
Nr. 3 (115) 2022 m. gruodţio 29 d.   ATOŠVAISTĖ 1 

 

 
    Cognosce te ipsum (Cicéro)  
 

„Ar Jūs Dievas?“ 

 

Vieną šaltą kalėdinių atostogų 

vakarą prie parduotuvės stovėjo 

maţas šešerių septynerių metų 

berniukas. Maţylis buvo basas, 

o jo drabuţiai panašūs į 

skarmalus. Pro šalį ėjusi jauna 

moteris pastebėjo vaiką, o jo 

ţydrose akyse išskaitė didelį 

norą. Ji paėmė berniuką uţ 

rankutės ir įsivedė į parduotuvę. 

Nupirko jam naujus batukus ir 

šiltus drabuţėlius. 

Išėjus iš parduotuvės moteris 

pasakė: „Dabar bėk namo ir 

linksmai švęsk“. 

Maţasis berniukas pakėlė į ją 

akis ir paklausė: „Ponia, ar Jūs 

esate Dievas?“ 

Ji nusišypsojo ir atsakė: „Ne, 

sūnau, esu tik viena iš jo vaikų“. 

„Taip ir ţinojau, kad esate jo 

giminaitė“, – nudţiugo vaikas. 

 

Denas Klarkas 

                                                                                                         

Mokėkime gyventi nors ir dūţtančiose formose. Mes patys 

esame šviesa, mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, 

jeigu aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviest. 

Kiekvienas nešam sielą lyg ţibintą. 

Mačernis 
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Gimnazija švenčia 103-ąjį gimtadienį 

 

 
 

Lapkričio 11 dieną paminėjome gimnazijos 103 įkūrimo gimtadienį. Vienybėje ir susitelkime sugiedojome gimnazijos 

himną, prisiminėme mokyklos istoriją, aiškinomės simbolikos prasmę. Humanitarų akademijos paskaitos buvo skiriamos 

mokyklos įkūrėjo – Merkelio Račkausko mokslinei veiklai ir biografijai prisiminti. 

Venclovų namai-muziejus buvo pakviestas prisijungti prie šventės, tad tarpininkaujant muziejui surengti du 

uţsiėmimai moksleiviams: Lietuvos istorijos instituto doktorantas Arnoldas 

Kazimierėnas dvyliktokams pasakojo, kokį Merkelį Račkauską prisiminė jo 

kolegos ir studentai, o graikų filosofijos tyrinėtoja, Vytauto Didţiojo 

universiteto profesorė Tatjana Aleknienė su dešimtokais kalbėjo apie Platono 

biografiją, dialoge „Gorgijas“ atsispindinčią dilemą tarp politiko ir filosofo 

kelio. 

Sveikiname gimnaziją su graţia švente ir dėkojame lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai Virginijai Aurylaitei uţ progą plačiau pristatyti Merkelio 

Račkausko asmenybę bei Antikos paveldą moksleiviams. 

Merkelis Račkauskas, klasikinės filologijos profesorius, Antikos veikalų 

vertėjas, Lietuvos ir Vilniaus universitetų dėstytojas, Antano Venclovos uošvis ir Tomo Venclovos senelis, Maţeikių 

progimnazijai, o vėliau gimnazijai vadovavo nuo 1923 iki 1927 m. Merkelio Račkausko vardas mokyklai suteiktas 1993 

m.  

 

Visuomenei pristatyti du nauji tarptautiniai projektai 

Dţiaugiamės galėję sudalyvauti Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje bei Švedijos 

Karalystės Ambasados inicijuotame ir Maţeikių viešojoje bibliotekoje surengtame, mums 

dar naujame ţaidime ELECTIONVILLE. Šį nuostabų renginį vedė buvęs Maţeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijos mokinių prezidentas, šiuo metu politikos mokslus Reimso 

universitete studijuojantis Edgaras Narkus. Ţaidime taip pat dalyvavo ir dėl pirmos vietos 

rungėsi Maţeikių Gabijos bei Sedos Vytauto Mačernio gimnazijų komandos. Vėliau įvyko 

Erasmus+ projekto „Aš esu valstybė“ pristatymas ir debatai. Apie projektą supaţindino jo 

iniciatorė, Maţeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Alvyda Purauskytė. 

Renginio metu savo veiklas ir ateities planus pristatė Maţeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos jaunųjų tyrėjų grupė ir Gabijos gimnazijos debatų klubas. Renginį stebėjo ir jame 

aktyviai dalyvavo Maţeikių rajono savivaldybės atstovai. 

Birutė Gudauskienė, projekto „Aš esu valstybė“ komandos vadovė 
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Vaikinų ansambliui „Bros“ suteiktas festivalio Laureato vardas 

 
Lapkričio 15 d. Kėdainių rotušėje vykusiame respublikiniame ţydų kultūros festivalyje-projekte 

„Istorija per muziką“, kurį tradiciškai rengia VšĮ Menopolis ir ţydų muzikos ansamblis Klezmer 

Klangen Vilne (vad. Rasa Vaičiulytė), atlikėjų pasirodymai buvo vertinami. Festivalio programai 

„Bros“ vaikinai parengė ir kartu su jungtiniu Vilniaus Naujosios Vilnios ir Kėdainių muzikos 

mokyklų bei ţydų muzikos ansambliu „Klezmer Klangen Vilne“ atliko dvi dainas hebrajų ir jidiš 

kalbomis. Uţ pasirodymą ansambliui suteiktas festivalio Laureato vardas. Kultūrinės patirtys 

lydėjo visą dieną. Dėkojame renginio organizatoriams uţ turiningą ekskursiją po Kėdainių 

senamiestį. Pamatėme tris sinagogos, renesanso stiliaus evangelikų reformatų baţnyčią ir joje 

esantį Kunigaikščių Radvilų mauzoliejų, Kėdainių Šviesiąją gimnaziją. Prieš koncertą buvo 

galimybė pasimėgauti kulinariniu litvakų paveldu. Pakeliui į festivalį aplankytas atsinaujinęs 

Panevėţio senamiestis bei kraštotyros muziejus ekspozicijos. 

Laimonas Terasius, ansamblio vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 

 

 
 

 

Respublikiniame konkurse „Giminės medis 2022“ I f kl. mokinys Vakaris Jočeris 

laimėjo I-ąją vietą. Dėkojame uţ dalyvavimą konkurse II f klasės mokinei Patricijai 

Grubliauskaitei ir kraštotyros būrelio vadovui mokytojui Algirdui Vilkui uţ puikų 

gimnazistų parengimą. 

 
Gruodţio 8 dieną Vakaris Jočeris Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos nuotolinėje 

Respublikinėje gamtos mokslų konferencijoje „Tyrinėdami mokomės“ pristatė savo pranešimą 

„Jočerių giminės genealoginis tyrimas“. 

Pirmoji vieta ir dvi nominacijos 

Respublikinėje EXpo praktinio verslumo parodoje „Maţoms ir didelėms Kalėdoms: eXpo 

2022“ Vilniuje fantastiška mūsų gimnazijos mokinių bendrovės „RAMIDEJA“ pergalė. Jie 

tapo LAUREATAIS ir laimėjo dvi nominacijas „Didţiausias poveikis bendruomenei“, 

„Geriausias socialinis sprendimas“. 

Vaikinų mokyklinio verslo idėja – sukurtas ţaidimas „Brailliant“ Brailio rašto pagrindu, 

sudarantis galimybę į tą patį ţaidimą įtraukti ir neregius ar silpnai matančius, ir regėjimo 

sutrikimų neturinčius ţmones. Produktas sukurtas konsultuojantis su Maţeikių LASS. 

Siekiant tvarumo, ţaidimas spausdinamas 3D spausdintuvu iš labiausiai netoksiško ţmogaus 

organizmui plastiko – kukurūzų miltų. 

Dėkojame ir sveikiname Damir Samarin ir Eligijų Girdenį bei jų mokytoją Raimondą 

Milėšką. 

 
 

Lietuvos mokinių informatikos 

mokyklinės olimpiados nugalėtojai 

I vieta –  Haroldas Pogojus, I a klasė. 

I vieta – Lukas Ţukauskas, IV c klasė, 

I vieta – Redas Domkus, IV b klasė, 

I vieta – Edvinas Petreikis, IV d klasė, 

I vieta – Ţygimantas Nagys, IV e klasė, 

II vieta – Emilis Rimutis, IV b klasė, 

II vieta – Vilius Viskantas, IV c klasė, 

III vieta – Taurius Ţukauskas, II b klasė. 

LMIO rajono etapo nugalėtojai 

 

Jaunesniųjų grupė: 
I vieta –  Haroldas Pogojus, I a klasė. 

Vyresniųjų grupė: 
I vieta – Redas Domkus, IV b klasė, 

III vieta – Lukas Ţukauskas, IV c klasė, 

Mokytoja Sigutė Mackevičienė 

 

I f klasės mokinės Otilija Rimaitė ir Augustė 

Vainutytė sėkmingai startavo paauglėms 

mergaitėms skirtame projekte Futures 

Heroes, kurį inicijuoja Britų Taryba, The 

Ella fund ir WoW University. Merginos 

puikiai įveikė pirmą etapą. Otilijos ir 

Augustės laukia antras etapas, kuriame 

merginos mokysis lyderystės ir verslumo. 

Vaikinų tinklinio varţybose, skirtose Gimnazijos gimtadieniui paminėti, MMRG 

komanda laimėjo prieš Gabijos gimnazijos tinklinio komandą. Nugalėtojui išaiškinti 

prireikė net 5 setų. MMRG komanda: Zarudnij Augustinas IVa, Ligeikis Nojus IV, 

Vaseris Gustas IVa, Jonušis Julius IVd, Arnotas Edgaras IVd, Jasiūnas Faustas IVc, 

Kereišis Tadas IIIe.  

Dėkojame fizinio ugdymo mokytojai Rasai Akučkaites uţ puikias iniciatyvas ir 

tinklinio varţybų organizavimą. 



4 ATOŠVAISTĖ Nr. 3 (115) 2022 m. gruodţio 29 d. 

  

 
Mokyklinės chemijos olimpiados 

nugalėtojai 

I klasė (mokytoja A. Daubarienė) 
I vieta – Haroldas Pogojus, I a 

I vieta – Edvinas Pukelis, I a 

II vieta – Kipras Pučekas, I b 

III vieta – Augustė Vainutytė, I f 

III vieta – Gustė Daubarytė, I a 

III vieta – Motiejus Pleinys, I e 

III vieta – Gabija Rozmaricaitė,  I b 

II klasė (mokytoja A. Čekytė) 
I vieta – Ţygimantas Pudţiuvis, II d 

II vieta – Luka Janušas, II e 

III vieta – Auksė Šimkutė, II e 

III vieta – Kristina Mackelaitė, II e 

 

III klasė (mokytoja A. Daubarienė) 
I vieta – Austėja Milevičiūtė, III b 

II vieta – Viktorija Norkutė, III a 

III vieta – Austėja Kleišytė, III b 

III vieta – Damir Samarin, III b 

IV klasė (mokytoja A. Čekytė) 
I vieta – Jorūnė Dimaitė, IV e 

II vieta – Aistė Usorytė, IV e 

III vieta – Klaudija Rozmaricaitė, IV c 

 

Mokyklinės anglų kalbos olimpiados 

laimėtojai 

Aida Drazdauskaitė, III a 

Paulius Petrikas, III a 

Dovydas Čiuta, III b  

Ignas Čiuta, III b  

Edvinas Ivanovas, III b  

Brigita Svirkaitė, III d  

Karina Tarutytė, III f  

Ugnė Ţiaugaitė, III f  

Mokytojos Loreta Giniotienė, Daiva 

Goštautienė, Neringa Savičienė. 

Eneida Norkutė (Ia kl.) ir Eglė 

Girdvainytė (IIe kl.) dalyvavo 

rajoniniame uţsienio kalbos 

(rusų) dailyraščio konkurse, kuris 

vyko Maţeikių „Ventos“ 

progimnazijoje. Eneida 9-10 

klasių grupėje uţėmė I vietą. 

Dėkojame mokytojai Rasai 

Poškutei uţ gimnazisčių 

parengimą konkursui. 

 

Džiugi žinia 

Po įvykusio Lietuvos geomokslų olimpiados I 

etapo dţiugi ţinia pasiekė mūsų gimnaziją – 

II d klasės mokinys Ţygimantas Pudţiuvis 

pakviestas dalyvauti II etape kartu su 25 

respublikos mokiniais atrankai į pasaulinę 

geomokslų olimpiadą. 

Dainius Stasys, geografijos mokytojas 

Mokyklinės geografijos olimpiados nugalėtojai  

I klasė 
I vieta – Pukelis Edvinas I a; 

II vieta – Bijanskytė Saulė I a; 

III vieta – Niciūtė Liucija I a; 

III vieta – Pučekas Kipras I a. 

II klasė 
I vieta – Pudţiuvis Ţygimantas II d; 

II vieta – Norvaišas Dominykas II d; 

III vieta – Janušas Lukas II e. 

III klasė 
I vieta – Buinickas Lukas III b; 

II vieta – Čiuta Dovydas III b; 

II vieta – Grieve Sophie Regina Mary III a; 

III vieta – Ivanovas Edvinas III b. 

IV klasė 
I vieta – Šidlauskas Matas IV c; 

II vieta – Nagys Ţygimantas IV e; 

III vieta – Gagilas Pijus IV c. 

Mokytojai Birutė Gudauskienė ir Dainius Stasys. 

 

 

Mokyklinės biologijos olimpiados 

nugalėtojai  

I klasė 
I vieta – Haroldas Pogojus, I a; 

I vieta – Edvinas Pukelis, I a; 

II vieta – Liucija Niciūtė, I a; 

III vieta – Eismina Saračinskaitė, I b; 

III vieta – Auksė Jagučanskytė, I b; 

III vieta – Mangirdas Stasys, I c. 

II klasė 
I vieta – Auksė Šimkutė, II e; 

II vieta – Lukas Janušas, II e; 

II vieta – Ţygimantas Pudţiuvis, II d; 

III vieta – Elţbieta Lideikytė, II e; 

III vieta – Orestas Varanavičius, II c. 

III klasė 
I vieta – Algimantas Uščinas, III a; 

I vieta – Aušrinė Kuprytė, III a; 

II vieta – Ugnė Strazdauskaitė, III b; 

III vieta – Laura Revenkova, III b; 

III vieta – Radvilė Riaukaitė, III b. 

IV klasė 
I vieta – Jorūnė Dimaitė, IV e; 

II vieta – Aistė Usorytė, IV e; 

II vieta – Vaiva Margelytė, IV e; 

III vieta – Nedas Šarmanauskas, IV e; 

III vieta – Rimantė Šerėnaitė, IV c. 

Mokytojai Algirdas Vilkasi ir Lina 

Vičiulienė. 

Mokyklinio anglų kalbos konkurso 

laimėtojai 

Alantė Litvinaitė I b 

Eitvydas Jurdonas II b  

Skaiva Goluenko II c  

Beatričė Ruikaitė II d  

Aistė Eičinaitė II e  

Karolina Bušmaitė II e  

Ernesta Urbonaitė II e  

Kamilė Pečiulytė II f  

Mokytojos Loreta Giniotienė, Rita 

Meškienė,  Renata Šaltkauskienė, 

Jolanta Ţutienė 

 

 

 

Dţiugi ţinia iš 

Vilniaus 

universiteto 

Šiaulių 

akademijos: šios 

įstaigos 

organizuotame 

IX 

respublikiniame 

vertimo konkurse III a klasės mokinė 

Aida Drazdauskaitė tapo 

paskatinamosios vietos laimėtoja. 
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„AcceleratorX 2022“ verslo idėjų mugė 
 

Lapkričio 10 dieną Maţeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijoje vyko „Accelerator 

2022“ verslo idėjų mugė. 

Renginys pradėtas verslumo pamoka „Verslo 

sėkmės ir nesėkmės. Karjeros galimybės 

Maţeikių rajono verslo įmonėse“. Mokyklinio 

verslo idėjų mugėje verslo įmonių specialistai 

konsultavo savo idėjas pristačiusius mokinius. 

Mugėje dalyvavo Maţeikių Merkelio 

Račkausko ir Ţidikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijų atstovai, iš 58 jaunųjų bendrovių buvo atrinktos ir pristatytos 23. 

Verslo idėjų mugės organizatorė, Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ekonomikos mokytoja ekspertė Rima 

Meldaikienė sakė, kad „Accelerator_2022“ programa gera tuo, kad 5–8 ir 9–12 klasių mokiniams suteikia galimybę dar 

mokyklos suole išbandyti realaus verslo kūrimo pradmenis. 

Šios programos principai paremti plačiai versle naudojamomis dizaino mąstymo (angl. design thinking) ir verslo 

modelio (angl. business canvas) metodologijomis. 

Realizuodamas idėją su jaunąja bendrove mokinys ar jų grupė įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: įkuria įmonę, 

sukaupia pradinį kapitalą, planuoja, analizuoja vartotojų poreikius, kuria savo paslaugą arba produktą bei jį parduoda, 

vykdo rinkodaros kampaniją. 

Jaunąsias bendroves kuruoja mokyklose dirbantis mentorius – 

mokytojas, kuris yra parengiamas dirbti su šia programa. 

Prie „Accelerator_2022“ programos įgyvendinimo šiuo metu 

prisideda Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojai 

Sigrida Norvaišienė, Asta ir Raimondas Milėškos, Birutė 

Gudauskienė, Rima Meldaikienė, Ţidikų Marijos Pečkauskaitės 

gimnazijos mokytoja Inga Šilinskaitė. 

Jaunąsias bendroves konsultuoja gimnazijų socialiniai 

partneriai – įvairia veikla uţsiimančios bendrovių, Maţeikių 

verslininkų asociacijos atstovai, Savivaldybės mero patarėjas 

Virgilijus Radvilas, nebe pirmus metus globojantis mokyklinį 

verslą.  
Esame dėkingi Maţeikių krašto verslininkams, o ypač Maţeikių verslininkų asociacijos nariams bei Maţeikių kredito 

unijai uţ skirtą dėmesį mūsų gimnazistams ir norą tapti JB mentoriais. 

Patys pirmieji mentorystės sertifikatą įteikė AB „ORLEN Lietuva“ atstovai, kurie mielai pasirinko būti verslo 

patarėjais šioms jaunosioms bendrovėms: JB „Tvaresnė ateitis“ (I e kl. Dabulskytė A., Limontaitė E., Tamašauskaitė G., 

Vaitekaitytė N.) ir JB „Bae Bee“ (I c kl. Dagelytė A. ir Doveikaitė E.). 

Uţ nuoširdų darbą tvarios ekonomikos tema graţių ţodţių IV b kl merginoms Bučiūtei E., Dicevičiūtei Š.O., Intaitei 

A., Kaţukalovaitei K., Petrošiūtei S. negailėjo Maţeikių raj. mero patarėjas V. Radvila. Jis projekto TŢE (tvari ir ţiedinė 

ekonomika) sertifikatą įteikė šios grupės EKA gimnazistėms. 

UAB „Hotrema“ vykdantysis direktorius Nerijus Bauţys 

pasidţiaugė, kad bendraus su JB „Aš, tu ir mokslas“ ir galės prisidėti 

prie moksleivių ţinių ir gebėjimų ugdymo. I b kl. gimnazistės 

Jaremčiukaitė G. ir Kibeikaitė M. teiks tiksliųjų mokslų korepetitorių 

paslaugas. 

UAB „Unilever Lietuva ledų gamyba“, UAB „Ingman ledai“ net 

trys vadybininkai po ilgų derybų mentorystę paskyrė ,,FJD“ I e kl. 

jaunajai bendrovei (Apulskytė D., Girskytė F., Latakaitė J.).  
Mugės dalyviai dţiaugėsi, kai Kavos terasa kavinės MB „Mėja“ 

direktorė Dovilė Karvauskienė įteikė sertifikatą JB ,,Ramideja“ 
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vaikinams, III e ir III b kl. gimnazistams Girdeniui E. ir Samarin D., kuriantiems stalo ţaidimus. 

JB „SKA Media“ (III b kl. Tydikaitė A. ir Černiauskas K.) sukurta paslauga verslui sudomino UAB „TAUMONA“ 

direktorių Edgarą Kateivą. Gimnazistai dţiaugėsi, kad jų idėją pastebėjo būtent šis vadovas. 

Jau antrus metus savo laiko ir patarimų gimnazistams negaili UAB „Vigesta“ direktorius Darius Matiukas. Šį kartą 

mentorystės sertifikatą iš direktoriaus rankų gavo I e kl. merginų komanda „Berrylip“ (Ţvingytė A., Liubavičiūtė S., 

Dauginaitė D., Ustinovaitė J.). 

Norisi linkėti ir tikėti, kad visus lydės sėkmė, o gimnazistams antreprenerystės patirtis bus neįkainojama pamoka 

gyvenimui. 

Rima Meldaikienė, ekonomikos ir verslumo mokytoja 

Įgyvendinamas „Erasmus+“ projektas 
Lapkričio 11 d. jungtinė I–III kl. mokinių grupė lankėsi 

VDU, kur dalyvavo 6-oje tarpdalykinėje mokslinėje-

praktinėje jaunųjų tyrėjų konferencijoje „Jaunimo metai 

Lietuvoje: matomas-nematomas jaunimas“. Ši išvyka 

finansuojama ES programos „Erasmus+“ lėšomis. 

Konferencijos metu mokiniai išgirdo daug pranešimų 

įvairiomis temomis, kurios apėmė psichologinius, 

ekonominius, biologinius, geografinius ir filosofinius 

aspektus. Renginio metu mokiniai susipaţino su VU 

dėstytoja Justina Garbauskaite-Jakimovska, kuri bus 

projekto „Aš esu valstybė“ mentorė ir padės mokiniams 

pradėti savo tyrimų kelią. 

Birutė Gudauskienė, projekto koordinatorė, mokytoja 
 

 

 

 

MEPA VEIKLOS 
Gruodţio 10 dieną yra minima Tarptautinė 

ţmogaus teisių diena. Ţmogaus teisės yra 

viena iš kertinių Europos Sąjungos 

vertybių. Gruodţio 12 dieną gimnazijoje 

vyko MEPA forumas, skirtas Ţmogaus 

teisių dienai paminėti. Ţmogaus teisės – ar 

tai yra duotybė? Koks buvo ţmonijos 

kelias į šią dieną? Kokias teises ES 

garantuoja ţmonėms, kaip jos yra 

uţtikrinamos? Andrejus Sacharovas ir jo indėlis kovoje uţ Ţmogaus teises, 2022 m. 

Sacharovo premija Ukrainos ţmonėms – šiais klausimais forume savo įţvalgomis 

pasidalijo MEPA jaunieji ambasadoriai. Forume dalyvavę gimnazistai išsakė savo 

nuomonę, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie Ţmogaus teisių uţtikrinimo. 

Ką širdyje ţmogus nešioja, yra didelė jėga, galingesnė uţ geleţinį ginklą. Nešiokimės 

savo širdyse pagarbą, toleranciją, supratingumą, teisingumą, nuoširdumą. Tai 

pagrindiniai standartai, be kurių neįmanoma uţtikrinti saugaus ir oraus ţmonių 

gyvenimo. 
 

Gruodţio 16 dieną MEPA jaunosios ambasadorės Aistė, Gintarė, Rusnė ir Vanesa 

pravedė MEPA klasės valandėlę Maţeikių Pavasario progimnazijos šeštokams. 

Gimnazistės papasakojo apie MEPA projektą, pasidalijo įspūdţiais apie Euroscola 

renginį Europos Parlamente Strasbūre, pravedė interaktyvią Kahoot viktoriną apie 

Europos Sąjungą. „Buvo smagu aplankyti buvusią mokyklą ir susilaukti didelio 

susidomėjimo bei daug klausimų iš šeštokų“ – po susitikimo teigė gimnazistės. 

 

Gruodţio 22 dieną įvyko jau tradicine gimnazijoje tapusi MEPA jaunųjų ambasadorių 

organizuota viktorina „Kalėdos Europos ritmu“! Dţiaugiamės, kad viktorina sulaukė 

labai didelio gimnazistų susidomėjimo. Šių metų viktorinos laimėtoja I b klasės 

gimnazistė Auksė Jagučanskytė! Sveikiname! 

 
 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

mokyklinio etapo nugalėtojai 

 

I-II klasių grupė 

I vieta – Lukas Janušas, II e 

II vieta – Joris Šarpnickas, II b  

III vieta – Skaistė Svobutaitė, II a  

IV vieta – Aistė Eičinaitė, II e  

IV vieta – Liucija Niciūtė, I a  

III -IV klasių grupė 
I vieta – Samanta Tomkutė, IV d  

II vieta – Usorytė Aistė, IV e  

II vieta – Margelytė Vaiva, IV e  

III vieta – Aida Drazdauskaitė, III a  

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 

Laura Arnotaitė, Virginija Aurylaitė, Rosita 

Giniotienė, Sonata Chriščinavičienė, Violeta 

Irniūtė, Dalia Pranciulienė ir Ona Kelpšienė. 
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Mokyklinės matematikos olimpiados nugalėtojai 

 

I klasė 
I vieta – Haroldas Pogojus I a, 

II vieta – Motiejus Pleinys I e, 

II vieta – Augustė Vainutytė I f, 

III vieta – Karina Andrėkutė I b, 

III vieta – Kipras Pučekas I b, 

III vieta – Mangirdas Stasys I c, 

III vieta – Nojus Strazdinis I a. 

II klasė 
I vieta – Ţygimantas Pudţiuvis II d, 

II vieta – Augustė Čeporytė II a, 

III vieta – Lukas Janušas II e, 

III vieta – Aurinija Garjonytė II d, 

III vieta – Joris Šarpnickas II b. 

III klasė 
I vieta – Viktorija Norkutė III a, 

I vieta – Lukas Buinickas III b, 

II vieta – Vytautė Kairytė III a, 

II vieta – Edvinas Ivanovas III b, 

III vieta – Dovydas Čiuta III b, 

III vieta – Ignas Čiuta III b. 

IV klasė 
I vieta – Domantas Kerys IV c, 

II vieta – Brigita Bertulytė IV e, 

III vieta – Pijus Gagilas IV c. 

Į olimpiados rajoninį turą pakviesti Skaiva Goluenko IIc, 

Matas Šidlauskas IVc ir Klaudija Rozmaricaitė IVc. 

Matematikos mokytojai Stasys Dambrauskas, Sandra 

Vaišvilienė, Laima Perminė, Romualda Vaitkutė, Asta 

Jonuškytė, Rasa Vaicekauskienė. 

Mokyklinės fizikos olimpiados nugalėtojai  

 

I klasė 
I vieta – Motiejus Pleinys, I e 

II vieta – Rugilė Šopaitė, I a 

II vieta – Haroldas Pogojus, I a 

II vieta – Vytenis Milieška, I b 

III vieta – Orentas Ruseckas, I c 

II klasės  
I vieta – Ţygimantas Pudţiuvis, II d 

II vieta – Aistė Eičinaitė, II e 

III vieta – Auksė Galdikaitė, II a 

III vieta – Augustė Čeporytė, II a 

III vieta – Arnas Tėvėlavičius, II d 

III vieta – Lukas Janušas, II e 

III klasės  
I vieta – Ţilvinas Smilgys, III a 

I vieta – Dovydas Čiuta, III b 

II vieta – Ignas Čiuta, III b 

II vieta – Edvinas Ivanovas, III b 

III vieta – Austėja Milevičiūtė, III b 

IV klasės  
I vieta – Brigita Bertulytė, IV e 

II vieta – Pijus Gagilas, IV c 

Mokytojos  Vilma Riaukienė ir Vitalija Plonienė 

 

 

 

 

Susitikimai 

Gruodţio 6 dieną gimnazijoje svečiavosi Lietuvos 

kino ir teatro aktoriai Juozas Gaiţauskas ir Emilija 

Latėnaitė – knygų festivalio Maţeikiuose svečiai. 

Su muzikine programa buvo pristatyta knyga apie 

Vytautą Mačernį „Ţaiţaruojančios dangaus 

skeveldros“. Uţ šiltą ir jaukią popietę dėkojame 

aktoriams ir Maţeikių viešajai bibliotekai. 

Algirdas Vilkas, biologijos mokytojas 

 

 
 

Susitikimai 

Lapkričio 29 dieną mūsų gimnazijoje įvyko dviejų gimnazistų 

sugrįţimas – 1929 metų alumno Vytauto Gedgaudo ir 1978 

metų alumnės Audronės Malūkienės. Šiuos du buvusius 

gimnazijos auklėtinius sieja ir bendra veikla – ţurnalisto ir 

laikraščio redaktoriaus kelias. Vytautas Gedgaudas grįţta per 

ką tik išleistą jo atsiminimų ir karo kronikos knygą „Pirmyn 

arba mirk“, kurią sudarė ir gimnazijoje pristatė Vilniaus 

universiteto Komunikacijos fakulteto docentė Jolanta Maţylė. 

Dabarties gimnazistai sukūrė jaukią atmosferą dainuodami 

(vadovė – mokytoja Natalija Dapšienė) ir skaitydami ištraukas 

iš V. Gedgaudo knygos. 

Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 

Humanitarų akademijos veiklų koordinatorė 
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Lapkričio 14 – 17 d. gimnazijoje  vyko Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai.  
 

Apie projektą:  

Tai tarptautinis Šiaurės šalių asociacijų „Norden“ sąjungos vykdomas projektas, skirtas skaitymo skatinimui, garsinio 

skaitymo ir pasakojamosios tradicijos puoselėjimui ir paţinčiai su Šiaurės šalių literatūra. 

Šiais metais projekte dalyvauti uţsiregistravo šios šalys: Alanų salos, Farerų salos, Norvegija, Danija, Islandija, 

Švedija, Estija, Lietuva, Suomija, Latvija.  

 
 

Kai ima gaubti lapkričio sutemos, užsidegame žvakes ir skaitome garsiai – 

tokia yra daugiau nei du dešimtmečius gyvuojančios  Šiaurės šalių literatūros savaitės 

idėja. Mes, bibliotekininkės, kvietėme lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas bei 

gimnazistus į skaitymo pamokas gamtos tema. Šiemet buvo skaitomos ištraukos iš 

švedų autoriaus Patrik Svensson knygos „Apie ungurius ir ţmones. Mįslingiausios 

pasaulio ţuvies istorija“.  Skaitymai vyko įvairiose gimnazijos erdvėse, prie ţvakių 

šviesos. Šiaurės šalių literatūros garsiniuose skaitymuose dalyvavo šių klasių 

mokiniai:  

III a (mokyt. S. Chriščinavičienė), II a (mokyt. V. Irniūtė), II e (mokyt. V. 

Aurylaitė), I a (mokyt. D. Pranciulienė), II d (mokyt. R. Giniotienė), II b (mokyt. O. 

Kelpšienė), 1f  (mokyt. L. Arnotaitė). 

Visi dalyvavusieji garsiai skaitė kūrinio pastraipėlę, kad pasijustų vienodai 

atsakingi uţ skaitymus. Baigę skaityti ištrauką, gimnazistai kartu su mokytojomis 

aptarė tekstą, dalijosi savo įspūdţiais ir nuotaikomis, prisiminė iš vaikystės ţinomus 

šiaurės šalių rašytojus: H.K. Anderseną, A. Lindgren, S. Lagerliof, T. Janson ir kt. 

Tokios pamokos suteikia galimybę kitaip paţvelgti į knygą ir skaitymą. Norėtųsi, 

kad tokie skaitymai taptų mūsų gimnazijos tradicija  ir padėtų paţinti ne tik savo, bet 

ir kitų šalių literatūrą. 

Apie plakatą: 

Įdomu  tai, kad šio projekto 

kiekvienai temai skirtingų 

Šiaurės šalių dailininkai sukuria 

plakatus. Šių metų plakatą, kuris 

vadinasi „Revebjeller“ 

(Rusmenės) sukūrė Norvegijos 

dailininkas Nikolajus Astrupas.  

Tai yra vienas ţinomiausių 

dailininko darbų. Jame 

vaizduojamas spalvingas 

Jölsterio kraštovaizdis. 

Rusmenės buvo vienos 

mėgstamiausių dailininko gėlių, 

šias gėles jis augino savo namų 

sode, jas daţnai tapydavo 

paveiksluose. 

Apie knygą, kurios ištraukas skaitėme: 

Švedijos meno ir kultūros ţurnalistas, rašytojas Patrikas Svenssonas išgarsėjo knyga „Apie ungurius ir ţmones. 2019 

m. jis buvo apdovanotas svarbiausiu Švedijos literatūros prizu – Augusto premija, o knyga tapo perkamiausia praėjusių 

metų negroţine knyga Švedijoje. 

Tai istorija apie kilmę, paslaptis ir likimą, tėvo ir sūnaus ryšį ir tai, kaip iš tiesų turėtume gyventi gyvenimą, apie 

neišvengiamą ir neįveikiamą mirtį. 

Tai ir filosofiniai pamąstymai apie paslaptingiausią pasaulio ţuvį – ungurį. Taip pat tai ir ţmogaus būties analizė. 

Knygos autorius pasakoja istoriją apie ant išnykimo ribos esančią ţuvų rūšį, groţinius intarpus perpindamas su mokslo 

populiarinimo tekstais. Kiek iš tiesų galima paţinti  ungurį ?  Arba ţmogų ? Kartais pasirodo, kad šie klausimai susiję . 

 Patrikas Svenssonas dar būdamas vaikas iš tėvo išmoko ţvejoti ungurius. Mėgindamas uţčiuopti ungurio paslaptį, 

autorius grįţta į savo vaikystės namus ir rašydamas apie sūnaus ir tėvo ryšį bei jų bendrystę ţuvaujant ungurius, paliečia 

universalius, bendraţmogiškus klausimus apie gyvenimą ir mirtį: kas aš esu? Iš kur esu? Kur link keliauju? 

 

Plakatas 

Kai spalio mėnesį gimnazijos bibliotekininkės pasiūlė įsitraukti į Šiaurės šalių 

literatūros savaitės skaitymus, II a kl. mokiniai net nedvejodami sutiko. Ne tik sutiko, 

bet nekantriai laukė ir vis pasitikslindavo, kada skaitysime, ar sutemų valandą bus 

pakankamai tamsu, ar visiems reikės ţvakių ir ar knyga įdomi. O lapkričio 16 d. rytą 

aktų salėje, susėdę ratu, visi skaitėme Patrik Svensson knygos „Apie ungurius ir 

ţmones. Mįslingiausios pasaulio ţuvies istorija“ ištraukas. Vaikai patyrė, kaip 

ypatingai jauku ţvakių šviesoje bent po truputį kiekvienam paskaityti, o po to yra ir 

apie ką pasikalbėti... 

Violeta Irniūtė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  

 

https://www.sltg.lt/index.php/10-naujienos/520-siaures-sali-literaturos-savaite-2019
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IIb klasė dalyvavo informatyvioje ir įkvepiančioje anglų kalbos 

pamokoje, kurią vedė gimnazijos alumnas, buvęs mokinių prezidentas 

Edgaras Narkus. Pamokos metu jis pasakojo apie veiklas ir svarbiausius 

įvykius prezidentavimo metais. Taip pat pasidalino patirtimi apie 

savanorystę ir stojimą į universitetą Prancūzijoje. Be to, iš Edgaro 

suţinojome, kad labai svarbu yra suprasti, kas tau iš tiesų įdomiausia, 

nieko nelaukti ir ţengti pirmą ţingsnį savo tikslo link jau dabar. 

Nuoširdţiai dėkojame Edgarui uţ geros nuotaikos ir pozityvumo kupiną 

pamoką. 

Kotryna Kalinauskaitė, II b klasė 

  

 

 

Surengta netradicinė anglų kalbos integruota su karjeros ugdymu pamoka Šiaulių 

technologijų mokymo centro Maţeikių padalinyje, kur mokiniai susipaţino su mokymo 

centre esamomis profesijomis. Susipaţinti su siuvėjo profesija padėjo profesijos 

mokytoja Lina Pilybienė, slaugytojo padėjėjo – Aušra Jomantienė, darbų sauga – Juozas 

Jakštas, kirpėjo profesija – Laimutė Vasiliauskienė. CLIL pamokėlę mokiniams 

pravedėme su masaţo profesijos mokytoja Egle Radziene, kur mokiniai susipaţino su 

masaţo metodais ir technikomis ir įsisavino teminius terminus anglų k. Uţ šiltą 

priėmimą nuoširdţiai dėkojame vadovei Dalytei Dargvainienei ir pavaduotojai Sonatai 

Čepulienei. 

Jolanta Žutienė, anglų kalbos mokytoja 

 

Kultūros paso edukacija „Senieji odos dirbiniai“ 
 

I f, II c, III f, III A dailės kurso ir IV B Verslo, valdybos ir maţmeninės 

prekybos kurso mokiniai ne tik susipaţino su odos apdirbimu, avalynės 

gaminimo iš odos tradicijomis, mada, bet ir pasigamino apyrankes 

viduramţių pynimo būdu. Edukaciją vedė archeologas doc. dr. Arūnas 

Puškorius. 

Asta Milėškienė, dailės ir technologijų mokytoja 

Integruota genetikos ir IT pamoka 
 

Abiturientai iš savo surinktos medţiagos sudarė giminės medį. Tam buvo panaudotos 

kompiuterinės ţinios ir įgūdţiai. IT mokytoja Sigutė Mackevičienė parodė ir paaiškino kaip 

yra sudaromos schemos, kaip jas reikia sudėlioti hierarchine tvarka ir kaip perskaityti. Ši 

uţduotis yra ir biologijos valstybiniame egzamine. 

Algirdas Vilkas, biologijos mokytojas 

 

Debatų klubo veikla 
Svajojame, kad integruotos dalyko ir uţsienio kalbos pamokos gimnazijoje taptų įprastine 

veikla? Mums tikrai pavyks, nes mūsų mokykloje dirba nerealūs mokytojai. Šiandien debatų 

anglų kalba klube lankėsi chemijos mokytoja Aistė Daubarienė, kuri angliškai atsakinėjo į vaikų 

klausimus, pasakojo apie svarbius sprendimus savo gyvenime, šeimą, darbinę veiklą, laisvalaikį. 

Ačiū Aistei uţ nuoširdumą, įdomias istorijas, įţvalgas bei puikią anglų kalbą. 

Rita Meškienė, debatų klubo vadovė, anglų kalbos mokytoja  

 

 

IIIf klasės mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros pamokos metu dalyvavo Kultūros paso 

edukacijoje „Mokausi konspektuoti: struktūra ir jos pritaikymas“. Uţsiėmimas skirtas 

tiems, kurie siekia tobulinti konspektavimo įgūdţius ir ieško skaitmeninio įrankio, kurio 

pagalba galėtų ne tik kaupti, sisteminti savo konspektus, bet ir jais dalintis tarpusavyje. 

Edukacijos organizatorius gimnazistus supaţindino su šias galimybes uţtikrinančia 

priemone – „Evernote“. 

Laura Arnotaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  
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Knygų skirtukų atsiradimo istorija 

Palikdamas skirtuką tarp knygos puslapių, tu tarsi kabini ant namų durų lentelę su uţrašu: „ AŠ GRĮŠIU“. 
VII amţiaus airių legenda pasakoja apie vienuolį Colomaną ir Elo, išmokiusį musę nutūpti ant eilutės, kurią skaitė, ir 

tupėti skaitomoje vietoje, kol vienuolis grįţdavo prie knygos po pertraukos. Tiesa, tokios ,,gyvos ţymeklės“ gyvenimas 

nebuvo ilgas: kol vienuolis kartą neuţvertė folianto su pačia ,,ţymele“ viduje…  

O jei rimtai paţiūrėtume į skirtuko atsiradimo istoriją, tai ji siekia Senovės Egipto laikus. Jau tuo metu raštininkai 

naudojo kaţką panašaus į skirtuko prototipą: priklijuodavo papiruso gabalėlį ir paţymėdavo reikalingą  vietą ant 40-ies ir 

daugiau metrų ilgio ritinių. 

Pradėjus spausdinti knygas, į jų nugarėles neretai buvo įrišamos šilkinės juostelės, o pirmieji atskiri nuo knygos 

skirtukai pasirodė Anglijoje apie 1850 metus. Šiuo metu jie gaminami iš pačių įvairiausių medţiagų, yra  netikėčiausių 

formų ar dizaino ir net tampa kolekcionavimo objektu. 

Vieniems knygų skirtukai – miela dovanėlė ar suvenyras, parveţtas iš kelionės, o kitiems – populiari reklamos ar 

viešumo priemonė, meno kūrinys, dailus rankdarbis ar širdţiai brangius prisiminimus simbolizuojantis daiktas. 

 

Skirtukų mainų projektas 

Jau trečius metus gimnazijos mokiniai įsitraukia į Tarptautinės mokyklų bibliotekų asociacijos 

(IASL) (International Association of School Librarianship) organizuojamą popierinių knygų 

skirtukų mainų projektą „The Bookmark Exchange Project 2022“. Šių metų tema: „Skaitydami 

kuriame taikų ir harmoningą pasaulį“. Lapkričio mėnesį  šio projekto veiklose pradėjo dalyvauti 

dailės mokytoja Asta Milėškienė ir pirmų klasių gimnazistai. Dailės ir technologijų pamokose jie 

ieškojo idėjų ir kūrė knygų skirtukus, kuriuose atsispindi draugystė, bičiulystė ir taika. Mokiniai 

skirtukus dekoravo įvairiais simboliais, uţrašė linkėjimus lietuvių ir anglų kalbomis. Burtų keliu 

mūsų partneriais tapo mokiniai iš vienos Niujorko (JAV) gimnazijos 

(Syosset High School). Gruodţio mėnesį skirtukai buvo baigti, atrinkti 

patys graţiausius ir išsiųsti į Niujorką. Visos šios naujos, kūrybiškos, 

netikėtos iniciatyvos skatina gimnazistus skaityti knygas, domėtis mus 

supančiu pasauliu. Dabar lieka laukti mokyklos partnerės mokinių 

pagamintų skirtukų. 

Skaitymas padeda mums suprasti ir palaikyti vienas kitą. 

Skaitydami galime įvertinti, kokias nelaimes ţmonėms atneša 

nesantaika ir neapykanta. Skaitydami suvokiame, kokie pragaištingi yra 

ţmonijos karai, kokia svarbi kiekvieno misija ir atsakomybė kuriant 

ateitį.   

Siekime pasaulyje taikos ir harmonijos! 

Gimnazijos mokytojų išvyka 

 

Gruodţio 9 dieną Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 

mokytojai dalyvavo seminare Rygos anglų mokykloje. Seminaro 

tikslas – suţinoti ir išmokti taikyti CLIL metodą (Content and 

Language Integrated Learning) ugdymo procese. Stebėjome tris 

pamokas, išklausėme įdomius pranešimus apie CLIL metodo naudą 

mokiniams ir mokytojams, diskutavome, išgirdome įdomių įţvalgų 

apie DEBATŲ klubo veiklą, apţiūrėjome mokyklos edukacines 

aplinkas. Nuoširdţiai dţiaugiamės, kad mokyklos bendruomenė mus 

labai šiltai ir svetingai priėmė. 

Vakare Latvijos nacionalinėje operoje ţiūrėjome modernaus baleto 

spektaklius „Hamletas” ir „ (Ne)sek man pasakų”. 

Asta Žukauskienė, gimnazijos direktorė 
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ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA 
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 

Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja 

Viekšnių gimnazijoje vykusiose tarpmokyklinėse 5×5 

krepšinio varţybose „Silverstars taurė“ 9-12 klasių grupėje 

čempionų titulą iškovojo mūsų krepšininkai. Sveikiname 

komandą ir fizinio ugdymo mokytoją Rasą Akučkaitę.  

1. Pijus Vaitkus, II d klasė 

2. Algimantas Uščinas, III a klasė 

3. Laurynas Andrijauskas, III c klasė 

4. Deimantas Rubinas, III c klasė 

5. Elvinas Nabaţas, III f klasė 

6. Eimantas Turauskas, IV b klasė 

7. Gratas Gudavičius, IV c klasė 

8. Tadas Pocevičius, IV c klasė 

9. Simas Stonys IV c klasė 

10. Jonas Švaţas, IV e klasė 

 

Kalėdos - tai savęs dovanojimo šventė 
 

Kalėdos – tai savęs dovanojimo šventė, kai šventę sukuri 

ir kitam. Puošdami eglutę turime pagalvoti apie tai, kaip 

pasibelsime į kito ţmogaus širdį, į tai, kas jam aktualu ar 

skauda, turime išmokti išgirsti. Tik gaila, kad kartais 

daugiau laiko ir pastangų skiriame sukurti išorinei, o ne 

vidinei šventei. O geriausia jai paruošti savo vidų, 

perţvelgus praeinančius metus – pagalvojant, kas buvo 

negerai, ką reikėtų pataisyti ar ko trūksta. Gyvenime 

nuolat kas nors vyksta – vienam pasakome aštresnį ţodį, 

kitą įskaudiname, nepadėkojome uţ pagalbą ar dėmesį, 

nes kai kuriuos dalykus laikome savaime suprantamais. 
Ţmogiška, tačiau turime skirti laiko atsiprašyti ir 

padėkoti. Juk dėkoti galime ne tik uţ tas dovanas, kurias 

Kalėdų rytą randame po egle, bet ir uţ tas, kurias 

gauname visus metus, – dėmesį, laiką, pagalbą. Tai yra 

tikrosios Kalėdos ir tikrosios vidinės šventės kūrimas.  

Kunigas Algirdas Toliatas 

 

Kalėdų istorija 

Iki Kristaus gimimo, nuo  4 tūkst. m. pr. Kr. kasmet 

gruodţio viduryje – sausio pradţioje buvo švenčiamos 

vidurţemio šventės, kurių metu aikštės puošiamos gėlėmis bei 

ţvakėmis, keičiamasi dovanomis. Šios šventės ţenklino ribą 

tarp senųjų ir naujųjų metų, saulės sugrįţimą. Mesopotamijoje 

tuo metu buvo švenčiami nauji metai. Persijoje ir Babilonijoje 

ši šventė vadinosi Sacaea, jos metu vergai ir šeimininkai 

apsikeisdavo rolėmis. Europoje – ţiemos saulėgrįţa. 

Skandinavijoje – Yuletide, saulės grįţimas. Romoje nuo 

gruodţio vidurio iki sausio 1 d. vykdavo ţiemos šventė 

gatvėse, puotos, draugų lankymas, keitimasis dovanomis. 

Ţydai šventė šviesos šventę gruodţio 25 d. 

Tiksli Kristaus gimimo data nėra ţinoma. Remiantis 

Evangelija pagal Matą, Jėzus gimė Mergelei Marijai maţame 

Judėjos miestelyje Betliejuje karaliaus Erodo dienomis.  

Pirmaisiais krikščionybės amžiais Kristaus gimtadienis 

nebuvo švenčiamas. 137 m. Romos vyskupas paskelbė, kad 

Jėzaus gimtadienis turi būti švenčiamas kaip iškilminga šventė. 

Kai kurie šaltiniai atskleidţia, kad vyskupas Šv. Teofilis iš 

Antiochijos (Romos imperijos miesto) apie 180 m. buvo 

pirmasis atskleidęs, kad Kristaus gimimo diena yra gruodţio 

25 d. Kiti šaltiniai teigia, kad tai padarė Romos kunigas Šv. 

Ipolitas 2 a. Kai kurie šaltiniai teigia, kad ši data buvo 

nustatyta Romos baţnyčios 273 m., kadangi sutapo su 

vidurţemio švente, kuri buvo savo esme pagoniška. 

 XVII a. (1647 m.) Kalėdos Anglijoje buvo uždraustos. 

Šventę uţdraudė anglų puritonai. Jie buvo protestantai ir 

norėjo „išvalyti“ Angliją nuo senų katalikiškų tradicijų, tarp jų 

ir Kalėdų šventimo.  

Kalėdos didele švente su eglutėmis, atvirukais, dovanomis, 

dekoracijomis, Kalėdų seneliu ir t.t. tapo tik XIX a. 1843 m. 

buvo sukurta pirmoji kalėdinė atvirutė. 1848 m. Anglijos 

karalienė Viktorija ir princas Albertas nusifotografavo prie 

Kalėdų eglutės. 1862 m. sukurtas šiuolaikinis Kalėdų Senelio 

įvaizdis. 1882 m. išrastos elektrinės lemputės – girliandos. 

Šiandien ne visose šalyse Kalėdos švenčiamos gruodţio 25 

d. Rusijos, Gruzijos, Ukrainos, Makedonijos, Serbijos, 

Etiopijos ortodoksai Kalėdas švenčia sausio 7 d., Armėnija – 

sausio 6 d. ir 19 d. 

 Pats žodis Kalėdos (angl. Christmas), naudojamas nuo 

1038 m. ir reiškia „Kristaus mišios“, siekiant visiškai atsiriboti 

nuo pagoniškų tradicijų 

 


