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Cognosce te ipsum (Cicéro)

TU esi MOKYTOJAS
Tu gimei tą akimirką, kai klausimas išsiverţė iš vaiko burnos. Buvai daug kuo ir daug kur.
Tu – Sokratas, raginantis jaunimą paţinti pasaulį per klausimus.
Tu – H. K. Andersenas, daugybėje pasakų atskleidţiantis tiesą.
Tu – M. Kolins, kovojanti uţ kiekvieno vaiko teisę į mokslą.
Tu priklausai tai grupei mokytojų, kurių veidai ir vardai greitai pamirštami, tačiau pamokos ir asmenybės mokinių darbuose
išlieka ilgai.
Tau per vieną dieną tenka pabūti aktoriumi, draugu, slauge, gydytoju, treneriu, pamestų daiktų ieškotoju, pinigų skolintoju,
taksistu, psichologu, tėvu, politiku, paslapčių saugotoju.
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Mieli MOKYTOJAI, tą dieną, kai visi mums dovanoja gėles ir
sako graţius ţodţius, noriu palinkėti: MYLĖKIME SAVE. Ir
tuomet, kai esame keliami ant pjedestalo, ir tuomet, kai gūţiamės
nuo jo nustumti ar netikėtai nusprūdę pusiaukelėje.
Situacijos nuolat keičiasi, bet mes juk išliekame TIE PATYS.
Mes viską apie save ţinome. Ţinome savo pasirinkimus, darbus,
sėkmes ir nesėkmes. Mes patys nuolat save vertiname, abejojame,
siekiame, laimime ir nusiviliame. Tai ir yra – GYVENTI.
Todėl ir sakau: mylėkime save. Tada ir MOKYTOJAS mumyse
bus mylimas.
Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė
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...Reikia turėti šviesą su savimi, iš
savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant
kelio stovintiems, kad jie išvydę patys
rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu...
M. K. Čiurlionis
Mielieji,
siunčiu
nuoširdţiausius
sveikinimus Tarptautinės MOKYTOJO
dienos proga. Būkite sveiki, kūrybingi ir
vieningi! Kasdien ieškokite, atraskite,
kurkite, stebinkite, įprasminkite!..
Janina Palenskienė

Atkelta iš 1 p.
Tu – paradoksas. Geriausiai kalbi atidţiai
klausydama(s).
Tavo didţiausi gabumai – iš mokinių pagarbiai
priimti tai, ką jie duoda.
Tavo tikslas – ne materialios vertybės, nors visada
ieškai mokiniuose slypinčių lobių, Nuolatos bandai
įţvelgti ir padėti prasmingai panaudoti kartais giliai
po pralaimėjimų griuvėsiais pasislėpusius gabumus.
Gydytojas suteikia ţmogui progą gyventi per
vieną stebuklingą akimirką, o Tu gali stebėti

atgimstančią vis naujais klausimais, mintimis ir draugystėmis asmenybę.
Auklėtojas ir mokytojas ţino, jog su meile ir tiesa, kuriamas jo kūrinys liks
visiems laikams.
Tu – kovotojas, kasdien kariaujantis prieš nuolatinį neigiamą poţiūrį,
baimę, abejingumą, prisitaikėliškumą ir apatiją. Laimei, turi puikius
sąjungininkus: Intelektą, Smalsumą, Tėvų paramą, Individualumą,
Kūrybingumą, Tikėjimą, Meilę ir Juoką. Visi jie atkakliai Tave remia. Tavo
praeitis kupina prisiminimų. Dabartis – viliojanti, pilna nuotykių ir smagumo,
nes Tau leista prisiliesti prie ateities.
Pagal J. W. Schlatter
„Visatoje galioja dėsnis, kurį daugelis patikrino savo gyvenimu: kuo daugiau,
nuoširdţiai, nelaukdamas atlygio, atiduodi, tuo daugiau iš visų pusių pats
sulauki įvairiausių dovanų. Visata neapsakomai dosni, tačiau jos dėsniai
veikia pagal aido arba atspindţio principą: ji regi, kuomet mes atiduodame,
tuomet atiduoda mums. Kadangi Visata ţymiai turtingesnė uţ viso pasaulio
turtus, ji mus apdovanoja ne karališku, o dievišku dosnumu“.
„Nuoširdţiai dėkojame gimnazijos mokytojams ir visai mokyklos
bendruomenei uţ kantrybę, kuri mums leidţia augti ir tobulėti, uţ
įkvėpimą ir paskatinimą, kuris stumia mus į priekį, pasiaukojimą ir norą
suteikti mums kuo daugiau ţinių“.
Abiturientai

Tai, kad ir per nuotolį nebūna nutolimo, patvirtino lapkričio
16 ir 17 dienomis buvusios literatūros pamokos 4 d kl.
grupėje. Kartu su mumis dalyvavo kolegės R. Ţilinskienė, S.
Maigaitė, S. Mackevičienė ir alumnai Edvardas B. Marius B.,
Gvidas P., Gustė T. Aiškinomės, kodėl F. Kafka yra didis.
Dţiugu, kad galime bendradarbiauti!

2e kl. Nuotolinė technologijų (mitybos) pamoka. Ugdymas
karjerai. Svečiuose - Klaipėdos turizmo mokyklos studentė,
buvusi mūsų gimnazistė Eglė Sutkutė, kuri mokosi konditerio
specialybės.
Eglė papasakojo apie savo studijas, parodė daug savo gamintų
saldţių konditerijos gaminių, atsakė į mūsų klausimus. Buvo
įdomu.
Sigrida Norvaišienė, technologijų mokytoja
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Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams
Spalio 15 dieną Maţeikių švietimo centre vyko seminaras „
Kūrybinis rašymas. Praktinės patirties dienoraščiai“. Renginio
dalyviai – rajono gimnazijų ir progimnazijų lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojai. Seminaro lektorė – mūsų gimnazijos
lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė Ona Kelpšienė,
kuri su klausytojais nuoširdţiai pasidalijo savo ilgamečio
darbo patirtimi apie tai, kaip sudominti jauną ţmogų, kad jis
pamiltų knygą, pajustų skaitymo malonumą, gebėtų raiškiai
reikšti mintis, lavintų vaizduotę. Seminaro dalyviai dţiaugėsi
mokytojos O. Kelpšienės kūrybiškumu, naujovių ieškojimu,
mokėjimu įtraukti ugdytinius į kūrybos procesą.
Rajono lituanistai ne tik patobulino profesines
kompetencijas, bet ir dar kartą įsitikino, koks svarbus
kiekvienoje mokykloje yra lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojas, kokia garbinga jo misija auginant ir brandinant
asmenybę.
Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

2013 m. gimnazijos absolventė, šiuo metu gydytoja-rezidentė
Kristina Ganzijeva susitiko su ketvirtokais, besimokančiais
biologijos išplėstiniu kursu. Kalbėta apie studijas LSMU,
apie profesijos pasirinkimą, gydytojo profesiją.

Lapkričio 17 d. biologijos mokytojas Algirdas Vilkas kartu
su abituriente Jotaute Vasiliauskaite surengė tarpmokyklinę
viktoriną pradinių klasių mokiniams apie rajono gamtos ir
kultūros paveldo objektus. Viktorinoje dalyvavo ne tik
pradinukai, bet jiems talkino ir jų mamos.

Motyvaciniai kultūros paveldo paţinimo seminarai mūsų ir
Ţidikų gimnazijos gimnazistams. Pirmoji šios dienos
Klaipėdos universiteto Dr. Miglės Urbonaitės-Ubės paskaita
„Bronzos amţiaus pajūrio bendruomenės paslaptys“.
Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė
Spalio 16 d. 3 klasių gimnazijos mokiniams vyko integruota
rusų kalbos ir geografijos pamoka „Nostalgija vasarai“.
Pamoką pravedė rusų kalbos mokytoja Laima Novakienė ir
geografijos mokytoja Simona Lazdauskienė.
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Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“
2020 m. laureatais tapo Maţeikių Merkelio Račkausko
gimnazijos vaikinų kvartetas „BROSS“, vadovaujamas muzikos
mokytojo metodininko Laimono Terasiaus.
Laureatų apdovanojimo ceremonija įvyko spalio 10 d.
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre. O
laureatų koncertas vyko spalio 11 d. Lietuvos nacionaliniame
operos ir baleto teatre, Vaikinų kvartetas Edgaras Kulikauskas
3e, Tadas Strakšys 4c, Valdas Ginkus, Timotiejus Širobokov ir
Lietuvos Nacionalinio Operos ir Baleto Teatro solistas Tomas
Pavilionis atliko dainą – „Tu man pati mieliausia ir graţiausia“.
Sveikiname Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 1
etapo laimėtojus Eligijų Visockį 4b ir Danielių Gelčauską 4d.
Vaikinai surinko maksimalų balų skaičių (120 taškų).
Antrą vietą uţėmė Deimantė Jagučanskytė 4c.
Dėkojame dalyvavusiems olimpiadoje Aisčiui Milieškai 3e,
Aleksandrui Godeliui 3a, Dominykui Gedvilai 3e, Gyčiui
Pranauskui 3b.
Informacinių technologijų mokytoja Sigutė Mackevičienė

Lapkričio 11 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos Respublikos
konstitucijos egzamino I etapas. Dalyvavo per 100 mūsų
gimnazijos moksleivių.

MOLEKULIŲ LYGA

Spalio 23-ąją nuo 6:02 val. ryto iki 6:02
val. vakaro (18:02) chemikai švenčia
Molekulės arba Molio dieną. Ši data
pasirinkta ne atsitiktinai, o yra siejama su

Avogadro skaičiumi, kuris yra lygus 6,022
× 1023.
Ne išimtis ir mūsų gimnazijos chemikai,
kurie kasmet spalio 23 dieną organizuoja
jau 10 metų tradicija tapusią MMRG
Molekulių lygą. Šiemet planus stipriai
pakoregavo pandeminė situacija, todėl
įprasto protmūšio surengti, deja, buvo
neįmanoma. Bet išeitis visada yra – šį
kartą Molekulių lyga persikėlė į virtualią
erdvę ir gimnazijos pirmų klasių mokiniai
galėjo gamtos mokslų ţinias pasitikrinti
naudodamiesi Kahoot viktorinų platforma.

Aistė Daubarienė, chemijos mokytoja

Lapkričio 23 d, per istorijos pamoką 1b klasės gimnazistai turėjo galimybę
nuotoliniu būdu susitikti su mūsų buvusia gimnaziste Vaida Jonušyte. Vaida dirba
Lietuvos literatūros ir meno archyve ir dalyvavo ekspedicijose Australijoje, Naujoje
Zelandijoje, Urugvajuje ir Argentinoje, kurių metu rinko medţiagą apie lietuvių
bendruomenes šiose šalyse. Likome suţavėti Vaidos pasakojimu apie ekspediciją
Urugvajuje. Suţinojome daug įdomybių: apie Pupelių krizę, apie tai, kodėl vieno
Urugvajaus miesto gyventojai stebėjosi ten lietuvių pastatyta baţnyčia. Suţinojome,
kad Urugvajuje apie Lietuvą buvo suformuotas Rojaus ţemės įvaizdis ir kodėl po
daugelio metų į Lietuvą atvykusiems Urugvajaus lietuviams, Lietuva kėlė šoką. Ne
vienam iš mūsų buvo naujiena, kiek tarpukario lietuviui kainavo kelionė į Urugvajų ir
ar tikrai, ten atvykę lietuviai, rado puikų gyvenimą.
Kaip nuostabu, kad mūsų buvę gimnazistai dalijasi tokia unikalia patirtimi.
Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė
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PSICHOLOGO SKILTIS
Pagal PSO (Pasaulinė Sveikatos Organizacija) psichikos
sveikata – tai emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris leidţia patirti
dţiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Psichikos
sveikata – tai gebėjimas būti savimi tarp kitų, tai emocinė ir
dvasinė būsena, kuri leidţia ţmogui dţiaugtis gyvenimo pilnatve
ir išgyventi skausmą bei liūdesį, tai gebėjimas išreikšti save
tokiais būdais, kurie teikia malonumą pačiam individui ir
aplinkiniams, tai gebėjimas pačiam daryti sprendimus ir uţ juos
atsakyti.
Pabandykite Jūs įsivertinti savo psichinę sveikatą remdamiesi
šiais 4 kriterijais. Ţmogaus kokybiškam gyvenimui labai svarbu,
kokia jo fizinė ir psichinė sveikata. Gera psichinė sveikata
padeda įveikti įtampą, nerimą, baimes ir iškylančius sunkumus,
todėl labai svarbu rūpintis ir stiprinti ją. Psichikos sveikatą
stiprinantys veiksniai yra šie: teigiamos emocijos, gera nuotaika,
bendravimas su draugais, fizinis aktyvumas, tinkamas darbo ir
poilsio reţimas, visavertė mityba, atsisakymas ţalingų įpročių.
Kaip tinkamai ir laiku pasirūpinti savimi? Jeigu ţmogus laiku
pastebi psichologinį išsekimą ir suvokia, kad reikia rūpintis savo
psichologine savijauta, gali išmokti tai kontroliuoti ir stiprinti
emocinį atsparumą. Deja, ne visiems yra lengva suprasti save,
skirti laiko kokybiškam poilsiui. Bėgiojimas, vaţinėjimas
dviračiu, ilgi pasivaikščiojimai, poezija, ekstremalus sportas,

filmai, knygos, muzikos klausymas ir t.t. – visa tai ir dar daugiau
įvairių būdų gali būti vadinami kokybišku poilsiu. Tik pats
ţmogus gali atrasti jam tinkamiausią būdą, padedantį išgirsti
„vidinį Aš“. Tam, kad jaunuoliai palaikytų ir sustiprintų savo
emocinę ir psichinę sveikatą, turi išlaikyti pusiausvyrą tarp
atsakomybių ir pomėgių. Labai daţnai ţmogus pajėgus pats
pasirūpinti savimi, bet būna, kad reikalinga pagalba. Padėti gali ir
draugai, ir šeimos nariai, ir/arba psichologas. Šiais technologijų
laikais telefone galima rasti įvairių pagalbos programėlių. Viena
iš jų - „Emocinis sporto klubas tavo telefone“. Programėlė padės
rūpintis savo emocine sveikata taip pat kaip savo fiziniu kūnu, ji
bus šalia – niekur nereikės eiti, nuotolinę pagalbą galima gauti
čia ir dabar.

Jūratė Pivariūnienė, gimnazijos psichologė

HUMANITARŲ AKADEMIJOS RUDENS SESIJA

Lapkričio 6 dieną įvyko nuotolinė MMRG Humanitarų
akademijos rudeninė sesija. Tikslas - gilintis į ţmogaus
paslaptis, kokius lobius atveria filosofija ir literatūra.

KU filosofijos profesorius Gintautas Vyšniauskas vedė kritinio mąstymo
keliu, kuris buvo ilgas - nuo antikos iki XX amţiaus - bei įtemptas. Šį
kelią galima apibendrinti sokratišku klausimu: „Ar tu nuoširdţiai tiki, kad
visa tai tikra?“ Klausimų kėlimas, abejonė yra tiesos ieškojimo pagrindas
(uţstrigo vienas filosofo patarimas: klausykitės ne kas sako, bet ką sako).
KU literatūros daktaras docentas Marijus Šidlauskas kalbėjo apie tai,
kas įdomu/ neįdomu literatūroje. Tik vienas iš galimų atsakymų: literatūra
gal tada neįdomi, kai AŠ per daug susireikšminęs? Gera literatūra
nepateikia receptų, ji kelia klausimus, skatina mąstyti, ugdo dvasią.
Ateities susitikimams liko klausimai: kas yra gėrio ir blogio kriterijai? Ar
jie kinta? Ar yra absoliutūs kriterijai? Ar yra absoliučios vertybės?
(Besiklausant literatūrologo kilo mintis: VU filosofas profesorius A.
Jokubaitis kalba apie vertybių tironiją - būtų verta jį išgirsti).
Dalyvavo didelis būrys mūsų jaunimo, prisijungė bičiuliai iš Gabijos
gimnazijos, Sedos ir Viekšnių gimnazijų - 85 smalsūs ţmonės. Kasėme
šulinius, iš kurių semsime Gyvenimą.

Išklausėme dar vieną Lietuvos nacionalinio
muziejaus
LDK
Valdovų
rūmų
muziejininkės
Sigitos
Venckūnienės
paskaitą – „Archeologinio radinio kelias“.
Lauksime antrojo seminarų jaunimui etapo
– praktinių edukacinių uţsiėmimų.
Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė
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LITERATŲ ŢODIS
„Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar
rojuj?.. (A. Baranauskas)

Tyla. Meldţiuosi debesims, dangui,
bet kam, kas ten iš aukštai mane girdi,
kas mato, kad pastebėtų, kaip man liūdna
ţvelgti į šaltas samanas, jau spėjusias
sugerti padangių atsiųstą lietų. Nuogų
pušų apsuptyje vis suku ţvilgsnį tolyn,
artyn, aplink... Vis tas pats monotoniškas
vaizdas, kupinas pilkų pušų pilvų. Ak,
tačiau ta monotonija tokia patraukli, nes
paslaptinga... Tik įţengusi į mišką
negaliu būti garantuota, jog jis mane
priims. Štai tūnai mieste, jo sumaištyje,
tampi chaoso auka, bet kaţko ieškai,
griebiesi krislelio tikrumo, nuogumo,
paprastumo – to, ko taip ilgiesi. Lyg
išdţiūvusi ţemė, ištroškusi bent lašelio
vandens, (vos vieno lašelio) ieškau
gyvybės.
Vis dėlto miškas manęs klauso, jis
mane jaučia. Kiekvienas sušlamėjimas,
subruzdėjimas skirtas man, atėjusiai
ieškoti. Ieškoti ko? Juk tik miške
pastebiu, kokia graţi gali būti pilka
rutina. Tik miške uţuodţiu, kaip kvepia
sakais trykštanti gyvybė. Tik miške
išgirstu šlamančius lapus po kojomis,
paslaptingos tylos gaidas. Tik miške,
pamačiusi apsamanojusius akmenis
pagalvoju apie amţinybę ir gyvenimo
trapumą... Et, suvokiu tą iliuziją, kurioje
lyg prakeiktas esi robotas, surogatinis
ţmogus.
Krenta lapai ir jau aišku, jog ne
visada turėsiu į ką įsikibti, ne visada
būsiu spalvinga ir
gyvybinga. Yra
pradţia, yra ir pabaiga... Todėl ir atėjau
čia, kad būčiau priimta gyvų gamtos
rankų ir paskęsčiau rudens pilkume,
kuris nebeatrodo toks šaltas...
Todėl meldţiu, miške, paskandink
mane savyje!

Pavasarį prisiminus
Plikas
sodas,
pilnas iš miego tuojau
atbusiančių
alyvų,
kvietė
mane. Jis
prakalbo
ţodţiais,
negirdimais ausimis,
bet girdimais širdimi.
Ţiemą negavau jokios
ţinutės – mat, sodas miegojo, ilsėjosi,
kaupė jėgas. O aš vis laukiau, kol dings
tamsa, kol nušvis saulė, kol pagaliau
ateis pavasaris ir galėsiu apglėbti visus
medţius, visus krūmus ir stebėdama jų
trapius praţystančius ţiedus galėsiu pati
praţydėti. Tačiau kodėl gi tas sodas toks
gleţnas? Argi ne laikas jam nubusti?..
Vos papūtus vėjui sukruta visų krūmų
laja, tačiau jie grįţta į pradinę padėtį.
Sustingsta. Pribėgusi prie artimiausios
alyvos, kuri tokia aukšta, grakšti, švelniai
apkabinu ją ir uţsimerkiu. Vėjas ir toliau
krutina šakeles, lapelius. Tolumoje jau
girdėti
paukščiai,
nekantraujantys
apsilankyti sode... Nagi, kelkitės! Jūs
kvietėt mane, praţydėkit! Be jūsų aš ir
vėl sustingsiu. Be jūsų aš nesukrausiu
ţiedų...
Deimantė Mirončikaitė 4d kl.
Ką skaitome? Arba literatų ţvilgsnis į
knygą
Vertybė, kurią ir
standartizuotos
visuomenės ţmogus
gali apginti, yra
laisvė pasirinkti. Iš
tikrųjų esame laisvi
rinktis:
kritiškai
mąstyti
ar
kaip
stručiui įkišti galvą į
smėlį
ir...
Ne
paslaptis, kad šiandienos iš paţiūros
išsilavinusi,
nepaliaujanti
stebinti
technologijų
ir
mokslo
paţanga
visuomenė neturi idėjų, yra nekūrybinga
ir ribota. Jai būdingas vartojimo
uţkratas, lyg ir garantuojantis saugumą,
o iš tikrųjų leidţiantis plisti vidutinybių
paklusnumui. Geras tokių problemų
pavyzdys – Dţordţo Orvelo romanas
,,1984-ieji“,
laikomas
vienu
įtakingiausiu totalitarizmo distopijos
kūrinių,
kuriame
aprašomas
totalitarinėje, melu, falsifikuota praeitimi

grįstoje ir aklai įsakymams paklusti
verčiamoje
visuomenėje
gyvenusio
Vinstono
Smito
pasipriešinimas
absurdiškai valstybės santvarkai ir
valdţios autoritetui – Didţiajam Broliui.
Paţvelgę į faktą, kad kūrinyje aprašomos
valstybės gyventojų vienos nuomonės
laikymasis, aklas paklusnumas ir
tikėjimas kiekvienu valdţios ţodţiu tapo
būtinybe, galime teigti, kad valstybę nuo
krizės apsaugo tapatus ţmonių poţiūris į
vertybes. Tokia visuomenė, kaip ţinia,
tampa
patogiai
valdoma,
ja
manipuliuojama, todėl stebint, kaip
didţiosios dalies ţmonių įsitikinimai
pradeda sutapti, tampa sunku išlaikyti
sąmoningumą ir pasirinkti mąstyti kitaip,
juk būtent tai ir leidţia ţmogui
susiformuoti individualumą, savitas
vertybes. Norisi priminti, kad panašius
individualybės reiškimosi klausimus Dţ.
Orvelas kelia ir romane „Gyvulių ūkis“.
Prisiminus tai, kad būtent tokios svarbios
ir nesenstančios vertybės, kaip meilė,
idealizmas
ir
laisvė,
romane
vaizduojamoje
valstybėje
buvo
uţdraustos, suprantame, kad standartai
ţmogų bukina ir uţkerta kelią asmenybės
spalvingumui, įvairiapusiškumui, kuris
ne visada būna patogus bendruomenei.
Kita vertus, įdomu tai, kad Lietuvoje ši
knyga
buvo
išleista
tik
po
Nepriklausomybės
atkūrimo.
Kyla
klausimas – ką tai sako apie mūsų
ţmones ir jų laisvę pasirinkti? Dţordţas
Orvelas
yra
pastebėjęs:
,,Niekas
nepriklauso tau vienam, išskyrus kelis
kubinius centimetrus kaukolėje“. Tai
išliko aktualu bet kokio laikotarpio
visuomenei. Juk savo aplinkos negalime
kontroliuoti,
bet
galime
ugdyti
sąmoningumą ir ginti laisvės pasirinkimą
būti savimi. Perskaitę ,,1984-uosius“,
suprantame, kad ir šiuolaikiniam ţmogui
dėl totalitarinės sistemos įtakos tampa
sunku ginti pasirinkimo laisvę. Tačiau
ištrūkus iš primetamų standartų įmanoma
atpaţinti absurdą ir sąmoningai prieš jį
maištauti. Tai stiprina asmenybės
savivertę, teikia drąsos gyventi ir
nepalankiomis sąlygomis.
Ditė Petraitytė, 4 d kl.
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Mokyklos gimtadienis – toks pat, kaip ir
kiekvieno mūsų. Kiek ţmonių dţiaugiasi,
kad ji yra, kad buvo? Tikriausiai daug, nes į
mūsų gimnaziją jie ateina ir po daugelio
metų.
Ne visi gimtadieniai būna tokie, kokių
norėtume, ne visos mūsų suplanuotos
asmeninės šventės pasiseka. Ir apie
mokyklos sukaktis galime pasakyti tą patį. Ji atlaikė istorijos
virsmus, sunkumus, permainas. Ir kiekvienąsyk nemaţai mokinių
Lapkričio 24 d. vyko nuotolinis rajono rusų kalbos
mokytojų metodinio būrelio metodinis uţsiėmimas–refleksija
„Kalbų mokymosi teorija ir praktika 2020: integruotas
kompetencijų ugdymas“. Rusų kalbos mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė Rasa Poškutė pristatė vykusios
konferencijos medţiagą, kalbėjo apie naujus iššūkius
mokykloje. Mokytoja metodininkė Laima Novakienė
pasidalino LRb(U) KMA metodinio seminaro medţiaga,
papasakojo, kaip dirbti „Classroom“ platforma.
Maţeikių Švietimo centro informacija
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iš jos išeidavo suvokdami savas galias, gebėjimus, talentus, o taip
pat ir silpnybes, klaidas. Todėl ji ir yra MOKYKLA – nuolatinis
procesas, nuolatinė kaita, nuolatinis iššūkis ir pasiektos pergalės
dţiaugsmas. O pergalės matuojamos mūsų pačių dideliais ir
maţais atradimais.
Čia mes vis geriau ir giliau paţįstame save – ne tik mokiniai,
visi. Ir jei dţiaugiamės, kad šitiek metų ją brangina mokinių ir
mokytojų kartos, gimtadienio prasmė nesikeičia.
Mieli kolegos, su mokyklos gimtadieniu. Būkime tvirti ir
atkaklūs. Tikėkime savimi, tikėkime ateitimi...

Įsijungėme
į
Klaipėdos
Universiteto organizuojamą projektą
,,Iškeisk pamoką į paskaitą“. 3 klasės
mokiniai
klausėsi
paskaitos
,,Ţurnalistika – ne tik profesija, bet ir
gyvenimo būdas“. Labai šiltą,
informatyvią
paskaitą
vedė
Klaipėdos Universiteto socialinių
mokslų daktarė Rosita Vaičiulė.
Mokytoja Simona Lazdauskienė
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FOTOGRAFIJOS MODULIO MOKINIŲ DARBAI

Mokytojas Raimondas Milėška
Kartu su 62 mokyklomis iš visos
Europos, mūsų gimazijos MEPA
jaunieji ambasadoriai lapkričio 30 d.
dalyvavo Euroscola Online.
#MEPALietuva
Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė

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

Lapkričio 27 d. fizikos pamoka 2D klasėje.
Dalyvavome Europos Kvantinės savaitės,
kurią organizavo KTU studentų mokslinė
draugija, fizikos popietėje. Susidomėję
stebėjome tiesioginę transliaciją youtube
,,Fizika kino filmuose“.
Fizikos mokytoja Vilma Riaukienė

