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Cognosce te ipsum (Cicéro)

Šiandien ypatinga – Laisvės gynėjų – diena, kai mintimis grįžtame į Sausio 13-osios naktį. Laisvės keliu žengiame jau 30 metų –
drąsūs ir veržlūs, prireikus pasiryžę ir vėl ginti savo gimtąjį kraštą, namus.
Tai žuvusiųjų atminimo, pagarbos ir pilietiškumo diena, primenanti, kokia kaina iškovota laisvė! Branginkime šį palikimą,
saugokime jį kaip įkvėpimą tvirtybei ir atkaklumui!
Atmintis gyva – šįryt languose žvakių liepsnelės, tylos minutė, Mažeikiuose tradicinė Laisvės banga. Šiemet ji kitokia –
virtuali – tačiau esmė ta pati. „Atmintis gyva, nes liudija“.
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenės vardu sveikinu visus mažeikiškius su LAISVĖS, ATMINTIES,
TIKĖJIMO, VILTIES, STIPRYBĖS, PASIAUKOJIMO ir BENDRYSTĖS diena.
(nukelta į 2 psl.)
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(atkelta iš 1 psl.)
Šiandien Mažeikiuose nuvilnijo tradicinė LAISVĖS BANGA. Ji buvo kitokia – jautri ir jaudinanti. Tai ne tik pilietiškumo ir
vienybės akcija, tai buvo nuostabi bendrystės valanda.
Mūsų LAISVĖ užaugo. Užaugome ir mes. Brangime ją, branginkime vienas kitą.
LAISVĖS darbuose, mintyse, kūryboje.
Būkime stiprūs ir vieningi.
Šiandien. Rytoj. Visada.
Dėkojame visiems dalyviams. Nuoširdų AČIŪ tariame Mažeikių raj. savivaldybei už pagalbą organizuojant renginį ir už galimybę
renginį transliuoti socialiniuose tinkluose, Ramūnui Šatkui už renginio transliacijos organizavimą, Mindaugui Vasiliauskui už
2019 m. Laisvės bangos filmuką, Valstybiniam chorui VILNIUS už naujai įdainuotą įžanginę renginio dainą, lietuvių k.
mokytojoms Laimai Skabickienei ir Virginijai Aurylaitei už scenarijaus parengimą, direktoriaus pavaduotojui Laimonui Terasiui
už vaikinų ansamblio BROS dainą ir renginio koordinavimą.
Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė

Sausio 7-8 d. 2-4 klasių mokiniai dalyvavo Turing School
(skaitmeninių įgūdžių programavimo) mokyklos paskaitose.
Paskaitas vedė dėstytojas Kęstutis Mačiulaitis.
Antrų klasių mokiniai išklausė paskaitą „Kibernetinis
saugumas – ar įmanoma nulaužti Lietuvą per 10 min.?“ Lektorius
mokinius supažindino su kibernetinio saugumo sąvoka,
pademonstravo, kokie duomenys dažniausiai yra atakuojami ir
kaip apsisaugoti nuo tokių atakų. Mokiniai ne tik klausė paskaitos,
bet ir dalinosi patirtimi, atsakinėjo į interaktyvius klausimus.
Pasibaigus paskaitai aktyviausi dalyviai buvo apdovanoti mini
prizais.
Antrokų atsiliepimai apie paskaitą:
Taip, paskaita patiko, buvo labai įdomi ir informatyvi. Tiek
medžiaga tiek jos pateikimas buvo geras. Sužinojau gan nemažai
naujų faktų, įskaitant kelias atliktas kibernetines atakas ir tai, kaip
tokioms atakoms galėtų būti užkertamas kelias.
Aš (Redas) ir dar 2 mokiniai užėmėme prizines vietas kahoot'e.
Man paskaita tikrai labai patiko. Pasakojo įdomiai. Praktiškai
viskas ką pasakojo buvo man nežinoma. Laikas neprailgo.

Sausio 11 d. gausus būrys ketvirtų klasių mokinių ir
anglų kalbos mokytojos dalyvavo virtualiame Lietuvos
Anglų Kalbos Mokytojų Asociacijos (LAKMA)
organizuotame seminare „Dar kartą apie rašymo mokymą:
esė“, kurį vedė Vilniaus Universiteto akademinio rašymo
dėstytoja Jurga Kasteckienė.
Mokiniai nagrinėjo įvairių samprotavimo rašinių temas,
išklausė naudingų patarimų, kaip pasiruošti brandos
egzamino rašymo užduočiai, dalyvavo diskusijoje,
atsakinėjo į lektorės klausimus bei atliko praktines
užduotis. Dėstytoja džiaugėsi mokinių aktyvumu ir
nuoširdžiu susidomėjimu.
Daiva Goštautienė, anglų kalbos mokytoja

3-4 klasių mokiniai klausėsi paskaitos „Nuo Beyoncės iki
BMW“ apie dirbtinį intelektą. Lektorius mokinius supažindino su
dirbtinio intelekto sąvoka, paaiškino, kaip dirbtinis intelektas
veržiasi į mūsų gyvenimą, pateikė įdomių faktų apie
programavimą ir programuotojus. Mokiniai žiūrėjo filmukus,
atsakinėjo į interaktyvius klausimus.
Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja

Ekonomikos ir verslumo grupės abiturientai modeliuoja
mokyklinį verslą. Išklausyta paskaita, kaip banke
atsidaryti įmonei sąskaitą. SEB banko Mažeikių ir Plungės
skyrių vadovė D. Meškienė nuoširdžiai atsakinėjo į
gimnazistų klausimus.
Rima Meldaikienė, ekonomikos mokytoja
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Mokyklinės nuotolinės geografijos olimpiados rezultatai:
1 klasė
I vieta Rokas Slančiauskas 1b
II vieta Dovydas Čiuta 1b
III vieta Grieve Sophie Regina Mary 1a, Lukas Buinickas 1b
2 klasė
I vieta Šidlauskas Matas 2f, Drazdauskaitė Agnė 2e
II vieta Evelina Leščinskaitė 2d
III vieta Vaiva Margelytė 2e, Aistė Usorytė 2e, Pijus Gagilas 2f
3 klasė
I vieta Agnė Petreikytė 3a
II vieta Eimantas Meškis 3b
III vieta Samanta Pronckutė 3e
4 klasė
I vieta Deimantė Mirončikaitė 4d
II vieta Edgaras Narkus 4d
III vieta Aura Malakauskaitė 4c
Geografijos mokytojas Dainius Stasys

Rajoninės chemijos olimpiados laimėtojai:
1 klasė
II vieta Austėja Milevičiūtė 1b
III vieta Austėja Kleišytė 1b
III vieta Konstancija Kėvišaitė 1a
2 klasė
I vieta Jorūnė Dimaitė 2e
II vieta Kristupas Svirskas 2e
III vieta Elada Pilipavičiūtė 2f
III vieta Klaudija Rozmaricaitė 2f
3 klasė
I vieta Eglė Žulpaitė 3a
II vieta Rugilė Šimkutė 3a
III vieta Edgaras Gaižauskis 3b
4 klasė
I vieta Povilas Dapšys 4d
II vieta Aura Malakauskaitė 4c
Chemijos mokytojos Aistė Daubarienė ir Audronė Čekytė
Rajoninės matematikos olimpiados laimėtojai:
II vieta Lukas Buinickas (1 kl) – mokyt. Sandra Vaišvilienė
I vieta Brigita Bertulytė (2 kl.) – mokyt. Asta Jonuškytė
II vieta Domantas Kerys (2 kl.) – mokyt. Laima Perminė
III vieta Elada Pilipavičiūtė (2 kl.) – mokyt. Laima Perminė
II vieta Simona Gerikaitė (3 kl.) – mokyt. Albina Jasinskaitė
I vieta Povilas Dapšys (4 kl.) – mokyt. Albina Jasinskaitė
II vieta Mantas Navickas (4 kl.) – mokyt. Albina Jasinskaitė
II vieta Monika Navickaitė (4 kl.) – mokyt. Albina Jasinskaitė
III vieta – Agilė Lukšaitė (4 kl.) – mokyt. Albina Jasinskaitė
Respublikinėje matematikos olimpiadoje rajonui atstovaus
Povilas Dapšys, 4d kl.
Dėkojame matematikos mokytojams.

Mokyklinės nuotolinės istorijos olimpiados rezultatai:
1 klasė
I vieta Rokas Slančiauskas 1b
II vieta Lukas Buinickas 1b
III vieta Konstancija Kėvišaitė 1a
2 klasė
I vieta Lėja Kinčinaitė 2e
II vieta Beatričė Žutaitė 2e
III vieta Edvilė Kekytė 2e
3 klasė
I vieta Rugilė Kriaučiūnaitė 3a
II vieta Viltė Rudzytė 3a
III vieta Gabrielė Niuniavaitė 3b Eimantas Končius 3c
4 klasė
I vieta Deimantė Mirončikaitė 4 d
II vieta Simonas Stravinskas 4d
III vieta Agnė Muravjovaitė 4a
Istorijos mokytojos Silva Paulauskienė, Irena Tiškienė, Rima
Meldaikienė

Rajoninės anglų kalbos olimpiados laimėtoja
Eglė Žulpaitė 3a kl. III vieta.
Anglų kalbos mokytoja Loreta Giniotienė
Rajoninės fizikos olimpiados laimėtojai:
III vieta Dovydas Čiuta, 1b
III vieta Austėja Milevičiūtė, 1b
III vieta Rokas Slančiauskas, 1b
II vieta Brigita Bertulytė, 2e
III vieta Elė Januškytė, 3a
II vieta Gytis Pranauskas, 3b
III vieta Auksė Vaitkutė, 4d
Fizikos mokytojos Vilma Riaukienė ir Vitalija Plonienė
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Sausio 14 d. vyko Mažeikių rajono savivaldybės
technologijų mokytojų nuotolinis metodinis užsiėmimas.
Būrelio nariai išklausė pranešimus tema „Patyriminio
ugdymo veikla įgyvendinant projektą „Valgyk protingai“.
Tai socialinės partnerystės programos projektas, skirtas
bendrojo ugdymo mokykloms, stiprinantis technologijų
(mitybos) ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo
šeimai bendrųjų programų įgyvendinimą mokyklose.
Mažeikių rajono Kalnėnų progimnazijos ir Merkelio
Račkausko gimnazijos projektai buvo atrinkti ir pradėti
vykdyti 2020 metais. Pranešimus skaitė projekto
koordinatoriai Aušra Gricienė, Tatjana Damulienė, Sigrida
Norvaišienė. Kitas aktualus užsiėmimo klausimas –
nuotolinės
moksleivių
technologijų
olimpiados
organizavimas, vykdymas ir vertinimas. Užsiėmime
dalyvavo rajono savivaldybės administracijos švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Violenita
Juškevičiūtė, teikianti dalykinę pagalbą technologijų
mokytojams. Užsiėmimą moderavo būrelio pirmininkė
Jurgita Niuniavienė.
Mažeikių Švietimo centro informacija

Geografijos pamoka 3A klasei „Atogrąžų ciklonai“ su
2015 m. mūsų gimnazijos abituriente, Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos vyr. specialiste Marile
Kosaite. Šiluma, pareiga, erudicija ir draugiškumas. Nuo
pažinties su studijomis VU, meteorologo darbu iki
akademinių žinių apie egzotiškus šėlstančių cikloninių
stichijų pavadinimus, susidarymo sąlygas, savybes ir
padarinius.
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Vietnamas - pamatyk, išgirsk, pajausk. I pusmetį baigiančius
Povilas Dapšys,
4d Azijos
kl. kraštu
atstovaus
Mažeikių
rajonui
ketvirtokus
su Pietryčių
supažindino
„GRŪDOS“
respublikinėje
olimpiadoje.
Nuoširdžiausi
turizmo
agentūros chemijos
gidas Giedrius
Globys. Nuo
pamokose
sveikinimai
mūsų šauniajam
ir iki
chemijos
analizuotų
bioprodukcinio
ūkio temųgimnazistui
ryžių laukuose
gatvės
mokytojai
Audronei
Čekytei.
restoranų. Nuo Halongo įlankos grožio iki karo padarinių. Nuo
gyventojų tradicijų iki sugrįžimo namo.
Dainius Stasys, geografijos mokytojas

Sausio 21 d. pirmą kartą buvo organizuota didžiausia
Lietuvoje nuotolinė pamoka „Mokonomika“. Skirtingoms
moksleivių amžiaus grupėms pritaikytas pamokas vedė 24
įvairių sričių mokytojai bei ekspertai, kurie pasakojo apie
kūrybą, pilietiškumą, tvarumą, ekonomiką, asmeninius finansus,
ateities profesijas ir dar daugiau. Skirtingoms moksleivių
amžiaus grupėms pritaikytas pamokas vedė atlikėjas Gabrielius
Liaudanskas-Svaras, ekonomistas Nerijus Mačiulis, menininkė
Jolita Vaitkutė, „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė
Cvilikienė, keliautojas ir žurnalistas Orijus Gasanovas, aktorė
Kristina Savickytė, rašytoja Kotryna Zylė, atlikėjas Žygimantas
Kudirka-MC Mesijus, iliuzionistas Rokas Bernatonis, socialinių
tinklų turinio kūrėjas Rokas Talžūnas, tvarių inovacijų centro
„Rockit“ vadovė Šarūnė Smalakytė bei daugelis kitų. Pamoką
stebėjo 1-3 klasių mokiniai. Mokytojos Rimos Meldaikienės
mokiniai ir Astos Milėškienės 1f klasės auklėtiniai džiaugėsi
puikiu renginiu ir įgytomis žiniomis.

Dainius Stasys, geografijos mokytojas
Rima Meldaikienė, ekonomikos mokytoja
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PSICHOLOGO SKILTIS
Nerimo įveikimo būdai
Mintys ir rekomendacijos paruoštos, perskaičius Tanya J.
Peterson knygą 101 būdas suvaldyti nerimą ir depresiją.
Pratimai, padedantys nusiraminti, 2020 m. Vilnius.
Perskaičiau 101 būdą, Jums išrinkau 29 būdus, o Tu sau
išsirink vieną, bet labiausiai tinkantį ir patinkantį.
• Kaip pasitikėti savimi, kai visada atsiras gražesnių ir
geresnių?
• Nerimas yra dalis žmogiškosios patirties, todėl visiškai jo
atsikratyti nepavyksta.
• Nerimo kupinos dienos, trukdančios gyventi savo
gyvenimą, baigiasi tą akimirką, kai imate tikslingai rinktis
veiksmus.
• Psichologinis lankstumas – gebėjimas laisvai mąstyti ir
veikti. Jei esate psichologiškai lankstus, neramios mintys
ir jausmai nedingsta, bet jie jūsų nebeįkalina.
• Jei kasdien pasirūpinsite savo kūnu ir smegenimis,
nerimas gerokai susilpnės.
o Ar geriate pakankamai vandens?
o Norint užtikrinti tinkamą smegenų veiklą, jos turi
nuolat gauti maisto medžiagų.
o Kai kankina stiprus nerimas, svarbu lėtai ir giliai
kvėpuoti, kad į smegenis patektų deguonimi
prisodrinto kraujo ir vidinis chaosas nurimtų.
o Smegenims reikia, kad judėtumėte.
• Nerimas mus verčia galvoti, kad nesusidorosime, kad
net bandyti būtų kvaila.
• Nerimas užvaldo mūsų dėmesį ir jo nepaleidžia.
Rūpesčiai galvoje nėra apčiuopiami, bet gali atrodyti
labai tikroviški.
• Reikia susitelkti į ką nors kita, tik ne į nerimą.
• Gyvenimas be prasmės yra nerimo šaltinis.
3 mintys apie save su ženklu „+“.
1. Nerimui svarbu problema, o tu susitelk į sprendimą.
2. Keisti mintis apie save:
Neigiamas
nerimo
paskatintas savęs
vertinimas
Aš esu įkyrus.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Teigiamas
vertinimas
prieštaraujantis
neigiamam
Aš esu naudingas

Pavyzdžiai,
rodantys,
kad
teigiamas
vertinimas teisingas
Mano
kolegos
priėmė
mano
pasiūlymą.

Geros dienos akimirkos.
Paleidimo iš naujo mygtukas.
a. Nuspauskite paleidimo iš naujo mygtuką.
b. Visos klaidos jau įvyko.
c. Dabar galite viską pradėti iš naujo ir daryti tai, ką
reikia, kad diena praeitų gerai.
Žaidimas – užsiėmimas veikla norint patirti malonumą ir
pailsėti. Žaisdami atsiribojame nuo nerimo.
Galvokite apie tai, ko norite.
Akmenėlis mylimukas arba kitas dėmesį sutelkiantis
objektas.
Nueikite į mylimą vietą.
Aprašykite
kelius,
kuriais
nesustodamas
ir
nepaisydamas nerimo judėsite pirmyn.

10. Lėtas kvėpavimas turi ilgalaikį teigiamą poveikį nerimą
keičiant ramybe.
11. Pasirinkite, kad kasdien nerimausite. Nerimavimo
įtraukimas į dienotvarkę padės suvaldyti nerimą.
Nerimauti galima tik skirtu laiku, pvz. nuo 14.00 iki 14.10
(arba kitu, jums patogiu laiku), visas kitas laikas skirtas
kitoms, kitokioms veikloms. Taip darydami išmokysite
smegenis, kad jos gali nerimauti tik skirtu laiku.
12. Atraskite ką nors gražaus ten, kur esate.
13. Kai pasitelkę protą, visiškai susikoncentruojame į jusles,
mintys aprimsta, emocijos nebeverda ir pradedame jausti
ramybę.
14. Žaiskite su nevirtais ryžiais: paimkite juos rankas, berkite
pro pirštus, paslėpkite juose smulkių daiktų ir jų ieškokite.
15. Ramus ruošimosi miegui ritualas: ramiai ir prasmingai
užbaigus dieną sukuriama ramybė, kurios reikia norint
kietai užmigti.
16. Pasirinkite malonaus kvapo eterinių aliejų, kurie mažina
nerimą:
a. bazilikų (šventųjų, saldžiųjų);
b. levandų;
c. citrinų;
d. vaistinių melisų;
e. rožių;
f. valerijonų;
g. kvapiųjų kanangų.
17. Meditacija yra būdas susitelkti į ką nors raminančio.
Reguliari meditacija padės išlikti ramiam net staiga kilus
nerimui.
18. Pripažindamas
nerimą,
jo
kontrolę
pakeičiate
savikontrole. Jūs esate atsakingas už tai, į ką kreipiate
dėmesį. Pripažinkite savo galią.
19. Sukurkite koliažą iš gražių nuotraukų. Sukurkite grožį,
kuriuo galėsite bet kada psidžiaugti.
20. Susirašykite neramias mintis, o tada kiekvienam variantui
sugalvokite alternatyvą. Vis klausiant, „ką dar tai gali
reikšti“, protas atveriamas naujoms idėjoms.
21. Nuspręskite, kas jums svarbu, o tada pasirinkite veiksmus,
padedančius to siekti.
22. Kasdien rašykite dienoraštį ir kiekvieną įrašą pradėkite
šiais žodžiais: „Šiandien aš padariau pažangą, darydamas
....“.
23. Sportuodami mes stipriname pasitikėjimą savimi.
Veiksmai užtikrina tikėjimą savimi ir savo gebėjimus
valdyti nerimą.
24. Perteikite nerimą muzikos ritmu: kurkite grojaraščius.
25. Nerimo skalė.
26. Susikurkite entuziazmo lentą – tvirtinkite ant jos viską,
kas jus galėtų įkvėpti.
27. Turite 4 savybes, kurias galite pasitelkti kovodamas su
nerimu:
a. kantrybę;
b. praktiką;
c. ryžtą;
d. atkaklumą.
Nukelta į 6 psl.
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Atkelta iš 5 psl.
28. Įsivaizduokite savo nuostabų, nerimo neapsunkintą
gyvenimą. Apibūdinkite save tame gyvenime.
Pačius svarbiausius dalykus pasaulyje padarė tie žmonės, kurie
stengėsi tada, kai jau atrodė, kad nebėra jokios vilties. (Dale
Carnegie)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos surengtoje
respublikinėje konferencijoje ugdymo įstaigų vadovams „Kaip
suderinti sinchroninį ir asinchroninį ugdymą, kad mokiniai
patirtų mokymosi sėkmę?“ gimnazijos direktorė Asta
Žukauskienė pristatė Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos
nuotolinio mokymo(si) patirtį.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atsiliepimai apie
konferencijoje skaitytą pranešimą:
Audronė Šuminienė, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
skyrius. „Ačiū jums labai, kad sutikote, kad pravėrėte mokyklos
duris Lietuvai... atsiliepimai kuo puikiausi, tikiu, kad daug kas
kreipsis į jus tiesiogiai“.
Dr. Rita Dukynaitė, Strateginių programų skyrius. „Nors
esu stipriai įsitraukusi į darbus, vakare nutariau pasiklausyti, ką
kalba pedagogai šiandieninėje konferencijoje. Jau išklausiau
Jūsų pranešimą ir puoliau rašyti. Esu sužavėta ir džiūgavau.
Nuostabiai dirbate.
Labai džiaugiuosi, kad viešėjau pas Jus ir mačiau gražias
Jūsų pastangas.
Linkėjimai visai gimnazijos bendruomenei. Didžiausios
sėkmės.
Būkit sveiki!“
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Vieną būdą išsirinkti rekomenduoja gimnazijos psichologė
Jūratė Pivariūnienė

4c klasės mokinė Kamilė Armalaitė dalyvavo 53-ojo
Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajoniniame etape.
Abiturientė komisijai pristatė gana nemažos apimties (19 p.)
vertimą iš anglų kalbos. Versti buvo pasirinkta originali Alice
Munro novelė ,,Jaunystės draugė“. Komisija merginos darbą
įvertino labai gerai. Jis išsiųstas į respublikinį konkursą, kuris
vyks pavasarį. Kamilės anglų kalbos mokytoja Rita Meškienė, o
lietuvių kalbos ir literatūros – Ona Kelpšienė.

Sausio 26 d. vyko Erasmus+ projekto „Sugrįžimas
prie bendražmogiškųjų vertybių Europos tautų
literatūroje“ mokytojų susitikimas. Mokytojai aptarė
projekto veiklas etwinning platformoje, planavo vizitą į
Latviją, kūrė galutinio projekto produkto, knygos
„What's your frame“, sandarą, aptarė virtualių
susitikimų su moksleiviais datas.
Irena Urbonienė, anglų kalbos mokytoja
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LITERATŲ ŽODIS
IŠ CIKLO „APIE KAUKES“
Vietoj karnavalo
Yra daug dalykų, kurie man neaiškūs (aš tik žmogus!). Tačiau
tai ne problema: juk žinau, kad nieko nežinau, o tai – žmogiška,
gyvenimiška. Visgi nemanau, jog Sokratas norėjo šiuo posakiu
numušti smalsumą lyg kokį tarakoną, landžiojantį tarp
besiformuojančių smegenų raukšlių. Keisti šių laikų dvigubi
standartai: raukšlės smegenyse – gerai, bet neduok, Dieve, kas
pamatys jas veide... Gal ateityje ir raukšlėtos smegenys taps
pajuokos, kritikos objektu, plastinės chirurgijos pacientu? Taip
būtų utopijoje, kurioje visi viską žino, bet, sakyčiau, baisiai
neįdomu ir būtent peikiama minėta sokratiška mintimi. Juk kitaip
ir negali būti – individas ribotas, pasinėręs į paslaptis, kurias
vedamas žmogiškojo smalsumo jis stengiasi išaiškinti. Kaip
pažiūrėsi: gal sėkmingai, gal visai ne – nėra teisuolių. Per savo
gyvenimą (vieniems jis trumpas, kitiems ilgas – nėra teisuolių)
jau suvokiau tai, kad Šekspyro pastebėjimas apie gyvenimą, kaip
teatrą, turi tiesos krislą. Patikėti šia išvada, visų pirma, padėjo
prisiminimai iš vaikystės. Pamenu, kaip mėgdavau įdėmiai
stebėti suaugusiuosius, tyrinėti jų veido išraiškas, nes močiutė
mane mokė: „Pažvelk žmogui į akis ir žinosi, ką iš tiesų jis nori
pasakyti.“ Visada jai atsakydavau pritariančiu linktelėjimu ir vis
stengdavausi suprasti, ką ji turėjo omenyje. Pamažu pamačiau:
žmonės gailėdamiesi akimis nerodo gailesčio, pykdamiesi akyse
slepia ne pyktį, o pašaipą, liūdėdami išsišiepę juokiasi.
Manydavau – juk tai neteisinga, juk tai tikrų tikriausias melas, o
melas nepateisinamas! Plečiantis sociumo laukui vis dažniau tai
pastebėjau, kol galiausiai pati tapau šio teatro aktore, praktiškai
tokia kaip Francas Kafka, nešiojęs bene septynias kaukes (tėvui,
motinai, seserims, darbo kolegoms, Prahos miestiečiams,
draugams, moterims). Kas jį žino, o gal net daugiau – pati savųjų
nesuskaičiuoju... Įsivaizduojate, stengiausi pateisinti tai, ką pati
peikiau! Šekspyras nemelavo. Pasirodo, veikiami skirtingų
sociumo lygmenų keičiame vaidmenis ir kartais pasidaro neaišku,
kuris „aš“ bėra tikrasis. Visgi, mano manymu, tikriausia „aš“
egzistuoja tarp pirmos ir paskutinės per ausines klausomos
dainos. Joks radijo imtuvas ar kolonėlės niekada neatstos ausinių
(nuskambėjo lyg rašyčiau joms odę, bet gal tai nebloga mintis...),
nes
užsidėjęs
jas
pasilieki
vienas,
uždarame, ne
klaustrofobiškame kaip tavo aplinka, o jaukiame, melodijos
sukurtame burbule. Jame iš tavęs nieko nereikalaujama. Niekas
tavęs nepasiekia, nestebi ir pagaliau gali išlieti save niūniavimu,
šokio judesiais (kad ir kokie netikę jie bebūtų), koncertiniu
dainavimu, žodžiu, palaipsniui besiformuojančiu performansu,
kuris arba gimsta iš užslėpto skausmo ašarų, arba yra jomis
užbaigiamas. Visa tai – tyra, autentiška savęs pažinimo,
apvalymo terapija...
Ir kas gali būti geriau negu atsiribojimas nuo teatro
įtampos, nuo kaukių baliaus?
Deimantė Mirončikaitė, 4 d kl.
Kaukės iš gamtos
Pastaruoju metu kaukės tema yra dažnai diskutuojama.
Nesvarbu, kokiame kontekste – ar pandemijos apsuptyje, ar
kalbėdami apie prisitaikėliškumo kultūrą, – susidūrimas su
kaukėmis ar jų motyvais yra neišvengiamas. Mąstydamas apie

kaukėtas priedangas, kaip apie veidmainiškumo simbolį,
pastebėjau, jog diskusijose žmonės į tai išreiškia neigiamą
požiūrį. Pavyzdžiui, labai populiarus konformistų niekinimas – jų
savivertė prilyginama nuliui, mat esą prie visuomenės
prisitaikantys žmonės neišgali kitiems atskleisti savo vidinio
pasaulio, apsimetinėja, nori sudaryti tam tikrą įspūdį, t. y.
užsideda kaukę, kaip fikcinį vaidmenį, o jau tų „vertintojų“
atžvilgiu tai esą nepriimtina! Šiai minčiai daugelis pritartų –
pagal tradicinį požiūrį logiška, kad apgavystė, melas prilygsta
blogiui. Tačiau, mano manymu, toks požiūris iš esmės yra
hipokritiškas. Sakyčiau, jog net pats pritarimas šiai minčiai yra
konformizmo apraiška – ypač šiais laikas, kai visa tai
aktualizuojama.
Iš tikrųjų, kaukė yra integrali žmonijos dalis. Visi į sociumą
įsitraukę žmonės bent tam tikram laiko tarpui privalo užsidėti
kaukę. Taip, privalo, nebent nori būti atstumti visuomenės.
Prisiminkime, kas atsitiko Merso (iš Kamiu romano „Svetimas“).
Viena aišku – jis buvo kitoks. Štai kai mirė mama, jis neverkė,
neparodė ypatingo gedulo, kaip visuotinos privalomybės. Merso
stebėjo, kaip kiti mamos draugai verkė, tačiau jis nematė reikalo
prisitaikyti. Tardymo areštinėje metu Merso irgi neapsimetinėjo,
nepuolė dirbtinai gręžtis į Dievą ar gailėtis dėl arabo nužudymo.
Visa tai atsiliepia teisme – dėl šių įvykių daroma išvada, jog
Merso – bejausmis, šaltakraujis, todėl būtina nuteisti mirties
bausme. Matote, koks žiaurus žmogaus be kaukės likimas!юю
Tačiau kodėl taip atsitinka? Kodėl žmonija yra linkusi manyti,
jog tik kaukė gelbsti.
Norėdami išsiaiškinti tam tikrus žmonijos funkcionavimo
principus reikėtų atsigręžti į gamtą – juk ji mūsų ištakos. Viena
iš fundamentaliųjų gamtos jėgų – evoliucija, diktuojanti
reikšmingą organizmų gyvenimo dalį. Pasak evoliucijos
teoretikų, individo lygmeniu svarbiausia yra perduoti kuo didesnę
savo genų dalį ateinančiajai kartai, o tai nėra daroma sąmoningai.
Labai jau savanaudiška ar ne? Na, ir taip, ir ne. Pasirodo, iš šios
varomosios jėgos gimsta altruizmas – tėvai rūpinasi savo
palikuonimis, nes, evoliucijos tyrinėtojų duomenimis, taip didėja
tikimybė kitai kartai perduoti daugiau savųjų genų. Išties, kokia
ironija – meilė vaikui slepia pragmatišką prigimtį! Kita vertus,
nesąmoningas siekis perduoti savo genus skatina ir bet kokia
kaina išgyventi, kas net ir gamtoje inspiruoja apsimetinėjimą.
Vienas iš labiau žinomų pavyzdžių – mimikrija. Norėdamos
apsisaugoti nuo plėšrūnų, tam tikros varlės išvystė aposematinę
koloraciją – nuodingumo raštą, nors iš tikrųjų nėra nuodingos.
Apie šį pavyzdį sužinojau per pastarąsias tris dienas vykusioje
biologijos praktikoje, paskaitoje apie lytinių organų evoliuciją.
Lektorė aiškino, kaip tam tikrų vabzdžių patinų varpų vystymasis
yra skatinamas egzotikos pusėn, neva tai pritrauks daug patelių,
bus susilaukta daugiau palikuonių ir drauge būsią perduota
daugiau genų kitai kartai, o tie genai, pasirodo, vargiai prisideda
prie kitų organizmų gerovės. Taigi, tas patinas, kuris bus išvystęs
labiau viliojančią varpos kaukę, populiacijoje bus prisitaikęs
labiau nei patinas be pastarojo ypatumo.
Argi ne keista, jog pačios gamtos dėsniai kuria aplinką,
kurioje kaukė suteikia didelį pranašumą, o mes tam bandome
prieštarauti?
Povilas Dapšys, 4 d kl.
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„Apie tai, kas buvo prarasta“
#WeRemember
Sausio 27 diena pasaulyje minima kaip tarptautinė
Holokausto aukų atminimo diena. Ji susijusi su Aušvico
koncentracijos stovyklos išvadavimu 1945 m. sausio 27 d.
Aušvicas yra tapęs masinio žmonių naikinimo simboliu, šioje
koncentracijos stovykloje buvo nužudyta apie 1,1 mln. žmonių.
Apie šios dienos prasmę, apie tai, kas buvo prarasta, per istorijos
ir pilietiškumo pamokas diskutavo 1e, 2e ir 3B klasių
gimnazistai.
Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja
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Sausio 27 d. istorijos pamokose svečiavosi 2019 m.
laidos abiturientai Patricija Glodenytė ir Dovydas Munius.
Antrų klasių mokiniai išgirdo jų studentiškas sėkmės
istorijas, ką žmogui duoda istorijos mokėjimas, kokią
reikšmę tai turi formuojantis žmogaus asmenybei.
„Istorija prasideda nuo tavęs“ – motyvuojantis Dovydo
pasakojimas apie istorijos studijas Vilniaus universitete.
Patricijos prisiminimai apie diskusijas istorijos temomis,
studijuojant Londone... svečiai atsakė į antrokų klausimus.
Irena Tiškienė, istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja

Sausio 27 d. gimnazijos dailės 4A kurso mokiniai ir
Pavasario pagrindinės mokyklos aštuntokai dalyvavo
bendroje nuotolinėje pamokoje „Kūrybinės dirbtuvės“.
Mokytojai Asta ir Raimondas Milėškos mokė naujos
akvarelės technikos, kurios pagrindu ugdytiniai kūrė
atvirukus, skirtus Vasario 16-ajai. Vyko diskusijos,
gimnazistai pristatė savo mokyklą.
Tęsdami bendradarbiavimą su mokyklomis-socialiniais
partneriais, dailės ir technologijų mokytojai taip pat į bendrą
nuotolinę pamoką – kūrybines dirbtuves pakvietė ir
Mažeikių „Ventos“ progimnazijos mokinius ir mokytoją
Jolantą Liaudanskienę.
Asta Milėškienė, dailės mokytoja

ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,
Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja

Trečiokų chemijos A kurso mokiniams pamoką apie
naftos perdirbimą vedė AB „Orlen Lietuva“ technologijos
direktorius Vilius Šemeta.
Svečias išsamiai pristatė įmonėje taikomas naftos
perdirbimo technologijas, įmonės produkciją bei papasakojo
apie inžinieriaus technologo darbo specifiką.
Aistė Daubarienė, chemijos mokytoja

