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    Cognosce te ipsum (Cicéro) 

 

Apie dienos vertę... 
Dar prieš dešimtmetį į klausimą, kokia diena yra gera, būčiau atsakiusi: ta, kuri atneša gerą naujieną, lemia 

susitikimą su geru ar įdomiu žmogumi, džiugina užbaigus svarbų darbą. Dabar  atsakyčiau: ta, kuri neatneša 

nieko blogo. 
Matyt, pasikeičiau. Laikui bėgant, pasikeitė ir mano požiūris į kai kuriuos dalykus. O gal pastarųjų metų 

išbandymai, kurie teko daugeliui mūsų, leido suprasti, kaip gerai mes gyvename, kai dideli rūpesčiai ir 

sukrėtimai aplenkia mūsų namus, mūsų kasdienį gyvenimą. 
Kad geriau suprastumėte, ką noriu pasakyti, palinkėti, pasitelksiu matematiką. Įsivaizduokime savo 

gyvenimą ir savo požiūrį į jį kaip Dekarto koordinačių sistemą: vertikalioji y ašis – ordinatė, horizontalioji x 

– abscisė. Susikerta jos neutralioje vietoje – ties nuliu. Prisimenate, kad žemyn ir į kairę nuo nulinio taško 

skaičiai bus neigiami, aukštyn ir į dešinę – teigiami? 
Tegul mūsų gyvenimas ir mūsų dienos 2022– aisiais juda bent jau neutralia, nuline tiese. Ir tik teigiama linkme. Jei dažnai 

gręžiosimės atgal ir matysime buvusį negatyvą, bus sunku eiti. Jei būsime neatsargūs ir nuslysime žemyn, „į minusą“, taip pat nieko 

gero. Bet sukaupus jėgas iš jo galima pakilti.  
O štai į dešinę ir į viršų – pats geriausias gyvenimo grafikas. Mūsų judėjimo ir mąstymo grafikas. Nesakau, kad reikia laikytis 

nepajudinamo pozityvo, galvoti, kad esi laimės kūdikis arba spjauti į galimus pavojus. Manau, reikia tiesiog jausti kryptį, kuri mus 

palaikys. Žmones, kurie mums padės. Darbus, kurie mums teiks malonumą. Iššūkius, kurie mokys naujų dalykų, vadinasi, tobulėsime.  
Mes visi esame toje pačioje plokštumoje – mus vienija darbai, kolegiški santykiai, rūpinimasis vienas kitu. Atrodytų, nėra nieko, kas 
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turėtų skirti arba vesti kita kryptimi. 
Yra dalykų, kurių negalima pakeisti, su jais susiduriame kiekvienas ir kažkaip išgyvename, prisitaikome. Bet yra labai daug dalykų, 

kurie priklauso nuo mūsų jėgų, žinių, požiūrio, pasiryžimo ir pasitikėjimo. Pastebėkime juos, pasirinkime kryptį ir judėkime.  
Ir būkime laimingi – laimingesni nei vakar. Ir tvirtesni – supratę, kad už kiekvieną gyvenimo dieną galime padėkoti būtent sau.  

Asta Žukauskienė, gimnazijos direktorė 
 

Projektas „SEB Ambasadorių programa moksleiviams“. 

 2b klasės gimnazistai Radvilė Riaukaitė ir Edvinas 

Ivanovas tapo mūsų regiono ambasadoriais. Jų mentoriai – 

Laura Dičiūnė, SEB banko lizingo projektų vadybininkė ir 

Arvydas Kalnelis, SEB banko Šiaulių ir Klaipėdos regiono 

vadovas. 

Su mentoriais ir SEB banko atstovais bendravome karjeros 

planavimo klausimais. Sausio 12 d. mūsų laukia paskaita 

,,Naujų metų biudžeto planavimas“. Paskaitą klausys 

jaunieji ambasadoriai iš LT, LV, EST ir S. Čia prireiks 

puikių anglų kalbos žinių. Už jas dėkojame anglų kalbos 

mokytojai Loretai Giniotienei. O tada žinių sklaida! Kurie 

domisi šiomis temomis, Radvilė, Edvinas ir aš, pakviesime į 

paskaitą mūsų gimnazijoje. 

Rima Meldaikienė, ekonomikos ir verslumo mokytoja  

 

Matematikų išvyka į olimpiadą Šiauliuose 

3-4 kl. mokiniai, mėgstantys matematiką, vyko į Šiaurės Lietuvos 

11-12 klasių moksleivių matematikos olimpiadą Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijoje. Taip pat susipažinome su 

didžiausia Lietuvos knyga, aplankėme centų muziejų universitete, 

grįždami pasivaikščiojome pėsčiųjų tiltu Kuršėnuose.  

Albina Jasinskaitė, matematikos mokytoja  

 

Sveikiname protmūšių komandą! 

Merkelio Račkausko gimnazijos mokiniai nuo lapkričio 25 d. 

kiekvieną ketvirtadienį dalyvauja ir gimnazijos vardą garsina jau 

10-ojo Gabijos gimnazijoje rengiamų protmūšių sezono 

žaidimuose. Komandą subūrė ir dalyvavimą inicijavo jos 

kapitonas 2b klasės mokinys Rokas Slančiauskas. Komanda, kurią 

sudaro: 2b klasės mokiniai Dovydas Čiuta, Lukas Buinickas, 

Austėja Milevičiūtė, Rokas Slančiauskas, 2a klasės mokinė 

Konstancija Kėvišaitė, 1b klasės mokinys Joris Šarpnickas, o 

pusfinalyje dar ir 3e klasės mokinė Brigita Bertulytė, nuo pat 

pirmojo protmūšio žaidimo išlaikė aukštas pozicijas. Sausio 13-

osios popietę komandos nariai įveikė svarbų etapą – pusfinalį, po 

kurio laukia finalinis žaidimas. Linkime sėkmės komandai finale! 

Puiki draugystė apjungė Merkelio Račkausko 

gimnazistus ir  lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikus 
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GIMNAZISTŲ IR MOKYTOJŲ IŠVYKA Į ERASMUS+ PROJEKTINĮ SUSITIKIMĄ TURKIJOJE  
 

 
Sausio 17 – 21 dienomis Erasmus+ KA229 projekto „Sugrįžimas 

prie bendražmogiškųjų vertybių Europos tautų literatūroje“ 

trečiasis mobilumas įvyko Ankaroje, Turkijoje. Projekto 

komandos iš Latvijos, Ispanijos (nuotoliniu būdu), Lietuvos ir 

Turkijos prieš prasidedant tarptautiniam susitikimui skaito tos 

šalies, kurioje vyks mobilumas, literatūrą (Ömer Seyfettin, 

Mevlana Mesnevi), studijuoja to krašto geografiją, istoriją ir 

kultūrą. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokinių ir 

komanda vykdė įdomiai ir produktyviai organizuotas projekto 

veiklas, džiaugėsi patirtimis bei žiniomis apie mažai pažįstamą 

turkų kultūrą, sužinojo apie tenykštį gyvenimo būdą praeityje ir 

dabar. Nors SEHIT OMER HALISDEMIR ANADOLU IMAM 

HATIP LISESI mokykla Ankaroje mokiniams pamokų metu 

neleidžia naudotis skaitmeniniais įrankiais, mūsų vizito metu 

visose projekto vykdymo veiklose sėkmingai integravo IT 

platformas ir įrankius vizualizacijai bei garso efektams kurti. 

Visi susitikimo metu lankyti objektai buvo glaudžiai susiję su 

projekto tema ir turkų kultūra. Aplankyta Ankaros nacionalinė 

biblioteka, mečetė prezidentūros komplekse, tarptautinė 

Muhammed Hamidullah profesinė – religinė mokykla, kurioje 

susipažinome su studentais iš Afganistano, Burkina Faso bei 

Irano. Jie, būdami 15 metų, paliko savo gimtuosius namus 

išvyko ieškoti geresnių ateities perspektyvų Turkijoje. Didelį 

įspūdį visiems paliko Atatürk mauzoliejus ir visas istorinis to 

meto bei jo didvyrio paveldas, įkurtas didingame muziejuje.  

 

 

Aplankytas Mehmet Akif Ersoy turkų neapčiuopiamo kultūrinio 

paveldo muziejus, kuriame susipažinome su populiariu visame 

pasaulyje praeities pirklių – amatininkų miesteliu. Konijoje, 

garsėjančioje senoviniais islamo mokymo centrais bei mečečių 

gausa, aplankėme Mevlanos muziejų, susipažinome su šio 

žymaus islamo filosofo kultūriniu palikimu, stebėjome Sema 

(dervišų) pasirodymą – ritualą. Šeimyniniame restorane, 

gaminančiame klausėmės baklavos gamybos proceso subtilybių 

bei ragavome šį nepaprastai gardų desertą, kuris garsina turkų 

virtuvę. 

Veiklų įvairovė mokykloje taip pat visus skatino pažinti šį 

kraštą, literatūrą bei, žinoma, jų puoselėjamas vertybes. 

Susitikimas prasidėjo šeimininkų koncertine programa, kurioje 

buvo gausu kultūrinių elementų. Vyko turkų kalbos, geografijos 

bei istorijos pamokos. Mokiniai ir mokytojai susipažino su 

istoriniu skaitytų knygų kontekstu, Nearpod programos pagalba 

nagrinėjo vieną iš skaitytų kūrinių bei jame vaizduojamas 

vertybes. Kitų skaitytų kūrinių analizei buvo pasirinktas 

„Skaitymo rato“ metodas (mokiniai ieškojo pagrindinės minties, 

pasakojo kūrinio santrauką, surastas vertybes interpretavo 

siedami su kultūrine, asmenine patirtimi). Džiugu buvo 

susipažinti su turkų mokinių kuriamu šešėlių teatru bei patiems 

pasigaminti šešėlių teatro lėles. Jų gamybai įprastai naudojami 

natūralūs komponentai – gyvūno oda, iš augalų išgaunamos 

spalvos, vanduo, šiluma ir kūrybiškumas. Šešėlių teatro kūrinį 

papuošė nacionaliniu instrumentu atliekama melodija. Turkų 

mokinių atlikti vaidinimai iš Ömer Seyfettin apsakymų “The 

Currycomb” (Arklių šukos) ir “The Oath” (Priesaika) sužavėjo 

projekto dalyvius tiek teatrališkumu, įtaigumu, tiek ir gražia 

scenografija. Piešimas ant vandens “Water marbling” technika 

nukėlė mus į žaismingą vaikystę. Daug emocijų sukėlė 

supažindinimas su tradicinio "Çiğ Köfte” patiekalo gamyba. Šio 

patiekalo ragavimas kai kuriems dalyviams kėlė iššūkių jį 

ragaujant, ypač tiems, kurie nemėgsta aštraus maisto. Na, o 

šeimininkams buvo pramoga, ar išdrįsime jį paragauti – buvome 

akylai stebimi. Trečiąjį projekto susitikimą užbaigėme 

interaktyviu žaidimu “Kaip gerai pažįsti Turkiją” pagal pasaulinį 

TV projektą “Who Wants 500 Billion?” 

„Savaitė Turkijoje buvo nuostabi, kupina įspūdžių, nuotykių. Turėjau galimybę pažinti turkų gyvenimą, religiją iš arčiau, taip pat 

paragauti įvairiausių patiekalų. Sužavėjo kultūros atskleidimas, istorijos apie turkų praeities ir dabarties gyvenimą. Didžiausią ir 

geriausią įspūdį paliko vietinių žmonių šiltas bendravimas.“ – pasakoja Neda Drungytė (1e kl.). 
 

„Visą vizitą vertinčiau puikiai, nes visos veiklos buvo įdomios, įtraukiančios. Aptarinėjamos knygos ir autoriai buvo taip pat įdomūs. 

Projektu likau patenkintas, nes viskas: veiklos, kompanija ir t.t. patiko.“ – teigia Mantas Daubaris (3e kl.) 

 

„Praėjusi savaitė Turkijos sostinėje Ankaroje paliko neišdildomą įspūdį visai lietuvių komandai. Erasmus + projektas „Sugrįžimas 

prie bendražmogiškųjų vertybių Europos tautų literatūroje“ - puiki galimybė susipažinti su šalies kultūra, papročiais, maistu. Ko gero 

didžiausią įspūdį paliko turkų svetingumas, noras padėti ir bendrauti, supažindinti užsieniečius su savo šalimi, religija. Buvo  

aplankyta be galo daug kultūrinio paveldo, kuris taip paliko didžiulį įspūdį. Visos savaitės metu sustiprinome ryšį ne tik su  projekto 

organizatoriais turkais, tačiau ir svečiais, mūsų kaimynais latviais. Su nekantrumu laukiame kito susitikimo Rygoje!“ – džiaugiasi 

Kristupas Svirskas (3e kl.) 
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„Turkijoje praleistos dienos leido pažinti turkų kultūrą, papročius, maistą ir kalbą. Puikios veiklos, kitokia kultūra bei laikas su turkais 

draugais, buvusiais Lietuvoje ir dabar dirbusiais projekte, vizitą Turkijos sostinėje Ankaroje pavertė įsimintina kelione.“ – dalijasi 

prisiminimais Jonas Švažas (3e kl.) 

 

„Savaitė, praleista Turkijoje su Erasmus+ projektu, praturtino mane žiniomis bei patirtimis. Projekto tikslas - gilintis į vertybes, 

glūdinčias įvairių kultūrų kūriniuose, jas analizuoti ir suprasti. Taigi susipažindama su turkų literatūra, tokiu filosofu kaip Mevlana, 

sužinojau, kokios pagrindinės vertybės yra aukštinamos turkų kūriniuose ir taip praplėčiau savo akiratį. Taip pat šio projekto metu 

pamačiau, kokie galime būti skirtingi ir įdomūs dėl savo kultūros, religijos bei tradicijų, bet tai nereiškia, jog negalime pasimokyti 

vienas iš kito, mėgautis naujai užmegzta draugyste.“– apibendrina Aistė Usorytė (3e kl.) 

 

Irena Urbonienė, projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja  

 

TREČIOJI HUMANITARŲ AKADEMIJOS SESIJA 

 

 
 

Sausio 27 dieną mūsų gimnazijoje įvyko trečioji šiais mokslo 

metais Humanitarų akademijos sesija. Akademija keičia savo 

veikimo koncepciją: viena sesija – vienas akademikas (viena 

paskaita) ir būtinai pokalbis po paskaitos, be to, atėjo laikas 

akademijos studentams imtis iniciatyvos ir veiklos, nebūti vien 

tik pasyviais klausytojais (jau turim idėjų!). To negalėjome 

padaryti praėjusiais mokslo metais, nes vyko tik nuotolinės 

paskaitos ir po jų improvizuotos diskusijos, kai dauguma dalyvių 

klausydavo „pasislėpę“ už beveidžio ekrano. Dabar, nors ir daug 

ribojimų, turime galimybę matyti pašnekovo akis ir emocijas, 

todėl pokalbis lengvesnis, gyvesnis – po nuotolinio laikotarpio 

suvokiame tokio bendravimo vertę.  
 

Šios sesijos akademikė - VDU Filosofijos katedros profesorė, 

Lietuvos kultūros tyrimo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja 

Tatjana Aleknienė. Jos paskaitos tema – „Platono dialogų 

Sokratas „Žinau, kad nieko nežinau“?“. Profesorė paskaitą 

pradėjo nuo priminimo, kad Merkelis Račkauskas – klasikas (taip 

vadinami žmonės, studijavę senąsias - graikų ir lotynų – kalbas), 

pirmasis į lietuvių kalbą išvertęs Platono dialogus. Reikšmingas 

faktas kiekvienos tautos kultūrai – galėjimas skaityti pamatinius 

Vakarų civilizacijos (ir ne tik Vakarų) tekstus. Be to, lektorė 

priminė, kad dar labai mažai svarbių tekstų išversta į lietuvių 

kalbą – laukia daug darbo, tik maža galinčių jį atlikti. 

Klausydamasi profesorės, prisiminiau Mikalojų Daukšą, kuris dar 

XVI amžiaus pabaigoje priekaištavo sulenkėjusiai bajorijai, 

„paniekinusiai ir apleidusiai“ savo kalbą, ir sakė, kad tautos, 

gerbiančios save, privalo puoselėti gimtąją kalbą, „versti knygas 

iš kitų kalbų į savas“.  

Jaunimo refleksijos po paskaitos: 

Goda Kunikaitė, IVa 

„Noriu padėkoti už šiandien vykusią paskaitą. Kaip gerbiama 

profesorė Tatjana Aleknienė nuostabiai įvardijo, ačiū už puotą! 

Tema buvo itin aktuali, per trumputę valandėlę daugiau sužinojau 

ne tik apie savo gimnazijos įkūrėją, bet ir graikų filosofiją. 

Platonu ir Sokratu bei jų idėjomis yra tekę domėtis ir anksčiau, 

tad gera buvo pagilinti savo žinias ir įsikvėpti noru tai nagrinėti 

daugiau. Grįžusi namo išsitraukiau storą filosofijos knygą – 

skaitysiu. Ačiū už priminimą, kad šių didžiųjų filosofų idėjos 

mūsų visada laukia lentynose.“ 

 

Reda Šilėnaitė, IVb 

„Pirma mintis – nežinau, nuo ko pradėti rašyti. Tačiau įdomu tai, 

kad pats žodis „nežinau”, pagal Sokratą, nėra tokia jau ir pabaisa, 

kurios turėtume vengti ir nuo jos slapstytis. Kad kai nežinai ir 

nemanai, kad žinai - savęs neapgaudinėji ir nesukuri žinojimo 

iliuzijos. Tačiau kas tas žinojimas be nuolatinio ieškojimo? Kaip 

ir dėstytoja teigė, kad žmogaus prigimtis yra dinamiška - jeigu 

neini į priekį, tai eini atgal. Nėra nieko absoliutaus ir nekintančio. 

Todėl ir svarbu nuolat „išjudinti” mąstymą keliant klausimus ar 

reflektuojant išgirstą turinį. Taip pat svarbu žmogui pažinti save, 

išsiaiškinti, kas jam yra gera, gražu ir teisinga, nes „kai žmogus 

žino - jo sieloje negali būti konfliktų”. Paskaitoje buvo pateiktos 

raštų ištraukos, kurias galima dar kartą (ir dar kartą) peržvelgti ir 

apsvarstyti. 

Pristatymas buvo 

nuoširdus, 

sklandus ir, aišku, 

informatyvus.  

Lauksiu kitų 

humanitarų 

paskaitų!“ 

 

 

 

 

 

 

Nukelta į 8 puslapį
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SVEIKINAME OLIMPIADŲ, KONKURSŲ LAIMĖTOJUS 

Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“.  

2a klasės mokinė Aida 

Drazdauskaitė tapo konkurso 

laureate 15-18 m. amžiaus grupėje. 

Darbo pavadinimas – „Visi 

trokštame laisvės“. Gimnazistė 

apdovanota Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro 

laureato diplomu ir dovana. 

Iš konkursui atsiųstų darbų išrinkti 60 geriausių, kurie eksponuojami 

Lietuvos Respublikos Seime iki sausio 20 d. Tarp jų – keturi mūsų 

gimnazistų darbai: 

Aida Drazdauskaitė 2a kl., darbas – „Visi trokštame laisvės“;  

Sophie Regina Mary Grieve, 2a kl., darbas – „Raudona spalva – tai 

kraujas“;  

Julita Grubliauskaitė, 2f kl., darbas – „Laisvė tolerancijai“;  

Aušrinė Kuprytė, 2a kl., darbas – „Mamos krūtinė augino“;  

 

Džiaugiamės mokinių kūrybiškumu. Dėkojame dailės mokytojai 

Astai Milėškienei 

 

Mokyklinė istorijos olimpiada 

1 klasė: 

I vieta – Lukas Janušas, 1e 

II vieta -Aistė Eičinaitė, 1e 

III vieta – Elijas Bodendorf, 1e; Žygimantas Pudžiuvis, 1d; 

Kotryna Kalinauskaitė, 1b 

2 klasė: 

I vieta – Rokas Slančiauskas, 2b, 

II vieta – Konstancija Kėvišaitė, 2a 

III vieta – Matas Šulcas, 2c; Skaistė Pukelytė, 2f 

3 klasė: 

I vieta – Lėja Kinčinaitė, 3e 

II vieta – Beatričė Žutaitė, 3e 

III vieta – Viltė Kuršinskytė, 3c 

4 klasė: 

I vieta – Rugilė Kriaučiūnaitė, 4a 

II vieta – Gabrielė Niūniavaitė, 4b; Viltė Radzytė, 4a 

III vieta – Eimantas Končius, 4c; Urtė Balsytė, 4d 

Istorijos mokytojos Silva Paulauskienė, Irena Tiškienė, Rima 

Meldaikienė. 

Gimnazijos vokaliniai ansambliai INCANTO ir BROS aukščiausiais 

balais įveikė rajoninį Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkurso „Dainų dainelė“ etapą. Mokytojai Natalija Dapšienė ir 

Laimonas Terasius. 

 

 

 

 

 

Rajoninė 3 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada 

I vieta – Vaitkus Nedas, 3c 

III vieta – Leščinskaitė Evelina, 3d 

III vieta – Šarmanauskas Nedas, 3e 

III vieta – Žutaitė Beatričė, 3e 

Mokytoja Rita Meškienė 

III vieta – Vaseris Gustas, 3a 

Mokytoja Irena Urbonienė 

Mokytojos Rita Meškienė, Irena Urbonienė.  

 

Nedas Vaitkus dalyvaus respublikinėje olimpiadoje. 
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SVEIKINAME OLIMPIADŲ, KONKURSŲ LAIMĖTOJUS 
 

 

Rajoninė chemijos olimpiada 

I klasė: 

Žygimantas Pudžiuvis (Id) – I vieta (mokyt. A. Čekytė) 

Aistė Eičinaitė (Ie) – III vieta (mokyt. A. Čekytė) 

Lukas Janušas (Ie) – III vieta (mokyt. A. Čekytė) 

Auksė Šimkutė (Ie) – III vieta (mokyt. A. Čekytė) 

II klasė: 

Austėja Milevičiūtė (IIb) – I vieta (mokyt. A. Daubarienė) 

Viktorija Norkutė (IIa) – II vieta (mokyt. A. Daubarienė) 

Konstancija Kėvišaitė (IIa) – III vieta (mokyt. A. 

Daubarienė) 

III klasė: 

Kristupas Svirskas (IIIe) – I vieta (mokyt. A. Čekytė) 

Jorūnė Dimaitė (IIIe) – II vieta (mokyt. A. Čekytė) 

Vaiva Margelytė (IIIe) – III vieta (mokyt. A. Čekytė) 

IV klasė: 

Edgaras Gaižauskis (IVb) – I vieta (mokyt. A. Daubarienė) 

Eglė Žulpaitė (IVa) – II vieta (mokyt. A. Daubarienė) 

Rugilė Šimkutė (IVa) – III vieta (mokyt. A. Daubarienė) 

Martynas Valys (IVb) – III vieta (mokyt. A. Daubarienė) 

  
 

Žygimantas Pudžiuvis pakviestas į respublikinį olimpiados etapą. 

 

Filologų konkurso laureatės 

Sausio 20 dieną vyko LIV jaunųjų filologų rajoninis 

konkursas. Mūsų gimnazijai puikiai atstovavo trys mokinės 

su savo filologiniais darbais. 

Goda Kunaikaitė, IV a klasės mokinė, pristatė komisijai gana 

didelės apimties literatūros mokslo ir kritikos rašinį 

„Saviugdos principai Vytauto Mačernio laiškuose“, Aida 

Drazdauskaitė, IIa klasės mokinė, grožinio teksto vertimą iš 

vokiečių kalbos Hanso Pėterio Richterio novelės 

„Frydrichas“ ištrauką, Ib klasės gimnazistė Gabija Okeana 

Griciūtė parengė nuotaikingą Angelos Sommer – Bodenburg 

vertimą iš vokiškos knygelės jaunimui „Antonas ir mažasis 

vampyriukas“ . 

Mokines konsultavo vokiečių kalbos mokytoja Loreta 

Končiuvienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Sonata 

Chriščinavičienė ir Ona Kelpšienė. 

 

 

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“.  

Mūsų gimnazijai atstovavo 26 pirmokai, 12 antrokų, 14 trečiokų ir 7 

ketvirtokai. 

Į antrą turą pakviesti devyni gimnazistai, surinkę daugiausiai balų I 

ture: Gintarė Jonaitytė 1b, Eitvydas Jurdonas 1b, Aistė Jonaitytė 1b, 

Žygimantas Pudžiuvis 1d, Matas Voveris 2a, Lukas Šilinskas 4b, 

Gedmantas Šilinskas 4e, Simona Gerikaite 4a ir Lukas Petkevičius 

4b. 

Dėkojame visiems už dalyvavimą I etape. Linkime gimnazistams 

sėkmės II etape. 

Mokytoja Sigutė Mackevičienė. 

 

 

 

Laimėtos tinklinio varžybos 4x4 

Po atkaklios kovos pergalės rezultatų 2:1, šventė „Gigachadai“ ir 

„10% potencialo“ komandos. Mokytoja Rasa Akučkaitė 
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BIBLIOTEKININKŲ SKILTIS 
Ramius žiemos vakarus siūlome praleisti skaitant naujai pasirodžiusias knygas. 

D. Klein „Kelionės su Epikūru“ – tai šmaikšti, intelektuali kelionių knyga, kuri kartu yra ir savotiškas filosofijos 

istorijos pristatymas. Autorius sujungia Epikūro, Kanto, Montenio ir kitų filosofų mintis su kelionės epizodais. Šį kartą 

knygą pirmasis perskaitė Ernestas Skališius, 1d klasės mokinys, tad susipažinkime su jo nuomone. 

Antrasis kūrinys – Tess Gerritsen bauginantis romanas „Dvynės“, kuriame autorė nyra į gilų žmogžudysčių ir 

manijos šulinį bei sukuria beveik apčiuopiamą įtampos ir nežinios atmosferą, galop ūmiai atskleisdama pritrenkiančią ir 

nelauktą atomazgą. Rašytojas Stephenas Kingas yra teisingai pasakęs: „Jeigu dar niekad nesate skaitę Tess Gerritsen, 

pirmą kartą pirkdami jos romaną, numatykite išlaidas ir už elektrą, nes, vaikeli, akių nesudėsite visą naktį.“  

 

Ernestas: Dažnam  filosofija 

atrodo sudėtinga ir nuobodi, 

mažai kas žino, kaip pradėti 

savo kelionę po filosofijos 

labirintus. Perskaičiau V. 

Čerčilio nuomonę apie 

filosofijos mokslą ir 

nusprendžiau pats šia sritimi 

pasidomėti. Pastebėjęs, kad 

mokyklos biblioteka įsigijo 

naujų knygų, nuskubėjau ieškoti D. Klein „Kelionių su 

Epikūru“. 

Autorius šioje knygoje labai daug dėmesio skiria antikos 

filosofo  Epikūro įžvalgoms, jo gyvenimui. D.Klein 

dalinasi savo mintimis apie laimę, kritikuoja šiuolaikinį 

visuomenės požiūrį į senatvę. Teigia, kad tai pats 

vertingiausias gyvenimo etapas. Šioje knygoje yra paminėti 

ir trumpai aprašyti  traktatai, įvairūs veikalai. „Kelionės su 

Epikūru“ supažindina skaitytoją su skirtingomis filosofijos 

mokslo rūšimis.  

Ši knyga gali tapti jūsų vedliu ir pirmuoju mokytoju, 

kuris supažindins su filosofijos mokslo pagrindais. Šiuo 

metu skaitau Platono veikalą „Valstybė“, planuoju 

perskaityti Sokrato „Politiką“. Apie Platono knygą ir 

sužinojau iš „Kelionių su Epikūru“ autoriaus.  

Man labai patiko tai,  kaip Danielius Klein sugeba į savo 

romaną šmaikščiai įterpti istorines temas, savo gyvenimo 

istorijas, patirtus nuotykius Graikijoje. Buvo labai smagu 

skaityti šią filosofinę knygą, pagardintą antikiniu senovės 

Graikijos prieskoniu. Atmintyje įstrigo citatos: „Tikėjimas 

yra būtinas žmonėms išgyventi“ ir „Tas, kuris siekia 

pažaboti džiaugsmus, galiausiai sunaikina gyvenimo 

sparnus“. 

Šią knygą perskaičiau per savaitgalį,  norėdamas kuo 

daugiau sužinoti. Nors knygoje daug rašoma apie senatvę, 

aš manau, kad visi turime ruoštis kiekvienam gyvenimo 

etapui, nepaisant, kokio amžiaus būtume. 

 

Vilija: Tess Gerritsen knygą 

„Dvynės“ geriausiai apibūdina 

citatos, į kurias atkreipiau 

dėmesį skaitydama šį detektyvą: 

„Mirtis ir gyvenimas susiliejo 

į vieną aromatą...“ 

„Žmonės daro viską, kad 

išgyventų... šiame pasaulyje 

nėra nieko tirštesnio už kraują. 

... tegul venomis ir tekėjo 

žmogžudžių kraujas, tačiau blogis nepaveldimas...“ 

Mano nuomone, tai tikrai ne pats švelniausias  

detektyvas, nors ir ne „Kvepalai“ , ir ne „Avinėlių 

tylėjimas“, bet kažkas panašaus, kur kraujas liejasi 

laisvai....  

Skaityti tikrai nebuvo nuobodu - šiame įtempto siužeto 

detektyviniame romane gausu visko. Negaliu pasakyti, jog 

tai buvo kažkoks super originalaus siužeto skaitinys, bet 

tai yra būtent tokia knyga, kurią  tuo metu norėjau skaityti.  

Romano turinį geriausiai atskleidžia Knygų klubo 

anotacija: „Daktarė Mora Ailz ant teismo medicinos 

ekspertų stalo vieną dieną išvysta moterį, iki intymiausių 

detalių panašią į save. Dar labiau sukrečia faktas, kad 

jųdviejų gimimo data ir kraujo grupė yra vienodos, o DNR 

tyrimas patvirtina, kad paslaptingoji antrininkė yra jos 

dvynė sesuo. 

Šios mįslingos žmogžudystės tyrimas padeda atskleisti 

kitų, vis šiurpesnių nusikaltimų virtinę ir driekiasi į 

praeitį. O siekdama išsiaiškinti painią tiesą apie save ir 

tapdama šios niūrios istorijos dalyve, Mora pirmiausiai 

privalo susirasti savo tikrąją motiną, kurios niekada 

nepažinojo. 

Deja, realybė ir ta tiesa yra daug žiauresnė, nei ji norėtų ar 

galėtų pripažinti. Kas pagaliau iš tiesų yra daktarė Mora 

Ailz?“ 
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(KI)TOKIOS PAMOKOS, RENGINIAI 

 

Pamokoje – mokytoja Laima Skabickienė 

Sausio 24 dieną, tuoj po 101 

etnologės Marijos Gimbutienės 

gimtadienio, 1a klasėje literatūros 

pamoką vedė buvusi gimnazijos 

mokytoja Laima Skabickienė, kurią 

pakvietė mūsų literatūros mokytoja. 

Neilgoje, bet prasmingoje pamokoje 

su L. Skabickiene kalbėjome apie 

etninę kultūrą, apie Mariją 

Gimbutienę, smalsią  archeologę, 

pasaulyje žinomą profesorę, 

išskirtinę moterį, kuri tyrinėjo Senosios Europos patirtį.  

Mus labai sudomino iš Maltos parvežta molinė statulėlė, 

panaši į tas, kokias tyrinėjo M. Gimbutienė. Ji įrodė, jog 

anų civilizacijų moterys buvo vertinamos kaip kūrėjos ir 

gimdytojos. Be to, kalbėjome apie savivertę, mus sudomino 

mintis, kad ją taip pat reikia ugdyti, o žinių bei stiprybės 

semtis iš pačių protėvių, kurie, kaip sakė L. Skabickienė,  

buvo be galo kūrybingi bei tikėjo mitinėmis būtybėmis, 

tokiomis kaip laumės, raganos. Įsimintina mintis, kad 

svarbu būti laike. Diskutavome ir apie tai, supratome, kad 

šie žodžiai reiškia buvimą ne tik dabartyje, bet ir galimybę 

nusikelti į anuos laikus, pamatyti, kas buvo praeityje, 

kurioje mums neteko būti... 

Ši pamoka padėjo suprasti, kad 

nūdienos jaunuoliui reikalingas 

etninės kultūros suvokimas. 

Mūsų vertybės ir susidaro iš 

tradicijų pažinimo, gyvenimo 

būdo, kalbos, bendravimo ir 

ryšio su kitu žmogumi. Pažinę 

senąją ir dabarties kultūrą 

norėsime grįžti ten, iš kur 

kilome, vertinsime savo 

artimuosius, gerbsime kitus ir laisvai, net nejusdami, 

perteiksime tai  ateities kartoms. 

Ne visi jauni žmonės domisi praeitimi, kultūros vertybių 

sistemomis, todėl labai svarbu išgirsti ir pradėti vertinti tai, 

kas jau buvo anksčiau ir kas gali būti ateityje, jei mes 

suvoksime ir pasigilinsime. Šiuolaikinį žmogų  sunku 

sudominti etnine kultūra, bet yra asmenybių, kurios padeda 

jaunimui. Tuo įsitikinome vos mokytojai L. Skabickienei 

įžengus į klasę, kai pajutome, kad tikrai bus linksma ir 

nenuobodu.   

Smiltė Uščinaitė, 1a kl. mokinė 
 

 

Atkelta iš 4 puslapio               TREČIOJI HUMANITARŲ AKADEMIJOS SESIJA 
 

Iveta Šmukštaitė, IVa  

„Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad ši akademijos forma man labai patiko. Manau, gerai, kad buvo tik viena paskaita, nes galėjome 

daugiau padiskutuoti ir taip neapsunkome nuo skirtingos informacijos. Ši paskaita buvo labai informatyvi, taip pat sužadino mano 

susidomėjimą Platonu ir jo darbais. Išsikėliau daug klausimų, susijusių su Platono požiūriu į žmogų, išmintį, žinojimą ir į juos 

mėginsiu sau atsakyti. Taip geriau įsigilinsiu į filosofiją. Pristatytos sentencijos sukėlė minčių, kurios paskatino introspekciją. Smagu, 

jog davė literatūros rekomendacijų, nes dabar žinosiu nuo ko pradėti. Manau, jog tai buvo viena iš sklandžiausių Humanitarų 

akademijos sesijų.“ 

Iš mokinių refleksijų galima suvokti, kad paskaita kai kuriems buvo nedidelis akademinis iššūkis (bet tai - paskata augimui, jei 

netingu ją priimti), o kai kuriems - intelektinė atgaiva, suteikusi pasitikėjimą, ir netgi įkvėpimą, skatinantį gilintis į Sokrato ir vėlesnių  

filosofų veiklą.  Profesorė T. Aleknienė po susitikimo sakė, kad ją sužavėjo Akademija ir kad tokie susibūrimai turi labai gilią prasmę 

tiek jaunimui, tiek ir patiems akademikams. 

Vivamus in academia! 

Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

 

 
ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA 

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


