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Cognosce te ipsum (Cicéro)

Kitus pažinęs yra įžvalgus;
Save pažinęs yra išmintingas.
Kitus nugalėjęs turi pranašumo;
Save nugalėjęs turi stiprumo.

Turtingas tas, kuris turimu patenkintas.
Valingas tas, kuris visas jėgas įtempęs.
Bus skirta daugel metų tiems,
Kurie namų savųjų nenustoja..

Bus skirta daugel amžių tiems,
Kurie nemiršta po mirties.
Lao Dzė
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4a klasės abiturientų mintys, pasitinkant paskutinį skambutį
Atėjau į gimnaziją
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vienišas.
Kupina džiaugsmo ir noro.
Smalsi, nedrąsi, žingeidi.
Pasiruošusi mokytis ir atrasti naujų draugų.
Kupina pozityvumo ir žaismingumo, su aiškiais tikslais.
Pasimetęs.
Nedrąsus.
Su dideliu pasitikėjimu savimi.
Mažas vaikas.
Nedrąsi, bijanti kitų nuomonės, kritikos.
Smalsi ir trokštanti kultūros bei gilesnio suvokimo.
Viltinga.
Turinti daug svajonių ir tikslų.
Motyvuota, siekianti žinių.
Atėjau labai motyvuota ir norinti kuo daugiau išmokti, patirti,
pamatyti.
Laiminga, džiaugiausi kiekviena diena.
Drovus, nepasitikintis savimi.
Atėjau laiminga, pasiruošusi mokytis, motyvuota, džiaugiausi
nauja mokykla, klase.
Pasiutusi, sutrikusi.

Išeinu iš gimnazijos...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Subrendęs.
Kupina idėjų, subrendusi, su dideliais tikslais.
Liūdna, nes bus keista kitais metais čia negrįžti .
Subrendusi, pasitikinti savimi. Šiek tiek su sutrikusia psichine
sveikata.
Motyvuotas, užaugęs.
Pasitikintis savimi.
Suprantu, kad nieko nesuprantu.
Dabar esu daug drąsesnė, nebijau klysti ir mokytis iš savo
klaidų, daug lengviau bendrauju su žmonėmis bei suvokiu
savo vertę.
Smalsesnė ir dar labiau norinti pažinti ir suprasti pasaulį.
Paaugusi, vertinanti mokslą ir kultūrą.
Laiminga.
Labiau subrendusi, „nusileidusi ant žemės“ ir realiai suvokusi
savo galimybes. Bet labai labai daug išmokusi, supratusi ir
patobulėjusi visose srityse. Susiradusi draugų visam
gyvenimui.
Pasitikintis savimi, gebantis lengvai užmegzti santykius.
Išeinu pasisėmusi įvairios patirties, bet tuo pačiu ir pasimetusi,
su daug ateities klausimų, žymiai pablogėjusia emocine
būsena.
Surimtėjusi, su kur kas didesniu žinių bagažu.
Dar besiruošianti mokytis.

Nr. 8 (110) 2022 m. gegužės 31 d.

ATOŠVAISTĖ

3

Nepamiršiu...
• Žinių, kurias išmokau noriai.
• Mokyklos renginių, mokytojų, bendraklasių, Erasmus
projektų.
• Nuostabių mokytojų, jų palaikymo.
• Bendruomenės, akimirkų su klase.
• Kelionių su klase, vakarų pas auklėtoją
• Pozityvios energijos.
• Jaukių pokalbių su klasės draugais per pertraukas, taip pat
mokytojų, kurie visada stengiasi padėti mums.
• Nuoširdžiai savam darbui atsidavusių Mokytojų, kurie
profesionaliai dėstė ne tik savo dalyką, bet įkvėpė ir
gimnaziją parodė, kaip kultūros ir visapusiško ugdymosi
vietą.
• Visų nuotykių ir gyvenimiškų pamokų

Prasmės
Yra prasmių, kurios geriausiai suvokiamos porose: tikslas ir kelias, iššūkis ir išbandymas, svajonė
ir neviltis, karas ir taika...
Sakau „prasmės“, nes žodžiais jų pavadinti negalima. Kol visa tai mums tik žodžiai – mes akli ir kurti,
negalintys suvokti svarbiausių gyvenimo dalykų, jų priimti, išgyventi.
Juoda ir balta gyvena šalia, viena kitą paaiškina ir atskleidžia. Ir šis kada nors įsisąmonintas suvokimas,
tikėjimas leis įvertinti tai, ką mums suteikia gyvenimas. Ir priimti. Ir galvoti apie ateitį. Nes joje, kaip
parodė šis pavasaris, gali būti visko.
Kiekvienas augame, bręstame, vis daugiau suvokiame, o kai ką jau priimame kaip konstantą: paprasta
nebūna, tačiau gyvenimas tęsiasi. Tie keliai – jums ir jūsų, ir išbandymai, ir iššūkiai, ir pergalės, ir
nusivylimai, ir nauji tikslai...
Ir džiaugsmas, kai ko nors pasieki ar netikėtai supranti.

Erasmus+ projektas „SUGRĮŽIMAS PRIE BENDRAŽMOGIŠKŲJŲ VERTYBIŲ EUROPOS TAUTŲ LITERATŪROJE“
Gegužės 9-13 dienomis MMRG mokytojų ir mokinių komanda dalyvavo
Erasmus + projekto veiklose Rygos privačioje vidurinėje mokykloje „
Patnis“. Susitikimas su kitais projekto dalyviais prasidėjo lankant
pagrindinius Rygos senamiesčio objektus. Vėliau buvo stebimos
matematikos, biologijos, chemijos bei latvių kalbos pamokos. Vakarą
mokiniai smagiai praleido kartodrome. Antrosios dienos veiklos vyko
Nacionalinėje Latvijos bibliotekoje. Projekto dalyviai apžiūrėjo bibliotekos
erdves, mokėsi gotikinio rašto subtilybių, susipažino
su rašytojo Aleksandrs Čaks gyvenimo istorija,
atliko kūrybines užduotis. Dar viena išvykos diena
buvo paskirta trijų žymių latvių rašytojų – Rainio,
Aspazijos bei Upičio - kūrybos apžvalgai : aplankytas memorialinis muziejus ir sodyba, susipažinta su kūrėjų
gyvenimo istorijomis, kūrybos ypatybėmis. Mokiniai dalyvavo ir kitose smagiose veiklose : kepė bandeles,
žaidė įvairius žaidimus. Ketvirtąją viešnagės dieną projekto dalyviai stebėjo pamokas, gamino desertą pagal
poeto Aleksandrs Čaks receptų knygą, dalyvavo renginyje, skirtame Ukrainai palaikyti ( saulėgrąžos sodinimo
ceremonija), inscenizavo J. Rainio pjesę „ Aukso žirgas“.
Visos projekto veiklos buvo ne tik informatyvios, bet ir suteikė puikių emocijų.
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SVEIKINAME OLIMPIADŲ, KONKURSŲ LAIMĖTOJUS
Merginų ansamblis „INCANTO“ ir vaikinų ansamblis BROS dalyvavo
respublikiniame TV konkurso „Dainų dainelė“ 3 etape.

Gegužės 14 dieną LR Seime
vyko Demokratijos žinių
konkurso
finalas.
Lukas
Janušas (1e kl.) ir Rokas
Slančiauskas (2b kl.) buvo
tarp 60 finalininkų.
Vaikinai apdovanoti LR
Seimo atminimo dovanomis.
Dėkojame istorijos mokytojai
Silvai Paulauskienei.

Kovo - balandžio mėn. vyko
Nacionalinio Česlovo
Respublikinis
Borutaičių
Kudabos geografijos
poezijos konkursas „Teesie“,
konkurso laimėjimai.
kurio tikslas – pagerbti poeto
Rokas Slančiauskas,
Roberto Keturakio atminimą ir
2b I vieta, Lukas
kūrybingai
paminėti
LR
Janušas, 1e II vieta,
Seimo paskelbtus Jaunimo
Agnė Petreikytė, 4a
metus. Konkurse dalyvavo 3e
VII vieta. Sveikiname
klasės
mokinė
Beatričė
gimnazistus, dėkojame
Balzerytė (mokytoja Dalia
geografijos mokytojui
Pranciulienė). Gimnazistė vertinimo komisijai pateikė savos kūrybos Dainiui Stasiui.
eilėraščius. Mokinė apdovanota padėkos raštu.
II vieta ir nominacija respublikinėje olimpiadoje
Džiaugiamės mūsų mokiniais – Akvile Danilevičiūte (3a kl.) ir Tadu Dabulskiu
(2c kl.), jie šauniai pasirodė Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje. Akvilė
Danilevičiūtė laimėjo Lietuvos mokinių technologijų olimpiados 2 vietą ir gavo
medalį. Dar už savo darbą Akvilė apdovanota Lietuvos dailininkų sąjungos
diplomu-nominacija už tradicijų modernizavimą ir aktualizavimą šiuolaikinėje
tekstilėje. Mokytoja Asta Milėškienė. Tadas Dabulskis už savo darbą
apdovanotas Vilniaus kolegijos diplomu-nominacija už funkcionalumo ir
estetikos dermę. Mokytojas Raimondas Milėška. Abu mokiniai apdovanoti ir
vertingomis dovanomis. Sveikiname gimnazistus ir jų mokytojus!

Gegužės 6 dieną KTU cheminės
technologijos fakultete įvyko Akademiko
Jono Janickio chemijos konkurso II
etapas. Pirmajame etape dalyvavo 695
mokiniai iš įvairių respublikos mokyklų.
Į II etapą buvo pakviesti 103 8-12 klasių
mokiniai. Į 23 devintokų dalyvių būrį
pateko mūsų gimnazijos moksleiviai:
Gustas
Žiauga
(1c),
Žygimantas
Pudžiuvis(1d), Lukas Janušas(1e). KTU
atstovai nuoširdžiai priėmė visus
konkurso dalyvius, kiekvienam įteikė
dovanėlę. Po registracijos dalyviai
išsiskirstė į laboratorijas, kur jų laukė
praktinės užduotys. Suvedus rezultatus, paaiškėjo, kad už mūsų
gimnazistus geriau pasirodė 6 KTU gimnazijos atstovai, taip pat 1
Palangos bei 1 Šiaulių moksleivis chemikas. MMRG gimnazistų
rezultatai: Žygimantas Pudžiuvis - aštuntas, o Lukas Janušas devintas. Labai džiaugiuosi Gusto, Žygimanto ir Luko atsakingumu,
nuoširdžiu darbu, jų pasiekimais.
Audronė Čekytė, chemijos mokytoja

Respublikiniame mokinių
kūrybinių
darbų
konkursui
,,Pravėriau
vario vartelius" mūsų
gimnazijos mokiniai Titas
Daubaris 4e , Rugilė
Kriaučiūnaitė 4a, Austėja
Šarkelytė 4a pateikė
kūrybinius darbus tema
„Mano miesto (kaimo)
simfonija“. Džiaugiamės
mokinių
pasiekimais.
Titas Daubaris laimėjo
antrą
vietą.
Rugilės
Kriaučiūnaitės darbas nominuotas už kūrybišką temos
interpretaciją. Visų trijų mokinių darbai pateko į
organizuotą parodą. Mokytoja Asta Milėškienė.
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MINIME EUROPOS DIENĄ
Gegužės 9-tają minima Europos diena simbolizuoja taiką
ir vienybę Europoje. Europos dienos renginiai
gimnazijoje prasidėjo tylos minute, pagerbiant Ukrainoje
dėl Rusijos karinės agresijos žuvusius vaikus.
Gegužės 9-oji gimnazijoje buvo puikių emocijų ir
nepamirštamų akimirkų diena. MEPA jaunieji
ambasadoriai Europos dienos paminėjimui ruošėsi iš
anksto. Siekiant įtraukti kuo daugiau visuomenės,
Europos dienos renginiai vyko su devizu „Europos dieną
švęskime kartu!“ O veiklų būta pačių įvairiausių – virtuali atvirukų ir plakatų paroda, Europos
egzaminas, šventinis koncertas, tradicinis flashmobas. Jaunieji ambasadoriai lankėsi Laisvės
gatvėje esančiose įstaigose, parduotuvėse, gatvėje kalbino praeivius, kvietė nusifotografuoti su
ES atributika ir taip prisidėti prie Europos dienos minėjimo. Į mūsų kvietimą atsiliepė Mažeikių rajono savivaldybės meras V.
Macevičius, Mažeikių viešosios bibliotekos, Senamiesčio grožio salono darbuotojos ir daug gatvėje sutiktų žmonių. Dėkojame jiems!
Dėka 1e klasės gimnazistų – MEPA jaunųjų ambasadorių entuziazmo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, Europos diena gimnazijoje buvo
įsimintina. Ačiū jauniesiems ambasadoriams ir jų kuratorei, mokytojai Silvai Paulauskienei!
JAV TOLI instituto finansuojami projektai
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija šiais mokslo metais teikė dvi paraiškas
JAV TOLI instituto finansuojamiems projektams ir abu laimėjo. Projektus
„Šiaurės Jeruzalė – klestėjimas ir tragiška griūtis“, „Paneriai – didžiausios
tragedijos liudininkas“ koordinavo istorijos mokytojos Silva Paulauskienė ir
Irena Tiškienė.
Lietuvos žydų istorija siekia ankstyvuosius viduramžius. XVII-XVIII a. LDK
tapo Rytų žydų kultūriniu, religiniu ir edukaciniu centru. Iki Antrojo pasaulinio
karo Vilniuje gyveno gausi žydų bendruomenė, kurios kultūrinius, religinius ir
socialinius pėdsakus šiandien primena tik atminimo lentos ir paminklai.
Įgyvendinant projektus gimnazistai sužinojo, kodėl Vilnius buvo vadinamas
Šiaurės Jeruzale ir koks aktyvus visuomeninis gyvenimas virė siaurose
senamiesčio gatvėse. Apsilankė Sinagogoje. Įgijo žinių apie litvakų kulinarinį
paveldą ir košerinį maistą. Sužinojo, kaip tragiški Antrojo pasaulinio karo
įvykiai neatpažįstamai pakeitė Lietuvos sostinės veidą.
Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja

Baigėsi salės tinklinio sezonas šiais mokslo metais. Sezono
uždarymą vainikavo atkaklios kovos „MMRG tinklinio taurė 2022“.
Tinklinio aikštelėje susitiko 1-4 klasių komandos, kuriuose žaidė
geriausi iš geriausių klasių žaidėjai.
„MMRG tinklinio taurė 2022“ varžybų rezultatai:
1 vieta – 4 klasių rinktinė tinklinio komanda;
2 vieta – 3 klasių rinktinė tinklinio komanda;
3 vieta –1 klasių rinktinė tinklinio komanda.
Iki susitikimo kitame mokslo metų salės tinklinio sezono varžybose.
Varžybų teisėjai fizinio ugdymo mokytojai Rasa Akučkaitė ir
Algirdas Mika.

Artėjant naujų pagrindinio ugdymo
bendrųjų programų patvirtinimui, 1e
klasės mokiniai per istorijos pamokas
išbando leidyklos „Šviesa“ leidėjų ir
autorių komandos parengtas istorijos
pilotines užduotis. Mokytoja Silva
Paulauskienė.
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BIBLIOTEKININKŲ SKILTIS
Atvirlaiškiai – maži atradimai su pašto ženklu
Artėja vasara, o su ja auga ir noras keliauti. Sakoma, kad „visos kelionės turi
slaptas kelionių vietas, apie kurias keliautojas nežino.“ Ar dažnai tokias vietas
randate tolimų ir artimų kelionių metu? Ar galite miestuose praeiti pro knygynus,
neužsukę į juos? Ar esate pajutę, kad tiesiog sėdint po medžiu ir stebint vietovę
aplanko visiškos pilnatvės jausmas? Ar patyrėte, kad žiūrint į įžymų paveikslą
garsiame muziejuje pirma mintis, šaunanti į galvą: „ jis toks mažiukas“?
Ką darote su įspūdžiais, kurie aplanko kelionių metu? Skambinate
artimiesiems? Gal keliate nuotraukas vieną po kitos į instagramą ar facebooką,
užsirašote dienoraštyje? O gal nusipirkę puodelį kavos prisėdate, pasižymite
kelias mintis atviruke ir jį išsiunčiate... Lenkų moderniosios komunikacijos
teoretikas R. Kluszczynskis knygoje „Informacinė visuomenė“, kalbėdamas apie
interneto meną kaip jo pirmtaką, būtent ir nurodo paštą ir atvirlaiškius.
Nors mažo formato, atvirukas primena knygą, nes jame taip pat galima rasti ir emociją, ir informaciją... Buvome įpratę siųsti
sveikinimo atvirukus, tačiau kartais jie perteikia ir pačias įvairiausias žinias: primena,
koks svarbus yra poilsis, atkreipia dėmesį į miesto architektūros šedevrus ir net...
pradžiugina nuostabiais pasakų vaizdais.
Atvirukų prototipai atsirado Austrijoje - Vengrijoje 1869 metais. Pirmieji atvirukai su
Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Virbalio, Šilutės, Palangos) vaizdais išleisti
apie 1897 metus. Atgavus spaudą, 1904 metų pabaigoje, pasirodė atvirukai su lietuviškais
užrašais.
Pradžioje antroji atviruko pusė buvo skirta tik adresui užrašyti (specialios vietos laiškui
nebuvo), o nuo 1904 m. kairėje pusėje buvo numatyta vieta trumpam laiškui. Spalio 1
dieną minima pasaulinė atvirlaiškių diena (angl. World Postcard Day).
Vilija:
Turbūt nėra mielesnės dovanos –
staigmenos (bent jau man) pasaulyje,
nei žodžiai, kurie skrieja šimtus
kilometrų per kalnus, vandenynus ar
tiesiog atspindi kitų žmonių kelionių
patirtis. Labai greitai gali pajusti, kas
dar atkeliauja su tais žodžiais.
Atvirlaiškis - sustabdyta akimirka ar
momentas, kurį kažkas užfiksuoja ir
siunčia savo emocijas, informaciją
kitam. Visa tai susiję su kelionėmis, judėjimu ir įspūdžiais.
Gyvenimas susideda iš daugybės skyrių, kaip ir knyga. Jei
vieną puslapį užverčiame, atverčiame kitą. Nuo rugsėjo
bibliotekininkė Gražina Opulskienė ruošiasi versti kitą savo
gyvenimo puslapį, palikdama darbą gimnazijos bibliotekoje.
Ta proga noriu pristatyti Gražinos man atsiųstų atvirlaiškių
parodėlę su jos užrašyto teksto ištraukomis. Kolekcijoje – 27
atvirlaiškiai, gauti iš 21 šalies, 4 pasaulio žemynų. Ilgą laiką
atvirukus tiesiog rinkau ir laikiau albume, o dabar dalinuosi
su visa gimnazijos bendruomene. Parodėlę rasite gimnazijos
skaitykloje, visus kviečiu ją aplankyti.

Gražina:
Kai prieš 30 metų pradėjau keliauti su
esperantininkais, mane nustebino, kad
žmonės, turėdami laisvą minutę, perka
tiek daug atvirukų ir juos užrašinėja.
Dažnai atvirlaiškį pasirašinėdavo ne
vienas, o keli keliautojai ir siųsdavo
bendriems pažįstamiems.
Man tada atrodė, kad tai pinigų
švaistymas ir vargu ar kam įdomu tą
atviruką gauti... Taip galvojau iki tada,
kai
po vieno kongreso, kuriame
negalėjau dalyvauti, gavau atviruką su dešimtimis parašų ir
linkėjimų nuo draugų esperantininkų. Jausmas buvo puikus,
šifruoti parašus buvo labai malonu ir net pašto ženklas su
gėlėmis tarsi „nešė žinutę“.
Nuo tada kelionių metu pradėjau užrašinėti atvirukus mamai,
draugams, kai kada net savo mokiniams esperantukams.
Dabar tai jau tapo visos šeimos tradicija.
Atvirukas man - tarsi mini istorija, gyvenimo fragmentas ir
liudijimas, kad žmogus, kuris rašo, ir žmogus, kuris gauna,
yra susieti svarbiu ryšiu.

Siunčiant ir gaunant atvirlaiškius galima sukurti tiek džiaugsmo, todėl ir jums siūlome ne tik keliauti, bet ir pabandyti užrašyti
atvirlaiškį ir jį išsiųsti.
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Gegužės 19 dieną į kultūros ir pramogų centro salę skubėjo gimnazistai ir jų tėveliai į tradicinę gimnazijos šventę „Gimnazijos garbė
2022“. Šventės metu padėkos raštais apdovanota per 100 gimnazistų, užėmusių prizines vietas respublikinėse ir rajono olimpiadose,
konkursuose.
Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada III vieta ir
Mokyt. Rosita Giniotienė
Rokas Slančiauskas, 2b
bronzos medalis
Rokas Slančiauskas, 2b
Lietuvos mokinių užsienio (rusų) kalbos respublikinė olimpiada
Mokyt. Laima Novakienė
III vieta ir specialus prizas už meninį skaitymą
Rokas Slančiauskas, 2b
Lietuvos geomokslų olimpiados laimėtojas pakviestas į
Mokytojas dainius Stasys
tarptautinę geomkslų olimpiadą Italijoje
Gabija Okeana Griciūtė, 1b Respublikinis Jaunųjų filologų konkursas, pagyrimo raštas
Mokytojos Loreta Končiuvienė
ir Ona Kelpšienė
Aida Drazdauskaitė, 2a
Akvilė Danilevičiūtė, 3a
Skaistė Želvytė, 3d
Žygimantas Pudžiuvis, 1e

Respublikinis Jaunųjų filologų konkursas – trečiojo laipsnio
diplomas
Respublikinė technologijų olimpiada 2 vieta ir sidabro medalis.
Jos darbas pelnė Lietuvos dailininkų sąjungos diplomą ir
nominaciją už tradicijų modernizavimą ir aktualizavimą.
Lietuvos mokinių Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada,
III vieta - bronzos medalis
Lietuvos mokinių chemijos olimpiada – pagyrimo raštas

Mokytojos Loreta Končiuvienė
ir Sonata Chriščinavičienė
Mokytoja Asta Milėškienė
Mokyt. Ona Kelpšienė
Mokytoja Audronė Čekytė
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Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada III vieta
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Mokyt. Dalia Pranciulienė

(KI)TOKIOS PAMOKOS, RENGINIAI, SUSITIKIMAI
Dailės darbų pleneras Česlovo Kontrimo 120-osioms gimimo
metinėms paminėti
Gimnazistai dalyvavo dailės darbų plenere-konkurse „Tikroji
spalvų gama – iš motinos gamtos". Konkurso tikslas – prisiminti ir
minėti kraštiečio dailininko, akvarelisto, pedagogo Česlovo
Kontrimo 120-ąsias gimimo metines. Česlovas Kontrimas 19401945 m. dirbo Mažeikių gimnazijoje, 1942-1945 m. vadovavo
gimnazijos M. K. Čiurlionio dailės būreliui. Plenere-konkurse
dalyvavo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, Mažeikių
dailės mokyklos ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos
moksleiviai. Plenero metu moksleiviai susipažino su Č. Kontrimo
gyvenimo istorija, kūryba ir tapė realius vaizdus, kuriais mėgavosi
dailininkas. Kartu su mokiniais tapė ir mūsų dailės mokytojai Asta
ir Raimondas Milėškos.
Gimnazistų komanda – nacionaliniame antreprenerystės programos etape
Įveikusi regioninį etapą, „Lietuvos Junior Achievement“ kvietimu, Ie klasės
gimnazistų komanda „Alser zero waste“ – Lukas Janušas, Elžbieta Lideikytė,
Saulė Žutautaitė, Rugilė Buivydaitė, Ada Deksnytė, Vanesa Klemenytė ir Rusnė
Dargenavičiūtė dalyvavo į nacionalinio praktinio verslumo ugdymo programos
„ACCELERATOR_X“ mokinių jaunųjų bendrovių eXpo 2022 finale Vilniuje.
Jaunoji moksleivių bendrovė kuria ir pardavinėja žaislus augintiniams,
pagamintus iš 100% perdirbtos tekstilės.
Nacionalinė jaunųjų bendrovių eXpo – tai baigiamasis edukacinės programos
renginys, kurio metu geriausi Lietuvos mokyklose sukurti mokomieji verslai
pristato savo produktus ir paslaugas bei veiklos rezultatus.
Džiaugiamės, jog mūsų gimnazijos atstovai sėkmingai dalyvavo programoje
visus mokslo metus ir pasiekė nacionalinį programos finalą. Nuoširdžiai
dėkojame gimnazistams bei ekonomikos ir verslumo mokytojai Rimai
Meldaikienei už antreprenerystės kompetencijų ugdymą.
Gimnazijoje viešėjo tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Digitalisation in education“
(Skaitmenizacija švietime) projekto dalyvių komanda iš Kalnėnų progimnazijos
(projekto vadovė mokytoja Olga Pileckienė) ir jų svečiai iš GMS am Sonnenfeld
mokyklos Vokietijoje (direktorius, mokytojos ir mokiniai). Projekto veiklos
nukreiptos į skaitmeninio švietimo galimybių pritaikymą įtraukiojo ugdymo
kontekste. Svečius sužavėjo mūsų modernios mokomosios programos, priemonės,
įranga, hibridinės klasės. Nuoširdžiai dėkoju kolegoms, svetingai priėmusiems
projekto dalyvius ir geranoriškai pasidalinusiems patirtimi.
Vaida Petkevičienė, anglų kalbos mokytoja
The Day without tabacco ''Blow bubble, not tabacco smoke''
Artėjant pasaulinei nerūkymo dienai, 1c klasėje vyko integruota anglų k. su alkoholio,
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos pamoka.
Integruota tema: Consequences of smoking for students' physical and mental health
(rūkymo pasekmės mokinių fizinei ir psichinei sveikatai) kartu su sveikatos priežiūros
specialiste A. Balsiene. Tradiciškai buvo kviesta pūsti muilo burbulus, o ne tabako
dūmus.
Jolanta Žutienė, anglų k. mokytoja
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(Ki)Tokios pamokos
Dailės 3A kurso pamokose pratęsėme sodų rišimo pamokas.
Gerbiama Onutė Venclovienė labai nuoširdžiai mokinius
supažindino ne tik su sodų rišimo technika, bet ir subtiliomis
paslaptimis, kurių nerasi jokiame vadovėlyje. Tikslą
pasiekėme, sodus pasigaminome. Integruodami etninės
kultūros programą į dailės pamokas, susipažinome su dar
vienu tradiciniu lietuvių liaudies amatu ir jį išbandėme.
Nuoširdus ačiū Onutei Venclovienei.
Asta Milėškienė, dailės mokytoja
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Paskutinis balandžio mėnesio penktadienis išskirtinis 2 a ir 3 b
kl. mokiniams – išvykome į padavimais ir legendomis apipintą,
įstabia gamta užburiantį ir iškilių kūrėjų išauginusį Anykščių
kraštą. Jono Biliūno sodyboje gilinome literatūros žinias,
laimės sampratą aiškinomės užkopę į Laimės žiburį, gėrėjomės
pušyno grožiu vaikštinėdami po Antano Baranausko
apdainuotą Anykščių šilelį bei pušų viršūnes siekėme eidami
Medžių lajų taku, matematikos žinias pritaikėme spręsdami A.
Baranausko uždavinį, o dar likusią energiją išnaudojome
leisdamiesi vasaros rogutėmis. Sprogstantis pavasaris šiandien
mums dovanojo saulėtą dangų, tyrą pušyno orą ir puikią
draugiją!
Kuratoriai Sonata Chriščinavičienė ir Stasys Dambrauskas

Gegužės 18 dieną Renavo dvaro sodyboje įvyko jaukus, šiltas
ir nuoširdus gimnazijos merginų vokalinio ansamblio
INCANTO koncertas „Jie grįš“ . Vadovė Natalija Dapšienė.
Gegužės 13 dieną įvyko paskutinė šių mokslo metų
Humanitarų akademijos sesija. Paskaitą skaitė antropologė, VU
doktorantė Ugnė Starkutė. Jos paskaita „Antropologijos
mokslas – siekimas pažinti žmogų ir kultūras“ - įvadas į
tolimesnę ir gilesnę pažintį su taikomąja antropologija kitais
mokslo metais.
Virginija Aurylaitė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Tęsiant (Ki)tokių pamokų ciklą „Knygos. Biblioteka“, trečių
klasių gimnazistai lankosi Mažeikių viešojoje bibliotekoje.
Čia susipažįsta su bibliotekos erdvėmis, įstaigos istorija,
darbuotojų profesijomis ir bibliotekos teikiamomis
paslaugomis.
Neringa Savičienė, anglų kalbos mokytoja

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

