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    Cognosce te ipsum (Cicéro)  
 

  

Mieli gimnazistai, 

gal nelabai nutolsiu nuo realybės 

sakydama: „Sveiki, sugrįţę namo“ ar 

„Sveiki, pirmąkart atėję į šiuos namus“. 

Ketveri metai, kuriuos praleisite čia, 

seniausioje Maţeikių miesto mokykloje, 

kur daug kas dvelkia istorija, 

tradicijomis ir, be abejonės, pasiţymi 

modernumu, manau, jums turėtų būti 

sėkmingi. 

MES – visi mokytojai ir visas 

gimnazijos personalas – labai norime, 

kad jums būtų jauku ir gera. 

Labai svarbu, kad mokymasis, ţinių 

siekimas nebūtų tik prievolė, kad jūs 

pajustumėte MALONUMĄ daugiau 

suţinoti, geriau išmanyti, rasti 

atsakymus į svarbiausius klausimus, 

kylančius jaunam ţmogui. 

Patikėkite, norime, kad jūs išmoktumėte 

ne tik atskirų dalykų, bet 

IŠMOKTUMĖTE MOKYTIS. Šis 

gebėjimas labai pravers ir gimnazijoje, ir 

ateityje – kad ir kur jūs būsite, kad ir 

kuo tapsite. 

Taip pat norime išmokyti 

BENDRYSTĖS, 

sudaryti sąlygas KURTI, SVAJOTI, 

SIEKTI. 

Norime, kad jūs suvoktumėte, jog 

gyvenimas nebūna be iššūkių, 

tačiau ir didţiausią nusivylimą 

neabejotinai lydi patirtis. 

Ir vis tik linkiu: tegul nebūna 

skausmingų pamokų, tegul jūsų 

gyvenimas šiuose MMRG namuose 

būna SAUGUS, JAUKUS, KUPINAS 

PUIKIŲ EMOCIJŲ IR ATRADIMŲ. 

 

Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė 
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Gamtos mokslų pamokose ir STEAM laboratorijoje vyko įvairūs 

eksperimentai, protmūšiai, tyrimai, praktiniai darbai, kurie ţadino 

gimnazistų smalsumo geną ir atskleidė tyrinėjimų ir ieškojimų 

esmę bei naudą visuomenei. 

Per fizikos pamokas II a ir II e klasių mokiniai dalyvavo 

protmūšyje, o I a, I b ugdėsi eksperimentavimo įgūdţius, 

atlikdami praktinį darbą su svertais.  

Chemijos pamokose I f klasės mokiniai gamtos mokslų ţinias 

pasitikrino dalyvaudami protmūšyje. II f klasė pristatė 

pranešimus apie nemetalus, II e gimnazistai eksperimentuodami 

nustatinėjo deguonies tūrį ore, stebėjo CO2 poveikį degančiai ţvakei. IV kl. A kurso mokiniai, naudodami kraujo druską, 

įrodė, kad mėsoje yra geleţies, tyrė vandens telkinio joninę sudėtį. II c ir III kl. B kurso grupė atliko įvairias mainų 

reakcijas ant filtrinių popierėlių.  

Biologijos pamokose pirmokai ugdėsi mikroskopavimo įgūdţius, savarankiškai pasigamino svogūno ir burnos epitelio 

mikropreparatus. Trečiokai dalyvavo protmūšyje, praktiškai nustatinėjo krakmolo buvimą įvairiuose maisto produktuose, 

daţė, mikroskopavo ir lygino kviečių, ryţių, bulvių, chia sėklų amiloplastus. III kl. A kurso grupė išskyrė DNR molekules 

iš figos, kivio, avokado, pomidoro, obuolio ir mango. O ketvirtokai preparavo kiaulės, jaučio, avies inkstus ir išsiaiškino 

jų sandarą ne iš paveikslėlio!  

Mokslas ţavi!  

Gamtos mokslų mokytojai 

Tradiciškai surengta integruota istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka ,,Akistata su istorija“, skirta Lietuvos ţydų genocido dienai 

paminėti. Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė susirinkusiems I - II 

klasių mokiniams paaiškino, kodėl būtent rugsėjo 23-oji yra Lietuvos 

ţydų genocido paminėjimo diena, pateikė liūdną statistiką apie 

sunaikintus ţydų tautos ţmones visame pasaulyje, Lietuvoje ir 

Maţeikiuose. I b klasės mokiniai perskaitė 24 sušaudytų anuometinių 

mūsų gimnazistų ir 4 mokytojų vardus.  

Istorija pateikia šiurpinančius skaičius, o per literatūrą tikrai galima 

pajusti, ką teko išgyventi ţydams nacių valdymo metais. Ţydų tautos 

tragediją lietuvių literatūroje geriausiai atskleidţia Icchoko Mero 

kūriniai ir paties rašytojo patirtis. Tai pristatė abiturientai Evelina, 

Skaistė, Kristupas ir mokytoja Ona Kelpšienė. 

Susikaupę pirmokai spaudė rankose akmenukus su nuţudytų gimnazistų vardais ir tyliai paliko juos Maţeikių ţydų 

kapinėse. 

Tarptautinė taikos diena visame pasaulyje minima kiekvienais metais rugsėjo 

21 d. Taikos diena, įsteigta 1981 m. vieninga Jungtinių Tautų rezoliucija, yra 

pasauliniu mastu bendrystės diena, kai visa ţmonija pasiţada siekti taikos, 

vertinti ţmonių skirtumus, ir tobulinti taikos suvokimą. Mūsų gimnazija, 

paskatinta mokytojos iš Ispanijos, Elisa Echavarren, puošėsi taikos simboliu – 

balta spalva. Paminėjo Taikos dieną ir išreiškė bendrą mūsų visų troškimą – 

Taikos pasaulyje! 
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Pasibaigus socializacijos savaitei, visus pirmokus sveikiname tapus mūsų 

gimnazijos dalimi! Visas, mokinių tarybos priskirtas, uţduotis atlikote puikiai, tad 

linkime, kad taip gerai sektųsi ir siekti savo tikslų šioje mokykloje. Dabar jau visi 

pirmokai yra palaiminti ir tapę tikrais Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 

bendruomenės nariais. 

 

 

   

   

 

Europos judumo savaitę pradėjome smagia mankšta.  

I-II klasių gimnazistai bėgo lietuvišką Olimpinę mylią. Sveikiname 1b klasės komandą, greičiausiai nubėgusią 1988 

metrus.  

Mokytojas Algirdas Mika inicijavo mankštą miesto stadione kartu su mokiniais iš Maţeikių 

Kalnėnų, Pavasario ir „Ventos“ progimnazijų. Taip pat buvo organizuojamos aktyvumo 

valandos, kurių metu gimnazistai galėjo išbandyti savo rankos tikslumą metant baudas.  

Sveikiname baudų metimų varţybų nugalėtojus ir prizininkus. 

1 vieta – Černookaitė Justė 

2 vieta – Kryţiūtė Gabija 

3 vieta – Sadauskaitė Austėja 

1 vieta – Pocevičius Tadas (iš 10 įmesta 10)  

2 vieta – Šrederis Ņandas 

3 vieta – Straupas Titas 

1 vieta – Stonys Simas (iš 10 pataikė 10) 

2 vieta – Turauskas Eimantas 

3 vieta – Švaţas Jonas 

Sveikiname nugalėtojus ir dalyvius, dėkojame fizinio ugdymo mokytojams. 

 

Minėdami Europos kalbų dieną, gimnazistai uţsienio kalbomis kūrė filmukus, dalyvavo 

įvairiose viktorinose, kurias organizavo uţsienio kalbų mokytojos bei gimnazijos 

#MEPALietuva moksleivių komanda kartu su istorijos mokytoja Silva Paulauskienė. 

Pirmų klasių gimnazistai dalyvavo dainų viktorinoje. Sveikiname nugalėtojus: 1 vieta – 

1c, 2 vieta – 1d, 3 vieta – 1f.s

  

https://www.facebook.com/hashtag/mepalietuva?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQK87pVhacI1CUL6eaJvZopkwjFJuBSpsSzTqNu1l6wNmrx9tmdx0Bm_uIXbR4I7h9QAjsvK2wHOMmR2093PMNCnEtQspigyqrgvX0p7VSawQgGQLPbQZI3B8Y-1GwN9NT6h8jpCrk_6CgtpgSFrTGTqA6V7-PYob1j1m_VpdKgk21XBRSul4VJjGLORHqjHI&__tn__=*NK-R
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Pirmų klasių mokymosi stilius 
Ia klasė 

 

1. Regimasis mokymosi stilius –       15 mokinių 

2. Girdimasis mokymosi stilius –      8 mokiniai. 

3. Kinestetinis mokymosi stilius –  17 mokinių. 

4. Loginis mokymosi stilius -            11 mokinių. 

I b klasė 

 

1. Regimasis mokymosi stilius –       6 mokiniai 

2. Girdimasis mokymosi stilius –      9 mokiniai. 

3. Kinestetinis mokymosi stilius –  11 mokinių. 

4. Loginis mokymosi stilius -            7 mokiniai. 

I c klasė 

 

1. Regimasis mokymosi stilius –       9 mokiniai 

2. Girdimasis mokymosi stilius –      5 mokiniai. 

3. Kinestetinis mokymosi stilius –  12 mokinių. 

4. Loginis mokymosi stilius -            8 mokiniai. 

I d klasė 

 

1. Regimasis mokymosi stilius –       13 mokinių 

2. Girdimasis mokymosi stilius –      8 mokiniai. 

3. Kinestetinis mokymosi stilius –  15 mokinių. 

4. Loginis mokymosi stilius -            2 mokiniai. 

I e klasė 

 

1. Regimasis mokymosi stilius –       16 mokinių. 

2. Girdimasis mokymosi stilius –        6 mokiniai. 

3. Kinestetinis mokymosi stilius –      12 mokinių. 

4. Loginis mokymosi stilius -              6 mokiniai. 

I f klasė 

 

1. Regimasis mokymosi stilius – 7 mokiniai.  

2. Girdimasis mokymosi stilius – 5 mokiniai.  

3. Kinestetinis mokymosi stilius – 14 mokinių.  
4. Loginis mokymosi stilius - 4 mokiniai.  

Regimasis – geriausiai išmokstama stebint.  

Girdimasis- geriausiai išmokstama klausantis.  

Kinestetinis – geriausiai išmokstama liečiant, judant, veikiant.  

Loginis – geriausiai išmokstama mąstant, apibendrinant logiškai, racionaliai. 

 

 

Europos kalbų dienai paminėti Valstybės institucijų kalbų centras jau daug metų rengia vaikų ir 

jaunuolių iliustracijų bei esė vertimo konkursus. Šiemet jame dalyvavo apie 600 vaikų iš visos 

Lietuvos. Rašinio konkurso dalyviai turėjo sukurti trumpą esė apie tai, kaip įvairių kalbų 

mokėjimas ir kultūrų paţinimas praturtina gyvenimą, suteikia naujų galimybių bei rašinį išversti 

į uţsienio kalbą. 

Trijų geriausių kiekvienos amţiaus grupės darbų autoriai, uţėmę pirmą, antrą ir trečią vietas 

kiekvienoje amţiaus grupėje, ir jų pedagogai Seimo lankytojų centre buvo apdovanoti renginio 

globėjos Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen vardinėmis padėkomis ir atminimo 

dovanomis, kurias perdavė sekretoriato vadovas Lukas Kornelijus Vaičiakas. 

Nepaprastai dţiaugiuosi ir didţiuojuosi savo mokine Aida Drazdauskaite (3a), kuri 15-19 metų 

jaunuolių grupėje uţėmė antrą vietą. 

Pasibaigus apdovanojimų ceremonijai renginio organizatoriai mus pakvietė į ekskursiją po Seimą. 

Daiva Goštautienė, anglų kalbos mokytoja 

Lapkričio 15 dieną 12 mūsų gimnazijos MEPA jaunųjų ambasadorių ir 

mokytoja Silva Paulauskienė pakviesti į Euroscolos renginį Strasbūre! 

 

 

Trys gimnazistų komandos birţelio mėnesį vyko į Telšius išbandyti Europos 

Parlamento biuro paruošto Ţaliojo pabėgimo kambario „Misija: Ţaliasis 

kursas“ uţduočių. 0 šių mokslo metų pradţioje mus pasiekė ne tik dţiugi 

ţinia, kad buvusios I e klasės (dabar jau II e kl.) komanda „Ţalia MMRG“ 

tapo laimėtoja, bet ir organizatorių dovanos! Mokytoja Silva Paulauskienė.  
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„Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar neigtum, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad rastum temą pokalbiui, bet 
kad mąstytum ir samprotautum. (F. Bekonas) 

Gimnazijos bibliotekoje veikia knygų skirtukų paroda. Tai – nepaprasti skirtukai. Juos kuriant įdėta daug meilės bei išmonės. 

Skirtukų kūrimo idėja gimė lietuvių kalbos mokytojai V. Irniūtei. Ji II a klasės mokiniams skyrė uţduotį – sukurti vasarą 

skaitytoms knygoms skirtukus, juos apipavidalinti ir kūrybingai aprašyti savo skaitinius. Dţiugu, kad mokiniai vasarą turiningai 

leido laiką skaitydami. Gimnazistų skirtukai – meniški, spalvingi ir estetiški. Kviečiame apsilankyti bibliotekoje ir pasigroţėti 

darbais.

BIBLIOTEKININKŲ SKILTIS 
 

Puslapis po puslapio.... 
Šį kartą norime jums pasiūlyti perskaityti talų autoriaus Gianrico Carofiglio romaną „Trečia valanda ryto“ ir 

vokiečių rašytojos A. Babendererde knygą paaugliams „Sniego šokėjas“. Šiuos kūrinius pasirinkome spontaniškai:  

daug negalvodamos ir nediskutuodamos,  nes  norėjome pristatyti knygas apie giminingas sielas. 

Leidyklos „Tyto alba“pranešime ţiniasklaidai rašoma : „Yra akimirkų, kai būtina kalbėti ir nemanyti, kad kai kas yra 

savaime suprantama. Taip pat yra akimirkų, kai, priešingai, geriau netarti nė ţodţio. Dvi labai paprastos taisyklės. 

Sudėtingiausia nuspręsti, kada taikyti vieną, o kada – kitą“, – knygoje „Trečia valanda ryto“ apie tėvo ir sūnaus lemtingą 

kelionę pasakoja italų rašytojas G. Carofiglio. 

 

Vilija: Rinkausi šį 

romaną, nes nepaprastai  

graţus jo viršelis, o iš 

knygos anotacijos 

supratau, kad kūrinyje 

nagrinėjama tikrai 

nedaţnai pasitaikanti 

tema - paauglio sūnaus 

ir nuo jo atitolusio tėvo 

santykiai. Antonijui aštuoniolika. Ne vienerius metus jis 

gyvena sirgdamas liga, parklupdančia jaunuolį 

netikėčiausiomis akimirkomis. Pagaliau atsiveria 

galimybė su šia negalia atsisveikinti visiems laikams, 

tereikia apsilankyti pas gydytoją Marselyje. Antonijų 

kelionėje lydi  tėvas -  talentingas matematikas, tačiau po 

skyrybų su Antonijaus motina menkai dalyvaujantis 

sūnaus gyvenime. Kelionės aplinkybėms pasisukus 

netikėta linkme, tėvui ir sūnui tenka praleisti dvi bemieges 

naktis purviname, bet drąsiame ir įţūliame Marselyje. 

Trumpus, šaltus abiejų veikėjų pokalbius svetimame 

mieste keičia nuotykiai, lydimi diskusijų apie šeimą, 

poeziją, muziką, matematiką ir mirtį. Ir tėvas, ir sūnus 

pagaliau pradeda iš tiesų paţinti vienas kitą, nes per kartu 

praleistas dvi paras atsiskleidţia viso jų gyvenimo 

tarpusavio santykių istorija. 

Knyga – nedidelės apimties, ją lengva skaityti. Man šis 

romanas – ne tik subtilus ir nepamirštamas pasakojimas 

apie iliuziją ir praeities klaidas, talentą ir bėgantį laiką, bet 

pirmiausia – kūrinys apie meilę. Antonijus pajuto, kad ir 

jo tėvas yra ţmogus, toks pat, kaip ir visi kiti. Pasirodo, jis 

irgi bijojo to paties. Pasirodo, jis irgi uţkasė svajones – 

netapo nei garsiu matematiku, nei dţiazo muzikantu. Nors 

galėjo, bet.... Tėvas atskleidţia Antonijui tiesą, kad labai 

svarbu nebijoti pakeisti savo gyvenimo. 
 

Sonata: Meilė – tai sudėtinga 

emocija, kurios trokšta kiekvienas. 

Yra ţmonių, kurie po savęs palieka 

tam tikrą iškęsto ir giliai išgyvento 

skausmo, dţiugesio, nuoširdumo bei 

tiesos perteklių, kuris juo apgaubia, 

lydi ir paremia. Esaties gelmėje iš 

tiesų esama tokio slėpinio, kaip kito 

naštos prisiėmimas. 

Pradėjusi skaityti knygą „Sniego 

šokėjas'', nustebau, kiek daug 

pavojų, nuotykių ir veiksmo čia slypi. Labai sugraudino 

aštuoniolikmečio Jakobo istorija. Vaikinas, ţiūrėdamas į 

veidrodį, jautė, kad jis kitoks, negu visi jį supantys ţmonės. 

Vieną dieną jaunuolio nuojauta pasitvirtino: suţinojęs tiesą, 

kad jis turi indėnų kilmės ir kraujo, niršdamas ir nusivylęs 

savo motina, Jakobas išvyksta į Šiaurės Kanadą. Ledo ir 

sniego dykynėje jis nori  rasti savo tėvą, apie kurį motina 

jam visą gyvenimą melavo. Jakobas lieka gyvas, uţpultas ir 

sunkiai suţeistas lokio. Vidury laukinių ir neţabotų tyrų, 

kur dangus ir horizontas susilieja į begalinį baltumą, 

vaikinas sutinka Kimę. Jai, kaip ir jam, gresia būti palauţtai 

likimo. Bet ar gali skausmas kada nors virsti meile? 

Jaunuoliai pamilsta vienas kitą ir išgyvena baimės ir 

silpnumo akimirkas. 

Ši knyga skirta paaugliams, bet, mano nuomone, ji kiek 

ţiauroka - pasakojama daug medţioklės scenų, nors jos 

vaizduojamos pagarbiai. Kad ir kaip keistai atrodytų, autorė 

apie gyvūnų ţudymą rašo pateisindama ir lyg 

atsiprašydama – tokie indėnų papročiai. Ši knyga mane 

ţavi  įspūdingu gamtos groţio aprašymu ir sugebėjimu 

subtiliai jautriai perteikti meilę, skausmą bei nusivylimą. 

„Sniego šokėjas“ yra puikus kūrinys paaugliams, 

nenorintiems saldţių dramų, o trokštantiems veiksmo ir 

nuotykių. 
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Atidarytas teatro sezonas 

Teatro sezoną su IV d klase ir bičiuliais atidarėme Telšių dramos 

teatre. Atlaikėme rimtą proto ataką, ţiūrėdami Vilniaus 

nacionalinio dramos teatro spektaklį „Platonas. Dialogai“. Kas yra 

blogis, gerumas, teisingumas, kam reikalinga retorika, kokius 

ţmones įsimylim, kokių nekenčiam, rūpėjo Platono mokytojui 

Sokratui ir jo mokiniams. Gal dabar apie tai galvosim daţniau... 

Ona Kelpšienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja 

 

Rugsėjo 25 dieną II–III klasių gimnazistai vyko į Valstybinį 

Jaunimo teatrą Vilniuje, kur ţiūrėjo spektaklį „Austerlicas“. 

 Virginija Aurylaitė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja  
 

Susitikimai su gimnazijos alumnais 

I a, c ir d kl. gimnazistai per 

pilietiškumo pagrindų pamoką 

išklausė įdomų ir labai jautrų 

buvusios gimnazistės Faustos 

Dargevičiūtės pasakojimą apie 

savanorystę Maţeikių gyvūnų 

globos draugijoje, apie šiai 

draugijai reikalingą pagalbą ir 

galimybę tapti savanoriu. Ačiū 

Faustai uţ puikų pilietiškumo 

pavyzdį.  

Silva Paulauskienė, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja 

  

 

I a kl. pilietiškumo pagrindų 

pamokoje apsilankė alumnė, 

gimnazijos Mokinių prezidentė 

Eglė Damulytė, įdomiai ir 

jaukiai kalbėjosi su antrokais 

apie studijas Vilniaus 

universitete, studijuojant dalyko 

pedagogiką – istoriją, apie 

patriotiškumą, istorijos 

mokėjimo svarbą, apie motyvaciją ir norą grįţti po 

studijų į Maţeikius dirbti istorijos mokytoja. Su 

pirmokais Eglė kalbėjosi apie mokymosi svarbą, 

aukštąjį mokslą ir savęs atradimą.  

Irena Tiškienė ir Laima Novakienė, mokytojos  

Ketvirtokų istorijos pamokoje 

apsilankė buvęs mokinys 

Dovydas Munius, dabar jau 

VU 4 kurso studentas, 

istorikas, dirbantis mokytoju 

Vilniuje. Su dideliu 

susidomėjimu ir malonumu 

kalbėjomės tema: „Kinija ir jos 

uţsienio politika“ bei apie 

dabartinę geopolitinę situaciją.  

Irena Tiškienė, istorijos mokytoja 

Lankome parodas 

IT „Kompiuterinės leidybos modulį“ 

pasirinkusiems II a ir II f klasių 

mokiniams pamoka apie šriftus 

vyko Maţeikių rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje. Gimnazistai 

susipaţino su Kauno taikomosios 

dailės mokyklos mokinių darbais, 

aptarė šriftų rūšis, naudojamas 

kompiuteriuose, analizavo, kurią 

šriftų grupę panaudoti atskiriems leidiniams.  

Sigutė Mackevičienė ir Raimundas Miniotas, IT mokytojai.

Gimnazistai aplankė Kauno taikomosios dailės mokyklos mokinių 

istorinių šriftų kaligrafijos darbų parodą Maţeikių viešojoje 

bibliotekoje. Į parodos uţdarymo renginį atvyko Kauno miesto 

fotomenininkas Robertas Misiukonis. Projekto įgyvendinimo metu 

fotomenininkas vedė kūrybines dirbtuves. Svečias supaţindino 

gimnazistus su kaligrafijos menu ir menine fotografija.  

Raimondas Milėška, dailės ir technologijų mokytojas 

Dailės IIIA kurso pamoka apie šriftą vyko viešojoje bibliotekoje. Susipaţinome ne tik su paroda, bet ir Viktorijos laikų 

100 skambučių paroda iš asmeninės maţeikiškio Gintauto Rušino kolekcijos.                           

Asta Milėškienė, dailės mokytoja  
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STEAM laboratorijos naujienos 

 

IV-ų klasių fizikos išplėstinio kurso 

gimnazistai ugdėsi supratimą ir 

gebėjimus praktiškai matuodami 

srovės šaltinio elektrovarą ir vidinę 

varţą.  

Vilma Riaukienė, fizikos mokytoja 

 

  

Pirmokams biologijos paţinimas 

prasideda nuo smulkiausio gyvybės 

vieneto – ląstelės stebėjimo, o 

trečiokams – nuo DNR struktūros 

nagrinėjimo. 

Algirdas Vilkas, biologijos mokytojas

 

Fizikos mokytojos rugsėjo 27 dieną pakvietė II ir IV klasių 

gimnazistus į edukacinį renginį – Erdvinis kinas. Perţiūrėti 

mokslo populiarinimo filmai: „Kelionė į milijardą saulių“, 

„Matymas. Fotonų kelionė per erdvę, laiką ir protą“, 

„Aurora. Šiaurės pašvaistė, saulė, mūsų gyvybės ţvaigţdė“.  
 

I-III klasių gimnazistai, kartu su savo kuratorėmis Laima Novakiene bei 

Rasa Poškute vyko į edukacinę ekskursiją Vilniuje, kur stebėjo virtualios 

realybės filmą „Angelų takais“. Šioje virtualioje kelionėje ţiūrovus lydi 

paties M. K. Čiurlionio ir kompozitoriaus Mindaugo Urbaičio muzika. Viso 

filmo metu aplinka reaguoja į ţvilgsnius: atidus ţiūrovo aplinkos 

stebėjimas ją keičia, praturtina ir priartina prie originalių M. K. Čiurlionio 

paveikslų. Įspūdis kerintis. Taip pat aplankytos ir Lukiškių kalėjimo 

edukacinės erdvės. 

 

 

I b ir I d klasių gimnazistai vyko į ekskursiją į Liepoją. 

Karostos kalėjime dalyvavome spektaklyje „Uţ grotų“. 

Nuostabios gidės padėjo susipaţinti su Liepoja, 

pamatyti didţiausias ir ryškiausias istorines, kultūrines 

bei architektūrines vertybes. Savo ištvermę išbandėme 

„Tarzanijoje“. Klasių kuratorės Sandra Vaišvilienė ir 

Asta Jonuškytė.

ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA 
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 

Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja 

Ukrinuose surengtoje konferencijoje, skirtoje buvusio 

gimnazijos piešimo mokytojo (1940-1945), M. Čiurlionio 

meno būrelio steigėjo dailininko akvarelininko, grafiko 

Česlovo Kontrimo jubiliejiniams metams paminėti, apdovanoti 

pavasarį dailės plenere dalyvavę ir prizines vietas laimėję 

gimnazistai. Mokytojai Asta ir Raimondas Milėškos. 

 

 


