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MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJA 

2020 m. įgyvendinti neformaliojo švietimo renginiai, projektai, programos, edukacijos, netradicinės 

pamokos  

 

Mėnuo Renginiai, skirti mokinių saviraiškai,  
savirealizacijai. Gimnazijos kultūros 

ir edukacinių erdvių bendrakūra 

Projektai, programos, skirtos mokinio 

akademinei ir visavertei vertybinei ūgčiai 

Ugdymas karjerai 

Sausis  Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos Mokinių Taryba persikėlė į 

ką tik baigtą įrengti modernų kabinetą 

nr. R4! Nuo pat  2018 metų spalio 

Mokinių Tarybos nariai ir gimnazijos 

ūkio skyriaus darbuotojai daug laiko 

skyrė šio kabineto įrengimui - visiškai 

atnaujintos rūsio patalpos (sumontuotos 

sienos iš gipso kartono plokščių, sudėtas 

laminatas, atlikta pilna apdaila). 

Šiandien šiame kabinete vyksta 

įvairiausi susitikimai, renginių 

organizavimas bei Mokinių Tarybos 

posėdžiai. 

Trijų Karalių šventė!  

Technologijų projekto „Lietuviška ir sveika 

mityba“ apibendrinimas. 

Šokome, žaidėme, kepėme naminę duoną, 

ragavome lietuviškų patiekalų ir sutikome Tris 

Karalius!!! 

Ačiū Urvikių kultūros centrui už edukacinę 

programą „Duonos keliu“. 

LCC lektorių Ievos Paulauskienės 

ir Scott Olsen paskaita apie viešąjį 

kalbėjimą anglų kalba. 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“  

 

Jaunųjų MEPA ambasadorių sukurtas ir 

gimnazijos „Vienos valso pokylyje“ pristatytas 

„Brexit“ kostiumas. Štai taip linksmai ir išradingai 

mūsų gimnazistai susipažįsta su Europos Sąjungos 

aktualijomis! 

#MEPALietuva 

Integruotos ugdymo karjerai 

pilietiškumo pagrindų pamokos  

1 klasėse ,,Lyderis: misija 

įmanoma“. 

Tradicinis gimnazijos renginys - 

Pilietinė bendruomeniškumo akcija 

„Laisvės banga“ 

Mes prisimename, kodėl esame Laisvi!  

Erasmus+ projekto „Sugrįžimas prie 

bendražmogiškųjų vertybių Europos tautų 

literatūroje“. Gimnazijoje svečiuojasi mokinių ir 

mokytojų grupės iš Ispanijos, Latvijos ir Turkijos. 

Gimnazijos absolventė Austėja 

Mažeikaitė pasakoja apie kinų 

kalbos studijas Vilniaus 

universitete 
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Dėkojame prie pilietinės akcijos 

prisijungusioms ugdymo įstaigoms, 

įmonėms, organizacijoms bei visiems 

mažeikiškiams! 

Dalyvių ekskursija sostinėje, popiet susipažinome 

su Žemaitija. Aplankėme Šaltojo karo muziejų, 

pasivažinėjome kalvotais Žemaitijos keliais. Kitą 

dieną vizitas gimnazijoje bei svečiuose pas mūsų 

socialinius partnerius.  Daug nuveikta, susiradome 

daug draugų, susipažinome su skirtingų kultūrų 

ypatumais. Tolimesnės veiklos - mokiniai grupėse 

kūrė istorijas, piešė komiksus ir vaidino. Situacija 

- Kazio Borutos „Baltaragio malūnas“ šiandien. 

Jurga - klasės gražuolė, Girdvainis - kuklus 

mokinys, Pinčiukas - griežtas chemijos mokytojas. 

Mūsų svečiai buvo sužavėti gurmaniška „Džiugo“ 

sūrio degustacija. Kol svečiai lavino savo skonį,  

gimnazistai plėtė kultūrinį akiratį Telšių „Alkos“ 

muziejuje. Veiklos praskriejo. Diskusija apie 

vertybes globalėjančiame pasaulyje, laikraščio 

pirmojo puslapio kūrimas, visos savaitės projekto 

veiklų įsivertinimas, padėkos projekto partnerių 

komandoms, sertifikatai ir atsisveikinimo popietė 

Urvikių kultūros centre su duonos kelio edukacija. 

Nors svečiai liūdėjo dėl išsiskyrimo, buvo 

laimingi, kad turėjo progą susipažinti su Lietuvos 

kultūros verpetais. Projekto koordinatorė Irena 

Urbonienė. Projektą vykdo mokytojos O. 

Kelpšienė, A. Daubarienė, S. Vaišvilienė. 

Gimnazistų intelektualų klubas 

„GENYS“  

Po ilgos pertraukos klubas „Genys“ 

sugrįžta su naujais klausimais ir 

aktualijomis.  

Genys simbolizuoja norą kapstytis 

įvairiose problemose, suvokti jų kilmę ir 

diskutuojant ieškoti sprendimų. Šis 

Mokytoja S. Paulauskienė 

Projektas „Sugrįžimas prie bendražmogiškųjų 

vertybių Europos tautų literatūroje“ Mažeikių 

Merkelio Račkausko gimnazijoje. 

Knygos tikrai gali būti tiltai, jungiantys jaunus 

žmones 

 Sausio 20 – 25 dienomis Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijoje vyko tarptautinis projektas 

Ekonomikos ir verslumo pamoka 

„Iš pinigų istorijos“ vyko Mažeikių 

muziejuje. Netikėjo trečiokai, kad 

jų seneliai tiek skirtingų pinigų yra 

naudoję savo kasdienybėje. 

Mokytoja R. Meldaikienė 
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klubas – galimybė susirasti 

bendraminčių, žmonių, kurie ieško, 

mąsto ir kurių netenkina banalybė, bei 

praplėsti savo akiratį bendraujant ir 

dalinantis įžvalgomis. 

Erasmus+ ,,Sugrįžimas prie bendražmogiškų 

vertybių Europos tautų literatūroje“. Į projekto 

pirmąjį susitikimą atvyko  mokytojų ir mokinių 

komandos  iš Turkijos, Ispanijos, iš kaimyninės 

Latvijos sostinės privačios vidurinės mokyklos. 

Šio projekto tikslas pristatyti skirtingų šalių 

komandoms  nacionalinės literatūros pavyzdžius, 

per grožinę literatūrą gilintis į kitas kultūras, 

ieškoti bendrų vertybių, pažinti naujus kraštus, jų 

žmones, susidraugauti ir mokytis 

bendradarbiaujant su  mokiniais iš kitų šalių. Prieš 

susitikimą visų šalių mokiniai skaitė mūsų 

pasiūlytas knygas anglų kalba. Kaip savo 

nacionalinės literatūros pavyzdžius pasirinkome 

Kazio Borutos romaną ,,Baltaragio malūnas“ ir 

Kristinos Sabaliauskaitės  knygą apie Vilnių, kaip  

daugiakultūrį miestą.  

   Visą savaitę vyko intensyvi  turkų, ispanų, latvių 

ir lietuvių  mokinių ir mokytojų veikla. Pirmąją 

dieną svečiai ir šeimininkai prisistatė, susipažino 

su Lietuvos geografine padėtimi, istoriniais 

faktais, mokėsi lietuviškai, lankėsi Mažeikių 

muziejuje. Antrąją dieną žiūrėjo pirmąjį  

lietuvišką miuziklą ,,Velnio nuotaka“, kuris 

sukurtas pagal ,,Baltaragio malūną“, rašė laišką 

Kaziui Borutai. Svečiai buvo supažindinti su 

Lietuvos švietimo sistema, jie aplankė vaikų 

darželį „Bitutė“ ir ,,Ventos“ progimnaziją. 

Trečiadienį visi projekto dalyviai lankėsi Vilniuje, 

kur vaikščiojo K. Sabaliauskaitės knygos herojų 

keliais, aplankė Gedimino pilį, Martyno Mažvydo 

biblioteką, kur turėjo progą pamatyti senųjų raštų 

restauravimo procesą. Ketvirtadienis buvo skirtas 
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kūrybiniams darbams: susiskirstę  tarptautinėmis 

grupėmis mokiniai rašė tekstus, vaidino ir piešė 

komiksus sušiuolaikinto ,,Baltaragio malūno“ 

tema, kur Jurga buvo vienturtė Baltaragio duktė, 

Jurgis Girdvainis – šauniausias gimnazijos 

vaikinas, o Pinčiukas – chemijos mokytojas, 

įsižiūrėjęs gražiąją mokinę. Projekto dalyviai buvo 

patenkinti savo veiklomis ir jų rezultatais. Po pietų 

jų laukė išvyka į Platelius, Šaltojo karo muziejų, ir 

į Telšius, Žemaitijos sostinę. Geriau pažinti mūsų 

kraštą svečiams padėjo ir gardaus sūrio ,,Džiugas“ 

degustacija. Po jos visi grįžo patenkinti paragavę 

ne tik sūrio, bet ir  jiems neįprasto dalyko – ledų 

su sūriu. Penktadienis buvo skirtas diskusijoms ir 

savo tautos knygoms apie jaunimą. Visų komandų 

nariai surado nemažai bendrų vertybių. Projekto 

finalinis renginys – ,,Duonos kelias“ Urvikių 

kultūros centre. Kaip pastebėjo viešnia iš Rygos, 

,,Viską suplanavot idealiai, merginos“: pradėjom 

malūnu ir baigėm duonos kepimu. 

   Projekto dalyviai mokiniai gyveno mūsų 

mokinių šeimose, daug bendravo neformalioje 

aplinkoje. Spėjo susidraugauti ne tik dalyviai, bet 

ir jų mamos, kurios negailėjo gražių žodžių 

lietuvėms, maloniai priėmusioms jų vaikus.  

 Kaip šiandien matome iš svečių vertinimų, tai 

puikus mokytojų komandinio darbo rezultatas: 

projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Irena 

Urbonienė, jos pagalbininkės: matematikos ir 

informatikos mokytoja Sandra Vaišvilienė, 

chemijos mokytoja Aistė Daubarienė ir lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja Ona Kelpšienė.  

 Kovo mėnesį projekto dalyvių laukia vizitas į 
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Ispaniją. Jau skaitome šios šalies literatūros 

klasiko Federiko Garsijos Lorkos dramą 

,,Bernardos Albos namai“. 

 Knygos yra tiltai, kurie sujungia  įvairių tautų ir 

kartų žmones. Mes dalyvaujame tokiame projekte.  

ONA KELPŠIENĖ, lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja ekspertė 

Gimnazijos Šv. Jono Bosko ateitininkų 

kuopos surengtas renginys „Ateikite 

kurti“, skirtas Ateitininkų metams 

paminėti. Mokytoja S. Noravaišienė 

Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos 

minėjimas gimnazijoje 

#WeRemember 

Gimnazijos gijos nenutrūksta! 

Gytis Vaicekavičius, VU 3 kurso 

medicinos fakulteto studentas, 

biologijos pamokose dalijasi su 

pirmokais žiniomis apie virškinimo 

sistemą. 

94 laidos abiturientų šimtadienio šventė 

„DIEVIŠKOJI KOMEDIJA“ Mažeikių 

KC Trance Dance salėje.  

Renginys tiesiogiai transliuotas 

gimnazijos „Facebook“ paskyroje 

  

  Fotografija. Akademinė valanda  

Su Romualdu Požerskiu, vienu 

garsiausių Lietuvos fotomenininkų, 

Nacionalinės kultūros ir meno 

premijos laureatu, VDU Menų 

fakulteto Šiuolaikinių menų 

katedros profesoriumi.  

Vasaris Kultūros paso platforma. 

Kas meno kūriniui suteikia atramas? 

Kur slypi genialių meno kūrinių 

fundamentas? Pasislėpusi ir kartais 

neapčiuopiama geometrija formuoja 

meno kūrinio pamatus. Geometriniai 

principai suteikia meno kūriniui 

vientisumo ir darnumo pojūtį. Šiuos ir 

Pokalbio pakvietėme gimnazijos mokinius, I 

pusmetį baigusius tik puikiais ir labai gerais 

įvertinimais.  

Gimnazijos administracija pasidžiaugė tokiu 

gausiu būriu pačių pažangiausių mokinių, kurie ne 

tik puikiai mokosi, bet dalyvauja ir įvairiose 

olimpiadose, konkursuose, yra aktyvūs 

visuomenininkai, lanko neformaliojo švietimo 

Nacionalinė švietimo agentūra 

įvertino mūsų gimnazijos 

bendruomenės kryptingą veiklą ir 

paskelbė, kad Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazija nuo 2020 m. 

sausio įgijo teisę būti Lietuvos 

STEAM tinklo mokykla. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo 
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kitus klausimus gimnazistai gvildeno 

Kultūros paso edukacijoje „Meno 

geometrija“. 

būrelius.  

Į klausimą, kaip sekasi pasiekti tokių puikių 

rezultatų, dauguma gimnazistų kalbėjo, jog tai 

pasiekiama ne per vieną dieną, reikia nuolat 

atkakliai mokytis, įdėti daug pastangų.  

Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė dėkojo 

gimnazistams už atsakingą ir stropų mokymąsi, 

linkėjo sėkmės ir toliau siekti aukštų tikslų bei 

savo svajonių. 

Džiaugiamės mokiniais, kurių I pusmečio 

rezultatai tik  puikūs ir labai geri. 

 Puikiai mokosi  I f klasės mokinė Elada 

Pilipavičiūtė ir IV b klasės mokinys Laurynas 

Šarkinas. 

 Labai gerai mokosi: 

I b – Redas Domkus; 

I d – Beatričė Milaknytė; 

I e – Jorūnė Dimaitė, Edvilė Kekytė, Vaiva 

Margelytė, Aistė Usorytė; 

I f – Pijus Gagilas, Klaudija Rozmaricaitė, 

Rimantė Šerėnaitė, Matas Šidlauskas, Vilius 

Viskantas; 

II a – Eglė Žulpaitė; 

III b – Eligijus Visockis; 

III d – Povilas Dapšys, Agilė Lukšaitė, Deimantė 

Mirončikaitė, Auksė Vaitkutė; 

IV a – Goda Kaupytė, Simas Kontrimas, Laura 

Pudžiuvytė, Lukrecija Ramanauskaitė, Anastasija 

Volkova, Greta Žilinskaitė; 

IV b – Rugilė Mačiulaitytė, Gustas Štaševskis, 

Justinas Viskantas. 

įvertinimu. 

Nacionalinė švietimo agentūra 

akcentuoja, kad „STEAM mokykla 

– bendrojo ugdymo mokykla, 

įgyvendinanti platesnę ar gilesnę 

STEAM dalykų (t.y. gamtos 

mokslų, technologijų, informacinių 

technologijų, inžinerijos, 

menų/dizaino, matematikos) 

programą, bendradarbiaujanti su 

verslu ar kitais būdais skatinanti 

mokinius pasirinkti su šiais 

dalykais susijusias profesijas, 

mokykla, kurios mokytojai nuolat 

tobulina kompetencijas, o ugdymo 

procese naudoja IKT ir kitas 

technologijas, aktyvaus ugdymo 

metodus“. 

Džiugu ir tai, kad pedagogų 

platformoje „Ugdymo sodai“ mūsų 

gimnazijos STEAM veiklos 

priskirtos prie respublikos gerųjų 

pavyzdžių. 

  Antrokų susitikimas su karjeros 

konsultante D. Armaliene 
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Su antrų klasių mokiniais kalbėta 

apie pirmo pusmečio sėkmes ir 

nesėkmes. Gimnazistai nuoširdžiai 

įvardino nesėkmių priežastis, 

vieningai prisipažino, kad galėtų 

pagerinti rezultatus. Pavaduotoja 

ugdymui L. Krigelienė supažindino 

gimnazistus apie kitų metų 

pasirenkamų dalykų svarbą, 

galimybes. 

 Prancūzai Mažeikiuose 

Projektas - klasių mainai „Pažink Prancūzijos ir 

Lietuvos kultūros, istorijos ir meno paslaptis“. 

Sulaukėme puikių, nuoširdžių bendraminčių! 

Energingas ir žvalus Prancūzijos moksleivių būrys 

įsiliejo į gimnazistų gretas. Žavi svečių 

entuziazmas ir uolumas mokytis lietuvių kalbos, 

dainų, istorijos ir geografijos. Laukia puiki 

savaitė. Projekto koordinatorė anglų k. mokytoja 

Renata Šaltkauskienė 

Mažeikių l/d „Eglutė“ svečiavosi 

chemijos mokytoja A. Daubarienė 

su 1e klasės mokiniais, jaunaisiais 

chemikais,  Aiste Usoryte ir 

Kristupu Svirskiu, kurie pakvietė 

grupės vaikus į edukacinį 

užsiėmimą ,,Mėgintuvėlio 

pasakojimai“ bei kartu atliko keletą 

paprastų mokslinių eksperimentų. 

Galbūt mažieji ateityje su kur kas 

didesniu užsidegimu domėtis 

chemijos ar fizikos mokslais. 

Mažeikių rajono savivaldybėje atidaryta 

Merkelio Račkausko gimnazijos dailės 

mokytojų Astos Milėškienės ir 

Raimondo Milėškos bei jų mokinių 

Jotautės Vasiliauskaitės, Lukrecijos 

Ramanauskaitės ir Gretos Žilinskaitės 

dailės darbų paroda 

Iškilmingas Humanitarų akademijos atidarymas.  

Humanitarų akademija Mažeikių rajono 

gimnazistams ir mokytojams - lituanistės 

Virginijos Aurylaitės ir Klaipėdos universiteto 

profesorės Romos Bončkutės drąsus sumanymas, 

kurį įgyvendinti padėjo rėmėjai ,,ORLEN 

Lietuva“. Buvo pasirašyta Klaipėdos universiteto 

ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 

bendradarbiavimo sutartis. Jau šiandien prasidėjo 

pirmoji sesija. 

Ką žinosi, ant pečių nenešiosi, bet egzamine (ne 

Turing School 

Gimnazijoje lankėsi Turing School 

mokyklos atstovai - Eimantas 

Budrys, Algė Masiulytė ir Ieva 

Teodora Kuzaitė, kurie 

gimnazistams vedė užsiėmimus 

„Sprendimas Lietuvai“ ir 

"Kompiuterių mokslams visiems“.  

Mokinai buvo supažindinti su 

šiandienos technologijų ir darbo 

rinkų pokyčiais, informacinių 
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tik VBE, bet ir gyvenimo) panaudosi! technologijų (dirbtinio intelekto, 

Esports, programavimo) šiandien 

kuriamas galimybes Lietuvoje ir 

užsienyje. Gimnazistai išbandė  

interaktyvias veiklas – pasitikrino 

žinias apie IT, išbandė kiekvienam 

prieinamus, bet ne kiekvienam 

žinomus dirbtinio intelekto 

pagrindu veikiančius produktus.  

Kita gimnazistų grupė susipažino 

su projektu „Sprendimas Lietuvai“.  

Mokiniai diskutavo ar tie patys 

sprendimai gali būti pritaikyti tiek 

didiesiems apskričių miestams, tiek 

mažiesiems.  

Interaktyvių užsiėmimų metu 

įsijautė į skirtingus vaidmenis ir 

generavo realius sprendimus 

apskrities pokyčiams. 

Dėkojame buvusiam gimnazistui 

Edvardui Bogadelščikovui už 

iniciatyvą mus įtraukti į šio 

projekto veiklas.  

IT mokytoja Sigutė Mackevičienė 

Visuomenei pristatyta mokytojo, 

kraštotyrininko, Mažeikių krašto 

kultūros premijos laureato Algirdo 

Vilko knyga „Mažeikių rajono išnykę ir 

nykstantys kaimai“. 

 

Tarptautinis projektas – klasių mainai „Pažink 

Prancūzijos ir Lietuvos kultūros, istorijos ir meno 

paslaptis“. 

Sausio 31 – vasario 7 dienomis gimnazijoje 

svečiavosi ir mūsų mokyklos gimnazistų šeimose 

gyveno mokiniai iš Prancūzijos.  

Projekto koordinatorės anglų kalbos mokytoja 

Renata Šaltkauskienė ir ekonomikos mokytoja 

Rima Meldaikienė. Šio susitikimo tikslas – pažinti 

#MokyklųBendruomeniųMetai 

Gimnazijoje lankėsi ir su 

gimnazistais, mokytojais bei tėvais 

jauno žmogaus profesijos 

pasirinkimo klausimais kalbėjo 

žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktorius 

Gintaras Sarafinas (VšĮ 

„Žurnalistinių tyrimų ir 

konsultacijų grupė“). Susitikimų 
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Lietuvos kultūrą, istoriją ir meną, todėl jau 

pirmąją projekto dieną svečiai ir mūsų gimnazistai 

dalyvavo edukacinėje programoje Urvikiuose 

„Duonos kelias“, kur mokėsi kepti duoną, šoko, 

dainavo, žaidė tradicinius lietuviškus žaidimus bei 

ragavo žemaitiškus patiekalus. Projekto dalyviai 

susipažino su Mažeikių miestu žaisdami 

orientacinį žaidimą, o Mažeikių muziejuje mokėsi 

daryti dirbinius iš tošies ir odos. Mokykloje 

svečiai dalyvavo pristatymuose apie Lietuvos 

švietimo sistemą, gimnaziją ir jos erdves, 

entuziastingai mokėsi lietuvių kalbos, istorijos, 

geografijos, muzikos ir šokių. Dailės dirbtuvėse 

visi projekto dalyviai turėjo galimybę pasimokyti 

virvelinės keramikos, gilinosi į sporto ir meno 

chemijoje paslaptis, buvo pristatytos prezentacijos 

apie modernizmą Lietuvoje ir Prancūzijoje. 

Didžiausią įspūdį svečiams iš Prancūzijos paliko 

Lietuvos grožis. Projekto dalyviai vyko į Palangą, 

lankėsi Gintaro muziejuje, klausėsi pasakojimų 

apie Birutės kalną, Gintaro pilį, o po 

pasivaikščiojimo vėjuota Baltijos jūros pakrante 

išvyko į Klaipėdą, kur lankėsi Lietuvos Aukštojoje 

Jūreivystės mokykloje ir susipažino su Klaipėdos 

istoriniu senamiesčiu. Taip pat svečiai ieškojo 

prancūzų šaknų Lietuvoje dalyvaudami 

edukacinėje programoje Renavo dvare, vyko į 

Platelius, į Šaltojo karo muziejų bei pasivaikščiojo 

saulėtu Plokštinės taku. 

Atsisveikinimo vakarą po gardžios vakarienės 

Dubgiryje, projekto svečius, mokytojus, mūsų 

gimnazistus bei tėvelius šokdino Mažeikių 

folkloro ansamblis „Alksna“. Penktadienio rytą, 

temos: „Kaip rinktis profesiją, kad 

robotai nepaliktų jūsų be darbo“, 

„Kokias klaidas daro mokiniai 

planuodami savo karjerą“, 

„Keturiasdešimt informacijos 

šaltinių, padedančių tinkamai 

pasirinkti profesiją“, „Kokias 

klaidas daro mokiniai planuodami 

savo karjerą“, „Kaip pakreipti 

vaiką/jaunuolį, kad profesiją jis 

pasirinktų teisingai“. 
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apibendrinę savaitės veiklas mokykloje, 

gimnazistai lydėjo draugus iš Prancūzijos į Rygą, 

kartu pasivaikščiodami saulėtu senamiesčiu ir 

atsisveikino oro uoste, laukdami kito susitikimo. 

 Šios projektinės savaitės įdomios veiklos, išvykos 

ir nuotykiai paliko pačius šilčiausius prisiminimus 

visiems projekto dalyviams, o mūsų gimnazistai 

nekantriai laukia kelionės į Prancūziją ir 

susitikimo su naujaisiais draugais!  

,,Meilės grožis ir tragizmas literatūroje“ 

Pavasario pagrindinėje mokykloje 

lietuvių kalbos pamoką aštuntokams 

vedė abiturientai  – buvę pavasariečiai 

Monika Kleinauskaitė, Karolina Šakytė, 

Karolina Jasaitė, Justinas Viskantas ir 

Domas Tydikas. Mokytoja R. 

Giniotienė 

MMRG MEPA jaunieji ambasadoriai išvyko į 

Strasbūrą! Pakeliui aplankytas saulėtas 

Niurnbergas: miesto senamiestis, Niurnbergo 

proceso memorialinis muziejus ir kitos įžymios 

vietos. 

Europos Parlamente Strasbūre, tiesioginės 

transliacijos metu, mūsų gimnazistai  Anastasija 

Volkova ir Edgaras Narkus pristatė Lietuvą. 

Didžiuojamės gimnazijos MEPA komanda ir jų 

mokytoja Silva Paulauskiene.   

#MEPALietuva  

#MokyklųBendruomeniųMetai 

Įsibėgėjant mokyklų bendruomenių 

metams, atsiveria puikios mokinių 

tėvų iniciatyvos, įvairiapusiško 

bendradarbiavimo pavyzdžiai.  

Gimnazijoje keletą savaičių vyko 

4b klasės mokinės Deimantės 

Samoškaitės mamos Alvydos 

Samoškienės darbų, atliktų 

siuvinėjimo kryželiu technika, 

paroda „Žydėjimas“. Mokinės 

mama pasakojo, jog šis hobis 

reikalauja nepaprasto kruopštumo, 

atidumo, užsispyrimo, todėl, kol 

išvystame galutinį rezultatą, kartais 

prireikia kelių mėnesių ar net metų. 

„Siuvinėjimas - meditacija ir pats 

geriausias poilsis“,- sako 

Deimantės mama. Dėkodami 

parodos autorei už 

bendradarbiavimą, moksleivių 

meninių gebėjimų skatinimą ir 

iniciatyvą, linkėjome įkvėpimo ir 

naujų kūrybinių sumanymų. 
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Džiaugsimės, jei atsiras ir kitų 

klasių tėvelių bendruomenės 

iniciatyvų.  

4b klasės kuratorė Rosita 

Giniotienė 

Bendruomenės protmūšis „Kartu mes – 

Lietuva“, skirtas Vasario 16-tai. 

Laimėjo bendruomenė ir Lietuva. 

Dėkojame renginį organizavusiems 

socialinių mokslų metodinės grupės 

mokytojams, 1-2 klasių kuratoriams, 

komandose dalyvavusiems mokytojams, 

gimnazistams ir gimnazistų mamoms, 

renginyje koncertavusiems choristams. 

Linksmai ir išradingai apie ES per anglų kalbos 

pamoką mokėsi 1e klasės gimnazistai. 

Mokytoja Daiva Goštautienė 

#MEPALietuva 

Ugdymas karjerai 

1d kl. mokinių išvyka traukiniu į 

Šiaulius. Gimnazistai  universitete 

klausėsi paskaitų, kaip teisingai 

pasirinkti profesiją. Šokolado 

muziejaus edukacijoje praplėtė 

žinias apie senųjų Centrinės 

Amerikos gyventojų kultūrą, 

Europos karalių ir Lietuvos dvarų 

gyvenimą bei praktiškai susipažino 

su šokolado gamybos 

technologijomis. Klasės kuratorė 

Jolanta Žutienė. 

Protų kovų gimnazijų lyga - 

„Nepamiršk parašiuto“ 

Nuo mokslo metų pradžios mūsų 

gimnazistų grupė (Mantas Navickas, 

Simas Kontrimas, Deimantė 

Mirončikaitė, Povilas Dapšys ir Monika 

Navickaitė) dalyvavo projekte 

,,Nepamiršk parašiuto“. Mums sekėsi 

puikiai. Ekonomikos mokytoja R. 

Meldaikienė 

#MokyklųBendruomeniųMetai 

Į Erasmus+ projekto „Sugrįžimas prie 

bendražmogiškųjų vertybių Europos tautų 

literatūroje“ veiklas įtraukiame ir tėvus. 

Psichologės Salvinijos Lukšienės paskaita 

trečiokų ir pirmokų tėvams „Vertybių samprata 

šiandien“. 

Įvyko Odetos Kardauskės, 

LAMABPO vyresniosios 

konsultantės, paskaita 

abiturientams „Ką svarbu žinoti 

stojant į aukštąsias mokyklas“. 

Gimnazijoje svečiavosi ypatinga 

asmenybė – kino prodiuseris, 

režisierius, aktorius Stasys Baltakis. 

  

Apie tarpukario Mažeikius ir prieš 100 

metų švęstą pirmąją Vasario 16-ąją,  

„Istorija mokykloje yra protėvystės ugdymas. Be 

šito artumo nebus patikimumo.“ (prof. Viktorija 
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gimnazistams pasakojo muziejininkas 

Vytautas Ramanauskas.  Įdomūs faktai 

su senomis fotografijomis mus nukėlė į 

laikus, kai Mažeikiai šventė pirmąsias 

Vasario 16-osios, gimnazijos įkūrimo ir 

kt. šventes. Technologijų mokytoja S. 

Norvaišienė 

Daujotytė) 

Vasario 14 dieną 1f  klasė vyko į Telšius, Varnius 

ir Šatrijos kalną ieškoti žemaitiškos tapatybės.  

Meilės dieną vyko kitokios pamokos: istorija, 

literatūra (šių metų raktinė tema TAUTINĖ, 

PILIETINĖ TAPATYBĖ) bei anglų kalba – reikia 

mokėti apie save papasakoti kitiems, o anglų kalba 

čia labai pravarti. Klasės kuratorė, lietuvių k. ir 

literatūros mokytoja Virginija Aurylaitė ir anglų k. 

mokytoja Rita Meškienė 

Gimnazijos bendruomenės atstovai 

(mokinių savivalda, vaikinų ansamblis 

BROS) dalyvavo Vasario 16-osios 

šventiniuose renginiuose Mažeikių 

mieste 

  

Gimnazijos bibliotekoje buvo 

apdovanoti keturiolika pirmų ir antrų 

klasių mokinių, sukūrusių gražiausius 

knygų skirtukus. Dėkojame dalyviams, 

laimėtojams bei idėjos ir iniciatyvos 

autorėms - bibliotekininkėms Vilijai 

Statkutei ir Gražinai Opulskienei. 

  

Kovas  Gimnazijos mokinių prezidentas 

Edgaras kartu su Mokinių Taryba 

pakvietė gimnazistus į atvirą susitikimą, 

kurio metu mokiniai galėjo pasidalinti 

savo idėjomis ar pasiūlymais ir  iš 

arčiau susipažinti su MT veikla ir 

naujuoju MT kabinetu! 

 Viešosios policijos bendruomenės 

pareigūnė A. Ostrauskienė 

supažindino gimnazistus su 

administracine teise. 

Merkelio Račkausko gimnazijos 

bendruomenės inicijuotas Šventinis 

vėliavų žygis ir žuvusiųjų už Lietuvos 

laisvę pagerbimas Nepriklausomybės 

Gimnazijoje koncertavo tradicinės žydų muzikos 

atlikėjai – ansamblis Klezmer Klangen Vilne 

Jaukus, įtraukiantis, subtilus, nuoširdus ir 

profesionalus ansamblio muzikavimas 

#MokyklųBendruomeniųMetai 

Aplankė buvusi gimnazistė Judita 

Statkutė. 

Prieš 12 metų gimnaziją baigusi 
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aikštėje. Dėkojame visiems, 

dalyvavusiems renginyje ir 

BENDRYSTE papuošusiems MŪSŲ 

VISŲ ŠVENTĘ. 

Šventinis vėliavų žygis ir žuvusiųjų už 

Lietuvos laisvę pagerbimas  - paskutinis 

mūsų renginys prieš paskelbiant 

karantiną. Viltingai laukiame karantino 

pabaigos, kad bendruomenėje vėl 

galėtume būti kartu. 

klausytojams paliko malonų ir gilų įspūdį. 

Daugelis pirmą kartą išgirdo gyvai atliekamą 

tradicinę klezmerių instrumentinę muziką, dainas 

jidiš kalba bei įgijo naujos patirties mokydamiesi 

šokio žingsnelių. Klezmeriai tradicinėje žydų 

kultūroje – liaudies muzikantai, dažniausiai groję 

klajojančiuose ansambliuose iš trijų-penkių 

muzikantų. Šeimyninio Klezmer Klangen Vilne 

ansamblio nariai – lietuviai, pamėgę šį išskirtinį 

muzikavimo stilių ir įvaldę autentišką atlikimo 

manierą.  

Merkelio Račkausko gimnazija, 

bendradarbiaudama su VšĮ „Menopolis“, 

ansamblis Klezmer Klangen Vilne, Šiaulių 

Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Plungės 

„Saulės“ gimnazija, įgyvendino projektą „Istorija 

per muziką“. Kovo 3 d. baigiamieji projekto 

renginiai – paskaita apie žydų kultūrą, meno 

istoriją bei koncertas, vyko Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijoje. Paskaitoje pranešimus 

skaitė lektorė, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 

muziejaus darbuotoja, žydų istorijos mokytoja, 

jidiš kalbos vertėja Roza Bieliauskienė, Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokytoja, 

ansamblio Klezmer Klangen Vilne vadovė, šio 

projekto sumanytoja ir moderatorė Rasa 

Vaičiulytė. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 

gimnazijos mokytojas Voldemaras Barakauskas su 

savo mokiniais pristatė dailės darbus žydų 

kultūros ir istorijos tematika.  

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-ouius paskelbė 

Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. 

Turėjome  puikią galimybę juos paminėti. 

Judita, dabar – makiažo  specialistė, 

pasakojo 1c ir 2b klasių mokiniams 

apie naujausias mados ir grožio 

tendencijas, kaip teisingai prižiūrėti 

savo odą, kokių klaidų nedaryti su 

savo kūnu,  palietė esminį, giluminį 

klausimą – „Kur slypi ŽMOGAUS 

GROŽIS?“. „Rūpinimasis savimi 

turi prasidėti nuo širdies, antraip 

jokia kosmetika nepadės.“ - Coco 

Chanel. Tą pačią tiesą mūsų 

gimnazistams patvirtino ir viešnia.  

„Šiandien, po 12 metų, apsilankiau 

savo gimnazijoje. Žengiau tais 

pačiais laiptais kaip ir prieš 12 

metų. Lipant laiptais mane pasitiko 

mano brangių mokytojų šypsenos 

nuotraukose. Kokia puiki idėja!!! 

Net šiurpuliukai perbėgo per kūną 

įžengus į istorijos kabinetą ir 

pamačius suolą, kuriame kažkada 

sėdėjau ir aš . Pamenu, tos 45 

minutės pamokos būdavo tokios 

ilgos, o šiandien, jos pralėkė tarsi 

trumpoji pertrauka. Labai dėkoju už 

galimybę pabendrauti su jaunimu 

net dvi pamokas diskutuojant su 

jais apie grožį, jo suvokimą. Tai 

sritys, kuriose aš gyvenu ir kurios 

man teikia pilnatvę. Ačiū už 

suteiktas puikias ir širdį 

atgaivinančias akimirkas“.  

Judita Statkutė 
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Renginys dalinai remtas iš Lietuvos kultūros 

tarybos fondo.  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Laimonas 

Terasius 

 Projekto Erasmus + „Verslumo ugdymas, ruošiant 

mokinius darbo rinkai veiklų įgyvendinimas“. 

Projekto koordinatorių I. Urbonienės ir  G. 

Svirskienės  išvyka į  Makedoniją. Darbotvarkėje - 

įstaigų, įmonių, fabrikų lankymas, veiklų 

planavimas, diskusijos ir susitarimai.  

 

 Smegenų šturmas laidoje su Robertu 

Petrausku. Dalyvavimas „Lietuvos 

tūkstantmečio vaikų“ laidoje LRT 

  

Nuo kovo 

13 d. 

renginiai 

vyksta 

nuotoliniu 

būdu  

Vadovaujantis LR Vyriausybės ir 

Mažeikių rajono savivaldybės 

sprendimu, ugdymo procesas ir visi 

planuoti renginiai nutraukiami 2020 m. 

kovo 13-27 dienomis! 

Abiturientams atšaukiamos lietuvių 

kalbos įskaitos, kovo 13-27 dienomis 

skelbiamos PAVASARIO 

ATOSTOGOS (t.y. mokymas nevyks) 

Europos Sąjungoje kovo 15 – oji diena vadinama 

Europos Vartotojų diena, kurios vienas 

pagrindinių tikslų yra šviesti ir informuoti 

vartotojus apie jų teises ir jų gynimo būdus. Šios 

dienos paminėjimui ruošėsi ir gimnazijos MEPA 

jaunieji ambasadoriai. Bet ... korona virusas  

sujaukė visus planus ir darbus...  Ir visgi nėra 

padėties be išeities! MEPA jaunieji ambasadoriai  

sukūrė filmuką. „Vartokime saikingai, žinokime 

savo teises, o svarbiausia – būkime sveiki“. 

#MEPALietuva 

 

 Paminėta Tarptautinė sergančiųjų 

Dauno sindromu diena 

  

Balandis Gimnazijos mokinių prezidento Edgaro 

Narkaus ir  Mokinių Tarybos idėjomis 

bei veikla, Mažeikiuose suorganizuotas  

,,Drive-in“ tipo filmas. 

  

Gegužė Abiturientų padėka – virtuali dailės 

darbų paroda „ GĖLĖS 

MOKYTOJAMS“.  

MMRG #MEPALIETUVA jaunieji ambasadoriai 

kvietė dalyvauti Europos egzamime 2020! 

 



 

15 
 

Mokytojai Asta Milėškienė ir 

Raimondas Milėška. 

Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos buvusieji ir dabartiniai 

mokiniai sukūrė ir abiturientams 

Paskutinio skambučio proga 

padovanojo trumpametražį filmą „Tarp 

eilučių“.  

  

Modernaus šokio ansamblio „Allegro“ 

sukurtas ir Palangos pajūryje 

nufilmuotas sveikinimas abiturientams 

„Vandenynai“. 

Norėdami praskaidrinti karantino dienas, MMRG 

MEPA jaunieji ambasadoriai visai Lietuvai sukūrė  

#MEPALIETUVA BINGO!  

„Pasitikrink, europieti, kiek langelių gali 

užbraukti!  

Dalinkis BINGO su draugais!“ 

#MEPALietuva #MMRG100 

 

Paskutinio skambučio šventė nuotoliniu 

būdu 

Erasmus+ projektas ,,Verslumo ugdymas, ruošiant 

mokinius darbo rinkai“ (Empowerment in Action) 

dalyvauja Europos kalbų dienos paminėjime 

 

Garbės gimnazisto rinkimai. 

Nuo 2012 m. gimnazija laikosi 

tradicijos – kasmet iš pačių 

pažangiausių abiturientų išrinkti Garbės 

gimnazistą. Į šią nominaciją pretenduoja 

ketverius metus gerai, labai gerai ir 

puikiai besimokantys, turintys 

laimėjimų respublikinėse olimpiadose ir 

konkursuose bei aktyviai visuomeninėje 

veikloje dalyvaujantys mokiniai. Šiemet 

nominuotųjų galerijoje – 14 puikių 

abiturientų. 

 #MMRGMEPA komanda sveikina visus su 

Europos diena ir virtualiai pakviečia pakeliauti po 

Europos pasaulio šalis! 

 

Virtuali vaikinų ansamblio „Bros“  

koncertinės veiklos dešimtmečio paroda 

Minėdami Europos dieną mes jungėmės prie 

akcijos „Europos solidarumo kava“.  

#MMRGMEPA #MEPALietuva 
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Birželis Surengtas 2a klasės bendruomenės 

dviračių žygis Žemaitijos 

nacionaliniame parke. Dėkojame klasės 

kuratorei Gitanai Svirskienei ir klasės 

tėveliams 

Birželio 16 d. Merkelio Račkausko gimnazijoje 

vyko projektas „Socialinės pagalbos diena“. Tai 

pirmos pagalbos mokymai „Saugi vasara“  bei 

nuotolinis susitikimas su visuomenės pareigūne 

Audrone Jurdonaite - Ostrauskiene „Zoom“ 

platformoje. Prasidedant vasaros atostogoms, 

padedami bendruomenės slaugytojos A. Balsienės, 

gimnazistai pasikartojo žinias, kaip suteikti 

pirmąją pagalbą,  įvykus įvairiems nelaimingiems 

atsitikimams.  

 

Surengtas 1f klasės bendruomenės 

mokslo metų baigimo šventė  Balsių 

pramogų parke   

po 3 mėnesių nesimatymo.  

Dėkojame klasės kuratorei Virginijai 

Aurylaitei bei tėvelių bendruomenei 

„Sveika, vasara“! 

Paskutinę mokslo metų dieną gimnazistai su 

klasių kuratoriais ir tėvų bendruomenės atstovais 

linksmai ir išradingai pasitiko vasarą. Dėkojame 

klasių kuratoriams ir tėveliams už pagalbą 

formuojant klasių bendruomenes. 

 

2b klasės bendruomenės išvyka į 

Kamanų rezervatą. Dėkojame klasės 

kuratorei Sandrai Vaišvilienei ir 

tėveliams. 

  

 Surengti virtualūs susitikimai su būsimais 

gimnazistais 

„Svarbiausias dalykas bendraujant – išgirsti 

dalykus, kurie nepasakyti...“ (P. Druckeris).     

Dalyvaujant gimnazijos mokytojų surengtose 

pamokose, skirtose gimnazijos pristatymui ir 

būsimųjų pirmokų supažindinimui su būsimąja 

mokymosi aplinka, jau pirmosiomis minutėmis 

buvo galima jausti mokytojų dėmesį, nuoširdumą, 

norą kuo įtaigiau ir įdomiau būsimiems 

pirmokams perteikti ne tik konkrečių mokomųjų 

dalykų pamokų metu vykdomas veiklas, bet ir 

bendrą tarp gimnazijos mokinių vyraujančią 
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nuotaiką, taip pat gimnazijos mokinių dalyvavimą 

įvairiose olimpiadose ir konkursuose, kur jų 

pasiekti rezultatai, manau, kalba patys už save. 

Dar kartą ačiū už jau pirmosiomis dienomis 

įžiebtą atkaklumo, pasitikėjimo savimi ir 

pasiryžimo ateities iššūkiams ugnelę.  

Pagarbiai, Būsimasis pirmokas Rokas 

Pristatyti gimnazijos nuotolinio 

mokymo metu sukurti mokinių dailės ir 

technologijų darbai. Mokytojai Asta ir 

Raimonadas Milėškos 

  

Rugpjūčio 

13 d. 

Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos abiturientas Laurynas 

Šarkinas kartu su gimnazijos direktore 

Asta Žukauskiene buvo pakviesti į 

šalies abiturientų pagerbimo šventę 

Valdovų rūmuose, kur Laurynui LR 

Ministras Pirmininkas Saulius 

Skvernelis bei LR Švietimo, mokslo ir 

sporto ministras Algirdas Monkevičius 

įteikė apdovanojimus už pelnytus šimto 

balų įvertinimus iš anglų kalbos 

(mokytoja Loreta Giniotienė), 

biologijos (mokytoja Lina Vičiulienė) ir 

matematikos (mokytoja Albina 

Jasinskaitė) Valstybinių brandos 

egzaminų. Visos bendruomenės vardu 

sveikiname Lauryną ir jo šeimą, 

dėkojame mokytojoms, padėjusioms 

pasiekti tokių aukštų rezultatų. 

Gimnazijos treniruokliai – ir bendruomenei, ir 

kaimynams 

Įvairaus amžiaus mažeikiškiai vasarą intensyviai 

išbando lauko treniruoklius, pastatytus 

senamiestyje, – tokia galimybė atsirado 

įgyvendinus projektą „Lauko treniruoklių 

įrengimas Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijoje“, bendrai finansuotą valstybės Sporto 

rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų 

paramos fondas, lėšomis. Prie lauko treniruoklių 

įsigijimo bei įrengimo prisidėjo ir Mažeikių rajono 

savivaldybė. Bendra projekto vertė – per 27 tūkst. 

eurų. 

Lauko treniruokliai, kaip numatyta projekte, turi 

pasitarnauti ne tik gimnazijos bendruomenei, kuri 

yra didžiausia rajone, bet ir jos socialiniams 

partneriams, aplinkinių kvartalų gyventojams. 

Gimnazijos treniruoklių aikštynas jau patraukė 

mažeikiškius – bet kas gali čia užeiti ir 

pasportuoti, pabendrauti, pagerinti savo fizinę 

būklę, savijautą ir, žinoma, nuotaiką. 
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Gerų atsiliepimų apie suteiktą galimybę 

pasitreniruoti naujame aikštyne gimnazija sulaukė 

iš socialinių partnerių: bėgikų klubo „5 kalnai“, 

futbolo klubo „Atmosfera“, Sporto mokyklos, 

Mažeikių senjorų, vadovaujami Birutės 

Paulauskienės, taip pat – iš gimnazijos mokinių ir 

jų tėvelių. 

Rugpjūčio 

14 d. 

 94-tosios abiturientų laidos brandos 

atestatų įteikimo šventė vyko rugpjūčio 

Lietuvos tūkstantmečio skvere, šalia 

gimnazijos ir rajono savivaldybės.  

 

Vilniuje vyko baigiamasis MEPA projekto 

seminaras. Mūsų gimnazija  ketvirtą kartą tapo – 

Europos Parlamento ambasadore. Bet, dėl Covid-

19,  kelionė į Strasbūrą nebuvo organizuojama.  

Mokytoja Silva Paulauskienė. 

 

Išrinktas 2020-ųjų metų Mažeikių 

Merkelio Račkausko gimnazijos 

GARBĖS GIMNAZISTAS - 

JUSTINAS VISKANTAS, 4B KL. 

  

Pristatyta virtuali nuotraukų paroda 

„Auksinės vasaros 

Palydi tave 

Į kelią, vedantį pirmyn...“ 

  

Rugsėjis Rugsėjo pirmoji Merkelio Račkausko 

gimnazijoje – saugiu atstumu 

Iš istorijos puslapių mus apsilankė 

Merkelis Račkauskas 

Kai suderinta kartografavimo tema ir saulėta 

diena, mokinių rankose gimsta Mažeikių 

senamiesčio žemėlapio fragmentai. Mokytojai 

Simona Lazdauskienė ir Dainius Stasys 

Literatūros pamoka 2a klasės 

mokiniams Mažeikių muziejuje. 

,,Kaip tarpusavyje susiję menas ir 

tikrovė, kūrėjas ir visuomenė?“ 

Mokytoja Rosita Giniotienė 

Paminėta Rugsėjo 23 – ioji – Lietuvos 

žydų genocido aukų atminimo diena.  

Gimnazijoje jau tapo tradicija šią dieną 

paminėti pravedant  netradicinę istorijos 

pamoką „Akistata su istorija“ . Dėl 

Covid–19 šiais metais pamoka nevyko 

žydų žudynių vietoje Pavenčiuose. 

Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja 

Stebėtas pirmokų adaptacijos periodas. Aptarti 

adaptacinio laikotarpio iššūkiai.  

Šis adaptacinis rugsėjis išskirtinis. Pirmų klasių 

gimnazistams viskas, kas buvo žinoma, dabar - 

nauja ir kitaip: ir mokykla, ir  klasė, ir susitarimai, 

ir pati mokymosi forma. Pirmokai turėjo 

mobilizuotis, nes dalis pamokų vyko gyvai (buvo 

kontaktinės), o dalis – nuotolinės, nes keli 
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Silva Paulauskienė mokytojai buvo saviizoliacijoje.  Visas ugdymo 

procesas yra atsakingas  vyksmas: mokytojas 

atsakingas už mokymosi veiklų organizavimą, o 

mokinys atsakingas už įsitraukimą į mokymosi 

procesą. Nebus gimnazisto noro, pastangų, nebus 

ir norimų rezultatų. Sudėtingas gali būti  ir vaiko 

emocinis gyvenimas. Šiuo laikotarpiu pirmokams 

(kaip ir kitų klasių gimnazistams) gali kilti daug ir 

įvairių, net prieštaringų jausmų: džiugesys, kad 

prasideda naujas gyvenimo etapas, ir baimė, kad 

galiu susirgti Covid -19; ryžtas įveikti sunkumus ir 

iššūkius bei nerimas ar įtampa dėl to,  kaip viskas 

bus. Rugsėjo mėnesį pirmokams teko įveikti tris 

adaptacijos rūšis.  

Bendroji adaptacija – Aš ir gimnazija santykis. 

Aplinka, mokomieji dalykai, mokytojai, 

susitarimai yra naujos gimnazistų patirtys. 

Pirmokams teko perprasti naujus mokytojus, 

laikytis naujų susitarimų ir pripažinti sau, kad 

didelė dalis atsakomybės už mokymosi sėkmes ir 

nesėkmes tenka jiems, o rezultatai priklausys nuo 

asmeninių pastangų. 

Asmeninė adaptacija – tai Aš ir Aš santykis, 

viskas apie vidinius konfliktus. Dažnam paaugliui 

būna sunku sutarti su savimi. Daug ir įvairių 

minčių jiems kyla dėl išvaizdos, dėl gebėjimų, dėl 

būdo bruožų, dėl prieštaringų jausmų, dėl 

nesugebėjimo pasirinkti ir nuspręsti. 

Socialinė adaptacija – tai Aš ir kiti santykis, viskas 

apie tarpasmeninius santykius. Paaugliui labai 

svarbu, kaip jis jaučiasi sociume. Santykiai yra 

labai dinamiški, permainingi. Bendraamžių 

pozicija draugas – ne draugas gali keistis kelis 
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kartus per mėnesį (ar dažniau). Paaugliui yra 

svarbu būti grupėje, priklausyti tam tikrai grupei. 

Draugai yra patys didžiausi autoritetai. Klasė, kaip 

kolektyvas, bei paauglio pozicija klasėje gali turėti 

didžiulės įtakos mokymosi motyvacijai, savijautai, 

asmeninei ūgčiai. 

Adaptacinį laikotarpį gimnazistai išgyveno 

skirtingai, nes jie visi yra skirtingos asmenybės: 

vieni jį įveikė lengvai ir neskausmingai, o kitiems 

tai buvo dar nepatirtų išbandymų metas. Pirmokų 

adaptacijos tyrimų rezultatai buvo pristatomi tėvų 

susirinkimuose.  

Visiems sėkmės linki gimnazijos psichologė 

Jūratė Pivariūnienė 

Įvyko pirmokų socializacijos savaitė.  

Tradiciškai Mokinių tarybos 

organizuojama pirmokų socializacijos 

savaitė įtraukė naujuosius mūsų 

gimnazistus į įvairias veiklas, 

skatinančias kuo greičiau apsiprasti 

antruose namuose.  Pirmokai patikrino 

savo klasės vienybę, įveikdami įvairias 

užduotis: apsirengti vienos spalvos 

drabužiais, įsikelti savo klasės 

nuotrauką į socialinius tinklus ir vykdyti 

balsavimo kampaniją, lavino protą bei 

gilino žinias, mankštino raumenis 

gryname ore, mokėsi pažinti mokytojus 

ir gimnazijos erdves.  

Manome, kad pirmokai greitai ir puikiai 

įsitraukė į mokyklos gyvenimą. Savaitė 

buvo pilna įsimintinų momentų ir naujų 

pažinčių. 

Nebūtina išradinėti dviratį... jį galima nupiešti. 

Dailės pamokų metu išradingai išnaudojamos 

Mažeikių senamiesčio erdvės. Dailės mokytoja 

Asta Milėškienė 
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MMRG mokinių taryba 

„Visos aistros geros, kol mes jas 

valdome; visos - pražūtingos, kai joms 

paklūstame,“- tokia pagrindinė V. 

Šekspyro dramų idėja. O kaip susieti 

AC/DC ir Adelės muziką su V.Šekspyro 

kūryba?   

Tai raiškiojo skaitymo pamoka 3a 

klasėje. Mokiniai pasirinkę deklamavo 

V. Šekspyro sonetus, Hamleto 

monologą ir turėjo paaiškinti pateiktus 

simbolius, siedami juos su renesanso 

epocha ir Didžiojo dramaturgo kūryba. 

Pateikti savo simbolį. Buvo labai 

įdomių įžvalgų. 

Vis tik V. Šekspyras geriausiai 

skambėjo originalo kalba. Kiek naujų 

talentų atsiskleidė...  

Lietuvių k. mokytoja Ona Kelpšienė 

  

Mokinių prezidento Edgarao Narkaus 

kadencijos metinis pranešimas 

Dėl saugumo reikalavimų prašėme 

kontaktiniame renginyje dalyvauti tik 

esamus gimnazistus ir mokytojus. 

Visiems kitiems norintiems stebėti 

renginį, buvo suteikta galimybė tai 

padaryti per tiesioginę ,,Facebook“ 

transliaciją gimnazijos oficialiame 

puslapyje. 

E. Narkus „Dėkoju Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijos bendruomenei už 

galimybę būti šios gimnazijos mokinių 

prezidentu. Dėkoju šeimai ir 

Europos kalbų dienos minėjimas nuotoliniu būdu. 

Užsienio kalbų pamokose paminėta Europos kalbų 

Diena. Klasių grupėse sinchroniniu ir 

asinchroniniu būdu vyko įvairios projektinės 

veiklos, konkursai, diskutuota apie užsienio kalbų 

mokėjimo svarbą. 

 



 

22 
 

geriausiems draugams, kurie padėjo, 

patarė ir buvo šalia visame mano 

prezidentavimo kelyje. O šiandien savo 

baigiamajame kadencijos pranešime 

apžvelgiau dvejus prezidentavimo 

metus. Šie metai man buvo vertingų 

patirčių metai, praplėtę mano pažinčių 

ratą, pasaulėžiūrą bei suvokimą apie 

įvairius dalykus. Mūsų visų istorijos 

skirtingos, bet tikslai buvo bendri. 

Ačiū! 

Vive la Račkauskas! 

Nuoširdžiai 

Edgaras“ 

Spalis  Tarptautinės Mokytojo dienos 

paminėjimas ir šventinis koncertas 

Modernaus šokio ansamblio Allegro nuotolinis 

dalyvavimas projekte (Ki)Toks „Be active“ 

 

2013 m. gimnazijos absolventė, 

šiuo metu gydytoja-rezidentė 

Kristina Ganzijeva susitiko su 

ketvirtokais, besimokančiais 

biologijos išplėstiniu kursu. Kalbėta 

apie studijas LSMU, apie profesijos 

pasirinkimą, gydytojo profesiją. 

Lapkritis  Lapkričio 6 dieną įvyko nuotolinė MMRG 

Humanitarų akademijos rudeninė sesija. Tikslas - 

gilintis į žmogaus paslaptis, kokius lobius atveria 

filosofija ir literatūra.  

KU filosofijos profesorius Gintautas Vyšniauskas 

vedė kritinio mąstymo keliu, kuris buvo ilgas – 

nuo antikos iki XX amžiaus – bei įtemptas.  Šį 

kelią galima apibendrinti sokratišku klausimu: „Ar 

tu nuoširdžiai tiki, kad visa tai tikra?“ Klausimų 

kėlimas, abejonė yra tiesos ieškojimo pagrindas 

(užstrigo vienas filosofo patarimas: klausykitės ne 

kas sako, bet ką sako). 

2 e klasės gimnazistai ir MEPA 

jaunesnieji ambasadoriai Deimantė 

Mirončikaitė ir Edgaras Narkus, 

šiandien turėjo galimybę nuotoliniu 

būdu pabendrauti su Europos 

Parlamento Briuselyje pareigūne 

Ringaile Razauskiene. Lektorė 

labai nuoširdžiai ir įdomiai 

gimnazistams pristatė EP veiklą, 

papasakojo, kaip Parlamentas dirba 

pandemijos sąlygomis, pasidalijo 

savo asmenine patirtimi, 
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KU literatūros daktaras docentas Marijus 

Šidlauskas kalbėjo apie tai, kas įdomu/ neįdomu 

literatūroje. Tik vienas iš galimų atsakymų: 

literatūra gal tada neįdomi, kai AŠ per daug 

susireikšminęs? Gera literatūra nepateikia receptų, 

ji kelia klausimus, skatina mąstyti, ugdo dvasią. 

Ateities susitikimams liko klausimai: kas yra gėrio 

ir blogio kriterijai? Ar jie kinta? Ar yra absoliutūs 

kriterijai? Ar yra absoliučios vertybės? 

(Besiklausant literatūrologo kilo mintis: VU 

filosofas profesorius A. Jokubaitis kalba apie 

vertybių tironiją - būtų verta jį išgirsti ) 

Dalyvavo didelis būrys mūsų jaunimo, prisijungė 

bičiuliai iš Gabijos gimnazijos, Sedos ir Viekšnių 

gimnazijų - 85 smalsūs  žmonės. Kasėme šulinius, 

iš kurių semsime Gyvenimą. 

supažindino gimnazistus su 

karjeros galimybėmis. Mokytoja 

Silva Paulauskienė #MEPALietuva 

Gimnazijos įkūrimo dienos 

paminėjimas. 

Mokyklos gimtadienis – toks pat, kaip ir 

kiekvieno mūsų. Kiek žmonių 

džiaugiasi, kad ji yra, kad buvo? 

Tikriausiai daug, nes į mūsų gimnaziją 

jie ateina ir po daugelio metų. 

Ne visi gimtadieniai būna tokie, kokių 

norėtume, ne visos mūsų suplanuotos 

asmeninės šventės pasiseka. Ir apie 

mokyklos sukaktis galime pasakyti tą 

patį. Ji atlaikė istorijos virsmus, 

sunkumus, permainas. Ir kiekvienąsyk 

nemažai mokinių iš jos išeidavo 

suvokdami savas galias, gebėjimus, 

talentus, o taip pat ir silpnybes, klaidas. 

Todėl ji ir yra MOKYKLA – nuolatinis 

MOTYVACINIAI KULTŪROS PAVELDO 

PAŽINIMO SEMINARAI JAUNIMUI 

VšĮ Kultūros paveldo akademija jau 3-čius metus 

siekia prisidėti prie paveldo aktualizavimo bei 

naujausių ir svarbiausių šiandieninių archeologijos 

mokslo pasiekimų viešinimo jaunimui, 

organizuojant išskirtinai jiems skirtą motyvacinių 

edukacinių (teorinių ir praktinių) seminarų ciklą.  

 2020 m. seminarų programose vyks teorinės 

paskaitos ir diskusijos su tyrėjais, praktiniai 

rekonstrukcinės-eksperimentinės archeologijos 

užsiėmimai bei pažintinės ekskursijos su 

archeologais tyrėjais. Šiais metais seminaras iš 

didžiųjų Lietuvos miestų keliauja į mažesniuosius. 

Susitikimuose dalyvaus Akmenės rajono 

gimnazistai, Suginčių pagrindinės mokyklos 

(Molėtų r.), Mažeikių Merkelio Račkausko ir kitų 

Per istorijos pamoką 1b klasės 

gimnazistai turėjo galimybę 

nuotoliniu būdu susitikti su mūsų 

buvusia gimnaziste Vaida Jonušyte. 

Vaida  dirba Lietuvos literatūros ir 

meno archyve ir dalyvavo 

ekspedicijose Australijoje, Naujoje 

Zelandijoje, Urugvajuje ir 

Argentinoje, kurių metu rinko 

medžiagą apie lietuvių 

bendruomenes šiose šalyse. Likome 

sužavėti Vaidos pasakojimu apie 

ekspediciją Urugvajuje. 

Sužinojome daug įdomybių: apie 

Pupelių krizę, apie tai, kodėl vieno 

Urugvajaus miesto gyventojai 

stebėjosi ten lietuvių pastatyta 

https://www.facebook.com/hashtag/mepalietuva?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVQhSQArnzy0ci7ZLWb6cB2cuKKosKWgLwhietCdUnwMcUqZtNlQ1ceyoBs2h0GdLXgHxDvhi7RvKnXeDUQ-BkYV4QHHnTRN_ewPVOp3tuYWALkUEJjKY5BBdu2owVzVeF26lN44KjbqA2bE1-VbhN9VQAYPUK409HBsc2sJCQ6glmBRW__0fSiTKKcwjGdz7U&__tn__=*NK-R
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procesas, nuolatinė kaita, nuolatinis 

iššūkis ir pasiektos pergalės 

džiaugsmas. O pergalės matuojamos 

mūsų pačių dideliais ir mažais 

atradimais. 

Čia mes vis geriau ir giliau pažįstame 

save – ne tik mokiniai, visi. Ir jei 

džiaugiamės, kad šitiek metų ją 

brangina mokinių ir mokytojų kartos, 

gimtadienio prasmė nesikeičia. 

Mieli gimnazijos bendruomenės nariai, 

su mokyklos gimtadieniu. Būkime tvirti 

ir atkaklūs. Tikėkime savimi, tikėkime 

ateitimi... 

Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė 

gimnazijų moksleiviai. 

 Susitikimuose su moksleiviais dalyvauja Lietuvos 

nacionalinio muziejaus mokslininkas dr. Povilas 

Blaževičius, pristatantis vaikystės pėdsakus 

archeologinėje medžiagoje, povandeninės 

archeologijos atstovė dr. Elena Pranckėnaitė 

pasakos, ką archeologai veikia po vandeniu, dr. 

Miglė Urbonaitė-Ubė pristatys naujausius 

Kukuliškių piliakalnio archeologinius tyrimus 

pajūryje ir kokios įdomybės ten atrandamos, o 

zooarcheologė dr. Giedrė Piličiauskienė atskleis, 

ką archeologams sako praeities gyvūnų liekanos ir 

kiti. Jaunimo žinias apie archeologiją sustiprins 

praktinė veikla, kurią įgyvendinti padės 

amatininkai-rekonstruktoriai, eksperimentinės 

archeologijos atstovai. Moksleivių laukia 

viduramžių odinių diržakrepšių gamybos 

(Martynas Švedas), XIV a. Valdovų rūmų auskarų 

gamybos (Daiva Jusiūtė-Tarailienė) ir 

knygrišystės praktiniai užsiėmimai.  

Įgyvendinus šias veiklas tikimasi jaunimo tarpe 

suaktyvinti domėjimąsi archeologijos mokslu ir 

archeologijos paveldo objektais, formuojant naują, 

patrauklų jų įvaizdį, atskleidžiant jų 

nevienalytiškumą, galimybes ir ateities tyrimų 

perspektyvas.  

2020 m. lapkričio 20 d. susitikime su archeologais 

dalyvauja Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos ir Mažeikių r. Židikų Marijos 

Pečkauskaitės gimnazijos moksleiviai. Susitikimo 

programa: 

9.50 val. Bronzos amžiaus pajūrio bendruomenės 

paslaptys. Dr. Miglė Urbonaitė-Ubė (Klaipėdos 

bažnyčia. Sužinojome, kad 

Urugvajuje  apie Lietuvą buvo 

suformuotas Rojaus žemės įvaizdis 

ir kodėl po daugelio metų į Lietuvą 

atvykusiems Urugvajaus 

lietuviams, Lietuva kėlė šoką. Ne 

vienam iš mūsų buvo naujiena, kiek 

tarpukario lietuviui kainavo kelionė 

į Urugvajų ir ar tikrai, ten atvykę 

lietuviai, rado puikų gyvenimą. 

Kaip nuostabu, kad mūsų buvę 

gimnazistai dalijasi tokia unikalia 

patirtimi. Mokytoja Silva 

Paulauskienė 
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universitetas); 

11 val. Archeologinio radinio kelias (radimas-

restauravimas-muziejus-ekspozicija). Sigita 

Venckūnienė (Lietuvos nacionalinis muziejus 

LDK Valdovų rūmai). 

PAŽINKIME LIETUVOS KULTŪROS 

PAVELDĄ KARTU! 

Projektą dalinai finansuoja: Kultūros paveldo 

departamentas prie Kultūros ministerijos. 

Virtuali mokinių darbų paroda „Su 

Tarptautine tolerancijos diena!“ 

Tolerancija - tai lyg gerumo srovė 

plaukianti pro mūsų gyvenimus. 

Tolerancijos prasmė yra suprasti ir 

gerbti visus žmones ir visai nesvarbu ar 

jis kitos tautybės, kitokios rasės, nes 

mes širdyje visi vienodi (1e kl.). 

Dorinio ugdymo mokytojos Simonos 

Lazdauskienės ir jos mokinių inicijuota 

virtuali, Tarptautinei tolerancijos dienai 

skirta plakatų paroda 

Išklausėme Lietuvos nacionalinio muziejaus LDK 

Valdovų rūmų muziejininkės Sigitos 

Venckūnienės paskaitą - "Archeologinio radinio 

kelias". Lauksime antrojo seminarų jaunimui 

etapo - praktinių edukacinių užsiėmimų... po to, 

kai baigsis karantinas... Mokytoja Silva 

Paulauskienė 

 

 

Mokytojas Algirdas Vilkas kartu su 

abituriente Jotaute Vasiliauskaite 

surengė tarpmokyklinę viktoriną 

pradinių klasių mokiniams apie 

Mažeikių rajono gamtos ir kultūros 

paveldo objektus. Viktorinoje dalyvavo 

ne tik pradinukai, bet jiems talkino ir jų 

mamos. Buvo smagu! 

Kartu su 62 mokyklom iš visos Europos, mūsų 

gimazijos MEPA jaunieji ambasadoriai lapkričio 

27 d. dalyvavo Euroscola Online.  

#MEPALietuva Mokytoja Silva Paulauskienė 

 

Virtuali Merkelio Račkausko 

gimnazijos fotografijos grupės mokinių 

darbų paroda. Mokytojas Raimondas 

Milėška 

Fizikos pamoka kitaip. Dalyvavome Europos 

Kvantinės savaitės, kurią organizavo KTU 

studentų mokslinė draugija, fizikos popietėje. 

Susidomėję stebėjome tiesioginę transliaciją 
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YouTube ,,Fizika kino filmuose”.  Mokytoja 

Vilma Riaukienė 

I-IV kl. mokinių, mokytojų ir 

gimnazijos administracijos forumai 

„Iššūkiai ir galimybės nuotolinio 

mokymosi metu“. 

Motyvaciniai kultūros paveldo pažinimo 

seminarai Merkelio Račkausko ir Židikų Marijos 

Pečkauskiatės gimnazijų mokiniams. Pirmoji šios 

dienos   Klaipėdos universiteto Dr. Miglės 

Urbonaitės-Ubės paskaita – „Bronzos amžiaus 

pajūrio bendruomenės paslaptys“. Mokytoja Silva 

Paulauskienė 

 

Gruodis  Virtualus 2d kl. mokinių sukurtas 

videokvietimas į sporto treniruotę „Kaip  

apšildome raumenis?“ 

Gražiausios Šv. Kalėdų eglutės rinkimai Prasidėjus LCC Atvirų Durų 

dienoms, šiandien mūsų 

gimnazistai turėjo unikalią 

galimybę dalyvauti dėstytojos Kate 

Petrikienė paskaitose apie 

tarpkultūrinius panašumus ir 

skirtumus bei Kalėdines tradicijas. 

Nuoširdžiai dėkojame LCC 

dėstytojai už nuoširdų bendravimą 

su mūsų abiturientais. Anglų k. 

mokytoja J. Žutienė 

 Virtuali trečiokų dailės darbų paroda. 

Mokytoja Asta Milėškienė 

Pilietiškumo pamoka „Pasitikėti negalima tikrinti. 

Kur dėtume kablelį?“ 

 Kas  yra melagienos ir ar visos jos vienodai 

pavojingos? Kodėl dalis žmonių lengvai patiki 

jiems specialiai transliuojamu melu ir leidžiasi jo 

paveikiami? Kaip atskirti tiesą nuo mito? Kaip 

ugdyti kritinį mąstymą ir visuomenės atsparumą 

dezinformacijai? 

Šiais  nūdienai itin aktualiais klausimais 1b klasės 

gimnazistai diskutavo su Europos Komisijos 

atstovybės Lietuvoje darbuotoju Luku Gyliu. Kaip 

teigė pamokos svečias, mes visi mokame filtruoti 
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kavą, bet  dažnai negebame filtruoti naujienų, 

leidžiamės klaidinami ir dažnai patys tampame 

netikros informacijos skleidėjais. Pranešėjas labai 

aiškiai ir detaliai paaiškino gimnazistams kaip 

kritiškai vertinti mus pasiekiančią informaciją, į ką 

būtina atkreipti dėmesį norint nustatyti 

informacijos patikimumą. Pilietinio ugdymo 

mokytoja Silva Paulauskienė 

#MEPALietuva 

 Inicijuojama Laiškų diena. Kiekvienam 

priimtina laiško forma kvietėme 

nudžiuginti draugą, kolegą, mokytoją, 

mokinį, giminaitį, kaimyną ar 

pažįstamą. Laikas stabtelėti, įsiklausyti, 

įvertinti, galbūt atsiprašyti, padėkoti... 

Tarptautinis knygų skirtukų mainų projektas 2020 

 Spalio mėnesį įsitraukėme į Tarptautinės 

mokyklų bibliotekų asociacijos (IASL) 

organizuojamą popierinių knygų skirtukų mainų 

projektą, kuriame dalyvauja mokiniai iš 

įvairiausių pasaulio šalių. 

 Šių metų tema: „Skaitymas – vienas iš kelių į 

sveikatą ir gerovę“. Buvo kviečiama susimąstyti 

apie knygų, skaitymo, mokyklų bibliotekų bei 

geros savijautos ryšį. Projekte dalyvavo dailės ir 

technologijų mokytoja Asta Milėškienė ir jos 3 kl. 

A kurso gimnazistai. 

Projekto partneriai iš Tolna Megyei SZC 

Esterházy Miklós profesinės mokyklos, esančios 

pietų Vengrijoje. Karantinas pristabdė šį projektą - 

pasikeisti popieriniais skirtukais dar nepavyko, 

tačiau jau galime pasidžiaugti mūsų gimnazistų 

sukurtų knygų skirtukų vaizdu.  Gimnazijos 

bibliotekos vedėja Vilija Statkutė 

 

 Šiais metais vietoje amatų mugės - 

gerumo akcija. Dovanojome rankų 

darbo gaminius Plinkšių senelių globos 

namų gyventojams. 

Dėkojame 2d kl. gimnazistėms Evelinai 

Gruodžio 16 d. Baltarusijos opozicijai, kurią 

atstovauja protestuotojai prieš neteisėto prezidento 

Aliaksandro Lukašenkos režimą ir opozicinio 

judėjimo lyderiai: Sviatlana Cichanouskaja, 

Sviatlana Aleksijevič, Maryja Kalesnikava ir kiti,  
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Leščinskaitei ir Skaistei Želvytei už 

padarytą krepšelį ir žvakidę. 

Linkėjimai iš Plinkšių visai mūsų 

bendruomenei. 

Šv. Kalėdos - šiltai bendrystei. 

Technologijų mokytoja Sigrida 

Norvaišienė 

įteikiama disidento Andrejaus Sacharovo vardu 

pavadinta premija.  

Gimnazijos MEPA jaunieji ambasadoriai 

prisijungė  ir stebėjo nuotolinę  jaunimo diskusiją 

su 2020 m. Sacharovo premijos laureatais. 

Mokytoja Silva Paulauskienė 

 #MEPALietuva 

  Gruodžio 18 dieną įvyko trečioji (žiemos) 

Humanitarų akademijos sesija. Ši sesija buvo 

skirta kalbai – bendravimo įrankiui; kalbai – 

prasmės, mąstymo, psichologijos šaltiniui/ kodui; 

užrašytai kalbai (raštui) – informacijos 

išsaugojimo ir perdavimo priemonei, bet, dar 

svarbiau, pokyčių visuomenėse lėmėjai. 

Klaipėdos universiteto daktarė Dalia Jakulytė 

kalbėjo apie kalbą iš kalbininkų pozicijos: „Kalba 

apie kalbą: žodžių istorijos“, o profesorius 

Gintautas Vyšniauskas – iš filosofo, į kalbą/ raštą 

žvelgiančio iš istorinės visuomenės raidos 

perspektyvos: „Gutenbergo ir Liuterio nuopelnai 

lietuvių kalbai“. 

Lietuvių k. mokytoja Virginija Aurylaitė 

 

 Gimnazijos šiuolaikinių šokių 

ansamblis „Allegro“ bei šokio mokytoja 

Rasa Langė pasveikino bendruomenę su 

artėjančiomis šventėmis ir pasidalino 

kolektyvo koncertinio gyvenimo 

prisiminimų albumu. 

  

 Klasių iniciatyva – kalėdinio videofilmo 

– sveikinimo bendruomenei, kūrimas. 

Dėkojame visoms klasėms ir jų 

kuratoriams už išradingumą, 

kūrybiškumą ir nuoširdumą. 

  



 

29 
 

 Antrokų technologijų darbų virtuali 

paroda – sveikinimas.  

Mokytoja Sigrida Norvaišienė 

Klasių bendruomenių projektas „Diena su antrąja 

šeima{ 

 

 Sukurtas Video filmas „Saulę neša 

žmonės“ .  

Šventinis kreipimas į gimnazijos 

bendruomenę  –  

ŠVIESA – tai žinios, kurias mes 

gebame perduoti kitiems. 

ŠVIESA – tai siekis iš to, ką sužinojai,  

suformuluoti daugybę naujų klausimų. 

ŠVIESA – tai artimųjų palaikymas, 

džiaugsmas dėl mažiausios pergalės. 

ŠVIESA – tai bendras tikslas, 

suvienytos pastangos, išbandymai ir 

sėkme,  ir nesėkme. Draugai, kolegos, 

vienminčiai. Moderni mokykla. 

Mes visa tai jau turime arba to siekiame, 

vadinasi, esame ŠVIESOS kelyje. 

  

 


