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Cognosce te ipsum (Cicéro)

Taip norėtųsi pasakyti, paţadėti, kad visos jūsų dienos buvo ir bus laimingos. Ir kad jų jokiais matais
nereikia matuoti, tik prisiminti didelės laimės jausmą ir stengtis jį vis pakartoti. Kad gyventi nebūtų pilka
ir nuobodu.
Galiu kalbėti tik apie savo laimingas akimirkas, patirtas gimnazijoje. Laimingas dienas. Nes kartais
uţtenka akimirkos, kad diena ar net savaitė būtų laiminga.
Mano laimingiausios dienos gimnazijoje:
Kai kas nors – tegul ir smulkmena - leidţia patikėti, jog jūsų laikas čia prabėgo ne veltui.
Ir nors šiek tiek geresnis jūsų įvertinimas, nei buvo iki šiol, vakar, anksčiau, prieš metus.
Ir mokytojo dţiaugsmas – ledai pajudėjo! – kai jis pajunta, jog mokinys nori jo ţinių, siekia, domisi.
Ir mūsų pergalės konkursuose, olimpiadose.
Ir mūsų atviresni pasikalbėjimai, kurie galbūt padeda ne tik jums, bet ir man.
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Ir kiekvienas jūsų sugalvotas, sukurtas, išmąstytas dalykas. Kad ir šio šimtadienio tema.
Ir jūsų būsimų egzaminų rezultatai. Noriu, kad visiems pasisektų, kad nebūtų nusiminusių, nusivylusių.
Laimingi esame tada, kai siekiame, veikiame, einame, tikimės, kovojame uţ savo tiesą, bendraujame, draugaujame, ginčijamės. O jei
parkrintame, jei nusiviliame, vėl keliamės ir vėl judame toliau. Kartu arba po vieną, kaip kam geriau.
Nemanau, kad kokie nors atstumai – dideli ar maţi – gali atimti iš ţmogaus laimę. Atstumus – realius ar sąlygiškus – sukuriame mes
patys.
Ir laimę sukuriame mes patys. Patys ją pajuntame, stengiamės pakartoti.
Aš labai noriu, kad jūs įsitikintumėte, kaip svarbu išmokti pajusti laimę. Nes jos sąlygos bus vis kitokios, vis sudėtingesnės, labiau
įpareigojančios.
Todėl iki laimės nėra nei metrų, nei centimetrų, nei ţingsnių.
Ji gyvena kiekviename – manyje ir jumyse – kiekviename. Guli kaţkur giliai maţos sėklelės pavidalu ir vis laukia, kada galės sudygti,
uţaugti, sulapoti. Ir praţydėti.
Koks bus laimės ţiedas – kiekvieno reikalas. Svarbu, kad vienam nuţydėjus, būtų sukraunamas kitas.
Tada jūs šypsositės ir visi aplinkui jus mylės.
Asta Ţukauskienė, gimnazijos direktorė
Mieli auklėtiniai,
mokykla - tai lyg
stotis, kurioje perki
bilietą į gyvenimą. Ir
Jūs dar turite laiko
įsigyti jį aukštesnės
klasės…
Šimtas
dienų, šimtas naktų dar prieky. Tai
daug?.. Tai maţai?.. O gal tiek, kiek
reikia?...
Linkiu tikėjimo, vilties ir meilės – jie
gyvenimą
paverčia
nuostabiu,
prasmingu, dţiaugsmingu. Tikėkime
kartu, gyvenkime viltyje kartu,
mylėkime vieni kitus…
Laima Perminė, 4e klasės kuratorė
Niekada
nesigręţk
atgal. Tik pirmyn!!!
Juk ir Pelenė, jei būtų
grįţusi batelio, nebūtų
tapusi tuo, kuo dabar
yra! Tikiu, kad uţteks
kantrybės pasiekti tai,
apie ką dabar tik svajojate.
Rima Meldaikienė, 4a klasės kuratorė
Nepalaikykite smulkmenų
nesėkme, jų gyvenime
bus,
ir
dar
kiek...
Svarbiausiabūkite
laimingi, mylimi, sveiki...
ir turintys humoro jausmą.
Taip paprasčiau gyventi...
Irena Tiškienė, 4c klasės kuratorė

....Uţ šių mokyklos durų
daug takelių, Kelių ir
vieškelių, kuris gi skirtas
tau?.... Pirmasis kelias –
egzaminai... Būkite stiprūs,
kantriai
siekite
tikslo,
judėkite tik pirmyn, tikėkite
savimi. Jūsų ateitis – Jūsų rankose. O aš
visada su Jumis.
Simona Lazdauskienė, 4f klasės kuratorė

Gėlei reikia saulės. Kalnams –
aukščio ir ramybės. Baltajam
gandrui – skrydţio į Pietų
Afriką. Ţmogui – visko po
truputį. Linkiu šviesių minčių,
aukštų rezultatų ir saugaus
skrydţio per gyvenimą. Būkit
laimingi!
Dainius Stasys, 4d klasės kuratorius

Pirmokų sveikinimas
Liko tik 100 dienų iki egzaminų. Arba dar šimtas – ne tik išbandymo,
laukimo, bet ir šimtas svajonių, tikėjimo, nerimo bei mokyklinio
gyvenimo dienų. Per šį laikotarpį galima daug ką pamatyti, suprasti,
išmokti. Reikia dţiaugtis laiku, mylėti kiekvieną dieną, kiekvieną
minutę…
Tad gimnazijos pirmokų vardu sveikiname Jus, mieli abiturientai, turėkite tikslą, kantriai
jo siekite ir judėkite pirmyn, nugalėdami visus sunkumus. Jūsų ateitis – Jūsų pačių
rankose!
Šimtą kartų „valio“!
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Mieli Mokytojai,
Šiandien, labiau nei bet kada, norime Jums padėkoti uţ ţinias, meilę, atsidavimą, šilumą. Jūs
esate tie, kurie visą gyvenimą sutinkate ir palydite. Linkime Jums kuo graţiausių dienų, širdį
dţiuginančių akimirkų, ugdytinių pasiekimų, ţinojimo, kad abiturientai pradţiugins puikiais
egzaminų rezultatais. Linkime tikėjimo ir vilties. Dėkojame Jums uţ buvimą kartu tiek sulaukus
sėkmės, o kartais - ir sunkesnės minutės.
Miela Direktore, dėkojame uţ Jūsų nuoširdų rūpestį kiekvienu gimnazistu.
Laiko tėkmėje, metų kaitoje, dienų bėgime mūsų vaikai uţaugo. Šiandien jie – brandūs
abiturientai, turintys savo svajones, siekius, polėkį, verţlumą ir siekiantys tikslo. Jaunuoliai stovi ant mokyklinio slenksčio ir laukia
vieno etapo pabaigos, kito – pradţios. 100 dienų – tai tokia riba, kuri nori, nenori, viską keičia.
Mieli abiturientai, tai Jūsų gyvenimo šventė, kuri skirta tik Jums, kartu tai tarsi laikrodis, skaičiuojantis dienas iki egzaminų.
Neišvengiamai išauš ir pirmo egzamino rytas... Mokykla Jums uţaugino sparnus, juos skleisti ir jais mojuoti teks išmokti patiems.
Visų tėvelių vardu norime Jus pasveikinti su šia diena. Būkite smalsūs, kūrybingi ir drąsūs, būkite mąstančios individualybės, būkite
ištvermingi, labai norėkite ir tikėkite. Didelės Jums sėkmės, tikėkime kartu!
Laimutė ir Arvydas Vasiliauskai, abiturientų tėvelių atstovai
Antrokų sveikinimas
Mieli gimnazijos abiturientai, šie mokslo metai Jums
buvo išskirtiniai - tarsi viena ilga pamoka KITAIP. Ji
vyko namuose, negirdėjote skambučių į pertraukas...
daugiau laiko praleidote ţiūrėdami į kompiuterio
ekraną negu į knygą, buvote toli nuo mokyklos ir draugų. Gyvenimas
ir pandemija jus po truputį tarsi jau išveda iš gimnazijos į kelią,
kuriuo jums liko eiti tik 100 dienų. Nors eisite saugiu atstumu vienas
nuo kito, bet širdimi būkite kartu. Būkite vieningi, svajokite, tikėkite
ir niekada nenuleiskite rankų net tada, kai gyvenimas susiklostys
KITAIP, negu jūs planavote ar norėjote. Gyvenimas yra graţus, todėl
visų 2-okų vardu linkime Jums puikių ir sėkmingų 100 dienų - likite
širdyje gimnazistais!

Trečiokų sveikinimas
Abituriente! Sveikiname Tave pasiekus
paskutinį ţaidimo lygį! Iki finišo liko tik
100 ţingsnių, kuriuos įveikęs tapsi savo
asmeninio ţaidimo kūrėju! Paskutiniame
etape bus patikrintos Tavo galios, kurias įgijai viso ţaidimo
metu, tačiau linkime nieko nebijoti, pasimėgauti likusiu laiku
čia, drąsiai svajoti ir sėkmingai ţaisti toliau, nes jau beveik
įveikei 12 šio tikrai nelengvo ir kupino iššūkių ţaidimo lygių,
neišsigandai netikėtų kliūčių, nusileidimų ir pakilimų,
išmokai ţaisti vienas bei kartu su komanda ir įrodei savo
drąsą, nenugalimumą, stiprybę.

Abiturientų padėka
Dar kartą dėkojame visiems uţ sveikinimus, linkėjimus, dėkojame, kad buvote šią neįprastą, bet nuoširdţią ir jaukią valandą kartu su
mumis. AČIŪ, TREČIOKAI, uţ tobulai suorganizuotą šimtadienio šventę, uţ staigmenas ir puikią nuotaiką, labai Jus mylime ir
apkabiname. Ačiū mylimiems ir mylintiems mokytojams bei visiems, prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo. Nuotolinio
renginio alternatyva labai nustebino - tikrai pajautėme tuos 2 centimetrus, skiriančius mūsų širdis.

Naujai susikūrusios gimnazijos Mokinių tarybos nariai Zoom konferencijoje susitiko su gimnazijos administracija.
Komandai linkime susitelkimo, entuziazmo ir kuo daugiau dţiugių akimirkų, dirbant kartu su visa mokinių ir mokytojų bendruomene!
Mokinių tarybos nariai :
Augustė Kasperavičiūtė 3a –
Vytautė Kairytė 1a
Tarybos pirmininkė
Konstancija Kėvišaitė 1a
Eglė Ţulpaitė 3a
Danielė Matulaitytė 1a
Viltė Miliauskaitė 3a
Matas Šulcas 1c
Eglė Damulytė 3c
Eligijus Girdenis 1f
Greta Rutenbergaitė 3e
Samanta Tomkutė 2d
Aura Malakauskaitė 4c
Gytė Staigvilaitė 2e
Jotautė Vasiliauskaitė 4c
Monika Andraitytė 2f
Elona Jašmontaitė 4c
Deimantė Mirončikaitė 4d
Visai neseniai, į Mokinių tarybą priėmus būrį naujokų, mūsų gretas papildė šaunūs mokiniai, turintys šviesių minčių, idėjų ir
entuziazmo. Svarbiausias ir pirmasis mūsų darbas – išrinkti naują mokyklos prezidentą – lyderį, kuris toliau strateguos Merkelio
Račkausko gimnazijos mokinių savivaldos veiklą, tęs pradėtus darbus, imsis iniciatyvos ir bendradarbiaus su gimnazijos
bendruomene. Na, o kol kas mokinių taryba dirba be prezidento, organizuoja paskaitas apie socialinę mokinių sveikatą, sprendţia
kitus jaunimui aktualius klausimus. Visų planų atskleisti nenorime, bet tikrai dirbame daug, stengiamės, kad visi būtų suprasti ir
išgirsti.
Augustė Kaperavičiūtė, mokinių tarybos pirmininkė
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Geografijos mokytojas Dainius Stasys
pakvietė į geografijos pamoką. Pirmų
klasių mokiniai ir administracija
turėjo
puikią
progą
dalyvauti
nuotolinėje
ekskursijoje
Nacionaliniame lankytojų centre.

Trečių klasių mokiniams vyko integruotos
etikos ir psichologijos pamokos. Jų metu
kalbėta apie artimiausios ateities planus.
Kiekvieno trečioko patirtis unikali ir panaši.
Gimnazistai aktyviai, nuoširdţiai ir drąsiai
dalinosi ateities planų idėjomis.
Simona Lazdauskienė etikos mokytoja,
Jūratė Pivariūnienė psichologijos mokytoja

Sėkmės istorijų ciklą dailės pamokose pradėjo Osvalda
Mickutė, Vilniaus Dailės Akademijos, Fotografijos ir
medijų meno katedros, animacijos bakalaurė, menininkė.
Dailės 4A kurso mokiniams Osvalda labai įdomiai ir
išsamiai pristatė Fotografijos ir medijų meno studijas,
savarankiško menininko darbo ypatumus ir galimybes.
Asta Milėškienė, dailės mokytoja

Į 2b ir 2d klasės gimnazistų virtualią pamoką atvyko svečiai
iš Vilniaus universiteto – buvęs gimnazistas, dabar VU
anglų filologijos fakulteto trečio kurso studentas Ovidijus
Videika ir jo dėstytojos. Svečiai išsamiai pristatė anglų
filologijos studijų programą VU, atsakė į gimnazistų ir
mokytojų klausimus. Pamokoje taip pat dalyvavo anglų k.
mokytoja Vaida Petkevičienė bei 2e ir 4d klasės
gimnazistai, besidomintys šia studijų programa.
Rita Meškienė, anglų kalbos mokytoja
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Per tikybos ir technologijų pamokas
vyko šilti susitikimai su mokyklomissocialiniais
partneriais.
Tikybos
pamokų bei ateitininkų organizacijos
pristatymas „Ventos“ progimnazijos
ir Senamiesčio pagrindinės mokyklos
8 klasių mokiniams.
Sigrida Norvaišienė, tikybos
mokytoja

Kūrybinės dirbtuvės. Gimnazijos arbatos puodelio kūrimas
technologijų pamokose kartu su „Ventos“ progimnazijos 8
klasių mokiniais ir mokytoja Jurgita Niuniaviene.
Mokiniai dalinosi idėjomis, projektavo puodelių dizainą,
nuotoliniu būdu apsilankė gimnazijos technologijų kabinete,
susipaţino su vykdomo projekto veiklomis.
Sigrida Norvaišienė, technologijų mokytoja

Tarpmokyklinė biologijos pamoka.
Su 2a klasės mokiniais nagrinėjome temą „Biologinė įvairovė“.
Prie mūsų prisijungė Gabijos, Ţidikų Marijos PečkauskaitėsŠatrijos Raganos ir Sedos Vytauto Mačernio gimnazijų mokiniai
ir biologijos mokytojai, iš viso 72 dalyviai. Su Ţemaitijos
nacionalinio parko gamtinėmis vertybėmis supaţindino to parko
darbuotojai. Tai buvo mūsų pirmasis bandymas surengti tokią
tiesioginę pamoką. Ateityje planuojame virtualiai aplankyti
Kamanų rezervatą.
Algirdas Vilkas, biologijos mokytojas
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Rajoninės biologijos olimpiados rezultatai:
Sausio 14 d. vyko 53 -iosios Biologijos olimpiados
savivaldybių etapas. Jame sėkmingai dalyvavo 26 gimnazijos
mokiniai.
1 klasė
I vieta Rokas Slančiauskas, 1b kl.
II vieta Sophie Regina Mary Grieve, 1a kl.
III vieta Dominyka Gurinaitė, 1b kl.
2 klasė
I vieta Jorūnė Dimaitė, 2e kl.
II vieta Vaiva Margelytė, 2e kl.
III vieta Agnė Drazdauskaitė, 2e kl.
III vieta Aistė Usorytė, 2e kl.
3 klasė
I vieta Eglė Ţulpaitė, 3a kl.
III vieta Rugilė Šimkutė, 3a kl.
4 klasė
I vieta Povilas Dapšys, 4d kl.
III vieta Linas Petrauskas, 4c kl.
III vieta Lukas Pučinskas, 4c kl.
Olimpiadoje jėgas išbandė: Aušrinė Kuprytė, 1a kl., Greta
Niuniavaitė, 1a kl., Julita Grubliauskaitė, 1f kl., Nedas
Šarmanauskas, 2e kl., Redas Domkus, 2b kl., Brigita Bertulytė,
2e kl., Goda Kunaikaitė, 3a kl., Martynas Valys, 3b kl., Gustė
Kučinskaitė, 3d kl., Gytė Makiejevaitė, 3b kl. Agilė Lukšaitė,
4d kl., Airidas Jonušas, 4d kl., Lukrecija Vaitelytė, 4b kl.,
Simas Kundrotas, 4b kl.

Vasario 2 dieną gimnazijoje įvyko meninio skaitymo konkurso
mokyklinis etapas. Nuotolinėje skaitovų šventėje dalyvavo šie
mokiniai: Dominyka Gurinaitė (1b), Gabija Miliūtė (1b), Kamilė
Mendelytė (1d), Emilija Barauskaitė (1e), Lėja Vobulaitytė (1e),
Helvija Pilipavičiūtė (4c), Alvydė Kniuipytė (4d), Airidas
Jonušas (4d).
Mokinius konkursui ruošė mokytojos Rosita Giniotienė, Dalia
Pranciulienė, Violeta Irniūtė, Laima Skabickienė, Ona Kelpšienė.
Vasario 10 d. nuotoliniu būdu vyko rajoninis skaitovų
konkursas. Mūsų gimnazijai atstovavo 1b klasės mokinės
Dominyka Gurinaitė ir Gabija Miliūtė (mokytoja Rosita
Giniotienė) ir abiturientės Helvija Pilipavičiūtė (4c) ir Alvydė
Kniuipytė (4d) (mokytojos Ona Kelpšienė ir Laima Skabickienė).

Į 53-iąją respublikinę biologijos olimpiadą pakviesti penki
mūsų gimnazistai:
Rokas Slančiauskas, 1b kl.,
Jorūnė Dimaitė, 2e kl.,
Vaiva Margelytė, 2e kl.,
Eglė Ţulpaitė, 3a kl.,
Povilas Dapšys, 4d kl.

Anglų kalbos 1-2 klasių mokyklinio konkurso nugalėtojai:
Konstancija Kėvišaitė 1a kl. mokyt. Daiva Goštautienė
Aida Drazdauskaitė 1a kl. mokyt. Daiva Goštautienė
Nedas Šarmanauskas 2e kl. mokyt. Rita Meškienė
Luka Malūkaitė 2e kl. mokyt. Rita Meškienė
Aistė Usorytė 2e kl. mokyt. Rita Meškienė
Beatričė Ţutaitė 2e- Rita Meškienė
Paula Skaringaitė 2e kl. mokyt. Rita Meškienė
Monika Andraitytė 2f kl. mokyt. Daiva Goštautienė

Sveikiname prizininkus ir visus dalyvius. Dėkojame mokytojai
Linai Vičiulienei.

Sveikiname mokinius ir linkime sėkmės rajone kovo 2 d.
Dėkojame mokytojams.

Profesoriaus A. Ţmuidzinavičiaus piešimo olimpiada
Vasario 13 d. KTU Statybos ir architektūros fakultetas pakvietė 1012 klasių moksleivius ir mokytojus dalyvauti kasmetinėje prof. A.
Ţmuidzinavičiaus piešimo olimpiadoje. Ši piešimo olimpiada - puiki
galimybė moksleiviams išbandyti piešimo įgūdţius ir pasitreniruoti
prieš artėjantį architektūros stojamąjį egzaminą, o mokytojamspasisemti
patirties
dalyvaujant
olimpiados
seminaruose.
Mokiniai piešė pagal ţodinį apibūdinimą tris valandas. Olimpiadoje
dalyvavo 88 moksleiviai. Mūsų gimnazijai atstovavo 4c klasės
mokinė Jotautė Vasiliauskaitė, kurios darbas įvertintas pagyrimo diplomu. Mokytojai Asta ir Raimondas Milėškos.
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Konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
„Gimnazijos alumnų sugrįţimai“
Lietuvos istorija turtinga svarbiomis, pasididţiavimo vertomis ir
minėtinomis datomis. Dalis jų ne šiaip sau garsios, bet atraminės,
pamatinės mūsų valstybės datos. Būtent tokia yra Vasario 16-oji –
Valstybės atkūrimo diena.
Šiam svarbiam Lietuvos istorijos įvykiui paminėti gimnazijoje buvo
organizuota nuotolinė konferencija „Gimnazijos alumnų sugrįţimai“.
Konferencijoje dalyvavo ir savo sėkmės istorijomis su dabartiniais
gimnazistais pasidalino mūsų alumnai: Lukas Adomavičius – baigęs
gimnaziją sėkmingai studijavo Mastrichto universitete, dirba
Mastrichte, Europos viešojo valdymo institute, Europos teisėjų ir
teisininkų centre moksliniu asistentu; Vaida Jonušytė – Lietuvos
literatūros ir meno archyvo darbuotoja, ekspedicijų į Urugvajų,
Argentiną, Naująją Zelandiją ir Australiją, ieškant lietuvių
bendruomenių palikimo šiose šalyse, projektų vadovė ir dalyvė; Gytis
Barkus – baigė VU kineziterapijos studijas, staţavosi uţsienyje ir
Tomas Riepšas – IT konsultantas, projektų vadovas, baigęs studijas
Jungtinėje Karalystėje (University of Strathclyde, Glasgow).
Išklausytos keturios sėkmės istorijos. Visos savitos, pareikalavusios
didelių pastangų, pasitikėjimo savimi, uţsispyrimo, ryţto ir drąsos.
Visi pranešėjai gimnazistams akcentavo, kaip svarbu yra turėti tikslą,
kaip svarbu nenuleisti rankų jo siekiant, kiek svarbūs yra gimnazijoje
įgytos ţinios ir ypač įgūdţiai, patirtys, uţklasinė veikla.
Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė
Dţiugu, kai mokiniai, pabaigę gimnaziją prieš keletą metų, sugrįţta
susitikti su dabartiniais gimnazistais, mokytojais, tai tarsi sugrįţimas
namo, į gimtinę. Klausydama alumnų sėkmės istorijų, matau jaunus
ţmones, kuriems gimnazija yra brangi, sugrįţtama tarsi atgal į
gimnazijos suolą. Dabartiniams gimnazistams- tai motyvacija siekti ir
pasiekti savo tikslų. Mano mokiniams, pirmokams, labai patiko
alumnų sėkmės istorijos. Po susitikimo vienas vaikinas pasakė : „
dabar dar labiau noriu mokytis, dalyvauti įvairiose veiklose, nes
matau didţiulę prasmę“.
Istorijos mokytoja Irena Tiškienė

Nr. 5 (97) 2021 m. vasario 26 d.

Mokinys mokiniui. Projektas „Valgyk protingai“.
Įvykusi technologijų pamoka „Greitas maistas. Skanu, bet
ar sveika?“, kurioje 2d klasės mokiniai pristatė greito
maisto produktus ir patiekalus „Ventos“ progimnazijos
aštuntokams, buvo įdomi ir naudinga. Gimnazistai pateikė
argumentus apie greito maisto ţalą ir pasiūlė alternatyvą –
sveikus ir skanius uţkandţius.
Pasirodo, tai labai aktuali tema dirbant nuotoliniu būdu ir
uţkandţiaujant prie kompiuterio.
Sigrida Norvaišienė, technologijų mokytoja

Trečių klasių ekonomikos ir verslumo grupės gimnazistai
finansines ţinias gilino ir savo asmeninį biudţetą mokėsi
sudaryti kartu su SEB banko darbuotojais, naudodamiesi
finansinio raštingumo programa jaunimui.
Gimnazistai atliko testą: ar esame apsaugoti nuo sukčių.
Rima Meldaikienė, ekonomikos mokytoja

Vasario 1-5 d. per integruotas etikos ir psichologijos
pamokas su antrokais aptarėme Olweus patyčių
prevencinės programos apklausos rezultatus. Dţiugina tai,
kad šiais mokslo metais patyčių skaičius 1-2 klasėse
sumaţėjo iki 4,4% (pernai buvo 5,8 %).
Simona Lazdauskienė, etikos mokytoja
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Technologijos sparčiai keičiasi visame pasaulyje, keičiamas
ugdymo turinys ir bendrojo lavinimo mokyklose. Prioritetas
teikiamas kūrybiniam ugdymo procesui, orientuojamasi į
problemų sprendimą, visuomenės gyvenimo ir informacijos
kaitą, sveiką ir estetišką gyvenseną, verslumą, išprususį
vartotoją modernių technologijų taikyme.
2021 m. vasario 11 d. technologijų mokytojai nuotoliniu
būdu jungėsi į seminarą „Šiuolaikinių technologijų taikymo
pamokose įtaka ugdymo kokybei“, kurį vedė Maţeikių
Merkelio Račkausko gimnazijos technologijų mokytojas
ekspertas Raimondas Milėška. Tai ilgalaikės programos
„Kompetencijomis grindţiamas savivaldus, reflektyvus ir
patyriminis ugdymas technologijų pamokose“ pirmasis
modulis. Šio seminaro tikslas buvo supaţindinti mokytojus su
3D technologijomis ir jų taikymu technologijų pamokose.
Programos dalyviai programų Sketchup, Autodesk Tinkercad
pagalba kūrė 3D objektus, gavo ţinių, kaip parengti technines
uţduotis 3D projektavimo pamokoms. Šių programų taikymo
pamokose vienas privalumų yra tas, kad vaikai praktiškai
susipaţįsta su erdvės suvokimu, lavinamas gebėjimas
orientuotis erdvinėje X,Y ir Z koordinačių ašyje, taip pat
įtvirtinamos matematinės ţinios, apskaičiuojant spausdinamo
projekto dydį, atsiranda galimybė dirbti su projektų grafiniu
dizainu, tekstūrų kūrimu bei maketavimu, atskleisiančiu
kiekvieno mokinio meninius gebėjimus.
Dėkojame seminaro lektoriui ir technologijų mokytojams uţ
konstruktyvų darbą, dalijimąsi patirtimi.
Maţeikių Švietimo centro informacija

Sovietmetis.
Apie to laikotarpio visuomenės gyvenimo realijas – buitį,
maistą, madą, mokslą, santuoką, šeimą, vaikų auklėjimą,
keliones – gimnazistams daugybę įdomių faktų šiandien per
istorijos pamoką pateikė VU Istorijos fakulteto doc. dr.
Algirdas Jakubčionis.
Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja

Maţeikių rajono informacinių technologijų mokytojus 2021
m. vasario 15 dieną pakvietėme į nuotolinį seminarą
„Pamokos modernizavimas. Medijų raštingumas“. Tai antrasis
ilgalaikės programos „IKT naudojimo galimybės inovatyviam
mokymui(si)“ modulis. Seminaro tikslas – suteikti ţinių bei
įgūdţių, reikalingų mokymosi proceso organizavimui ir
valdymui (rengimui ir teikimui) skaitmeninėje mokymosi
aplinkoje, parenkant tinkamą mokymosi scenarijų ir
atitinkamas priemones. Šiame seminare buvo siekiama
patobulinti mokytojų kompetencijas taikant IKT mokymosi
priemones ugdymo procese ir ugdyti įgūdţius teikti ir
organizuoti mokymosi procesą skaitmeninėje mokymosi
aplinkoje, integruojant tiek tradicinio, tiek netradicinio
mokymosi metodus. Veikla sukonstruota taip, kad mokytojai
susipaţintų su inovatyvių sprendimų taikymu, skaitmeniniu
turiniu, virtualiojo ir e. mokymosi sampratomis bei šių dienų
tendencijomis Lietuvoje ir pasaulyje, įvertintų savo,
besimokančiųjų bei švietimo institucijos poreikius. Dalyviai
taip pat susipaţino su skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu,
taikymu bei mokymosi proceso projektavimu skaitmeninėje
aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam darbui: kaip
numatyti ir taikyti mokymosi scenarijus, nuo ko pradėti, kaip
konstruoti mokymosi medţiagą, įsivertinimo ir vertinimo
priemones, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje
mokymosi aplinkoje. Seminaro lektorės – informacinių
technologijų mokytojos metodininkės Sigutė Mackevičienė ir
Vilma Bernotienė.
Maţeikių Švietimo centro informacija

Trečių klasių mokinių matematikos grupė pamokoje nagrinėjo
temą „Finansinis raštingumas“. Skaičiavome savo pajamas ir
išlaidas. Aptarti taupymo svarbą ir kitus būtinus elementus
finansiniam raštingumui ugdyti padėjo Danutė Meškienė (SEB
banko atstovė).
Sandra Vaišvilienė, matematikos mokytoja
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1f klasės rusų k. ir verslumo integruotoje pamokoje svečiavosi ir
apie uţsienio kalbų naudą pasakojo buvęs mūsų gimnazijos
mokinys Mantvydas Rancas. Pirmokai buvo suţavėti jaunuoju
verslininku, teiravosi jo apie sėkmes, galimybes ir planus.
Mantvydas skatino mokinius neleisti laiko veltui, ţinoti, ko nori,
ir siekti tikslo.
Laima Novakienė, rusų kalbos mokytoja

Integruota chemijos ir psichologijos pamoka trečių klasių
mokiniams „Alkoholio poveikis smegenims“. Kalbėjome apie
alkoholio poveikį, ţalą ir pasirinkimo galimybę.
Jūratė Pivariūnienė, gimnazijos psichologė
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Osvalda Mickutė, mūsų gimnazijos mokinė, baigusi VDA
Fotografijos ir medijų meno katedrą, įgijusi animacijos
bakalaurą, lankėsi dailės 3A kurso pamokoje. Osvalda
papasakojo ne tik apie studijas VDA, bet ir pristatė
šiandieninio menininko kūrybinę veiklą bei savo darbus.
Asta Milėškienė, dailės mokytoja

Besidomintys fizika gimnazistai ir jų mokytojos dalyvavo
susitikime su VU profesoriais, kurie patraukliai ir „su gera
humoro doze“ pristatė Fizikos fakulteto studijų programas ir
naujoves. Gimnazistus supaţindino ne tik su studentišku
gyvenimu, FIDI dienomis, bet ir galimybėmis organizuoti
tarptautines konferencijas, dalyvauti jose. Aptartos
įsidarbinimo perspektyvos, baigus studijas.
Dţiugu, kad Fundamentinė ir taikomoji fizikos kryptis
vadovaujasi klausimu-principu: „Kaip rytoj panaudoti tai,
ko dar net neţinome šiandien?“
Vilma Riaukienė, fizikos mokytoja

Pirmų klasių gimnazistai ir mokytojai dalyvavo pamokoje –
susitikime su M. Romerio universiteto profesoriumi, vaikų ir
jaunimo literatūros autoriumi, mokslo populiarintoju Justinu
Ţilinsku. Susitikimo tema „Kaip pasakojimai kuria pasaulį“.
Rašytojas pasakojo apie nuolatinį poreikį paţinti pasaulį,
būtinybę skaityti ir kurti, nuolat tobulėti, o pats idėjų savo
kūrybai semiasi iš istorijos, mitologijos, aplinkos.
Rosita Giniotienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

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

Ar vertindami praeitį per šių dienų prizmę galėtume sakyti,
kad J. Basanavičius buvo ţymiausias XIX a. influenceris, o
laikraštis „Aušra“ – jo blogas? Atsiliepdami į Signatarų
namų kvietimą dalyvauti konkurse „Valstybingumo
dūzgėse“, sąsajų tarp praeities ir šių dienų aktualijų,
kurdami istorinius memus, ieškojo gimnazistai ir
šiuolaikiškai savo darbuose atspindėjo istorijos faktus bei
asmenybes, prieš daugiau nei šimtą metų atvedusias Lietuvą į
Nepriklausomybę.
Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja

