytė, 3c, mokytoja A. Milėškienė 

4 klasės 

II vieta – Dominyka Petravičiūtė, 4b, mokytoja A. Milėškienė 

III vieta – Rugilė Kriaučiūnaitė, 4a, mokytoja A. Milėškienė 
 

 

Rajoninės geografijos olimpiados „Mano gaublys“ laimėtojai 

1 klasės 

I vieta  – Žygimantas Pudžiuvis 1d, mokytojas D. Stasys 

II vieta – Joris Šarpnickas 1b ir Dominykas Norvaišas 1d 

(mokytojas D. Stasys 

III vieta – Aldas Kumponas 1c, mokytoja B. Gudauskienė 

2 klasės 

I vieta – Dovydas Čiuta 2b, mokytojas D. Stasys  

II vieta – Lukas Buinickas 2b, mokytojas D. Stasys  

3 klasės 

I vieta – Matas Šidlauskas 3c, mokytojas D. Stasys 

III vieta – Žygimantas Nagys 3e, mokytojas D. Stasys 

4 klasės 

III vieta – Agnė Petreikytė 4a, mokytojas D. Stasys 

 

 
 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (rajoninis etapas) 

1 klasė 

I vieta – Žygimantas Pudžiuvis 1d, mokytojas D. Stasys 

III vieta – Aldas Kumponas 1c, mokytoja B. Gudauskienė 

2 klasė 

I vieta – Lukas Buinickas 2b, mokytojas D. Stasys 

III vieta – Dovydas Čiuta  2b, mokytojas D. Stasys 

3 klasė 

I vieta – Matas Šidlauskas  3c, mokytojas D. Stasys 

III vieta- Žygimantas Nagys  3e, mokytojas D. Stasys 

4 klasė 

I vieta – Agnė Petreikytė  4a, mokytojas D. Stasys 
 

 

 

Rajoninė technologijų olimpiada „Kūrybos virusas 2022“  

I vieta – Akvilė Danilevičiūtė 3a, sritis 

– tekstilė. Mokytoja A. Milėškienė 

I vieta – Tadas Dabulskis 2c, sritis – 

konstrukcinės medžiagos. Mokytojas 

R. Milėška 

I vieta – Nojus Markauskas 3d, sritis – 

konstrukcinės medžiagos. Mokytojas 

R. Milėška 

III vieta – Emilija Cibulskaitė, 2f, 

tekstilė, sienos dekoracija 

„Gėrio virusas“. Mokytoja S. Norvaišienė 

III vieta – Justė Vitkutė, 3b, konstrukcinės medžiagos, darbas 

„Sodžius“. Mokytoja S. Norvaišienė 

 

 

 

Lietuvos Respublikos krašto 

apsaugos ministerijos 

propaguojamas rašinių konkursas 

,,Mes esame NATO“ – Eva 

Kesminaitė ir Ugnius Pocevičius, 

3c, apdovanoti garbės raštais. 

Mokytoja Rita Meškienė. 

 



Nr. 6 (108) 2022 m. kovo 30 d.  ATOŠVAISTĖ 5 

 

 

PSICHOLOGO SKILTIS 
 

Kovo 20-oji – Pasaulinė laimės diena 
Laimės negali būti per daug. Visi norime būti laimingi. Yra manančių, kad laimės turime tiek, kiek 

nusipelnėme. Liaudies išmintis teigia: „ Būk savo laimės kalvis“. Galima laukti laimės, bet galima būti 

aktyviu laimės  ieškotoju, galima aplink save sukurti laimės oazę, galima aplink save suburti laimingus 

žmones.  Pasidalinsiu su jumis keliomis vertingomis priemonėmis, kurios gali padėti patirti laimės dienas. 

Viena iš jų -  Laimės dienoraštis. 

Kaip pasikeistų gyvenimas, jei kasdien bent kelias minutes skirtume įvairiems laimę teikiantiems ir 

pozityvumą skatinantiems pratimams? Mes lemiame savo ateitį mintimis, vertinimais, ištartais žodžiais, 

veiksmais. Nuo mūsų minčių priklauso savijauta, nuo jos – mūsų veiksmai, o nuo veiksmų priklauso, kaip 

pasaulis sutinka mus. Šis dienoraštis yra jūsų bendrakeleivis, kuris padės į pasaulį žvelgti šviesesnėmis 

akimis, kurti sąmoningesnį, prasmingesnį ir laimingesnį gyvenimą. Rašydami dienoraštį, artimiau pažinsite 

save, savo stiprybes, dažniau įgyvendinsite svajones, užmegsite artimesnius santykius su kitais. Dienoraštis 

padės išlaisvinti kūrybinę energiją, smalsumą, žaismingumą, pastebėti šalia esantį grožį, ugdyti pozityvų 

požiūrį. 365 užduotys sukurtos remiantis įvairiomis psichologinėmis teorijomis ir moksliniais tyrimais, kurių veiksmingumas įrodytas 

realiame gyvenime. Esame savo gyvenimo režisieriai. Tad susikurkime gyvenimą tokį, kokio trokštame! 

 

Man labai tiko ir patiko R. Kulvinskytės LAIMINGA KNYGA, nes galėjau ne tik mėgautis 

puikiu tekstu, bet ir atlikti begalę įvairių savęs pažinimo užduočių. Įdomiai pateikta autorės 

reklama apie knygą  (tiksliau apie knygas, nes pirkti reikia dvi : vieną sau, o kitą – žmogui, 

kuris labiausiai jos vertas). LAIMINGA KNYGA – tai pasimatymų su savimi rinkinys. Ne 

veltui TU būsi įrašytas šalia dviejų – Rimantės ir Simonos – kaip trečiasis knygos autorius. 

Jautrius, šiltus, mokslu ir asmenine patirtimi pagrįstus savistabos, savipagalbos bei 

sąmoningumo ugdymo tekstus papildo neeilinės iliustracijos, kviečiančios Tave prisijungti 

prie kūrybinio proceso. Mūsų smegenys tokios – jos patiki mumis tuomet, kai darome, tad 

čia, mielas bičiuli, turėsi laiko ir erdvės iš pačių netikėčiausių ir juokingiausių pusių pažinti 

žmogų, su kuriuo gyveni nuo gimimo – save. 

 

Kviečiame Tave į neeilinę kelionę, nes kurdamos LAIMINGĄ KNYGĄ ją išgyvenome pačios: barėmės, taikėmės, atviravome, 

svajojome, bijojome, ką pagalvos žmonės, ir labai labai daug juokėmės. Viena tokia sesija net baigėsi iš juoko prisisiotomis kelnėmis, 

bet neišsiplėskime – keliaukime prie esmės: pažadame Tau, kad prisėdęs prie knygos su krūva spalvotų pieštukų ir atvira širdimi, 

leisdamasis į avantiūras ir praktikas, kuriomis dalinamės LAIMINGOJE KNYGOJE, nuo jos pakilsi šiek tiek kitoks. 

 

Aš labai mėgstu keliauti. Su jumis kartu pakeliausime naudodamiesi  Laimės atlasu ir sužinosime, kaip 

laimę supranta   įvairių (knygoje jų yra 30) kraštų  žmonės, ką daro, kad būtų laimingi.  

 

Štai keli pavyzdžiai: 

Airijoje laimė yra CRAIC – linksmybės geroje aplinkoje ar draugijoje. 

Kinijoje laimė, kai pakanka (XINGFU): tiesiog kurį laiką „pabūkite“. 

Anglijoje laimė JOLLY (džiugumas) – būdvardis, kuris reiškia linksmumą ar guvumą, siejamą su 

žmogaus elgsena ar nuotaika: pasivaikščiojimas, arbata ir du sausainukai, pasikalbėkite, juokitės, kai tik 

galite. 

Australiečių laimė -  kiekvienam sąžiningai ir „viskas gerai“ mentalitetas. 

Italams laimė - saldus nieko neveikimas (dolce far niente): atsijunkite nuo socialinių tinklų vakarais ir 

savaitgaliais. 

Japonų laimė slypi  paprastume, laikinume ir netobulumo grožyje (WABI-SABI): sukurkite kažką naujo 

iš seno ir naudokite. 

Amerikiečiai būna laimingi patirdami namų jausmą (homeyness): raskite savų žmonių, padarykite kažką savo rankomis. 

Vokietijoje laimė – gerumo jausmas (GEMUTLICHKEIT): didžiuokitės žinodami, kad padarėte viską, ką galite. 

Velsiečiams laimė yra energija ir aistra (HWYL): dainuokite, vos pasitaikius progai, branginkite savo namus ir žmones, kurie juose 

gyvena. 

 

Kaip galima dažniau kasdienybėje patirti laimingų akimirkų, rekomenduoja gimnazijos psichologė Jūratė 
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BIBLIOTEKININKŲ SKILTIS 
 

22-oji Vilniaus knygų mugė 
Sugrįžusi po dvejų metų pertraukos, ji vėl 

tapo skaitančių žmonių, svarbių pokalbių, 

laukiamų knygų pristatymų susibūrimo 

vieta.  

Džiaugiamės, kad šiemet, vasario 25 d., 

penktadienį, joje galėjome apsilankyti ir 

mes – bibliotekininkės bei 3 gimnazistės. 

Dalijamės prabėgusios mugės įspūdžiais 

ir nuotraukomis. 

Po pertraukos grįžusi Vilniaus knygų mugė šiemet buvo visiškai kitokia nei įprastai. 

Mūsų pastebėjimu, šių metų knygų mugėje buvo mažiau ir dalyvių, ir lankytojų, ir 

renginių, ir susitikimų. Kurį laiką išvis nebuvo aišku, ar mugė įvyks dėl koronaviruso 

pandemijos, o tą pačią dieną, kai ji prasidėjo, Rusija užpuolė Ukrainą. Pirmąją mugės 

dieną prasidėjusi kitokia realybė, rodos, atėjo iš distopinio romano ir priminė, kad iki to, 

kas aprašyta tokiose knygose, šiandien trūksta nedaug. 

Rengdamiesi mugei žinojome, kad ji bus kitokia, bet kad jos pradžia sutaps dar ir su 

karo prieš Ukrainą pradžia, niekas negalėjome tikėtis. Ukrainai pervestos premijos ir 

leidyklų aukos, apsikabinimai, nuoširdūs pokalbiai ir drebantys balsai – būtent tokią 

prisiminsime šių metų Knygų mugę. 
 

Prieš važiuodamos atlikome „namų darbus“: studijavome programą ir pasižymėjome lankytinus renginius, rinkomės tuos, į  kuriuos 

labiausiai norisi nueiti. Iš renginių, kuriuose lankėmės šiemet, labiausiai įsiminė šie knygų pristatymai:  

• Aušros Martišiūtės-Linartienės knygos „Juozas Vaičkus — Lietuvių teatro spiritus movens“ pristatymas su aktoriumi G. 

Padegimu, kuriame pasisakė ir M. Januška. 

• Rimantės Tamoliūnienės knygos „Žiniuonės kišenė“ pristatymas. Dalyvavo autorė, Aurėja Jucevičiūtė, Birutė Karnickinė, 

Agota Zdanavičiūtė (Kauno apskrities viešoji biblioteka). 

• Mariaus Daraškevičiaus knygos „Magiškiausias kambarys, arba Dvaro vaistinėlė“ pristatymas. Dalyvavo autorius, Jūratė 

Čerškutė, Rimvydas Laužikas, Monika Gimbutaitė. 

• Katalogo „ Draugų muziejus/Museum of Friends “ Vladimiro Tarasovo kolekcija. Dalyvavo sudarytojai, Raminta Jurėnienė, 

Skaidra Trilupaitytė (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus). 

 

Užsukome ir į „Muzikos salę“ 

pasiklausyti koncertų, pasižvalgėme po 

daugybę specialiai  įrengtų  stendų, kur 

buvo įsikūrę muzikantai ir atlikėjai.  

 

Muzikos salė“ – tarsi didelio festivalio užkulisiai, kur gali leisti laiką su savo mylimais 

pačių įvairiausių žanrų atlikėjais, kartu juokauti, fotografuotis, užduoti klausimus, 

pasikalbėti. Tai ir buvo suplanavusios nuveikti mūsų gimnazistės Smiltė ir Emilija.  

Vilniaus knygų mugės dalyviai, naujai leidžiamų knygų ir lankytojų gausa įrodo, kad 

knygomis vis dar domimasi, jos skaitomos, apie jas diskutuojama.  

 

Grįždamos namo gimnazistės – ištikimos knygų mugės gerbėjos -  trumpai užrašė savo 

įspūdžius: 

Lankiausi antrą kartą ir tikrai norėčiau dar daug kartų joje apsilankyti. Didžiausią įspūdį 

paliko autorių, muzikos atlikėjų pozityvumas, noras bendrauti.  

Emilija 2a 

Labiausiai nustebino daugybės žmonių, mylinčių knygas ir skaitymą, buvimas vienoje erdvėje, 

sužavėjo koncertai muzikos salėje.  

Smiltė 2a 

Dalyvavau A. Kučinskienės ir N. Černiausko knygos „1940. Paskutinė Lietuvos vasara“ 

pristatyme, klausiausi diskusijų: „Bėgti skustuvo ašmenimis: kaip distopijos virsta mūsų 

gyvenimais?“ ir „Lietuvių kalba nejautriose ideologijų pinklėse - ar gresia naujoji cenzūra?“. 

Apsilankiau Džiugo Širvio koncerte. Knygų mugėje patiko išreikšta pagarba Ukrainai: kiekviename stende buvo galima pamatyti 

Ukrainos vėliavėlę, muzikos salėje atlikėjai savo muziką ar dainas skyrė ukrainiečių tautai ir mintimis buvo su ja. Pasigedau renginių 

kino salėje. Įsigijau knygą „1940. Paskutinė Lietuvos vasara“, nes sudomino jos pristatymas, susitikimas  su knygos autoriumi 

Norbertu Černiausku.                                                                                                                                                                       Aistė 3e 
 

Į knygų mugę mes, bibliotekininkai, vykstame 

susipažinti su naujomis knygomis, kurios 

pristatomos  tiesiai iš spaustuvių, o vėliau jos 

sugula į kilometrus lentynų. Siekiame žinoti 

spaudos pasaulio naujienas, kad galėtume patarti 

savo skaitytojams. Smagu, kad Vilniaus knygų 

mugė – tai ne tik galimybė įsigyti knygų, bet ir 

išskirtinis literatūros gyvenimo įvykis 

kiekvienam besidominčiam.  

Mugė nėra knygynas, kur ateini, apžiūri knygas ir ką nors nusiperki arba ne. 

Knygų mugė yra kaip atlaidai, per kuriuos pagerbiamos žmonijos istorijoje 

išspausdintos, išskaptuotos, išraižytos mintys - pergamentuose, akmenyje, molio 

lentelėse, jaučio odose, popieriuje, o dabar - ir skaitmenizuotu pavidalu. Taip, 

knyga niekur nedingsta. Ji tik keičia savo pavidalus kaip materija. Čia svarbiausia 

- ne pirkti, ne parduoti, bet susitikti. Pabūti kartu žodžio šventėje. Europoje tvyro 

įtampa, visai čia pat vyksta baisūs dalykai. Tokiame kontekste turbūt būtų naivu 

sakyti, kad knyga gali būti panacėja nuo įtampos ar negandų, bet knygos mums 

gali būti tuo, kuo juos būdavo ištisus šimtus metų: ir užuovėja, ir įkvėpimo 

šaltiniu, ir mąstymo paaštrinimo įrankiu, ir saugiu, jaukiu pasakų pasauliu. 
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(KI)TOKIOS PAMOKOS, RENGINIAI, SUSITIKIMAI 

 

Kovo 21-oji tarptautinė poezijos diena 
Humanitarų akademijos 

narės Reda Šilėnaitė 

(IVb), Iveta Šmukštaitė 

(IVa) ir Eglė Žulpaitė 

(IVa) tądien 

suorganizavo ir pravedė 

Poezijos vakarą.  

Ačiū prisijungusioms 

Direktorei ir mokytojai 

Onutei. 

 

Ačiū Katjai ir Anastasijai. 

O tai, kas ir kaip (į)vyko tą vakarą, telpa į Justino 

Marcinkevičiaus eilėraštį „Toks vakaras“: 

Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu. 

Aš tai neisiu, aš tai niekur neisiu – 

Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis: 

Ir toksai net neišreiškiamas pilnumas, 

Ir lengvumas, mėlynas kaip dūmas, 

Ir toli, labai toli girdėtis. 

Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis. 

Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu. 

Aš tai neisiu, aš tai niekur neisiu. 

Aš prašau: tik nesumindžiokit širdies. 

Kovo 18 d. 4a klasės mokinė 

Goda Kunaikaitė Vilniaus 

Žemynos gimnazijos surengtoje 

respublikinėje tiriamųjų ir 

kūrybinių darbų konferencijoje 

„Filologinės dėlionės“ skaitė 

pranešimą „Saviugdos principai 

Vytauto Mačernio laiškuose“. 

Abiturientė džiaugėsi Žemynos gimnazijos mokinių ir 

mokytojų svetingumu, patrauklia menine programa ir, 

be abejo, įdomiais ir įvairiais jaunųjų filologų iš visos 

Lietuvos pranešimais. „Tai labai gera patirtis“, – 

džiaugiasi Goda. 

Gimtosios kalbos Kahoot! 

viktoriną Mažeikių „Ventos“, 

Kalnėnų, Senamiesčio ir Pavasario 

progimnazijų aštuntokams vedė 

lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja Sonata Chriščinavičienė. 

Viktorinos lyderės – Liucija, 

Nikoleta ir Auksė. O laimėjo 

draugystė ir lietuvių kalba. 

Dėkojame mokytojai Sonatai už surengtą viktoriną, išmaniems keturių 

progimnazijų aštuntokams bei juos atlydėjusioms mokytojoms.  

 

 

 

Kovo 14-ąją minime ir garsaus fiziko Alberto Einšteino (1879.03.14) gimtadienį. 

Šią dieną įvairiose šalyse vyksta skaičiaus Pi skaitmenų rašymo čempionatai. Jis 

vyko ir mūsų gimnazijoje. Džiaugiamės, kad atsirado net 21 entuziastas, norintis 

lavinti savo atmintį. Iki šiol gimnazijos rekordas buvo 209 skaitmenys po kablelio. 

Tačiau šiandien jis buvo gerokai viršytas. Beatričė Ruikaitė (1d) be klaidų parašė net 

249 skaitmenis. (Rusnė Vaitkevičiūtė (4a) – 137 sk., Vakarė Degimaitė (1d) – 114 

sk., Aurinija Garjonytė (1d) – 107 sk., Viltė Radzytė ( 4a) – 104 sk., Beatričė 

Peikštenytė (3c) – 103 sk., Radvilė Sušinskaitė (4a) – 100 sk.). Sveikiname šiuos 

mokinius. 

Visų klasių jungtinės komandos varžėsi, kas greičiau ir tiksliau atsakys į klausimus, 

išspręs logines užduotis. Visi viktorinos dalyviai pasirodė labai šauniai, o daugiausia 

taškų surinko ketvirtokų komanda. Minint Pi dieną matematikos pamokose vyko 

įvairūs konkursai, viktorinos. Gimnazistus supažindinome su skaičiaus PI istorija, 

naujausiais rekordais. 

Albina Jasinskaitė, matematikos mokytoja 

 

„Ar ne ironiška, kad aš vėl čia?“ – tarė P. 

Ambrazevičius, kviesdamas Lietuvos mokinius į 

tradicija tampantį virtualų PROTMŪŠĮ K11, 

kuris įvyko kovo 10 d. 

„Visai neironiška, kad mes jame dalyvausime“ – 

tarė gimnazijos antrokai ir susibūrė į dvi 

komandas – merginų „Spec kavalerija“ ir vaikinų 

„Optimizuotos smegenys“. 

Protmūšyje dalyvavo 91 komanda iš įvairių Lietuvos gimnazijų. Turime kuo didžiuotis – vaikinų 

komanda laimėjo 3 vietą!                                                           Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja 
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Apdovanoti mokyklinių dalykinių olimpiadų 1-4 kl. laimėtojai ir jų mokytojai 

 

   

   

  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA 
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

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

Konferencija „Baltų rožių sidabrinės akys žiūri į mane“ 
 

Kovo 7 d. gimnazijos aktų salėje vyko konferencija „Baltų 

rožių sidabrinės akys žiūri į mane“, skirta rašytojos Šatrijos 

Raganos 145 – osioms gimimo metinėms pažymėti. Renginyje 

kalbėjo Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliografė Janina 

Dambrauskaitė. Jos pranešimo tema „Šatrijos Raganos 

atminimo įamžinimas profesionalių dailininkų ir 

tautodailininkų kūriniuose“. Po to savo viešąsias kalbas, 

kuriose rėmėsi rašytojos Šatrijos Raganos kūryba, pristatė 

abiturientės IV a klasės mokinės Dominyka Maneikytė, 

Skaistė Noreikaitė, Rugilė Šimkutė, Iveta Šmukštaitė ir IV b 

klasės mokinės Liutaura Statkutė ir Reda Šilėnaitė. 

Renginyje skambėjo F. Šuberto muzika, Juditos Vaičiūnaitės 

eilės ir buvo daug baltų rožių… Konferenciją vedė 3d klasės 

mokiniai Kristupas Čerkauskas ir Ugnė Uščinaitė. 

Ona Kelpšienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja 

 

 

Eva Kesminaitė 3c kl. gimnazistė, jau seniai domisi 

Černobylio atominės elektrinės avarija, daug skaito, renka 

informaciją. Rusijos režimui užpuolus Ukrainą, Eva pasisiūlė 

papasakoti apie tragediją, nes tai aktualu dabar, kaip niekad. 

Pirmokai per pilietinio ugdymo pamokas daug sužinojo, po 

pristatymo, žinias pasitikrino kahoot testu.  
 

  


