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Cognosce te ipsum (Cicéro)

Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose
norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.
Spalio 5 dieną abiturientai pakvietė mokytojus į aktų salę.
Visų širdis sušildė gimnazijos alumnų video sveikinimas, abiturientai mokytojams skyrė nominacijas ir padėkas, o
gimnazijos menų kolektyvai „Allegro“, „Incanto“, choras, bei „BROS“ padovanojo žavių koncertinių akimirkų.
Nauja abiturientų iniciatyva – nominuoti mokytojus ir išrinkti gimnazijos Metų mokytoją. MMRG Metų mokytoju
išrinktas geografijos mokytojas Dainius Stasys. Džiugu, kad renginyje apsilankė ir buvę mūsų mokytojai.
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VERSLUMO UGDYMO PROGRAMA „ACCELERATORX“
negailėjo gražių palinkėjimų ir tikino, kad jos jau yra
nugalėtojos.
Mokyklinio verslo idėjų mugė MMRG sulaukė svečių ir iš
Vilniaus. Mūsų renginiu džiaugėsi ir dosniai patarimus
dalino Lietuvos Junior Achievement administracijos ir
programų direktorė Jūratė Raudoniūtė.
Smagu, kad gimnazistai ir rajone veikiančių įmonių
atstovai turėjo apie ką padiskutuoti.
Spalio mėnuo pilnutėlis ne tik spalvotų rudeninių lapų, bet
ir veiklų susijusių su verslu ir ekonomika. Dalyvaujame
projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos LT
mokyklose (9-12 kl)“. Šio projekto veikla pristatyta
Mažeikių raj. savivaldybės posėdžių salėje verslo,
švietimo, politikos atstovams.
Surengta paskaita gimnazistams „Ateities profesijos ir
pasirinkimai. Kuo norėtum būti tu?“ Lektoriai – Sigita
Strockytė-Varnė, SEB banko projektų vadovė (Vilnius) ir
Arvydas Kalnelis, SEB banko Vakarų regiono vadovas
(Klaipėda). Dvi mūsų gimnazistų grupės dalyvauja
inovacijų
stovykloje,
kur
tobulina
verslumo
kompetencijas.
Įgyvendinant verslumo ugdymo programą „AcceleratorX“
gimnazistai kuria verslo grupes ir verslo idėjas.
Gimnazijoje sukurtos 48 verslo grupės. Gerąja patirtimi
šiais klausimais dalinamės su Akmenės raj. gimnazijomis.

Lapkričio 17 dieną mūsų gimnazijoje vyko Verslo idėjų
mugė. Sumanytas verslo idėjas pristatė trisdešimt šešios 14 klasių gimnazistų komandos. Pradėdama renginį ir
sveikindama susirinkusius, gimnazijos direktorė Asta
Žukauskienė pasidžiaugė, kad projekte ,,Praktinio
verslumo ugdymo programos LT mokyklose (9-12 kl.)“
mūsų gimnazija dalyvauja kaip mokykla ekspertė, šioje
veikloje jau įgijusi patirties.
Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta
Matulaitienė renginyje dalyvaujančioms komandoms

Mugė baigėsi, o dalyvavusių svečių dėmesys, patarimai
įpareigoja gimnazistus tobulinti savo idėjas ir tikėti savo
pradėto mokyklinio verslo sėkme. Tad už padrąsinimą,
pastabas ir parodytą kelią į verslo pasaulį nuoširdžiai
dėkojame Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančiajai
direktorei Sandrai Jarockytei-Aleksejevienei ir MVA
įmonėms
narėms:
UAB Unilever Lietuva ledų gamybos įmonei ir direktorei
Renatai Kiršytei, UAB „Vigesta“ direktoriui Dariui
Matiukui ir marketingo skyriaus vadovei Mildai
Zubavičienei, UAB „Hotrema“ kolektyvui ir Viliui
Mažučiui, UAB „Ligita“ Mažeikių skyriaus vadovei
Brigitai Knitienei, AB Šiaulių bankui ir Romualdui Lubiui.
Esame dėkingi verslininkams ir įmonių savininkams:
Dovilei Karvauskienei MB „Mėja“ Kavos terasa, Mariui
Banaičiui MB „DI MARIO“; nuolatiniams mūsų draugams
ir įvairių finansinių projektų sumanytojams bei
vykdytojams SEB bankui ir Mažeikių, Plungės skyrių
vadovei Danutei Meškienei.
Smagu, kad gimnazijos mokytojai, kiti darbuotojai
nuoširdžiai padėjo organizuojant Verslo idėjų mugę.
Norėčiau palinkėti sėkmės mieliems gimnazistams, kurie
gruodžio 11 dieną dalyvaus Lietuvos parodų ir kongresų
centre LITEXPO organizuojamoje jaunųjų bendrovių
mugėje „ eXpo 2021“ ir atstovaus MMRG ir Mažeikių
miestui.
Rima Meldaikienė, ekonomikos ir verslumo mokytoja
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PSICHOLOGO SKILTIS
Žmogus per savo gyvenimą renkasi daug kartų. Pirmieji
pasirinkimai nutinka vaikystėje: ką žaisti, su kuo žaisti, ką
valgyti – viskas lyg ir paprasta. Paauglystėje tenka rinktis būti suaugusiam ar elgtis vaikiškai. Kartais patogu
nesuprasti, negalėti, nemokėti, nežinoti, o kartais norisi būti
100 procentų atsakingam už savo gyvenimą, savo sprendimus
ir pasirinkimus. Jei nedarysi, nebandysi, iš kur gali žinoti,
kiek gali? Paauglystėje kai kuriems tenka rinktis - bendrauti
su draugais ar bendrauti su „telefonu“. Galima bendrauti su
draugais ir nepaleidžiant iš rankų telefono, bet ar tai tikra,
prasminga, nuoširdu? Kai turi draugų, kaip ir aišku, su kuo
gali pasikalbėti, pasidalinti savo rūpesčiais, nuoskaudomis ar
džiaugsmais. Bet jei neturi draugų? Taip nutinka tada, kai
kinta individo vertybinės nuostatos, supratimas, kas yra geras
žmogus, o su kuo bendraudamas negali būti savimi, kai
keičiasi pomėgiai, veiklos, siekiai. Kai šalia nėra draugo, vis
tiek gali rinktis, ką veiksi, kaip save realizuosi, su kuo
bendrausi. Žmogui reikia žmogaus. Būna tokių situacijų, kai

pokalbis su svetimu žmogumi gali labiau padėti, nei
bendravimas su labai artimu, savu. Atsidūrus
gyvenimiškų pasirinkimų kryžkelėje, pasirinkti gali
padėti pokalbis su psichologu, nes jis yra nei draugas, nei
priešas, jis yra žmogus, kuris padės rasti atsakymus į
klausimą „Ar gali?“.

Jūratė Pivariūnienė, gimnazijos psichologė

HUMANITARŲ AKADEMIJOS RUDENS SESIJA
Rudens sesijos tema – „XX amžiaus 20-ųjų metų karta – išaugę iš
žemės“.
Akademikai, pasidalinę savo žinojimu ir išmintimi, – mokytoja
Laima Skabickienė pasakojo apie Vytauto Mačernio jaunatvišką
egzistencinį gylį ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
literatūrologas Virginijus Gasiliūnas ekspresyviai – apie Mačernio
draugo, aukštaičio nuo Biržų Broniaus Krivicko brandų pasirinkimą
gyventi kitaip, nes istorinių kataklizmų metu „visi negali
prisitaikyti, kažkas vis tiek bus, kuris sakys, kad melas nėra tiesa.“
(V. Gasiliūnas).
Mano asmeniškas suvokimas: kaip mažai dar pažįstam Bronių
Krivicką, kaip poetą ir literatūros tyrinėtoją.
Virginija Aurylaitė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Mielieji gimnazistai, šiandien noriu kreiptis į Jus.
Mano pareiga – dirbti taip, kad mokykla gyvuotų, kad joje būtų sudarytos tinkamos sąlygos
gimnazistams, mokytojams, visam personalui. Jūsų pareiga – mokytis, kaupti žinias, atpažinti ir
lavinti gebėjimus, kurie pravers dabar ir ateityje.
Ir vis tik šalia tų pamatinių prievolių yra dar kas kita, – tai, ką Geros mokyklos koncepcija
įvardija kaip saviraiškų dalyvavimą, o aš norėčiau pasakyti paprasčiau: galimybę džiaugtis, kad esi
čia, esi kartu su visais.
Man šito džiaugsmo suteikia jūsų sumanymai, iniciatyvos, darbai, kurie neprivalomi, tačiau labai
šildo mūsų širdis. Tai, ką jūs padarėte patys, niekieno neliepiami: sutvarkėte ir nudažėte mokyklos
sienas ketvirtame aukšte, kūrėte filmukus, kaip elgtis COVID-19 sąlygomis, sveikinote visus mokyklos gimtadienio
proga, ruošėtės renginiams ir juose dalyvavote. Tai, ką jaučiu iš prezidentės Eglės Damulytės ir jos komandos: iniciatyvą,
drąsą, lojalumą ir tapatumą. Ir tai, kas lieka po pasikalbėjimų prie židinio (ačiū Laimai Skabickienei, pradėjusiai šitą
tradiciją), ir po mūsų susitikimų, kurių pagrindinė tema: ką galime padaryti, kad mokykloje būtų gera.
Tikiu, kad visa tai, ką išvardijau, yra mūsų geriausia bendra dovana 102-ajam gimnazijos gimtadieniui.
Asta Žukauskienė
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Lapkričio 12 d. jėgas išbandė gimnazijos programuotojai. Trečių-ketvirtų
klasių mokiniai dalyvavo Lietuvos moksleivių informatikos olimpiados
mokyklos etape.
I vieta:
Aistis Milieška 4e, Dominykas Gedvila 4e, Gedmantas Šilinskas 4e,
Gustautas Šefronas 4e, Lukas Šilinskas 4b, Simona Gerikaitė 4a.
II vieta
Redas Domkus 3b.
III vieta
Edvinas Petreikis 3d, Lukas Žukauskas 3c, Vilius Viskantas 3c.
Iš 11 mokinių, dalyvavusių šioje olimpiadoje, net 10 dalyvaus rajoniniame
etape. Labai didžiuojamės savo gimnazistais. Dėkojame visiems
dalyvavusiems.
Mokinius rengė informacinių technologijų mokytoja Sigutė Mackevičienė
Gimnazijos vaikinų ansamblis BROS,
respublikiniame festivalyje – konkurse,
skirtame Lietuvoje gyvenančių tautinių
mažumų muzikai, bei Tarptautinei
tolerancijos dienai, pelnė laureato vardą už
žydų giesmės „Hava nagila“ bei geriausią
lietuviškos dainos atlikimą. Po konkurso
gimnazistai aplankė Energetikos ir
technikos muziejaus edukaciją, kur
pagilino žinias apie fizikos dėsnius ir kitas
gamtos paslaptis.
Ansamblio vadovas Laimonas Terasius.
Rajono rusų kalbos dailyraščio konkursas. 9-10 klasių grupėje
Smiltė Jankevičiūtė (1b kl.) užėmė I vietą, o Damir Samarin (2b
kl.) – II vietą. Džiaugiamės ir sveikiname.
Dėkojame rusų kalbos mokytojoms Rasai Poškutei ir Laimai
Novakienei.

Respublikinis skaitovų konkursas.
Gabija Miliūtė, 2b klasė –laureatė.
Dėkojame lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojai Rositai
Giniotienei.
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JAUKŪS PASIKALBĖJIMAI
Jaukų ketvirtadienio vakarą startavo ilgai lauktas MMRG tarybos projektas ,,Jaukūs pasikalbėjimai”! Šį vakarą
susitikome su buvusia lietuvių kalbos mokytoja – Laima Skabickiene. Ji – daug pasiekusi mokytoja, tvirta, atvira ir
nuoširdi asmenybė. Visada turės atsakymą į bet kokį mokinio užduotą klausimą.
SUGRĮŽIMAI
Sugrįžti į gimnaziją
prasminga – čia vėlgi
galima susitikti ne tik
su
kolegomis
ar
gimnazistais, bet ir su
savimi. Tokią galimybę
man ir padovanojo
„Jaukių pasikalbėjimų“
sumanytojai, nejaukaus
lapkričio
vakarą
sukvietę
mus
į
pašnekesį. Kaip patys vakaro rengėjai teigė, tai buvo pirmasis šio
projekto susitikimas, todėl, manau, svarbus – juk pirmasis kartas
visada įskelia ne tik organizacinės nežinomybės, bet ir
perspektyvos aiškumo žiežirbą.
Vakaro moderatorė – gimnazijos mokinių prezidentė Eglė
Damulytė – turėdama galvoj, kad buvusi mokytoja turėtų apie save
priminti, vartydama biografinio konteksto puslapius, pateikė iš
anksto apgalvotus klausimus. Tiesą pasakius, man, šiaip jau
nelinkusiai auditorijose apnuoginti savo personalinių subtilybių,
nebuvo lengva... Bet šį bei tą teko prisiminti iš vaikystės,
mokyklos, studijų ir mokytojavimo laikų. Kiek tai galėjo būti
domu klausytojams – tikrai nežinau... Bet viena, ką supratau, kad

literatūrinės, filosofinės ar psichologinės įžvalgos
jaunimui gali būti įdomios. Mat tą vakarą susirinkę
gimnazistai norėjo aiškintis, kuri knyga
tinkamiausia, kaip rasti kelią iš skausmingų
problemų labirinto, kodėl niekaip nesibaigia
agresijos proveržiai ir kt. Manau, kad turint
daugiau laiko jaukūs pasikalbėjimai gali virsti ir
aštresnėmis diskusijomis – įvairių požiūrių
pasigalynėjimu. Iš tikrųjų mums, atkurtosios
Gimnazijos pirmtakams, džiugu, kad čia tęsiamos
nuoširdaus bendravimo, kultūros propagavimo
tradicijos, kad jaunimui svarbūs asmenybės
brandos klausimai. Be kita ko, šio renginio
dalyviai pajutome ir tai, kad mūsų laukia ne tik
pašnekesiai, bet ir dar neatversti knygų, solidžių
periodinių leidinių popieriniai (tokių norėčiau
padovanoti) ar internetiniai puslapiai, nauji
amžinojo mokinio iššūkiai ir vidinio gylio potyriai.
Šiomis ir kitomis temomis prie arbatos puodelio tą
vakarą dar ilgai netilo kalbos su direktore Asta
Žukauskiene ir buvusiu gimnazistu, filologu
Teodoru Juciumi.
Gera grįžti į gimnaziją.
Lituanistė Laima Skabickienė

STEAM LABORATORIJOS NAUJIENOS
11-15 STEAM laboratorijos atidarymas
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija pirmadienio popietę pakvietė
Mažeikių rajono savivaldybės vadovus, socialinius partnerius į STEAM
gamtamokslinės laboratorijos atidarymą.
STEAM laboratorijos atidarymo svečiai turėjo galimybę savo akimis
pamatyti, kokios naujausios technologijos šiandien yra taikomos mokinių
ugdymo procese.
Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė papasakojo apie hibridinės klasės
suteikiamas galimybes mokytojui ir mokiniams. Biologijos mokytojas
Algirdas Vilkas pademonstravo, kaip, pasitelkiant 3D akinius, mokiniams
išdėstomos temos.
Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė svečiams papasakojo, koks buvo nueitas kelias iki tol, kol mokykla šią
laboratoriją įsirengė, kol įsigijo reikalingą naujausią įrangą. Direktorė dėkojo ir gamtos mokslus dėstančių mokytojų
komandai – už svajones, idėjas, norą tobulėti ir mokyti vaikus gamtos mokslų inovatyviai.
„Mes, čia atėjusieji, likome sužavėti naujausiomis technologijomis, naujomis galimybėmis“, – sveikindama gimnazijos
bendruomenę laboratorijos atidarymo proga kalbėjo vicemerė Sigutė Bernotienė.
Gimnazijoje apsilankiusieji svečiai pakviesti trumpam tapti mokiniais – atlikti laboratorinį darbą.
„Santarvė“ informacija
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BIBLIOTEKININKŲ SKILTIS
„Tuo tarpu mokytojų reikalavimai buvo labai griežti: gramatikos taisykles, pasakėčias, eilėraščius reikėjo mokėti
mintinai. Kaldavom, maža tesuprasdami. <...> Mokytojai buvo žiaurūs, ypač Snitko: tampymai už ausų, ilgas klūpojimas
kampe, plaukų rovimas, delnų daužymas liniuote, smarkūs antausiai (Snitko suduodavo į veidą su kumščiu) – buvo
mėgstamos mokymo priemonės ir paskatinimas mokslui.“
Skamba kaip scenarijus siaubo filmui? Iš tikrųjų, tai ištrauka iš poeto
Tomo Venclovos parengtos ir išleistos jo senelio, mūsų gimnazijos steigėjo M.
Račkausko knygos „Užrašai. Dvidešimt metų (1885–1905) Žemaitijos
užkampy“. Tai autoriaus jaunystės prisiminimų knyga, kurioje lyg veidrodyje
atsispindi XIX amž. pabaigos – XX amž. pradžios gyvenimas Žemaičių
dvaruose, klebonijose, miesteliuose ir miestuose, daug mažiau – kaimuose.
Knygoje pasakojama apie ano meto lietuvių veikėjus: Povilą Višinskį, Joną
Jablonskį, Juozą Tumą-Vaižgantą, Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę ir kitus.
Lapkričio 11d. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokiniai bei
pedagogai pažymi mokyklos gimtadienį. Ta proga visiems rekomenduojame atsiversti šiuos daugiau nei 500 puslapių
apimties memuarus ir pasinerti į XIX amžiaus vaiko, mokinio, gimnazisto pasaulį.
Vilija: Knygą skaičiau, kai tik
ji buvo išspausdinta (gal
2009m.), nes buvo įdomu kuo
daugiau sužinoti apie Merkelį
Račkauską. Pradžioje maniau,
kad tik praversiu paviršutiniškai
puslapius, bet nesitikėjau, kad
šie memuarai bus tokie
įtraukiantys.
Buvo
tokių
epizodų, kai skaičiau ir
juokiausi balsu. Knygoje gausu
ir gana subtilių psichologinių
portretų, ir grotesko, ir labai
neįprastų to meto literatūrai
erotinių dalykų, kurie šiandien
jau
nieko
nenustebina.
Skaitymą lėtino ir apsunkino
dažnai pasitaikantys lenkiški
žodžiai ar net ištisi sakiniai,
tačiau tai leido suvokti, kad
lietuvių kalba tuo metu mažai
kas kalbėjo, o ir pagaliau pats
M.
Račkauskas
sakėsi
vaikystėje
lietuviškai
nemokėjęs - kalbėjo lenkiškai
ir labai mažai – žemaitiškai.
Manau, kad M. Račkausko
prisiminimai neturėtų būti
nuobodūs smalsiam Mažeikių
M. Račkausko gimnazijos
auklėtiniui.

Gražina: Knygą skaičiau senokai ir labai ilgai. Mėgavausi vaizdingu pasakojimu,
pažįstamais vietovių ir žmonių, minimų knygoje, vardais, net aplankiau Šiaudinės
kaimą, kad geriau įsivaizduočiau, kur prabėgo M. Račkausko vaikystė. Žavėjo jo
motinos užsispyrimas ir siekis suteikti savo sūnums išsilavinimą, domino lotyniški,
lenkiški ir rusiški posakiai. Atkakliai bandydavau juos iššifruoti ir tik vėliau
pasitikrindavau vertimą. Žinau, kad Račkauskas mokėjo esperanto kalbą ir net mokė
jos savo anūką T. Venclovą. Tikėjausi, kad šis mokėsi esperanto dar būdamas Šiaulių
gimnazijos gimnazistas, bet apie tai užrašuose neminima, vadinasi, šios kalbos jis
mokėsi universitete ar net dar vėliau. Perskaičiusi knygą, patyriau puikų jausmą,
suvokusi, kad M. Račkauskas iš oficialaus direktoriaus, profesoriaus, mokslo vyro,
kurio vardu pavadinta mūsų gimnazija, tapo artimu ir pažįstamu žmogumi.
*****
Įprastai knygas pristatome mes, bet Tarptautinės Mokytojo dienos proga
paklausinėjome kolegių, ką įdomaus ir įsimintino jos skaitė šią vasarą.
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(KI)TOKIOS PAMOKOS, RENGINIAI
Spalio 6 dieną pakvietėme gimnazistus ir jų tėvelius į susitikimą su
žurnalistu Gintaru Sarafinu, žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktoriumi.
Susitikimo metu G. Sarafinas kalbėjo apie tai, kaip mokiniams
pasirinkti tinkamą profesiją ir kaip tėvai gali padėti savo vaikams
nepasiklysti profesijų pasaulyje.
Gimnazijos jaunieji ambasadoriai pradeda šeštąjį projekto „Mokykla –
Europos Parlamento ambasadorė“ sezoną! Rugsėjo mėnesį MEPA
jaunieji ambasadoriai numatė šių mokslo metų veiklas, aptarė praėjusių
mokslo metų projekto rezultatus, pasidžiaugė jo laimėjimais –
gimnazija įvykdė projekto keliamus tikslus ir penktą kartą tapo
Mokykla – Europos Parlamento ambasadore!
Spalio 9 d. gimnazijos MEPA jaunieji ambasadoriai dalyvavo Europos
jaunimo renginio EYE2021 nuotolinėje paskaitoje „Atskirtis. Didėjanti
socialinė nelygybė?“, kurioje buvo aptarta socialinės teisės svarba,
atskirties problema švietimo ir sveikatos apsaugos sistemose, rasinė,
lyčių nelygybė ir būdai, kaip drąsinti piliečius aktyviai įsitraukti ir imtis
veiksmų mažinant atskirtį tarp socialinių grupių ir siekti EU tikslo –
Europa be diskriminacijos.
Silva Paulauskienė, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja
Spalio 11 dieną biologijos mokytojas
Algirdas Vilkas, kartu su gimnazistais
dalyvavo pilietinėje akcijoje „Už organų
donorus“, kurią kasmet organizuoja
Lietuvos asociacija „Gyvastis“. Mokiniai
uždegė
raudonas
žvakutes
organų
donorams pagerbti.

Spalio 29 d., trečiokų M. K. Sarbievijaus, didžiausio baroko epochos poeto,
apibendrinimo plakatėlių pristatymą vertino diplomuota žurnalistė Viktorija
Vaserytė, 2015 m. mūsų gimnazijos alumnė. Ji papasakojo apie kalbėjimo
ir kalbos svarbą ne tik žurnalistui, bet kiekvienam žmogui, kuris nori save
realizuoti. Viktorija kalbėjo ir apie mokykloje susiformuotą atsakomybę ir
discipliną, šiandien tokią svarbią darbo rinkoje.
Ona Kelpšienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Įgyvendinama vykdant projektą „Kokybės krepšelis“.
4 klasių gimnazistai biologai aplankė VDU Gamtos mokslų fakultetą ir
LSMU anatomijos muziejų. Mokiniai išklausė įdomią paskaitą apie
koronavirusą (COVID-19), pamatė mėginius, įrangą nukleorūgščių
tyrimui, lankėsi laboratorijose, susipažino su labai modernia įranga,
atliko du praktinius darbus. Esame dėkingi fakulteto prodekanui
Vykintui Baubliui, kuris skyrė didžiulį dėmesį mūsų gimnazijos grupei,
fakulteto darbuotojams, praleidusiems laiką kartu su mumis. Mokiniai
pirmą kartą pamatė ir LSMU Anatomijos muziejų. Muziejaus
darbuotoja papasakojo apie čia sukauptus rinkinius, jų paruošimo
pricipus bei supažindino su retais ir labai įdomiais eksponatais.
Algirdas Vilkas ir Lina Vičiulienė, biologijos mokytojai
Spalio 21 dieną gimnazijoje lankėsi JAV ambasados Lietuvoje kultūros
atašė Caitlin Nettleton. Viešnia pristatė diplomatinės tarnybos
ypatumus, trumpai apžvelgė JAV ir Lietuvos diplomatinius santykius,
atsakė į gimnazistų klausimus. Didžiuojamės draugyste su Jungtinių
Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje ir džiaugiamės, kad mūsų ryšiai
tik stiprėja.
Rita Meškienė, anglų k. mokytoja
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(KI)TOKIOS PAMOKOS, RENGINIAI
Molekulės dieną pasitinkame kitaip!
Įgyvendinama vykdant projektą „Kokybės krepšelis“.
Gimnazijoje visą dieną vyko projekto “Mokinių gebėjimų atskleidimo ir
jų ugdymo sistemos plėtra” Jaunojo tyrėjo veiklos. Mokyklos STEAM
laboratorijoje gimnazistai atliko dermatoglifikos (pirštų antspaudų
tyrimo) darbą, chemijos kabinete tyrinėjo Ventos upės ir Tulnikių
tvenkinio vandenį. Mobilioje projekto laboratorijoje – vilkike grupelė
mokinių gilinosi į genetikos mokslus, atliko DNR kokybinį vertinimą
elektroforezės metodu. Ačiū visai projekto komandai!
Aistė Daubarienė, chemijos mokytoja
Gimnazijoje svečiavosi Akmenės mokytojai
Įgyvendinama vykdant projektą „Kokybės krepšelis“.
Spalio 20 dieną gimnazijos matematikos mokytojai dalijosi savo
patirtimi su Akmenės mokytojais. Matematikos mokytojai supažindino
kolegas su Whiteboard ir Smart lentų pritaikymu, dokumentų kameros,
planšečių naudojimu, vaizdo pamokų kūrimu, Nearpod programos
taikymu. Aptarė egzaminų pasirinkimo, nuotolinio mokymo ir kitas
problemas. Nors svečiai įvairių dalykų mokytojai, buvo įdomu
diskutuoti.
Albina Jasinskaitė, matematikos mokytoja
Minime Tarptautinę Tolerancijos dieną
Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet inicijuoja šios dienos
minėjimą. Šių metų tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas!
Tolerancijos miestas gali būti tas, kuriame gyvename, tačiau gali būti
kuriamas miestas, apie kurį svajojame, kuriame norėtume gyventi.
Pirmų klasių gimnazistai per etikos pamoką kūrė Tolerancijos miesto
koliažus, dalinosi mintimis ir pastebėjimais apie tolerancijos ribas mūsų
visuomenėje.
Jūratė Pivariūnienė, gimnazijos psichologė
Kitokios chemijos ir fizikos pamokos
Įgyvendinama vykdant projektą „Kokybės krepšelis“.
Lapkričio 12 dieną gimnazijoje svečiavosi KTU Studentų mokslinės
draugijos atstovai KTU SMD, kurie 1-4 klasių mokiniams organizavo
„Inžinerines dirbtuves“, „Fizikinius ir cheminius eksperimentus“.
Entuziastingieji studentai gimnazistams pristatė savo studijas, išmokė,
naudojant schemas ir litavimą, pasigaminti „Pypsiuką“, „Mirksiuką“,
rodė įvairius efektingus bandymus – eksperimentus („Žaibai skystyje“,
„Metalų jonų spalvinės reakcijos“, „Degančios rankos“ ir pan.).
Studentai mokinius vaišino sausojo ledo gėrimu ir sausainiais,
atšaldytais iki -196 C.
Gimnazistai džiaugėsi organizuotomis veiklomis, teigdami,
jog jos padės apsispręsti renkantis ateities profesiją.
ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA
Studentai gyrė gimnazistų įsitraukimą į veiklas, džiaugėsi
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
išpuoselėtais, inovatyviais kabinetais ir STEAM
Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,
laboratorija, bei dėkojo už galimybę atvykti į Mažeikius ir
Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja
į mūsų gimnaziją!
Vilma Riaukienė, fizikos mokytoja

