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Cognosce te ipsum (Cicéro)

Kelk, vaike, kelk. Ar matai - rausvi rytai.
Kelk, vaike, kelk. Saulė kils.
Kelk, vaike, kelk. Koks pasaulis, ar matai?
Kelk, vaike, kelk. Jis neapvils.

Eik, vaike, eik. Pasaulis liūdnas, bet puikus.
Eik, vaike, eik. Saulę nulydėk.
Eik, vaike, eik. Ir surask savus takus
Eik, vaike, eik. Ir neliūdėk.
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Nurimus žemė snaudžia mums po kojom, Nakties tyloj užmigs jauni. Mes einame sutikti naujo ryto, Pirmųjų aukso
saulės spindulių. Paglamonėt berželio pumpurų dažytų, Ištarti: – Žeme, aš tave myliu! Mes čia atėjom pasitikti
bundančio pasaulio, Kuris mūs laukia ir švelniai sako: – Gavom kažką, kažką jau. Žinau, kad daugelis nesusitiksim,
Kad mūs keliai bus saulės išskirti, Tačiau gyvenime mes amžinai paliksim Tokie, kaip klasėje, nuoširdūs, draugiški,
tyri.
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DŽIAUGIAMĖS, DIDŽIUOJAMĖS...
Didžiuojamės savo gimnazistais, kurių atestatuose puikuosis
šimtukai.
Tris šimtukus iš valstybinių brandos egzaminų gavo Eglė
Žulpaitė - lietuvių kalbos ir literatūros (mokytoja Onutė
Kelpšienė), biologijos (mokytoja Lina Vičiulienė) ir chemijos
(mokytoja Aistė Daubarienė)
Po vieną šimtuką gavo:
Rugilė Kriaučiūnaitė - lietuvių kalbos ir literatūros (mokytoja
Onutė Kelpšienė);
Agnė Petreikytė - geografijos (mokytojas Dainius Stasys);
Meda Kvasytė - anglų kalbos (mokytoja Renata Šaltkauskienė),
Už Mažeikių vardo garsinimą apdovanoti
respublikinių olimpiadų ir konkursų prizinių vietų
laimėtojai! Dėkojame rajono savivaldybei už
dovanas ir padėkas, dėkojame gimnazistams už
puikius rezultatus, mokytojams už kruopštų,
prasmingą ir kryptingą darbą, tėveliams už
nuolatinį rūpestį ir palaikymą.

Rokas Slančiauskas, 2b klasė. Lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiada, III vieta, bronzos medalis.
Mokytoja Rosita Giniotienė; 29-oji Lietuvos
mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos
olimpiada, III vieta. Mokytoja Laima Novakienė;
Lietuvos geomokslų olimpiados laimėtojas,
pakviestas į tarptautinę geomokslų olimpiadą
Italijoje; Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos
geografijos konkursas I vieta. Mokytojas Dainius
Stasys.
Žygimantas Pudžiuvis, 1d klasė. 60-oji Lietuvos
mokinių chemijos olimpiada, pagyrimo raštas.
Mokytoja Audronė Čekytė.

Aida Drazdauskaitė, 2a klasė. 54-sis jaunųjų filologų
konkursas, trečiojo laipsnio diplomas. Mokytojos Loreta
Končiuvienė ir Sonata Chriščinavičienė.
Gabija Okeana Griciūtė, 1b klasė. 54-sis jaunųjų
filologų konkursas, pagyrimo raštas. Mokytojos Loreta
Končiuvienė ir Ona Kelpšienė.
Jorūnė Dimaitė, 3e klasė. Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiada, III vieta, bronzos medalis. Mokytoja Dalia
Pranciulienė.
Skaistė Želvytė, 3d klasė. Lietuvos mokinių Lotynų
kalbos ir Antikos kultūros olimpiada, III vieta, bronzos
medalis. Mokytoja Ona Kelpšienė.
Akvilė Danilevičiūtė, 3a klasė. Lietuvos mokinių
technologijų olimpiada „Kūrybos virusas-2022“, II vieta
ir diplomas-nominacija už tradicijų modernizavimą ir
aktualizavimą šiuolaikinėje tekstilėje. Mokytoja Asta
Milėškienė
Lukas Janušas, 1e klasė. Nacionalinis mokinių Česlovo
Kudabos geografijos konkursas II vieta. Mokytojas
Dainius Stasys. Nacionalinė jaunųjų bendrovių eXpo,
regioninis etapas, I vieta. Mokytoja Rima Meldaikienė
Ada Deksnytė,1e klasė. Nacionalinė jaunųjų bendrovių
eXpo, regioninis etapas, I vieta. Mokytoja Rima
Meldaikienė
Rugilė Buivydaitė, 1e klasė.Nacionalinė jaunųjų
bendrovių eXpo, regioninis etapas, I vieta. Mokytoja
Rima Meldaikienė
Saulė Žutautaitė, 1e klasė. Nacionalinė jaunųjų
bendrovių eXpo, regioninis etapas, I vieta. Mokytoja
Rima Meldaikienė
Elžbieta Lideikytė, 1e klasė. Nacionalinė jaunųjų
bendrovių eXpo, regioninis etapas, I vieta. Mokytoja
Rima Meldaikienė
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Už 2021–2022 mokslo metų puikius ir
labai gerus mokymosi rezultatus reiškiu
padėką šiems I–IV klasių mokiniams:
Už puikų mokymąsi:
1. Beatričei Ruikaitei, Id kl.
2. Rokui Slančiauskui, IIb kl.
3. Eladai Pilipavičiūtei, IIIc kl.
4. Jorūnei Dimaitei, IIIe kl.
5. Aistei Usorytei, IIIe kl.
6. Eglei Žulpaitei, IVa kl.
Už labai gerą mokymąsi:
1. Augustei Čeporytei, Ia kl.
2. Skaistei Svobutaitei, Ia kl.
3. Gabijai Okeanai Griciūtei, Ib kl.
4. Joriui Šarpnickui, Ib kl.
5. Skaivai Goulenko, Ic kl.
6. Vakarei Degimaitei, Id kl.
7. Aurunijai Garjonytei, Id kl.
8. Žygimantui Pudžiuviui, Id kl.
9. Ernestui Skališiui, 1d kl.
10. Adai Deksnytei, Ie kl.
11. Aistei Eičinaitei. Ie kl.
12. Lukui Janušui, Ie kl.
13. Aistei Jonaitytei, Ie kl.
14. Gintarei Jonaitytei, Ie kl.
15. Kristinai Mackelaitei, Ie kl.
16. Auksei Šimkutei, Ie kl.
17. Aidai Drazdauskaitei, IIa kl.
18. Konstancijai Kėvišaitei, IIa kl.
19. Viktorijai Norkutei, IIa kl.
20. Dovydui Čiutai, IIb kl.
21. Dominykai Gurinaitei, IIb kl.
22. Edvinui Ivanovui, IIb kl.
23. Austėjai Milevičiūtei, IIb kl.
24. Laurai Revenkovai, IIb kl.
25. Ugnei Strazdauskaitei, IIb kl.
26. Redui Domkui, IIIb kl.
27. Silvijai Petrošiūtei, IIIb kl.
28. Pijui Gagilui, IIIc kl.
29. Beatričei Peikštenytei, IIIc kl.
30. Klaudijai Rozmaricaitei, IIIc kl.
31. Rimantei Šerėnaitei, IIIc kl.
32. Viliui Viskantui, IIIc kl.
33. Skaistei Želvytei, IIId kl.
34. Brigitai Bertulytei, IIIe kl.
35. Edvilei Kekytei, IIIe kl.
36. Lėjai Kinčinaitei, IIIe kl.
37. Kamilei Steponavičiūtei, IIIe kl.
38. Vaivai Margelytei, IIIe kl.
39. Simonai Gerikaitei, IVa kl.
40. Rugilei Kriaučiūnaitei, IVa kl.
41. Rugilei Šimkutei, IVa kl.
Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė
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Europos Parlamento biuras paskelbė 2021-2022 m. m. projekto
„Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA)
rezultatus. Mūsų gimnazija 3 vietoje! Geriausių mokyklų
komandos kitais mokslo metais vyks į Strasbūre planuojamus
Euroscola renginius.
Dėkojame istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojai Silvai
Paulauskienei bei jos suburtai šauniai Europos Parlamento
ambasadorių komandai

1 c klasės gimnazistų komanda Aldas Kumponas, Augustas Kuosa,
Saulė Jonauskaitė, Aurelija Bulošaitė ir Justas Kašinskas dalyvavo
visuomenės sveikatos biuro surengtuose traumų ir nelaimingų
atsitikimų prevencijos mokymuose. Gimnazistai atliko paskirtas
užduotis, stebėjo Mažeikių gaisrinės komandos atliekamą
skenduolio gelbėjimo pratybų operaciją. Mokinius varžyboms ruošė
sveikatos priežiūros specialistė Astutė Balsienė.

PROJEKTINĖS VEIKLOS
Daugeliui žmonių pirmadienis yra viena nelaukiamiausių
savaitės dienų, kai nubudus ankstyvą rytą tenka keltis iš lovos ir
pasinerti į dar vieną darbingos savaitės rutiną, tačiau mokyklos
knygų klubo „WE READ“ dalyviams skambutis į aštuntąją
pamoką pirmadieniais tapo mielesnis už bet kurį kitą.
Literatūrinės diskusijos, skambus juokas, genialios idėjos – visa
tai užėmė oro, reikalingo gyventi, vietą ir užpildė sielas noru
pažinti platų literatūros pasaulį bei pamilti skaitymą iš naujo.
Knygų klubo veiklos šiemet aprėpė knygų „Druska jūrai“ (angl.
Salt To The Sea) ir „Knygų vagilė“ (angl. The Book Thief) bei
įvairių poemų, eilėraščių ir trumpų istorijų nagrinėjimą,
susipažinimą su klasikiniais Britanijos bei Amerikos autoriais.
Kartu su unikalia skaitymo patirtimi išmokta ir vertingų
pamokų, kurios nebūtinai turi būti gramatikos taisyklės ar
naujos, negirdėtos konstantos. Maža knygų klubo grupelė tapo
puikiais bičiuliais, drauge klaidžiojusiais ne tik knygų
puslapiais, bet ir vingriomis Rygos senamiesčio gatvelėmis Erasmus+ projekto „Sugrįžimas prie
bendražmogiškųjų vertybių Europos tautų literatūroje“ metu, išmoko geriau suprasti vienas kitą ir galiausiai
nuoširdžiai dalintis savo mintimis be baimės likti neišgirstam. Pasaulyje liko tiek nedaug kažko tikro ir tyro,
nepaliesto naujųjų technologijų, kažko saugomo, puoselėjamo ir globojamo. Džiaugiamės, kad mūsų santykis
su knyga tapo tuo mįslinguoju ponu Kažkuo. Nekantraujame šia nauja brangenybe mūsų gyvenime pasidalinti
ir su kitais, tad maloniai laukiame užsukant prie puodelio arbatos bei knygos jau kitais metais. Ryžkis patirti šį
netikėtą mokyklinio gyvenimo siužeto posūkį ir atversti naują puslapį.
Konstancija Kėvišaitė, 2a
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(KI)TOKIOS PAMOKOS, RENGINIAI, SUSITIKIMAI
„Humanitarų akademijos“ narių išvyka į Klaipėdą, į O. Koršunovo spektaklį „Dėdė Vania“
„Labai smagu, kad turėjau galimybę labiau Be to, prieš spektaklį
susipažinti su kitais mokiniais ir pamatyti be galo apsilankėme Klaipėdos
įdomų spektaklį“; „Spektaklis buvo labai įdomus, Jaunimo teatre, kur teatro
žiauriai „fainiai“ buvo, įdomiausia buvo tai, kad aktorė Justina Burakaitė
atrodė viskas tikra, kad jie ten nevaidina. Manau, pravedė
edukaciją
bent su viena problema iš spektaklio esame „Užkulisiai“. Jaunimas
kiekvienas susidūrę“, – Skaistės ir Evelinos žinutės atsipalaidavo, atsivėrė,
po vakarykštės kelionės į Klaipėdą. Dar vakar, po įveikė savo baimes,
pirmojo veiksmo, priėjusi Viltė pasakė: „Keista, nustebino patys save,
bet atrodo, lyg žiūrėčiau į save.“ Tad koks tas pabendravo vieni su
spektaklis buvo vakar?
kitais, netgi, sakyčiau,
Ogi Čechovo „Dėdė Vania“, kurį režisavo Oskaras kai kurie atrado vieni
Koršunovas Barselonoje! Šis spektaklis Lietuvoje kitus.
Skirmantės
bus rodomas tik 2 kartus. Didžiausiame Ispanijos žodžiais, ji pati netikėjo,
laikraštyje „El Pais“ šis spektaklis įvardintas kaip kad galės išeiti į rato
vienas iš dešimties geriausių 2021 metų spektaklių. vidurį ką nors pasakyti.
Ir mūsų gimnazijos keletas „Humanitarų Man atradimas, kad pora
akademijos“ narių patyrė šią šventę! Tai tikrai tylenių, pasirodo, turintys
buvo šventė: grįždami namo ilgokai aptarinėjome, humoristo gyslelę ir taip įtikino savo sukurtu personažu, kad
kas užkabino, kokias temas ir problemas juokėmės pilvus susiėmę!
pamatėme, kas labiausiai padarė įspūdį. Man darė Štai TOKIA nuostabi buvo birželio 21 diena jauniesiems
įspūdį, kaip mūsų vaikai gali giliai kapstyti. Esu humanitarams.
vis dar euforijoje, kad jaunimą labai pozityviai
Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 3c
palietė visos dienos patirtys.
klasės kuratorė, „Humanitarų akademijos“ įkūrėja

Birželio 9 d. gimnazijoje svečiavosi ir renginyje, skirtame Žemaičių
kalbos metams „Kuožnus paukštielis sava giesmele geid“, dalyvavo
dialektologas Juozas Pabrėža. Jis 1-2 klasių gimnazistams papasakojo,
kodėl žemaičių tarmė tokia svarbi ir kodėl ji ne tik tarmė, bet ir kalba.
Gal ne visi dar žinojo, kad neilgai trukus mūsų miesto ribos bus
paženklintos užrašais „Mažeikē – truopnos Žemaitėjės miests“; svarbu,
kad mūsų gimnazijoje mokėsi riktingi, kaip juos pavadino lektorius,
žemaičiai – rašytojas Romualdas Granauskas ir kalbininkas Aleksas
Girdenis. Būtent šis kalbininkas profesorių J. Pabrėžą ir paskatino
tyrinėti gimtąją žemaičių kalbą.
O kodėl kalba, ne tarmė? Kalbininkas atkreipė, kad nuo teorinius aiškinimus dialektologas patvirtino gyvais ir
raštijos lietuvių kalba pradžios iki pat XIX a. pab. daugybę šmaikščiais pavyzdžiais.
darbų nuveikė būtent žemaičiai: Martynas Mažvydas, O labiausiai akcentavo, kad tyrinėdamas tarmę pastebi
Jurgis Pabrėža, Dionizas Poška, Simonas Daukantas, teigiamus pokyčius, kaip žmonės vertina gimtosios tarmės
Motiejus Valančius, Simonas Stanevičius ir kt. XIX a. pab. mokėjimą ir vartojimą kasdienėje aplinkoje. Džiugu ne tik
netgi buvo J. Čiuldos suformuluotos ir išleistos žemaičių dėl to, kad leidžiamos žemaitiškos knygos (beje, rašybą
kalbos gramatikos taisyklės. Be to, pati žemaičių kalba dar 1991 m. sunormino pats J. Pabrėža), bet ir kad stengiamasi
gali būti suskaidyta į tarmes. Argi ne kalba, jei turi visus žemaičių tarmę įtvirtinti Lietuvoje kaip savarankišką kalbą.
kalbos lygmenis: skirtingą nuo bendrinės kalbos garsyną, O 6 Lietuvos savivaldybės, tarp kurių yra ir Mažeikiai,
savitą žodyną, gramatiką, sakinių struktūrą? Visus 2022 m. paskelbė Žemaičių kalbos metais.
Violeta Irniūtė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
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Esperantininkų kongresas Italijoje
Balandžio 13-19 dienomis Italijoje vyko jaunimo kongresas, kuriame
dalyvavo žmonės iš įvairių pasaulio šalių. Renginio tikslas - skatinti
jaunimą mokytis ir kalbėti esperanto kalba.
Šiam kongresui mums padėjo pasiruošti gimnazijos esperanto kalbos
mokytoja Gražina Opulskienė. Išvykos tikslas - tobulinti kalbos įgūdžius,
pamatyti pačią Italiją, susipažinti su jos tradicijomis bei kultūra, susirasti
naujų draugų. Buvo organizuojamos įvairiausios veiklos – nuo esperanto
kalbos pamokų pradedantiesiems iki koncertų ir žygių į kalnus.
Susipažinome su italais, kolumbiečiais, vokiečiais bei kitų tautybių jaunais
žmonėmis.
Didžiausią įspūdį paliko esperanto kalbos pamokos, kurios vyko tik šia kalba, todėl turėjome puikią progą tobulinti kalbos
vartojimo įgūdžius.
E. Dumarkaitė, A. Čiuldytė, A. Gelžinytė, 4c
Atsisveikinome su anglų kalbos mokytoju iš Jungtinių Amerikos Valstijų Louis
Higuera. Jo dėka šie mokslo metai buvo išskirtiniai visai MMRG bendruomenei: šio
jauno ir energingo Fulbright programos dalyvio dėka gimnazijoje savo veiklą pradėjo
debatų anglų kalba klubas; anglų kalbos pamokos pasipildė naujais mokymo bei
mokymosi metodais, įdomiomis diskusijomis ir prezentacijomis apie JAV istoriją,
kultūrą, politiką bei švietimą; visa gimnazijos bendruomenė džiaugėmės galimybe
geriau pažinti JAV, bendrauti anglu kalba, pristatyti savo šalies kultūrą. Tikimės, kad
mokytojas Louis Higuera ir toliau liks mūsų gimnazijos bendruomenės dalimi:
šiuolaikinės technologijos suteikia mums galimybę bendradarbiauti nuotoliniu būdu.
Ačiū mokytojui Louis Higuera už turiningus mokslo metus kartu. Dėkojame
Fulbright programai ir JAV ambasadai Lietuvoje už suteiktą galimybę šiais mokslo
metais mokyti ir mokytis kartu su šiuo šauniu, savo veiklai atsidavusiu jaunuoju
amerikiečiu.
Rita Meškienė, anglų kalbos mokytoja

Liepos 26 d. Eglė Žulpaitė LR Vyriausybės rūmuose buvo apdovanota už
tris šimtukus.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė maloniai nusistebėjo, kad visos trys
sesės yra pelniusios net 7 aukščiausius VBE įvertinimus. Dabar jau
džiaugiamės Giedrės, kaip vienos geriausių šalies studenčių, pasiekimais
ir įvertinimu. Tikrai džiugu, kai puikūs mūsų gimnazijos alumnai yra
matomi visoje šalyje.

Projekto „Verslumo ugdymas
ruošiant mokinius darbo rinkai“
baigiamasis susitikimas birželio
27-30 d. Portugalijoje Porto
mieste. Aptarėme įvykdytas
veiklas, rašėme pamokų planus,
numatėme
projekto veiklų
sklaidą.
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Trys gimnazistų komandos: 1e klasės – „Žalia MMRG“,
2b klasės merginų – „Žalioji kavalerija“ ir 2b klasės
vaikinų – „Optimizuotos smegenys“ vyko į Telšius
išbandyti Europos Parlamento biuro paruošto Žaliojo
pabėgimo kambario „Misija: Žaliasis kursas“ užduočių.
Nežiūrint į tai, kad Telšiuose pliaupė lietus – gimnazistų
nuotaika buvo pakili, nors nerimo buvo – ar pavyks
įveikti užduotis, ar užteks laiko? Ir rezultatas – visoms
trims komandoms pabėgimo kambario durys atsidarė!
Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena
(Ki)Tokios istorijos ir pilietiškumo pamokos prie
geležinkelio stoties. Paminėjome 1941-06-14 sovietų
pradėtą masinį lietuvių trėmimą į Sibirą. Uždegėme
žvakutes, prisiminėme tų dienų įvykius, tylos minute
pagerbėme niekada nebegrįžusius iš tremties, iš lagerių
mūsų tautiečius.

ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,
Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja
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Paskutinėmis mokslo metų dienomis gimnazijoje
organizuojami visų mokomųjų dalykų nepamokinio
ugdymo praktikumai, edukacijos, kultūrinės-pažintinės
ekskursijos.
Lietuvių kalbos ir literatūros projektas ,,Literatūra ir
kinas“ buvo skirtas pirmųjų klasių mokiniams. Šiais
metais visa literatūra nagrinėta teminiu pagrindu, nuo
kitų metų, antros klasės, stengiamasi jauną žmogų
supažindinti su kultūros ir meno epochomis. Todėl
peržiūrai buvo pasirinktas filmas ,,Troja“. Vienas
brangiausių kino industrijos produktų pastatytas pagal
programinio kūrinio – Homero ,,Iliados“– siužetą.
Įspūdingos masinės Trojos karo scenos, gražiosios Elenos
ir princo Pario meilės istorija, drąsiausio kario Achilo
nesutarimai su valdžios ir pergalių trokštančiu
Agamemnonu jaunajam žiūrovui kalba ne tik apie
senuosius laikus, bet ir apie šiandieną. Kaip projekto
tikslą pristatanti mokytoja Ona Kelpšienė teigė,
,,Žmogus, neišmanantis antikos kultūros, visada liks
kultūrinis našlaitis“. Tie, kurie dalyvavo projekte, pajuto
Antikos dvasią ir kitais metais drąsiau žengs į Graikijos
mitologiją ir literatūrą.
Pirmokai taip pat dalyvavo gamtos mokslų nepamokinio
ugdymo veiklose. Susitiko su Kamanų valstybinio
gamtinio rezervato ekologu Vaidotu Grigaliūnų ir
išklausė paskaitos apie rezervato gamtines vertybes.
Mažeikių muziejuje dalyvavo dvejose praktinėse
veiklose: liejo žvakes ir iš beržo tošies pasidarė rankų
masažuoklį.
Antrų klasių gimnazistai dalyvavo užsienio kalbų
viktorinose, žaidė išmanųjį orientacinį žaidimą su
Actionbound programa „Senamiesčio pasakojimai”,
dalyvavo matematinių gudrybių praktikume bei
savanoriavo.

