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    Cognosce te ipsum (Cicéro)  
 

  

Šiek tiek kitaip 
Gražus šis ruduo. Spalvingas, ne itin šaltas. Jaukus, nes mokykloje girdžiu jūsų balsus. Beveik dešimt 

mėnesių  dirbus visiškoje tyloje – tokie buvo praėję mokslo metai, šiemet džiugina tai, kad galime vienas kitą 

matyti, girdėti, bent iš tolo linktelėti ir nusišypsoti susitikę. Nors kaukės ir pridengia šypsenas, bet mūsų 

neskiria kompiuterio ekranas. 

Noriu paprašyti: džiaukimės tuo, kad mums suteikta galimybė realiai bendrauti. Gerbkime šią apribotą 

laisvę, būkime atsakingi. Sakinys „Saugokime vieni kitus“ jau tapo kasdienio pasisveikinimo ir atsisveikinimo 

ritualu – išsakytu ar nutylėtu. Iš tikrųjų saugokime, saugokimės ir būkime tolerantiški.  

Daugiau nei pusantro šimto pirmokų pamažu pripranta prie mokyklos ir mokytojų, abiturientai jau galvoja 

apie baigiamuosius egzaminus, kuria planus, antrokams ir trečiokams, atrodytų, lengviau, tačiau ir jiems reikia 

prisitaikyti. Didžiulis mūsų būrys atrodo retas – išmokome šalintis vienas kito, bet tai nereiškia, kad turime vengti ar jaustis svetimi. 

Tiktai atsargūs. 

Toks laikas, tokie reikalavimai. Tikiu: tokios laikinos taisyklės. Pakluskime joms savo ir savo artimų žmonių labui. Darykime tai, 

ką turime daryti, nes šios dienos sunkumai nepanaikina rytdienos, neatšaukia ateities, neatleidžia nuo įpareigojimų ir įsipareigojimų, 

neatima džiaugsmų ir svajonių.  

Tiesiog gyvename šiek tiek kitaip. Ir tikiu, tas „kitaip“ yra tik maža dalelė mums skirto laiko. 

Asta Žukauskienė, gimnazijos direktorė 
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Štai ir praėjo dar viena pirmokų socializacijos savaitė. Paaiškėjo, kad gimnazijos 

pirmokai yra tikrai šaunūs ir su užduotimis susitvarkė puikiai. 

Pirmąją savaitės dieną pradėjome žaidimu ,,Kahoot“ , kurio tikslas – patikrinti 

mokinių žinias apie mūsų gimnaziją ir jos istoriją. Buvome maloniai nustebinti, kiek 

daug pirmokėliai žino apie MMRG. 

Antroji diena prasidėjo energingai, rytine mankšta, kurią vedė mokinių tarybos 

nariai. Pasimankštinę gryname ore, jautėmės puikiai.  

Trečiąją dieną pirmokai ,,iškratė“ savo spintas, nes turėjo pristatyti kostiumus, 

parengtus skirtingomis temomis. Per pertraukas matėme įvairiausių mokinių: hipių, 

rokerių, kaubojų, sportininkų, reperių ir ką tik  grįžusių iš Havajų.  

Ketvirtoji diena reikalavo daugiau pastangų. Mokinių tarybos veikla yra 

reikšminga mokyklos gyvenimo dalis, todėl norėjome, kad  su tarybos nariais 

pirmokai susipažintų  artimiau. Užduotis buvo tokia: reikėjo surasti tarybos narius ir su jais nusifotografuoti. Vieniems pirmokams 

įveikti užduotį sekėsi lengviau, kitiems reikėjo šiek tiek padėti.  

Paskutinę dieną apdovanojome mūsų mokyklos naujokus. 1B klasės mokiniai buvo pripažinti aktyviausiais, nes jų komandiškumas 

ir organizuotumas visus nustebino, o  1A klasė buvo apdovanota už originalumą. 

 Dabar jau visi pirmokai yra palaiminti ir tapę tikrais Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenės nariais. 
 

Augustė Kasperavičiūtė, mokinių taryba 
 

Merkelio Račkausko gimnazijoje 

jaučiuosi komfortiškai. Džiaugiuosi, 

kad taip lengvai integravausi į 

mokyklos veiklas, bendraklasiai tapo 

lyg antra šeima, mokytojai užsispyrę 

išmokyti ir padėti, o mokyklos 

bendruomenė visada užtikrina, kad  

noriai eičiau į gimnaziją. Tikiuosi, jog 

taip jausiuosi visus ketverius 

mokymosi metus. 

Augustė Čeporytė, 1a klasė 

1b klasė  

Kai atėjau į tokią didelę mokyklą, 

galvojau, kad bus nejauku, visi į 

mus, pirmokus, žiūrės kreivai. 

Bet, laikui bėgant, pajutau šiltą 

atmosferą, matau, koks šaunus 

mokytojų kolektyvas. Šiandien 

jaučiuosi puikiai pritapusi prie 

gimnazijos bendruomenės. 

Austėja Paulauskaitė, 1c 

 

Pirmosios dienos mokykloje – tai nauja pradžia, nauji 

draugai, nauji įpročiai, naujas gyvenimo etapas. Su 

visomis naujovėmis ateina suvokimas, kad ateiname į 

brandesnį, sudėtingesnį, kupiną įvairių potyrių ir 

nuotykių gyvenimą. Džiugesį kelia ir kompetentingi 

mokytojai, puikūs klasių kuratoriai, aktyvi socialinė ir 

kultūrinė veikla. 

Gimnazijos neatsiejama dalis yra tiek pirmokas, tiek 

ketvirtokas. Visi jaučiasi laukiami ir neužmiršti. 

Lukas  Janušas, 1e 

 

Atėjusios į gimnaziją, 

iš karto pasijautėme 

esančios jos dalimi. 

Nustebome, kad 

mokykla, nors įkurta 

daugiau nei prieš 100 

metų, yra tokia 

moderni.  

Įdomi mokyklos 

architektūra,  o vidaus įrengimas sukėlė didelį įspūdį. Patinka 

gimnazijos mokytojai, kurie elgiasi draugiškai, lyg seni 

pažįstami. Šaunus klasės draugų kolektyvas.  Tikimės gerai 

praleisti likusius metus, pasisemti žinių. 

Austėja ir Kamilė, 1f  

 

Pirmosios savaitės 

mokykloje kėlė daug 

rūpesčių ir nerimo. 

Neturėjome supratimo, 

kas mūsų laukia, kur 

eiti, kaip rašyti, ką 

sakyti, kaip būsime 

vertinami... Kilo daug 

klausimų, į kuriuos atsakymų vis dar ieškome. Viskas kitaip - lyg 

pasaulis būtų apvirtęs aukštyn kojom. Bet esame tikros, kad su laiku 

prie visko įmanoma priprasti ir viskas bus gerai.    

 

Paula Jonuškaitė,  Vakarė Degimaitė  1d 
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Mokytojai apie pirmokus: 
• Šaunūs, atviri ir nuoširdūs, aktyvūs, mokantys bendrauti 

ir bendradarbiauti. 

• Visi puikūs žmonės mano grupėje. Bet dar pratinamės 

atlikti namų darbus, mokytis taisykles, lankyti 

konsultacijas, kai kažko nemokame ar nepavyksta. Linkiu 

savo pirmokams būti atkakliems ir kasdien siekti vis 

daugiau. 

• Mokiniai įdomūs, atviri, geranoriški. Kai kurie dar 

nedrąsūs. Labai gera energija per pamoką. Tikiuosi 

įdomaus ir turiningo darbo, ir ne tik. 

• Malonūs pirmokai, nedrąsūs, geranoriški, draugiški ir 

įdomūs, vieni aktyvesni, kiti ramūs (stebi). 

• Pirmokai, „nepaleiskite“ PAŽINIMO DŽIAUGSMO!  

• Pradžia. Kuklūs, tylūs, draugiški. Viltys ateities puikioms 

žinioms, beribiam darbštumui. Būkim, aukim, tobulėkim. 

• Labai džiaugiuosi savo auklėtiniais. Ypatingai gera aura 

sklinda nuo jų. Kiekvieną dieną matau jų vis didesnį 

artumą. Pirmomis mokslo metų dienomis į mane kreipėsi 

„mokytoja“, o šiandien jau išgirdau „auklėtoja“. Valio! 

Priėmė, laiko sava! Tikiu jais ir linkiu gimnazijos 

istorijoje palikti ryškų pėdsaką. 

• Šauni mano auklėjamoji klasė! Aktyvūs, žingeidūs, 

šviesūs žmonės. Džiaugiasi būdami Račkausko 

gimnazistais. Mane nustebino, kad gavę pirmąjį padėkos 

raštą ir saldžią dovanėlę, jos nesidalino, o laukė ir manęs. 

Manau jiems viskas bus gerai. Palinkėsiu jiems sėkmės, 

ypač moksluose. 

Pirmokų apklausa apie adaptaciją gimnazijoje 

 
Adaptacija tau: 

Tavo savijauta: 

Koks mokytojų elgesys tau padėjo lengviau pritapti: 

 

Kas padeda užmegzti santykius su bendraamžiais gimnazijoje:

 
Sunkumai, su kuriais susidūrei gimnazijoje: 

 

Kaip jautiesi klasėje: 
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Rugsėjo 17 dieną keturiasdešimt gimnazijos antrokų, lydimi istorijos ir 

geografijos mokytojų, keliavo maršrutu Mažeikiai – Tauragė – Viešvilės 

rezervatas – Smalininkai – Mažeikiai. 

Nežiūrint į tai, kad gamta pagailėjo gero oro – kelionė buvo įspūdinga. Tauragės 

mieste gimnazistai atliko kartografavimo užduotį, kurios metu susipažino su 

Tauragės miesto įžymybėmis: muitinės pastatu – 

pilimi, Šv. Trejybės bažnyčia, M. Mažvydo 

evangelikų liuteronų bažnyčia, paminklais 

V.Putvinskiui ir V. Kudirkai. Viešvilės 

valstybiniame gamtiniame rezervate, lydimi 

įstaigos darbuotojų, vykdėme puikią pažintinę 

edukaciją Karšuvos girioje ir Artosios pelkėje, 

stebėjome kurtinius. Teatralizuotą susitikimą su 

pasienio tarnyba Smalininkuose būtų galima 

pavadinti kelionės desertu: nuolankiai vykdėme 

griežtus muitininkų nurodymus, atlikome jų skirtas užduotis, sužinojome Smalininkų miestelio istoriją. 

O mokytojos frau Martos pamoka nukėlė mus į XX a. pradžios mokyklą, pasižyminčią griežta tvarka ir 

drausme. Kai kam teko patirti to laikmečio nuobaudas – paklūpėti kampe ant žirnių ar pupelių. 

Mokomosios ekskursijos metu ne tik smagiai praleidome laiką, bet įgijome naujų žinių ir potyrių. 

Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja  

Rugsėjo 17 dieną 40 gimnazistų vyko į Kauno VII fortą. 

Mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Nuo 

Platono iki Archimedo“ ir „Kulinariniai eksperimentai“. 

Buvo įdomu susipažinti su įvairiomis erdvinėmis 

figūromis, jas konstruoti, apskaičiuoti. Daug siurprizų 

laukė atliekant kulinarinius eksperimentus. Moksleiviai 

gamino ir ragavo ikrus, įvairiaspalvius kokteilius, ledus. 

Išvykos pabaigoje aplankytas Pažaislio vienuolynas, 

buvo įdomu buvo išgirsti jo įkūrimo istoriją. 

Albina Jasinskaitė, matematikos mokytoja  

 

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena.  

Šiai dienai paminėti gimnazijoje vyko integruota istorijos ir lietuvių kalbos 

„Atminties pamoka“.  

Holokausto tragedija paženklinta ir mūsų gimnazija. 1941 m. vasarą buvo 

sušaudyti 24 gimnazijos žydų tautybės gimnazistai ir 4 mokytojai. Tų pačių metų 

rugpjūčio 27 dienos pedagogų tarybos posėdžio protokole užrašyta „visus žydų 

tautybės mokinius išbraukti iš mokinių sąrašo“.  

Išbraukti iš sąrašų, bet ne iš gimnazijos istorijos... Atmintis pajėgi per amžiną ir 

nesustabdomą laiko tėkmę tiesti tiltus ir neleisti pamiršti praeities. Dalyvaudami 

„Atminties pamokoje“ gimnazistai sužinojo apie skaudžią ne tik gimnazijos, bet ir Lietuvos praeitį, 

pagerbė aukų atminimą perskaitydami nužudytų gimnazistų ir mokytojų vardus, apsilankę masinėje 

žydų žūties vietoje Pavenčiuose, padėjo lauko akmenukus su užrašytais nužudytųjų vardais.  

Praeitis, dabartis ir ateitis yra mūsų sąmonės savybės. Praeitis - tai prisiminimai, ateitis – laukimas, 

o dabartis – tikrasis suvokimas. Prisiminimai persmelkti laiko išlieka. Atminčiai reikia pagarbos, 

istorijai supratimo. Žvelgdami į pažadą „Niekada daugiau“, privalome suvokti blogio priežastis ir 

motyvus, aplinkybes ir sąlygas.  

Tegul laikas išmoko mus mylėti gyvenimą, vertinti artimuosius, tegul išmoko gėrio ir tolerancijos, 

savigarbos ir nuoširdumo, tegul išmoko atsakomybės ir išmintingumo.  

Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja  
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Pirmų klasių mokiniai tyrė savo ląsteles! 

Paruošė preparatus mikroskopavimui, dažė 

mėginius „drėkinimo“ metodu, stebėjo, lygino 

burnos epitelio ir augalo epidermio ląstelės. 

Trečių klasių mokiniai, pasirinkę biologijos 

išplėstinį kursą, mokėsi atpažinti krakmolą 

įvairiuose maisto produktuose, atnaujino 

mikroskopavimo įgūdžius ir pirmąkart pamatė, 

kaip kompaktiškai bulvė „pakuoja“ krakmolą 

savo ląstelių plastidėse – amiloplastuose. Smagu 

pažinti! 

    

JAV ambasada mini diplomatinių santykių su 

Lietuva atkūrimo trisdešimtmetį. Nuoširdžiai 

džiaugiamės, kad JAV ambasadorius Robert S. 

Gilchrist pakvietė į priėmimą savo rezidencijoje 

mūsų gimnazijos mokytojus. Smagu buvo 

pabendrauti su švietimo, mokslo, meno atstovais. 

Užmezgėme naujas pažintis, smagiai 

pabendravome su senais pažįstamais ir grįžome su 

naujomis idėjomis bei svajonėmis. 

Ir dar... Aplankėme Kernavę ir parodėme 

naujajam mūsų anglų k. mokytojui Louis Higuera 

vieną gražiausių Lietuvos vietų. Stebėjome, kaip 

vyksta archeologiniai kasinėjimai, pabendravome 

su VU archeologijos studentais ir dėstytojais.  

Dėkojame anglų k. mokytojai Ritai Meškienei už 

prasmingą ir įspūdingą dieną. 

 
 

Auginame ateities lyderius  

Šiais mokslo metais mūsų gimnazija dalyvauja projekte „Praktinio verslumo 

ugdymo programa Lietuvos mokyklose“. Visų pirmų klasių gimnazistai ir 3-

4 kl. besimokantys ekonomikos ir verslumo, vadovaujami ekonomikos ir 

verslumo mokytojos Rimos Meldaikienės, šiuo metu kuria verslo grupes ir 

mokyklinio verslo idėjas. Vakar su antreprenerystės misija juos aplankė ir 

patarimais dalijosi bei numatė tolimesnes veiklas LJA direktorė Andželika 

Rusteikienė, Mažeikių mero patarėjas V.Radvila ir Mažeikių VA 

vykdančioji direktorė Sandra Jarockytė-Aleksejevienė. 

Kviečiame visus norinčius ir turinčius idėjų įsitraukti į šio projekto veiklas. 

 
 

Suum quisque noscat ingenium! (Cicero)  

       
„Tegul kiekvienas pažįsta savo gabumus,“ – šitie antikos išminčiaus 

Cicerono žodžiai pasitinka kiekvieną, atėjusį į Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnaziją. Mūsų mokiniams ir mokytojams tai ne tik lotyniškas 

posakis, tai principas, kuriuo grindžiamas ugdymas seniausioje Mažeikių 

mokykloje, turinčioje gilias lotynų kalbos mokymo tradicijas. Merkelis 

Račkauskas buvo klasikinių kalbų specialistas. Todėl ir, pasikeitus lotynų 

kalbos statusui (dabar yra tik pasirenkamasis dalykas) gimnazijoje, išliko 

svarbu, kad Mažeikių Merkelio Račkausko vardas būtų siejamas su mūsų 

mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros išmanymo pasiekimais. 

Džiaugiuosi, kad kiekvienais metais atsiranda būrelis mokinių, kurie 

pasiryžta mokytis šios klasikinės kalbos. Visame pasaulyje lotynų kalba 

išgyvena renesansą. Lotynų kalbos mokęsis žmogus greičiau supranta 

terminologiją, išmoksta naująsias kalbas, išmano europinės kultūros ištakas. 

Dažnai lotynų kalbą mokiniai renkasi, kad gautų pagrindus medicinos, teisės, 

filologijos studijoms, bet būna ir tokių, kurie jos mokosi bendram išprusimui, 

Vakarų kultūros supratimui.  

Išlaikydama senąsias gimnazijos tradicijas lotynų kalba Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijoje dar gyvuoja ir, matyt, gyvuos, kol bus mokinių, kurie 

supras, kad Antika ir lotynų kalba yra šiandieninės Vakarų kultūros lopšys ir 

pradžia jaunam žmogui suvokti savo gabumus. 

Finalinis trečiokų kurso akcentas yra akademinio jaunimo himnas 

,,Gaudeamus“. Nesvarbu, kiek mokinių mokosi lotynų kalbos, jis skamba 

iškilmingai, gimnazistiškai, su pasididžiavimu... 
  

Ona Kelpšienė, Lotynų kalbos mokytoja 
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Puslapis po puslapio.... 
 

„Žydų karalaitės dienoraštis“ 

Šią vasarą per visą 

Lietuvą nuvilnijo 

„Atminties kelio“ eisenos, 

skirtos 80-osioms 

Holokausto pradžios 

Lietuvoje metinėms 

paminėti. Šie renginiai, 

vykę įvairiuose miestuose, 

miesteliuose, į masinių 

žudynių vietas sukvietė 

būrius žmonių, kurie turėjo prisiminti, vertinti, atsiprašyti ir net 

atleisti... bet, svarbiausia, išmokti pamoką, kad panašūs įvykiai 

niekada nepasikartotų. Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų 

genocido aukų atminties diena, todėl pravartu atsiversti 

prozininko S. Šaltenio talentingai ir atsakingai parašytą knygą 

„Žydų karalaitės dienoraštis“... 

Gražina: Tai romanas apie žydų mergaitės Esteros 

Levinsonaitės gyvenimą Lietuvoje karo ir pokario metais. Nuoga 

ir kruvina ji atšliaužė į jaunų įsimylėjėlių Vlado ir Mildos namus 

jųdviejų vestuvių naktį... Tai mergaitės iš sušaudytųjų duobės 

fizinio prisikėlimo ir dar sunkesnio dvasinio atgimimo istorija. 

Jos slaptų meilės jausmų, košmarų, baimių, džiaugsmų istorija. 

Mokytojų Vlado ir Mildos pasiryžimas, nieko nepaisant 

kiekvieną akimirką gyventi laimingai, nors aplink tiek 

sužvėrėjimo, nerimo, mirtinų pavojų, atrodo graudžiai 

paradoksalus, bet kartu tai jų neįtikėtino gyvybingumo, atkaklaus 

vidinio pasipriešinimo, paniekos nužmogėjusiai okupantų tvarkai 

liudijimas. Tai istorija apie silpnųjų stiprybę, narsą ir pergalę. 

Vilija: 2015 metais teko dalyvauti Vilniaus knygų mugėje, kur 

rašytojas Saulius Šaltenis pristatė šią knygą, pasakojo jos 

atsiradimo istoriją.„Žydų karalaitės dienoraštį“ įsigijau su 

autoriaus autografu. Knygą perskaičiau per vieną vakarą, nes ji 

plonytė -  tik 152 puslapiai. Dėmesį patraukia malonus akiai 

viršelis, knygą patogu paimti į rankas. Pradėjusi skaityti,  

nenorėjau sustoti, kol neperskaičiau  iki  pabaigos. Jau iš 

pavadinimo galima suvokti, kad tai nebus linksma istorija – išties, 

romane netrūksta liūdnų, vos ne graudintis verčiančių epizodų, 

tačiau apskritai ši knyga man išliks kaip pilnas šviesos ir gėrio 

pasakojimas. 

Gražina: Man labiausiai įstrigo knygos veikėjas – sofa. Mano 

senelių namuose buvo toks panašus baldas, nepatogus, bet 

gražus, kuris visiškai nederėjo prie kaimiško namų interjero. 

Nebegaliu paklausti savo senelių, iš kur ta sofa atsirado jų 

namuose... bet mintis, kad turime prisiimti dalį istorinės kaltės 

prieš žydų tautą, asocijuojasi su ta sofa... 

Vilija: Autorius sugeba į rimtą, liūdną istoriją tinkamai įtraukti 

ir komiškų detalių, o amžinųjų vertybių ieškojimas šią knygą tik 

padaro tokią, kuri leidžia nors kiek atsiriboti nuo kasdienybės ir 

pabūti kartu su karalaite ir jos gal netgi ir per daug idealiai 

parodytais globėjais. Pasakodamas šią istoriją, rašytojas meilę 

pateikia kaip svarbiausią vertybę, kuri net ir baisiausių 

kataklizmų metu vienintelė išlaiko egzaminą, išlieka 

nesunaikinama ir nepaperkama. 

 

„Beribis protas“ 

Gebėjimas produktyviai mokytis yra 

didžiausia supergalia, nes ji padeda įgyti 

ir lavinti bet kokius įgūdžius ir 

gebėjimus, bet pasakyti mokiniui, kad jis 

turi susikoncentruoti, yra tas pats, kaip 

pasakyti jam, kad jis turi groti gitara. 

Kaip tai padaryti, jei niekas neišmokė? 

Mūsų smegenys yra sudėtingas 

superkompiuteris, tačiau kiekvienas jį 

gauname be vartotojo instrukcijos.  

Smegenų lavinimo specialisto Jim 

Kwik knyga „Beribis protas. Atnaujinkite 

savo smegenis, išmokite greičiau mokytis ir ženkite į savo 

išskirtinį gyvenimą“ – praktinis gidas, kuris padės išnaudoti 

galingą mūsų galvose slypinčią technologiją ir pagerins visų 

gyvenimo sričių kokybę. Jim Kwik paneigia mitus, kad intelektas 

yra fiksuotas, išnaudojame tik 10% savo smegenų, klaidos yra 

nesėkmės, mokytis naujų dalykų labai sunku, o genijais gimstama. 

Šias ir dar daugiau „tiesų“ visuomenė mums įteigia nuo mažens. 

Trumpas aprašymas žada, kad autorius išmokys paprastų būdų, 

padėsiančių atsikratyti mums kenkiančių įpročių ir išsiugdyti naują 

– teigiamą elgsenos rutiną. Taip pat pagaliau suprasime, kas 

kenkia mūsų produktyvumui bei kur ieškoti motyvacijos. Tai 

moksliniais tyrimais paremtas praktinis vadovėlis, kuriame 

autorius paprastai ir aiškiai atskleidžia, ką reikia daryti, norint 

pagerinti mokslo rezultatus, bendravimo įgūdžius bei atmintį.  

Atsikratę savo nubrėžtų ribų mes galime pasiekti viską, apie ką 

svajojame. Knyga apima tris esmines sritis: mąstyseną (kas), 

motyvaciją (kodėl) ir mokymąsi (kaip). „Mąstymas yra pats 

sunkiausias iš visų darbų. Turbūt todėl tiek nedaug žmonių juo 

užsiima,- sakė Henry Ford, - bet niekada ne vėlu mokytis mąstyti“. 

Gražina: Neskaičiau šios knygos, nes visada labiau domiuosi 

grožine literatūra, tačiau keletą audioknygų apie smegenų veiklą, 

savo minčių perprogramavimą esu išklausiusi. Įdomu sužinoti, kad 

šioje srityje mokslininkai  yra atlikę daugybę tyrimų, toli pažengę.  

Tikiu, kad  tokio pobūdžio literatūra jauniems žmonėms atveria 

daugybę galimybių formuojant savo pasaulėjautą. 

Vilija: Perverčiau šios knygos puslapius, stabtelėdama ties 

mane sudominusiomis pastraipomis. Patiko, kad joje aprašomi 

aiškūs praktiniai įrankiai, kurie parodo, kad mūsų smegenų 

potencialas yra beribis, o apribojimai – primesti nusistatymų, 

baimių, tradicijų ir žinių stokos. Tiesa ta, kad pasiekti tikslų ir savo 

svajonių mums trukdo ne kas kitas, o mes patys. Tiksliau - mūsų 

mąstymo būdas, motyvacijos stoka ir neteisingai pasirinkti 

metodai. Greičiausiai tai nėra naujiena, tačiau net ir žinodami 

trukdžius, nemokame jų pašalinti. Svarbu ir tai, kad rašytojas 

pataria aktualiais klausimais, pavyzdžiui: kaip atsiriboti nuo 

trukdžių, informacijos pertekliaus ir nesiblaškyti. O metodikos, 

kurios atskleidžia, kaip greitai skaityti ir įsiminti informaciją, bus 

ypač naudingos moksleiviams ir studentams.  
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Sveiki, 

Aš esu Vytautė 

Kairytė, 2a. klasės 

gimnazistė. Šią 

vasarą dalyvavau 

projekte „Sunkios 

plunksnos“, kuris 

vyko Klaipėdos 

universiteto Jūros 

tyrimų institute. 

Buvome atrinktos 3 moksleivės (aš, Gabija iš 

Šalčininkų ir Austėja iš Klaipėdos). Mums buvo 

suteikta galimybė susipažinti su sunkiųjų metalų 

bioakumuliacija vandens paukščių organizmuose. 

Šį projektą vedė Ekologijos ir aplinkotyros 

magistrantė Veronika Biveinytė. 

Per kelias dienas mes susipažinome su tyrimo 

objektais – jūros paukščiais (nuodegule, 

rudakakliu naru ir ledine antimi), jų iškamšas 

apžiūrėjome Klaipėdos universiteto gamtos 

muziejuje. Vėliau susipažinome su skirtingais 

paukščių žiedavimo būdais ir kibome prie 

pagrindinio darbo – plunksnų pešimo ir paukščių 

skrodimo.  

Tiesą pasakius,  jau buvau dalyvavusi šioje 

veikloje liepos mėnesio pabaigoje, todėl žinojau, 

ko galima tikėtis. Skrodžiant paukštį reikia 

žymėtis informaciją. 3 balų vertinimo sistema 

reikia pažymėti raumens tonusą, vidinio riebalo ir 

odos riebalo sluoksnį,  sparnuočio amžių bei lytį. 

Matavome paukščių snapus, sparnus ir kojas, 

plunksnas pešėme rankomis.  

Kitą dieną apdorojome  informaciją. Mėginius 

sužymėjome, matavome ir paruošėme 

tolimesniems tyrimams. Dirbome su vakuumine 

spinta, plunksnas mirkėme ir maišėme 

distiliuotame vandenyje, Mili Q vandenyje ir 

acetone. Apdorotus mėginius atsargiai sudėjome į 

vokus. 

Projektas dar nesibaigė. Šiuo metu ruošiame 

informacijos pristatymą Nacionalinei mokslinei 

konferencijai ,,Jūros ir krantų tyrimai 2021”, kuri 

vyks spalio mėnesį Klaipėdos universitete. 

Erasmus+ KA 201 “Empowerment in Action” pirmasis mokinių 

mainų susitikimas 
Erasmus+ KA 

201  “Empowerment in 

Action” pirmasis mokinių 

mainų susitikimas 

gimnazijoje vyko rugsėjo 27 

– spalio 1 d. Projekto 

partneriai atvyko iš Šiaurės 

Makedonijos, Rumunijos, 

Portugalijos ir Turkijos. 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos komanda parengė veiklas, 

orientuotas į šiuolaikinio darbuotojo mąstymo būdų formavimą. 

Susitikimas prasidėjo mokyklos šokių klubo „Allegro“, berniukų vokalinės 

grupės „Bros“, moksleivės solo ir liaudies šokių „Oira“ pasirodymais, atliktais 

kartu su svečiais. (Ačiū mokytojoms Brigita Bagočienė, Natalija Dapšienė ir 

Laimonas Terasius)  ir integruota istorijos ir geografijos pamoka apie Lietuvą, 

kurią vedė Silva Paulauskienė ir Dainius Stasys. 

Projekto dalyviai verslumo įgūdžius lavino lankydamiesi skirtingose įmonėse. 

Mažeikių profesinėje mokykloje ir UAB „Hotrema“ mokėsi skirtingų profesijų, 

įgūdžių ir sužinojo apie šios statybos įmonės bei profesinės mokyklos 

bendradarbiavimą. Partneriai ir gimnazistai taip pat lankėsi Mažeikių darbo 

rinkos mokymo centre, Pieno gamybos įmonėje „Pieno žvaigždės“, kietojo sūrio 

„Džiugas“ dirbtuvėse. AB Orlen Lietuva bei „Unilever“ ledų gamybos fabriko 

pristatymas vyko gimnazijoje. 

Klaipėdos universitetas (ačiū prof. dr. Vygantui Vareikiui) ir Klaipėdos 

kolegija (Maisto technologijų ir mitybos skyriaus vadovė Sigutė Ežersienė) 

supažindino mus su skirtingomis profesijomis, pademonstravo modernius 

įrankius ir įrangą, naudojamą studentų kietųjų įgūdžių mokymams. Projekto 

studentai apklausė įmonių atstovus, analizavo darbo vietą ir savanorišką elgesį, 

kūrė vaidmenį darbovietėje, praktikuojančioje sprendimų priėmimo ir problemų 

sprendimo įgūdžius. Dauguma mokinių veiklų buvo skaitmenizuotos naudojant 

gimnazijos planšetes arba savo telefonus.Zoom susitikimas su Logan Higuera, 

jaunuoju verslininku, įmonės OpenOcean įkūrėju, pasaulinės verslo 

ekosistemos (JAV) – verslininkų mąstysena: atpažinimas, moksliniai tyrimai ir 

tobulinimas privertė analizuoti savo mąstymo būdus ir išsiaiškinti veiksmų seką 

sėkmingai įkurta įmonė. Dar vienas zoom susitikimas, kurį surengė Turing 

School, aukščiausio lygio kodavimo mokykla iš Vilniaus išmokė planavimo 

technikų, laiko valdymo kietųjų ir minkštųjų įgūdžių įgijimui. 

Visą savaitę mus lydėjo istorinės bei kultūrinės patirtys: kelionė į Telšius 

(seną iš dalies žydų miestelį praeityje), Klaipėda (senamiestis, kvėpuojantis savo 

Vokietijos ir Sovietų Sąjungos istorija) bei teatralizuotos ir pramoginės 

dirbtuvės „Duonos kelias“ Kultūros centre Urvikiuose, kur kolektyvas turėjo 

progą sudalyvauti duonos kepimo procese, paragauti tradicinės lietuviškos 

virtuvės. 

Esu dėkinga Lietuvos komandai, visiems partneriams už atsidavimą, šypsenas, 

susidomėjimą ir aktyvumą. Esu dėkinga dirktorei Astai Žukauskienei už 

susitikimų su vietos įmonėmis organizavimą. Jos palaikymas ir paskatinimas 

tikėti savimi, palengvino mūsų darbą ir įkvėpė. Lietuvos rinktinė su Gitana 

Svirskienė, Silva Paulauskienė, Sigutė Mackevičienė, Lena Krigelienė, Dainius 

Stasys ir Birutė Gudauskienė grojo kaip orkestras – didžiuojuosi jumis! 

Ypatinga padėka Lietuvos moksleiviams ir jų TĖVELIAMS, kurie buvo 

svetingi (nors svečiai gyveno viešbutyje), motyvuoti, atsidavę veikloms ir gerai 

pasirūpino savo tarptautiniais draugais. 

 

Irina Oatu, Liceul Teoretic Miron Costin Pașcani 
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Laukėm rugsėjo 25-os. Su 4a klase išgyvenom tikrą, anot kunigo 

Egidijaus Arnašiaus, kultūrinę laimę. Buvom R. Kmitos pjesės 

,,Remyga” premjeroje. O. Koršunovo pastatymas padarė stiprų 

įspūdį. Žmogaus, išgyvenusio Afganistano karą, situacija 

aštrinama sudėtingais besikeičiančio laiko iššūkiais. 

Ona Kelpšienė, lietuvių k. mokytoja 

 

 
 

ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA 
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 

Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja 

Praktinis kartografavimo darbas 3A grupėje.  

Mokinių rankomis kuriami pirmi žemėlapiai.  
 

Dainius Stasys geografijos mokytojas 

  

 

Pirmokų STEAM namų darbai 

Džiugu, kad mūsų jaunieji gimnazistai pradeda atlikti skiriamus 

fizikos STEAM namų darbus. Anot mokinių, atlikdami juos, 

patyrė džiaugsmą, patobulino tiriamųjų darbų gebėjimus ir 

įgūdžius. Taip pat teigė, jog tokie namų darbai motyvuoja, verčia 

gilintis, tirti aplinką, pastebėti ir taikyti fizikos žinias 

kasdieniniame gyvenime. 

Vilma Riaukienė, fizikos mokytoja 

  

 
. 

 

 

2a ir 2b klasių bendruomenės diena – išvyka į Žagarę ir 

Anykščius 

 
 


