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Cognosce te ipsum (Cicéro)

Šimtas dienų – tai ir daug, ir nedaug. Viskas priklausys nuo to, ką veiksime.
Šios dienos bus mūsų, jeigu pasiryšime laiką skirti svarbiems dalykams.
Ką rekomenduočiau?
• Šimtas žingsnių – ir būtinai tikslo link, todėl kasdien reikia eiti.
• Šimtas žvilgsnių – į pasaulį, į žmones, į tai, kas svarbu ir brangu. Nėra laiko tuštybei ir
apgailestavimams.
• Šimtas įsipareigojimų – ne kam nors kitam, o sau. Kiekvieną dieną padaryti, ką gali, nieko
neatidėlioti.
• Šimtas lapų visiškai naujos ar jau girdėtos informacijos. Ne iškalti, o suprasti. Žinoma, jų prireiks
gerokai daugiau, o tai – naudingas minimumas.
• Šimtas šypsenų – atiduoti ir gauti. Nuoširdžių, džiaugsmingų, palaikančių. Nes viskas, kas prasideda, yra gerai. Tai jūsų
savarankiškumo pradžia.
Ir dar daug ko po šimtą! Kad ir 100 proc. po egzamino, bet jei ir mažiau – ne bėda. Panašių išbandymų ateityje bus daugiau nei
šimtas. Reikės priprasti savo sėkmes ir nesėkmes, viltis, planus ir darbus skaičiuoti bei vertinti įvairiais balais.
Tik šiandien skaičiuojame šimtais, nes Šimtadienis!
Nuoširdžiai, gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė.
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2018 metų rugsėjį pasitikau nedrąsius, bet labai žingeidžius
pirmokus. Tuomet net negalvojome, kad laikas taip greitai praeis ir
2021 metų rugsėjį stovės drąsūs, tvirti, savo tikslų siekiantys 4a
klasės gimnazistai. Laikas, kurį mes praleidome kartu, nuostabus,
nes esate linksmi, išradingi, kūrybingi, stropūs, ištvermingi ir....
Labai džiaugiuosi jūsų mokymosi pasiekimais, bet dar labiau
išbandymais,
atradimais,
draugyste,
savitarpio
pagalba.
Spektakliuose atrasta inteligencija ir kultūra, Heidės parke nugalėta baimė, geltoname autobuse pažinta gidė Violeta, dviračiais
nuvažiuoti dešimtys kilometrų, patikrinti baseino ir boulingo
takeliai, baidarėmis įveikta akmenuota Virvytės upė, vakaro laužai,
gitaros akordai, dainos, vakarienės, šokiai ir „bombos“ sprogimai
mano namuose. Smagūs prisiminimai... Gaila, kad pandemija
„pavogė“ vienerius metus, bet išmokė naujų dalykų: miego
terapijos, tylėjimo už juodo kvadrato su vardu ir pavarde, greitų
kontrolinių ir kitų darbų atsiskaitymų. Bet tai jau praeitis....
Negalime pakeisti praeities, bet galime pasirinkti ateitį.

4b klasė – trečioji mano auklėtinių laida gimnazijoje.
Auklėtiniai nuostabūs, nes jie tokie vieninteliai ir
nepakartojami: drąsūs ir bailūs, linksmi ir liūdni, gabūs ir
nelabai, aktyvūs ir pasyvūs, tolerantiški ir išsišokantys,
greiti ir lėti, mylintys ir abejingi... Kai jie išeina, tik tada
susimąstai – tokių daugiau nebus!
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Kiekvienas esate asmenybė, turinti savąjį Aš, todėl
nepraraskite savasties ir kurkite SAVO ateitį, SAVO planetą,
raskite SAVO žvaigždę. Iki brandos atestato įteikimo liko
visai nedaug, todėl linkiu liepsnojančio entuziazmo,
atkaklumo, didelio darbo, o visa tai vainikuoja Sėkmė.
Kuratorė Gitana Svirskienė

Šimtadienis – nuostabiausia šventė, abiturientams leidžianti dar
pasidžiaugti svaiginančiu jaunystės pasauliu. Tačiau tai ir
priminimas, jog netrukus teks išskristi iš mokyklos. Per 12 metų
mokykla Jums užaugino sparnus. Juos skleisti ir jais mojuoti teks
išmokti patiems.
Mielieji, liko 100 dienų ir 100 naktų, iš viso 100 parų. Tai 2400 valandų,
144000 minučių arba 3200 pamokų. Minutę pamąsčius, kiek mūsų
gyvenimas yra valdomas likimo ir kiek atsitiktinumo, supranti, kad
svarbiausi gyvenimo klausimai dažniausiai yra tik tikimybių teorijos
uždaviniai. Vienas iš paprasčiausių tikimybių priskyrimo būdų –
vienodų galimybių suteikimas visoms baigtims. Palankių baigčių
rezultatas yra Jūsų rankose! Siekite, kad tikimybė išsipildyti Jūsų
svajonėms visada artėtų prie vieneto!
Dar turite 100 dienų: išnaudokite jas tinkamai ruošiantis egzaminams ir
sėkmės juos laikant. Didelių pastangų, ištvermės siekiant užsibrėžto
tikslo, labai norėti ir tuo tikėti!
Kuratorė Sandra Vaišvilienė

Mano mieloji 4c,
Dažnai nerimstanti ir nekantri, atjaučianti ir draugiška, kartais nusivylusi,
bet aktyvi ir žingeidi, visuomet linksma ir šiek tiek padykusi. Gera buvo su
Jumis nuo pat pirmos klasės, gera būti su Jumis ir dabar. Atėjote nelabai
dideli ir nelabai drąsūs, bet turėdami gerų idėjų ir didelių planų. Šiandien
Jūs ir paaugę, ir suaugę – bent jau dauguma iš Jūsų. Sudėtingas laikmetis
Jums teko: pandemija, nuotolinis mokymas(is) ir nuotolinės šventės. O kur
dar vairavimo pamokos ir egzaminai, dantų taisymai ir slogos, savęs
ieškojimo keliai ir klystkeliai... Nelengva buvo išvengti ir tingulio bacilos.
Buvo visko: ir pasiekimų, ir paklydimų, ir liūdesio, ir džiaugsmo. Vienus
tikslus įgyvendinote, kitų nepavyko ... Bet viskas keičiasi, praeina, nieko
nėra amžino...
Prasidėjo kitas gyvenimo etapas...
Jau netrukus išeisit ... Visai greitai... Tik keletas savaičių, dienų, ir Jūsų
gimnazijoje nebebus...

Bet šiandien Jūs dar ČIA, kur Jūsų laukia paskutinė
atkarpa – dienos, kai DAR GALITE daug ką nuveikti,
pakeisti, daug ko išmokti, pasiekti. Tik nestovėkite
vietoje, nebijokite – eikite drąsiai. O jei suklysite –
nepraraskite vilties, nesustokite, kilkite ir eikite.

Svarbiausia išlikite
ŽMONĖMIS
visur ir visada.
Ir atminkite JŪSŲ likimas
JŪSŲ rankose.
SĖKMĖS!
Kuratorė Laima Novakienė
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Laikas su 4e
Klasėje mokosi, bendrauja ir draugauja 28 mokiniai, iš jų 13
merginų ir 15 vaikinų. Kiekvienas iš jų – kryptingai siekiantys
asmeniškai užsibrėžtų tikslų, turintys įvairių pomėgių: vieni
dalyvauja mokyklinėse bei rajoninėse olimpiadose, kiti – dainuoja,
piešia, sportuoja, groja, domisi fotografija, programuoja, dalyvauja
konkursuose, veda renginius, savanoriauja. Būna jie visokie: valingi,
atsakingi
arba
tingūs,
draugiški,
bendraujantis
ir
bendradarbiaujantys arba atsiriboję, kai jau nesitiki, nelauki –
nustebina: tai pati smagioji buvimo su jais dalis. Visi jie šaunūs –
kiekvienas atskirai ir visi kartu. Labai norėčiau, kad „neišbarstytų“
savo šaunumo, kad norėtų, siektų ir darytų – Gyvenimas yra per
trumpas laukti.
Nuoširdžiai ir draugiškai kuratorė Jūratė Pivariūnienė

4d klasė
Pirmiausia noriu padėkoti, kad buvote ir vis dar esate su savo džiaugsmais /
liūdesiu, norais / nenorais, meile / neapykanta. Visi šie emociniai dalykai
reikalingi / būtini žmogui, nes kitaip žmogus neegzistuotų. Kiekvienas jūsų
pasiekimas teikė ir vis dar teikia man džiaugsmą, kiekvieną jūsų nesėkmę
išgyvenu kartu su jumis, nes jūs esate ir mano vaikai.
Sėkmės žengiant dar 100 dienų iki egzaminų.
Kuratorė Neringa Savičienė
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GIMNAZISTŲ IR MOKYTOJŲ IŠVYKA Į ERASMUS+ PROJEKTINĮ SUSITIKIMĄ RUMUNIJOJE
Trečiąją viešnagės dieną paminėta ir mūsų valstybės šventė
– Vasario 16-oji-Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena, giedota Tautiška giesmė. Gimnazistų komanda
projekto dalyviams vedė pamoką „ Visur ir visada esi
lietuvis“, vėliau apžiūrėjo istorijos, kultūros, etnografijos
objektus Jašai mieste.

Vasario 14-18 dienomis MMRG komanda – Aistė Eičinaitė
1e, Auksė Šimkutė 1e, Kamilė Saltuškaitė 1e, Julita
Grubliauskaitė 2f – dalyvavo trečiajame Erasmus+ projekto
susitikime Rumunijoje. Projekto koordinatorės – mokytojos
Irena Urbonienė ir Gitana Svirskienė.
Pirmąją viešnagės dieną mūsų gimnazistai buvo šiltai
priimti Paškanio mokykloje ir dalyvavo įvairiose
projektinėse veiklose, klausėsi alumni paskaitos apie
mokyklos įtaką karjerai, stebėjo partnerių pristatymus apie
darbo paieškas savo šalyje ir savo mieste.
Antrąją projekto dieną komandos narės dalyvavo robotikos,
programavimo, bendravimo įgūdžių tobulinimo pamokose.
Teorines žinias jos įvairino praktiniais darbais : tikrino
informacijos teisingumą, kūrė telefono programėles.
Mokytojai tuo metu klausėsi paskaitos apie veiksmingus
mokymo ir vertinimo metodus.
Paminėjome e dieną
Vasario 7 d. yra e-diena, kasmet švenčiama kaip matematinės
konstantos e (2,718281828…) diena.
Šią dieną paminėjome su 3-4 klasių mokiniais. Pagilinome
žinias apie vieną žinomiausią ir svarbiausią matematikos
konstantą. Žiūrėjome įdomų pasakojimą apie skaičių e.
„Actionbound“ programėlė padėjo žaisti interaktyvią viktoriną.
Matematikos mokytojai

Dar viena projekto diena buvo paskirta meno, istorijos,
geografijos, religijos, biologijos ir kultūrinio paveldo
integracijai. Aplankytas įspūdingas Voroneto vienuolynas,
šeimyninis
kiaušinių
muziejus
(kolekcija).
Paskutinę viešnagės dieną projekto dalyviai mokėsi
biologijos, ž/ū pradmenų, kraštotyros, etikos. Neužmiršo ir
sporto – kopė į statų kalną, kurio aukštis – apie 1200 m.
Ten apžiūrėjo įspūdingą tvirtovę.
Erasmus + projekto veiklos, kelionė į Rumuniją MMRG
komandai suteikė daugybę neišdildomų įspūdžių.
Sveikiname tinklinio varžybų laimėtojus!
1 vieta – „10 proc. potencialo“ komanda: Augustinas Zarudnij,
Laurynas Valys, Gustas Vaseris, Nojus Ligeikis.
2 vieta – „Regitros“ komanda: Gedmantas Šilinskas, Linas
Nicys, Danilas Anglickis, Dovydas Mažrimas, Edgaras Arnotas.
3 vieta – „Gigachadų“ komanda: Ugnė Uščinaitė, Nojus
Markauskas, Faustas Jasiūnas, Julius Jonušis, Simas Juška.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojai Rasai Akučkaitei,
surengusiai varžybas.
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SVEIKINAME OLIMPIADŲ, KONKURSŲ LAIMĖTOJUS
Mūsų gimnazijos vokaliniai ansambliai „Incanto“ ir „BROS“,
įveikę konkurentus zoniniame etape, puikuojasi „Dainų dainelės“
konkurso nacionalinio etapo 6 ir 7 vietų pozicija savo amźiaus
kategorijoje. Laukia atsakingas pasirodymas Lietuvos televizijos
eteryje! Vadovai Natalija Dapšienė ir Laimonas Terasius.

Rajoninės fizikos olimpiados laimėtojai
1 vieta – Žygimantas Pudžiuvis, 1d (mokytoja Vilma Riaukienė),
3 vieta – Konstancija Kėvišaitė, 2a (mokytoja Vitalija Plonienė),
2 vieta – Brigita Bertulytė, 3e (mokytoja Vilma Riaukienė),
3 vieta – Aleksandras Godelis, 4a (mokytoja Vitalija Plonienė),
3 vieta – Gytis Pranauskas 4b (mokytoja Vitalija Plonienė).
Ačiū
mokiniams,
rajoninės
fizikos
olimpiados dalyviams:
Ie Lukui Janušui,
Ie Joriui Šarpnickui,
IIa Vytautei Kairytei,
IIb Dovydui Čiutai, IIb
Austėjai Milevičiūtei,
IIb Damir Samarin,
IIIc Pijui Gagilui,
IIIe Mantui Daubariui, IIIe Nagliui Januškai, IIIe Deividui
Jokubauskiui, IVa Simonai Gerikaitei, IVa Elei Januškytei, IVe
Linui Niciui.

Mažeikių rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
1 vieta – Rokas Slančiauskas, 2b ( mokytoja Rosita Giniotienė),
3 vieta – Joris Šarpnickas,1b (mokytoja Ona Kelpšienė),
3 vieta – Lukas Janušas, 1e (mokytoja Virginija Aurylaitė),
3 vieta – Aida Drazdauskaitė, 2a (mokytoja Sonata
Chriščinavičienė),
1 vieta – Jorūnė Dimaitė,3e ( mokytoja Dalia Pranciulienė),
2 vieta – Vaiva Margelytė, 3e (mokytoja Dalia Pranciulienė),
3 vieta – Eglė Žulpaitė, 4a ( mokytoja Ona Kelpšienė),
3 vieta – Austėja Kesminaitė, 4e (mokytoja Dalia Pranciulienė)
Dėkojame už dalyvavimą Auksei Šimkutei,1e, Austėjai
Milevičiūtei, 2b, Eladai Pilipavičiūtei, 3c. ir Aistei Usorytei,3e.
Respublikinėje olimpiadoje mūsų rajonui atstovaus gimnazijos
mokiniai Rokas Slančiauskas (2b) ir Jorūnė Dimaitė (3e).

Meninio skaitymo konkursas
I vieta – Gabija Miliūtė, 2b,
II vieta – Dominyka Gurinaitė, 2b,
Eglė Žulpaitė, 4a,
Gabrielė Niuniavaitė, 4b.
III vieta - Auksė Galdikaitė, 1a,
Gabija Okeana Griciūtė, 1b,
Ugnė Uščinaitė, 3d,
Martynas Valys, 4b.
Dėkojame lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms, ruošusioms
dalyvius konkursui: Virginjai Aurylaitei, Violetai Irniūtei, Rositai
Giniotienei, Onai Kelpšienei, Daliai Pranciulienei.
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Rajoninės matematikos olimpiados laimėtojai
1 klasė
Žygimantas Pudžiuvis – I vieta (mokyt. A. Jasinskaitė)
Gintarė Jonaitytė – II vieta (mokyt. A. Jasinskaitė)
Augustė Čeporytė – III vieta (mokyt. L. Perminė)
2 klasė
Viktorija Narkutė – I vieta (mokyt. S. Dambrauskas)
Edvinas Ivanovas – II vieta (mokyt. S. Vaišvilienė)
Lukas Buinickas – II vieta (mokyt. S. Vaišvilienė)
Austėja Milevičiūtė – III vieta (mokyt. S. Vaišvilienė)
3 klasė
Domantas Kerys – I vieta (mokyt. L .Perminė)
Vilius Viskantas – III vieta (mokyt. L. Perminė)
4 klasė
Simona Gerikaitė – I vieta (mokyt. A. Jasinskaitė)
Eglė Žulpaitė – II vieta (mokyt. A. Jasinskaitė)
Į respublikinę matematikos olimpiadą vyks Žygimantas
Pudžiuvis (1d klasė).
Dėkojame dar 13 moksleivių puikiai atstovavusiems gimnaziją.
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Į XXV Lietuvos mokinių filosofijos
olimpiados respublikinį turą pateko IIIc
klasės mokinė Elada Pilipavičiūtė.
Pirmame ture dalyvavo – Elada ir Nedas
Vaitkus (IIIc).

Rajoninės rusų kalbos olimpiados laimėtojai
I vieta – Rokas Slančiauskas, 2b
II vieta – Damir Samarin, 2b.
Rokui Slančiauskui linkime sėkmės respublikiniame etape.
Dėkojame už dalyvavimą Emilijai Stankevič (2c), Modestui
Vilčiauskui (2c), Sofijai Kosenko (2f), Laurai Revenkovai (2b).
Dėkojame mokytojoms Laimai Novakienei ir Rasai Poškutei.

1-2 klasių rajoninis anglų
kalbos konkursas
III vieta – Aida Drazdauskaitė,
2a (mokytoja Daiva
Goštautienė).

Rajoninės biologijos olimpiados laimėtojai
1 klasė
II vieta –Žygimantas Pudžiuvis, 1d kl., mokytoja Lina Vičiulienė
II vieta – Lukas Janušas, 1e kl., mokytoja Lina Vičiulienė
2 klasė
II vieta – Ugnė Strazdauskaitė, 2b kl., mokytoja Lina Vičiulienė
III vieta – Edvinas Ivanovas, 2b kl., mokytoja Lina Vičiulienė
III vieta – Regina Mary Grieve, 2a kl., mokytoja Lina Vičiulienė
3 klasė
I vieta – Nedas Šarmanauskas, 3e kl., mokytoja Lina Vičiulienė
I vieta – Vaiva Margelytė, 3e kl., mokytoja Lina Vičiulienė
II vieta – Jorūnė Dimaitė, 3e kl., mokytoja Lina Vičiulienė
III vieta – Elada Pilipavičiūtė, 3c kl., mokytoja Lina Vičiulienė
4 klasė
I vieta – Eglė Žulpaitė, 4a kl., mokytoja Lina Vičiulienė
III vieta – Rugilė Šimkutė, 4a kl., mokytoja Lina Vičiulienė

Džiaugiamės gimnazijos pirmokais ir antrokais, kurie sėkmingai
pasirodė tarptautiniame matematikos
konkurse „PANGEA-2022“.
Sveikiname Austėją Milevičiūtę 2b
klasės mokinę (mokytoja Sandra
Vaišvilienė), patekusią į II konkurso
etapą. Linkime sėkmės!
Dėkojame konkurse dalyvavusiems
gimnazistams ir jų mokytojoms:
Augustė Čeporytė 1a, mokytoja Laima Perminė;
Vaitkus Jurgis 1b, mokytoja Asta Jonuškytė;
Jaugaitė Evelina 1e., mokytoja Asta Jonuškytė;
Girdvainytė Eglė 1e, mokytoja Asta Jonuškytė;
Buinickas Lukas 2b, mokytoja Sandra Vaišvilienė;
Čiuta Dovydas 2b, mokytoja Sandra Vaišvilienė;
Čiuta Ignas 2b, mokytoja Sandra Vaišvilienė;
Ivanovas Edvinas 2b., mokytoja Sandra Vaišvilienė;
Milevičiūtė Austėja 2b, mokytoja Sandra Vaišvilienė;
Samarin Damir 2b, mokytoja Sandra Vaiš vilienė.
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BIBLIOTEKININKŲ SKILTIS
Hiro Arikawa „Keliaujančio katino kronikos“. Šios japonų rašytojos knygos skaitytojai į gyvenimą žvelgs
sarkastiškomis katino akimis. Šalia linksmų pastebėjimų laukia ir priminimas, kad ne visada gyvenime viskas klostosi
taip, kaip norisi. Knyga sparčiai išpopuliarėjo ne tik autorės šalyje, bet ir visame pasaulyje, net buvo ekranizuota.
Abigail Dean „Mergaitė A“. Vos pasirodęs Abigail Dean romanas sulaukė didžiulės sėkmės. Pagal šią knygą bus
kuriamas serialas, kurį režisuos garsiojo „Černobylio“ režisierius Johanas Renckas. „Mergaitė A“ – tai puikiai parašyta,
emocijų tikrumu skaitytojus pavergianti istorija apie aklą fanatizmą, atpirkimą, meilę ir laisvę gyventi.
Gražina: Knygą „Keliaujančio katino kronikos“ gavau
dovanų ir buvau tikra, kad ji
man patiks, nes rašytoja
japonė, nes pasakojama apie
katiną, nes atsiliepimai apie
knygą labai geri, o knyga
sparčiai išpopuliarėjo. Ir
tikrai - šis pasakojimas yra
apie jautrią katino ir žmogaus
draugystę. Tai istorija apie
gerumą, pasiaukojimą ir
besąlygišką meilę, o pasakojimo stilius primena japonišką
minimalizmą, glaustumą ir konkretumą. Knyga tik 256
puslapių, bet jau pasakojimo pradžioje lengvai galima
numanyti katino ir žmogaus klajonių priežastį ir tai mane
truputį nuvylė. Tiesa, skaitydama ir ašarą nubraukiau, ir
kelis kartus balsu nusijuokiau, o perskaičiusi knygą, vis
bandau stebėti savo katiną ir „matuoti“ jam katino Nana
mintis ir pastebėjimus. Lyginu šią knygą su dviem kitomis
mano skaitytomis, kurių istorijos irgi pateiktos katino
lūpomis. Man labiau patiko David Michie knyga “Dalai
Lamos katė”. Visgi rekomenduoju skaityti „Keliaujančio
katino kronikas“, nes šiek tiek pozityvumo ir įkvepiančių
minčių apie gyvenimą, meilę ir ištikimybę kiekvienam bus
į naudą.

Abigail Dean „ Mergaitė A“.
Bėgdama nuo praeities
Leks Greisi stengiasi
negalvoti apie savo
šeimą.
Vengia
net
mintimis grįžti į Tėvo
sukurtą Siaubų namą. Ir
nenori prisiminti jai
suteiktos Mergaitės A
tapatybės – mergaitės,
kuri ištrūko iš kalėjimu
virtusių namų ir išlaisvino savo brolius ir seseris. Tačiau
mirus Motinai praeitis ją pasiveja – kartu su kitais vaikais
Leks paveldi šeimos namus. Siekdama pakeisti kraupią jų
istoriją, Leks susitinka su seniai matytais broliais ir
seserimis. Vėl atsiveria kraujuojančios vaikystės žaizdos,
šmėkšteli baimės ir šykštaus džiaugsmo akimirkos, bet
viltis išsiveržti iš tamsos – tada ir dabar – lieka nepalaužta.

Vilija: Rinkausi skaityti šią knygą, nes ji paremta tikrais
įvykiais. Knygoje pasakojama įdomi, skausminga ir žiauri
istorija, kurią geriausiai atskleidžia citatos:
„Kiekvienas mes tikime tuo, kuo norime tikėti..“
„Tėvas prikūrė keistų taisyklių. Kai kurios ištikdavo it
karštligė, bet kai kurie apsėdimai nepraeidavo.“
„Kas savaitę kuriamos naujos tėvo taisyklės. Mes privalą
Vilija: Kiekviena knygos situacija vertinama per plauti rankas, bet tik iki riešų.“
subrendusio ir išmintingo katino minčių prizmę. „Žmonės paauglystėje padaro kur kas baisesnių dalykų,
Skaitydama nelabai žavėjausi idėja, kad istorija kad išgyventų...“
pasakojama katino balsu. Aš labai myliu kates, tačiau
kalbantys gyvūnai knygose – ne pati patraukliausia idėja. Gražina: nutariau šią knygą perskaityti, nes viena mūsų
Manyčiau, jog šią knygą tikrai verta perskaityti mokyklos gimnazistė, grąžindama ją, tarstelėjo, kad tai
kiekvienam, auginančiam namie kates ar kitus gyvūnus, ar tikrai dėmesio verta knyga. Nors aprašoma istorija tikrai
tiesiog juos mylinčiam.
kraupi, knyga storoka, aš ją skaičiau greitai ir lengvai. Kilo
asociacija su Taros Westover knyga „Apšviestoji“, kurioje
Parinkome kelias išmintingojo katino citatas : „Jums žmonių likimus taip pat laužo šeimos nariai, kol pagrindinė
turbūt smalsu, ar mes,katės, matome vaiduoklius? Kaip čia veikėja išdrįsta jiems pasipriešinti. Skaitant abi šias
pasakius... Ar jums žinoma, kad pasaulyje yra mįslių, kurių knygas buvo sunku patikėti, kad jos paremtos tikrais
geriau niekada neįminti?“
faktais, kad tokios šeimos tikrai egzistuoja. Tada savaime
„Mūsų kelionių prisiminimai nutiesia kelius į ateities kyla klausimas, o gal ir šalia mūsų yra tokių šeimų?
keliones.“
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(KI)TOKIOS PAMOKOS, RENGINIAI
Gimnazijos biologus aplankė daugkartinis respublikinių ir
tarptautinių gamtos mokslų olimpiadų laimėtojas, dabar VU
medicinos
fakulteto
studentas
Povilas
Dapšys.
Povilas su gimnazistais pasidalijo savo, kaip biologijos
olimpiadininko, patirtimi: analizavo įvairias molekulinės biologijos,
biochemijos, genetikos, evoliucijos, botanikos, sistematikos,
kladistikos, medicinos ir kitų mokslų užduotis, dalijosi metodika ir
taktika, sprendžiant “suktus” klausimus. Tirpte ištirpo laikas, kurį
praleidome kartu. Biologijos gerbėjai rimtai mokėsi, diskutavo,
leidosi į logines atsakymų paieškas, o svarbiausia – klasėje
skambėjo juokas, spindėjo šypsenos.. taip nuoširdu…
Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo šauniais mokiniais! Ačiū
Povilui už laiką kartu!
Lina Vičiulienė, biologijos mokytoja
MEPA tiltas Lietuva - Rumunija
Gimnazijos jaunieji ambasadoriai nuo mokslo metų pradžios
gvildeno idėją – susirasti MEPA draugų kitose Europos Sąjungos
valstybėse. Ir kaip sakoma, kas ieško – tas randa. Dėka jaunųjų
ambasadorių Gintarės, Aistės, Auksės, Nedos, Kamilės
iniciatyvos vasario 10 –osios vakare įvyko Zoom susitikimas su
Rumunijos Pascani Miron Costin vidurinės mokyklos jaunaisiais
ambasadoriais ir jų mokytoja. Nuotolinio susitikimo metu jaunieji
ambasadoriai pristatė mokyklose vykdomas veiklas, pasidalijo
savo sukaupta patirtimi. Pradžia padaryta. Labai tikimės, kad
pavyks išlaikyti ne tik užmegztą ryšį, bet ir įgyvendinti numatytas
veiklas.
Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja
Įgyvendinami ekonomikos ir verslumo ugdymo projektai
Pirmų klasių gimnazistai, įgyvendindami projektą „Finansinis
raštingumas jaunimui“, ekonomikos ir verslumo pamokose sulaukė
svečių iš komercinių bankų. Gilinome žinias ne tik apie pinigų ir bankų
istoriją, bet ir dalyvavome programose „Mano pėdsakas“ ir „Pinklės“.
Buvo
smagu
ir
naudinga.
Dalyvaudami dar viename projekte – „SEB Ambasadorių programa
moksleiviams“, 1b klasės gimnazistai klausėsi antrokų – Edvino
Ivanovo ir Radvilės Riaukaitės parengtų pranešimų „Biudžeto
sudarymas ir taupymas“. Puiki antreprenerystės patirtis ir motyvacija!
Projekto mentoriai džiaugėsi ne tik jaunaisiais lektoriais, bet ir 1b klasės
gimnazistais..
Rima Meldaikienė, ekonomikos ir verslumo mokytoja
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Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,
Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja

Vasario 1 dieną startavo projektas „TITAN“. Mūsų
gimnazijai jame atstovauja trys jaunųjų investuotojų
komandos.

