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Kovo 10 dieną vyko gimnazijos ben-
druomenės inicijuotas Šventinis vė-
liavų žygis ir žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę pagerbimas Nepriklausomybės 
aikštėje. Nešini Lietuvos trispalvė-
mis bei žvakutėmis mūsų gimnazijos 
bendruomenė minėjo trisdešimtąsias 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
metines. Vaizdas išties kerintis: plačiai 
besišypsantys veidai, plevėsuojančios 
vėliavos ant vaikinų pečių ir lietuviškos 
dainos, sukeliančios bendrumo jaus-
mą bei žadinančios tikrą lietuvį patrio-
tą širdyje. Čia tikrai buvo galima justi 
aplinkui tvyrančią vienybę. Prie šios 
gražios iniciatyvos prisidėjo ir vienin-
gai kartu su mumis žygiavo draugai iš Ga-
bijos gimnazijos, savivaldybės darbuotojai, 
jaunieji šauliai ir daugelis kitų. Nors dangus 
ir buvo apsiniaukęs, tai nesutrukdė, todėl 
visi su geriausiomis nuotaikomis pajudė-
jome į Nepriklausomybės aikštę, kurioje 
pasirodė šokių kolektyvo „Kauškutis“ šokė-
jai bei mūsų 2a klasės gimnazistė Augustė 
Kasperavičiūtė. Šis nors ir mažas didžios 
šventės paminėjimas mums visiems dar 
kartą priminė, kodėl mes šiandien esame 
laisvi, nepriklausomi ir susikibę kartu ku-
riame ateities laisvą Lietuvą.
Dėkojame visiems, dalyvavusiems renginy-
je ir BENDRYSTE papuošusiems MŪSŲ 
VISŲ ŠVENTĘ.

Gabija Jarmoškaitė, 3c kl.
Marijos Brazauskaitės ir 

Laimono Terasiaus nuotr.

Šventinis vėliavų žygis ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimas

Džiaugiamės, didžiuojamės, sveikiname
58-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados laimėtojus
Povilas Dapšys (3d kl.)  –  I vietos 
laimėtojas, apdovanotas aukso 
medaliu ir laureato diplomu. 
Audronė Čekytė, chemijos mokyto-
ja metodininkė, apdovanota Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo mi-
nisterijos padėkos raštu už chemijos 
olimpiados laureato parengimą.
Simas Kontrimas (4a kl.) apdova-
notas Lietuvos Respublikos švieti-
mo ir mokslo ministerijos pagyri-
mo raštu.
Laurynas Šarkinas (4b kl.) puikiai ats-
tovavo gimnazijai ir rajonui Lietuvos 

mokinių chemijos olimpiadoje.
Chemijos mokytoja metodininkė 
Aistė Daubarienė.

Nuotr. iš kairės: Simas, Povilas, Laurynas
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Redaktoriaus žodis 
Sveiki, 
Kyla klausimas, 

kurie žodžiai šiuo 
metu labiau suvir-
pina abituriento 
širdį: koronavi-
rusas, ar lietuvių 
kalbos ir literatū-
ros įskaita? Vie-
na aišku, be galo 
svarbi šiuolaiki-

nio žmogaus savybė – kritinis mąsty-
mas – įgūdis vertinti remiantis faktais 
ir pagrįsta informacija, tačiau greta 
koja kojon žengia ir sveikas protas, 
kurio nereikėtų prarasti net labiausiai 
paniką keliančiose situacijose. Sveika-
ta kiekvienam iš mūsų labai svarbi, bet 
galbūt tokias bauginančias situacijas 
reikėtų priimti kaip paskatinimą rū-
pintis aplinkiniais ir visų pirma savimi. 
Tik mes patys turime galimybę save 
apsaugoti, nes tik tada, kai esi sveikas 
vidumi ir išore, gali padėti kitam. O ir 
šalies vėliavos spalvas reikėtų prisimin-
ti ne tik svarbių datų metu. Savo nepri-
klausoma valstybe galime didžiuotis ne 
mitologinių būtybių ar sakmių herojų, 
o paprastų žmonių, tokių kaip kiekvie-
nas mūsų, dėka. Jiems tuomet irgi buvo 
sunku, tačiau visas kliūtis įveikė, nes 
jais tikėjo, palaikė ir leido atrasti vidi-
nės stiprybės. 

Linkiu kiekvienam kasdien kažką 
atrasti: gal naują būdą seneliui pra-
linksminti, gal kitą, visiškai asmenišką, 
tautinės vėliavos prasmę arba tiesiog 
surasti vietos širdyje kitam, kad visiems 
būtų lengviau.

Anastasija 

Džiaugiamės mokiniais, garsinančiais gimnaziją
Respublikinė anglų kalbos olimpiada
Eligijus Visockis, 3b kl. – puikiai atstovavo Mažeikių 

r. ir gimnazijai
Anglų kalbos mokytoja metodininkė Daiva Goštautienė

Rajoninė rusų kalbos olimpiada
Dina Samarina (3e kl.), laimėjo I 

vietą. Linkime sėkmės respublikinia-
me etape.

Rusų kalbos mokytoja metodininkė 
Laima Novakienė.

Rajoninės chemijos olimpiados laimėtojai
Aistė Usorytė, 1e kl. – I v., Jorūnė Dimaitė, 1e kl. – III v., Brigita Bertulytė, 1e kl. 

– III v., Simas Kontrimas, 4a kl. – I v., Laurynas Šarkinas, 4b kl. – II v., chemijos 
mokytoja metodininkė Aistė Daubarienė

Rimantė Šerėnaitė, 1f  kl. – II v., Elada Pilipavičiūtė, 1f  kl. – III v., 
Povilas Dapšys, 3d kl. – I v., Monika Navickaitė, 3d kl. – II v., chemijos moky-

toja metodininkė Audronė Čekytė
Simona Gerikaitė, 2a kl. – I v., Eglė Žulpaitė, 2a kl. – II v., Rugilė Šimkutė, 2a 

kl. – III v., Linas Švažas, 2a kl. – III v., chemijos mokytoja metodininkė Justina 
Gulbinienė

1e klasės mokinė Jorūnė Dimaitė etninės kultūros olimpiados regioniniame 
ture laimėjo laureatės diplomą. Ji dalyvaus respublikiniame olimpiados etape. 
Linkime jai kuo geriausios sėkmės.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Laima Skabickienė.

Nuotr. Eligijus I eilėje trečias iš kairės



Nr. 6 (90) 2020 m. kovo 16 d. 3ATO ŠVA I S T Ė

Prieš 102 metus pasirašytas Nepri-
klausomybės aktas, kurio dėka Lietuva 
tapo nepriklausoma respublika. Kas-
met vasario 16-ąją minime Valstybės 
atkūrimo dieną. Vasario 16-osios ak-
tas skelbia, kad Lietuvos Taryba atski-
ria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, 
kada nors buvusių su kitomis tautomis. 

Gimnazijoje vyko bendruomenės 
protmūšis „Kartu mes – Lietuva“, skir-
tas Vasario 16-tai. Laimėjo bendruo-
menė ir Lietuva. Dėkojame renginį 
organizavusiems socialinių mokslų 
metodinės grupės mokytojams, 1-2 
klasių kuratoriams, komandose daly-
vavusiems mokytojams, gimnazistams 
ir gimnazistų mamoms, renginyje kon-
certavusiems choristams.

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Prieš 100 metų pirmą kartą 
Mažeikiuose gimnazija 

surengė Lietuvos valstybės
atkūrimo šventę

Kvietimas švęsti

   1920 m. vasario 4 d. visuomenės ir 
politikos dienraštis „Lietuva“ paskelbė 
Vasario 16-os dienos šventės Centro 
Komiteto kreipimąsi, kuriame rašoma 

(kalba netaisyta): „Kviečiame visą Lie-
tuvą kuo plačiausiai ir iškilmingiausiai 
kelti vasario 16 d. tautos šventę – Lie-
tuvos Nepriklausomybės dvejų metų 
sukaktuves. Visuose miestuose ir mies-
teliuose kviečiame sudaryti „Vasario 16 
d. Švenčių Komitetus“, kuriuose būtų 
visų vietos tautų atstovų nuo valdžios 
įstaigų, savivaldybių, draugijų, moky-
klų. Tų komitetų sudarymo iniciatyvą 
pasiima bet kuri vietos valdžios ar vi-
suomenės įstaiga. Bet dėl veikumo ir ti-
krumo tokių komitetų sudarymo ypač 
pageidaujama, kad iniciatyvą paimtų į 
savo rankas apskričių, miestų ir valsčių 
savivaldybės organai, kurie vasario 10 
d. suorganizuoja tuos komitetus. Visų 
tikybų dvasininkai prašomi atlikti pri-

taikytas tai dienai pamal-
das, procesijas ir iš sa-
kyklų iš anksto paskelbti 
apie tos šventės kėlimą 
ir jos reikšmę. Mokyklos 
prašomos prisidėti pa-
čios šventės paįvairini-
mui ir surengimui pritai-
kintų tai dienai paskaitų, 
koncertų, spektaklių ir 
t.t. Vietos karo jėgos, mi-
licija ir šauliai, kviečia-
me padaryti parodas ir 
užtikrinti gerą tvarką ir 
apskritai pasirūpinti, kad 
iškilmės eitų tvarkingai ir 

gražiai. Vietos vaizduotojai (fotografai) 
prašomi yra visur nuvaizduoti parodas 
ir iškilmių paveikslus. Visus prašome tą 
dieną padaryti nedirbamą dieną, kaip 
tikrąjį šventadienį. Pageidaujama, kad 
tos šventės šventimas pereitų iš miestų 
ir į sodžius ir kad ir ten namai būtų iš-
puošti tautinėmis vėliavomis, kad visur 
būtų įtaisyta iliuminacijų ir viešos vie-
tos išpuoštos“.

Gimnazijos direktorius 
Petras Bimba ėmėsi iniciatyvos

Į šį kreipimąsi pirmasis atsiliepė Ma-
žeikių viduriniosios keturklasės moky-
klos – dabartinės Mažeikių Merkelio 
Račkausko gimnazijos vedėjas Petras 

Bimba. Jis ir ėmėsi iniciatyvos Mažei-
kiuose pirmą kartą surengti Vasario 
16-osios didžiulę šventę. Tuo metu 
mieste dar nebuvo savivaldos, visą ūki-
nį kultūrinį gyvenimą tvarkė Mažeikių 
apskrities valdyba, kuri iš pradžių buvo 
įsikūrusi Sedoje, o nuo 1919 m. liepos 
26 d. perkelta į Mažeikius. Tą dieną 
Mažeikiai oficialiai tapo apskrities cen-
tru, tačiau kol mieste buvo vokiečių 
kariuomenės dalinys, Nukelta į 5p.
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Sveikiname rajoninės Lotynų kal-
bos ir antikos kultūros olimpiados 
nugalėtojus Ievą Siniauskaitę ir Liną 
Petrauską iš 3c kl. Gimnazistai ke-
liauja į respublikinį etapą. Linkime 
sėkmės ir dėkojame lotynų k. vyr. 
mokytojai Onai Kelpšienei.

Regioninis meninio skaitymo konkursas
Algimantas Kozlovas (4d kl.) laimėjo III vietą.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Virginija Aurylaitė.

Rajoninės istorijos olimpia-
dos laimėtojai:
Lėja Kinčinaitė, 1e kl. –  I vieta;

Aleksandras Godelis, 2a kl. – 
II vieta;

Deimantė Mirončikaitė, 3d kl. 
– III vieta;

Anastasija Volkova, 4a kl. – II 
vieta.

Istorijos mokytoja ekspertė 
Silva Paulauskienė.

Rajoninės tech-
nologijų olimpia-
dos laimėtojai
Justas Budreckas, 

2c kl. – II vieta 
Nojus Markauskas, 

1d kl. – III vieta
Technologijų 

mokytojas eks-
pertas Raimondas 
Milėška.

Geografijos olimpiados „Mano 
gaublys“ laimėtojai:

Matas Šidlauskas, 1f  kl. – I vieta, 
Pijus Gagilas, 1f  kl. – II vieta, 
Aistė Usorytė,  1e kl. – III vieta,
Deividas Jokubauskis, 1e kl. – III vieta,
Agnė Petreikytė, 2a  kl. – III vieta

Elona Jašmontaitė, 3c kl. –  I vieta
Deimantė Mirončikaitė, 3d kl. – II 

vieta
Edgaras Narkus, 3d kl. – III vieta
Simas Kontrimas, 4a kl. – I vieta
Geografijos mokytojas ekspertas 
Dainius Stasys

Vasario 28 d. vyko regioninė ekono-
mikos ir verslo olimpiada. Dalyvavo: 
Jonas Švažas (1e kl.), Gintautas Gliau-
dys (3a kl.), Simas Kontrimas (4a kl.).

Simui linkime sėkmės respubliki-
nėje olimpiadoje.

Ekonomikos mokytoja ekspertė 
Rima Meldaikienė.

Deimantė Mirončikaitė (3d kl.) kartu 
su palaikymo komanda laukia konkur-
so „Tūkstantmečio vaikai“
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apskrities komen-
dantūra veikė Sedoje. Dėl apskrities 
centro pasikeitimo buvo nesusipratimų 
ir tarp pačių valdininkų. Net dokumen-
tuose kurį laiką vyravo Sedos apskrities 
pavadinimas. 1919 m. lapkričio 11 d. 
oficialiai pradėjo veikti Mažeikių vidu-
rinioji keturklasė mokykla. 

Vasario 16-osios šventėje dalyvavo 
visa mokykla

1920 m. vasario 1 d. mokyklos pe-
dagogų tarybos posėdyje buvo nu-
tarta (kalba netaisyta): „Besiartinant 
Valstybės Nepriklausomybės 2-jų 
metų sukaktuvių šventei, 16 Vasa-
rio, reikia pasirūpinti atsakančiai tą 

šventę apvaikščioti, būtent: iš 
ryto visiems mokytojams ir 
mokiniams in corpore dalyvau-
ti iškilmingose pamaldose ir 
ruošiamoj po to manifestacijoj; 
vakare gi surengti pritaikintą 
šiai dienai mokinių vakarėlį su 
vaidinimu sceniško veikalėlio 
iš vaikų gyvenimo „Gintarai“, 
dainomis, deklamacijomis ir 
žaislais, šokiais. Prie vakarėlio 
surengimo prašyti prisidėti ir 
Tėvų Komiteto nariai“.

Nuo mokyklos mokiniai kartu su 
mokytojais, nešini vėliavomis, patrau-
kė Stoties gatvės link, o iš ten kartu su 
kitais – į Turgaus aikštę, kur vyko iš-
kilmingas minėjimas (manifestacija).

Algirdas Vilkas, biologijos 
mokytojas ekspertas, muziejininkas 

Nuotraukose iš gimnazijos muzie-
jaus fondų – pirmosios Vasario 16 d. 
šventės minėjimas Mažeikiuose.

Atkelta iš 3 p.

Tautos buvimo ženklai
Pasibaigę Vietovardžių metai jau pa-

žėrė prasmingų darbų rezultatus: išleis-
ta Mažeikių Merkelio Račkausko gim-
nazijos biologijos mokytojo eksperto, 
kraštotyrininko Algirdo Vilko knyga 
„Mažeikių rajono išnykę ir nykstantys 
kaimai“. Pasitraukiančiąją kultūrą repre-
zentuojantis leidinys skelbia graudžią 
žinią – aštuoniose Mažeikių seniūnijose 
nyksta arba jau sunyko apie 50 kaimų. 
Akivaizdu, kad visa Lietuva retėja, o 
erdvėms likus be gyvento-
jų jų vardai išbraukiami iš 
registrų. Taip nyksta tautos 
buvimo tam tikroje terito-
rijoje ženklai. Atkreipkime 
dėmesį ir šiuos skaičius: 
nuo 1959 iki 1980-ųjų iš 
Lietuvos gyvenamųjų vieto-
vių sąrašo buvo išbraukta 5 
600 tradicinių vietovardžių. 
Tiek per 30 metų iš akty-
vios vartosenos pasitraukė 
toponimų, kuriuos K. Būga 
yra pavadinęs „žemės kalba“. O ji juk 
byloja apie Lietuvos kraštovaizdžio, is-
torijos, žmonių egzistencijos specifiką. 
Užtenka pažvelgti į tokių mūsų kaimų, 
kaip Jonaičiai, Giniočiai, Biržiškiai, Be-
niušaičiai ar Bataičiai, pavadinimus ir 
suvokiame jų ir asmenvardžių ryšius. 
Be abejo, Kentaučiai ar Bugiai išduo-
da vietinių gyventojų būdą, o Varninė, 
Medžialenkė, Migliškė, Žiogija, Liepkal-
nė – gamtos svarbą. Be abejo, 
šmaikščia išmone nuspalvinti 
žemėvardžiai priverčia ir nu-
sišypsoti, ir imtis tiriamųjų 
darbų, kuriuos gali inspiruo-
ti A. Vilko užrašyti smulkieji 
vietovardžiai. Štai jie – Cecės 
eglynėlis, Permino akis, Akių 
šaltinis, Alkūnė, Apžargai, 
Rūtų darželis, Kuilio, Cebulių 
kalneliai, Kaukoliukai, Barz-
dapelkė. O kur dar tokie mi-
tologija atsiduodantys vardai, 

kaip Biesų trobelė, Velnio 
šaltinis, Šventupis, Bubis 
ar žemaitybes liudijantys 
unikumai: Medės vingis, 
Liutiko medė, Vuožnugaris, 
Kastinys, Kūlės brastva ar 
Kulija. Štai koks gražus lo-
bynas veržėsi iš žemės ir jos 
žmonių!

 Mokytojas Algirdas 
Vilkas ypatingos atsakomy-
bės kraštotyrininkas. Jis, jau 
prieš 15 metų jautriai surea-

gavęs „sodybų tuštėjimo metą“, pradėjo 
rinkti medžiagą apie Mažeikių krašto 
kaimus. Iš esmės traukė folklorinė at-
mintis: įvairūs pasakojimai, prisimini-
mai, tautosaka ir kt. Netgi įsitraukimas į 
baltųjų gandrų apskaitą padėjo aiškintis 
vietovių keitimosi situaciją. Rengdamas 
knygą Algirdas sumanė pateikti nyks-
tančių kaimų istoriją, statistiką, lokali-
zaciją, vietinių gyventojų prisiminimus, 

vietovardžių etimologiją. Bendradar-
biauta ir su Baltų kalbų ir vardyno ty-
rimo centro vadove, profesore Grasilda 
Blažiene, kuri suteikė galimybę pasinau-
doti Žemės vardynu. Taip surinkta mo-
kytojo medžiaga, palaikoma Mažeikių 
savivaldybės, virto leidiniu, kurį redaga-
vo Gajutė Abelkienė, o išleido „Lututės“ 
leidykla. Žemėlapiai, nuotraukos, len-
telės, istorinė informacija, atsiminimai, 
šaltiniai gali praversti ir istorikams, ir 
kalbininkams, ir etnologams, ir geogra-
fams, ir archeologams, ir politikams. O 
ką jau bekalbėti apie tuos žmones, kurie 
iš savo kaimų yra jau išėję.

 Simboliška, kad prieš Vasa-
rio 16-osios dieną dalyvavome Algirdo 
Vilko knygos „Mažeikių rajono išnykę 
ir nykstantys kaimai“ sutiktuvėse, ku-
rios buvo surengtos Mažeikių Merkelio 
Račkausko gimnazijoje. Pasisakymai, 
sveikinimai, žemaitiškos folklorinio 
ansamblio „Alksna“ dainos, dosnus 

kulinarinio paveldo sta-
las – viskas derėjo, viskas 
suaugo į prasmingų darbų 
vertę. Džiaugiamės, kad ša-
lia mūsų gyvuoja toks pui-
kus kultūros puoselėtojas, 
kaip Algirdas Vilkas. Tik 
tokių žmonių dėka įmano-
ma išsaugoti vis sugrįžtan-
čią tautos sąmonę. 

Laima Skabickienė, 
lietuvių kalbos ir literatū-

ros mokytoja ekspertė
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Rajoninės dailės olimpiados, kurios 

tema „Raudonoji knyga“ laimėtojai
Milaknytė Beatričė, 1d kl. – I vieta
Oksana Iščenko, 1b kl. – II vieta
Vasiliauskaitė Jotautė, 3c kl. – III vieta
Mikulskytė Saulė, 3d kl. – III vieta
Ramanauskaitė Lukrecija, 4a kl. – III 

vieta

Vaitkutė Laura, 4f kl. – III vieta 
Jurgutytė Goda, 4b kl. – III vieta
Ruošė dailės mokytoja ekspertė Asta 

Milėškienė ir dailės mokytojas metodi-
ninkas Raimondas Milėška.

Pasigrožėkime gimnazijos mokinių 
darbais.

Gimnazijos tinklinio laimėtojai
I vieta merginų komandos Lietuvos 

mokyklų žaidynių rajoninėse tinkli-
nio varžybose

Dalyvavo merginos, gimusios 2003 
m. ir jaunesnės. 2e kl.: Ema Alšaus-
kaitė, Samanta Pronckutė, 

Rugilė Vaitkutė, Ugnė Vilimaitė; 
Simona Gerikaitė ir Radvilė Sušins-
kaitė, 2a kl., Dominyka Petravičiūtė, 
2b kl., Fausta Krivickaitė, 2d kl.

Merginos puikiai atstovavo gim-
nazijai zoninėse varžybose Palan-
goje.

* * *
II vieta vaikinų komandos Lietu-

vos mokyklų žaidynių rajoninėse 
tinklinio varžybose

Dalyvavo vaikinai, gimę 2003 m. 
ir jaunesni. 1a kl.: Nojus Ligeikis, 
Gustas Vaseris, Augustinas Zarudnij, 
Danilas Anglickas; 2e kl.: Dovydas 
Mazrimas, Linas Nicius ir Gedman-
tas Šilinskas.

Fizinio ugdymo mokytoja 
metodininkė Rasa Akučkaitė.

Lietuvoje tryliktą kar-
tą rašomas Nacionalinis 
diktantas – tarptautinis 
suaugusiųjų ir mokslei-
vių raštingumą skati-
nantis konkursas. Jame 
dalyvavo ir MMRG gim-
nazistų gausus būrys. 
Laukiame rezultatų.
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Kitokios pamokos
Gimnazistai – į Europos 

parlamentą!
Vasario 4–9 dienomis į Europos Par-

lamentą Strasbūre atstovauti mūsų šaliai 
tarptautiniame „Euroscola“ renginyje 
išvyko 24 mokinių ir 6 mokytojų ko-
manda iš Mažeikių Merkelio Račkausko, 
Gabijos ir Telšių Žemaitės gimnazijų. Šią 
galimybę gimnazijos gavo tik dėl praė-
jusiais mokslo metais įdėtų pastangų 
– mokiniai, dalyvaujantys MEPA (Mo-
kyklos – Europos Parlamento amba-

sadorės) ir juos kuruojantys mokytojai 
vedė integruotas pamokas apie ES ir EP, 
rengė Europos dienos renginius, disku-
sijas. Gimnazijos komanda: Aleksandras 
Godelis (2a kl.), Rugilė Kriaučiūnaitė (2a 
kl.),Viltė Radzytė (2a kl.), Deimantė Mi-
rončikaitė (3d kl.), Edgaras Narkus (3d 
kl.), Anastasija Volkova (4a kl.), Simas 
Kontrimas (4a kl.) ir Kristupas Svirskas 
(1e kl.). Mokinius lydėjo istorijos moky-
toja Silva Paulauskienė ir anglų kalbos 
mokytoja Daiva Goštautienė.

„Euroscolos“ renginys nebuvo vienin-
telis kelionės tikslas – jos metu MMRG 
MEPA jaunieji ambasadoriai kartu su 
visa Lietuvos delegacija aplankė tris įs-

tabius, istorija alsuojančius Vokietijos 
miestus ir, žinoma, nuostabųjį Strasbū-
rą. Pirmiausia pabuvojome Niurnberge 
– senojoje Šventosios Romos imperijos 
sostinėje, kurioje ne tik vaikščiojome po 
architektūra turtingą senamiestį, bet ir 
aplankėme be galo svarbų objektą pra-
turtindami savo žinių bagažą – Niurn-
bergo Teisingumo rūmus (proceso me-
morialinį muziejų), kuriame 1945 m. 
lapkričio 20 d. vyko Antrojo pasaulinio 
karo nusikaltėlių (Niurnbergo) teismas. 
Toje pačioje teismo salėje, kurioje vyko 
procesas,  visų nuostabai, vis dar vyksta 
teismai. 

Humanitarų akademijos atidarymas
Vasario 7 dieną Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijoje vyko Huma-
nitarų akademijos atidarymas. Šio 
renginio iniciatorė ir koordinatorė 
gimnazijos lietuvių kalbos ir literatū-
ros mokytoja Virginija Aurylaitė.  

Akademijos tikslas – gilinti smalsių 
ir aktyvių Mažeikių rajono gimnazis-
tų žinias pamatiniuose humanitarinių 

mokslų dalykuose (kalbotyra, literatū-
rologija, istorija, filosofija, mitologija ir 
folkloristika), paskatinti juos mąstyti ir 
diskutuoti įvairiais šiuolaikinei visuo-

menei ir mūsų valstybei aktualiais hu-
manistiniais klausimais; ugdyti kritinį 
mąstymą, oratorinius, loginio ir analiti-
nio mąstymo gebėjimus, skatinti moki-

Nukelta į 8 p.

Sutarties pasirašymas

Humanitarų akademijos „krikštatėviai“

nių kūrybiškumą ir gebėjimą savaran-
kiškai analizuoti jų pačių ir visuomenės 
gyvenimą veikiančius procesus.

Akademijos trejų metų ciklo 48 va-
landų programa, kurią sudaro pama-
tiniai humanitarinių mokslų dalykai, 
skirta II-IV klasių gimnazistams.

Šventinio Akademijos atidarymo 
metu gimnazijos direktorė Asta Žu-

kauskienė pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį su Klaipėdos universitetu, KU 
SHMF dekanu Rimantu Balsiu. Įkurtos 
Akademijos mecenatas – „ORLEN Lie-
tuva“.

Pirmąsias paskaitas atidarymo die-
ną skaitė KU prof. dr. Roma Bončkutė, 
pirmąją Akademijos sesiją pradėjusi 
nuo istorijos, kurią mums svarbu įsi-
sąmoninti: „Daukantas – mūsų Home-
ras“ ir prof. dr. Gintautas Vyšniauskas – 
nuo „Pagrindinių filosofijos klausimų“.

Vasario 7-oji gimnazistams buvo 
ypatinga diena, suteikusi jiems švie-
saus džiugesio ir intelektinio malonu-
mo. Paskaitose dalyvavo 72 akademijos 
studentai. Jų atsiliepimai pozityvūs, 
teikiantys vilčių ateičiai. Daugelis rašo: 
Buvo labai įdomu ir informatyvu; Įtrau-
kiančios paskaitos; Verčia susimąstyti; 
Sudėtinga, bet suprantama; Prasminga; 
Naudinga; Tokių paskaitų reikėtų dau-
giau. Buvo ir tokių, kurie sakė, jog sudė-
tinga suprasti. 

Nuotr. prof. Bončkutė

Kadangi darbas tik pradėtas, tai visi 
kartu tobulėsime: stengsimės, kad Aka-
demijos veikla studentams būtų ne vien 
tik atidus klausymasis, bet ir diskusijos, 
ir savarankiškos studijos. Tik nuolati-

niams klausytojams bus įteikti pažymė-
jimai, liudijantys apie dalyvavimą Aka-
demijos veiklose.

Janina Palenskienė, 
žurnalistų būrelio vadovė

Nuotraukos O. Kelpšienės
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Dailės darbų parodos pristatymas 
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.

Projekto „Istorija per 
muziką“ baigiamieji darbai
Mūsų mokykla, bendradarbiaudama 

su Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 
gimnazija, Plungės „Saulės“ gimnazija 
ir ansambliu Klezmer Klangen Vilne 
dalyvauja projekte „Istorija per muzi-
ką“. Kovo 3 dieną gimnazijoje vyko bai-
giamieji projekto renginiai: mokiniai 
dalyvavo paskaitose apie žydų tautos 
kultūrą ir istoriją, kurias skaitė Valsty-
binio Vilniaus Gaono žydų muziejaus 

darbuotoja, žydų 
istorijos mokytoja, 
jidiš kalbos vertėja 
Roza Bieliauskienė 
bei Vilniaus Naujo-
sios Vilnios muzikos 
mokyklos mokytoja, 
ansamblio Klezmer 
Klangen Vilne va-
dovė Rasa Vaičiuly-
tė. Šiaulių Sauliaus 
Sondeckio menų 
gimnazijos moky-

tojas Voldemaras Barakauskas ir 
jo mokiniai pristatė savo dailės kū-
rinius žydų kultūros tematika. Po 
paskaitų gimnazijos bendruomenė 
klausėsi ansamblio Klezmer Klan-
gen Vilne manieringai atliekamų 
tradicinių dainų jidiš kalba ir visi 
kartu šoko. Visiems klausytojams 
įdomios, informatyvios paskaitos 
bei profesionalus koncertas paliko 
pačius geriausius įspūdžius.

Eglė Žulpaitė, 2a kl.

Atkelta iš 8 p. Po tokios turinin-
gos dienos laukė visiems įspūdį palikęs 
„Euroscolos“ renginys Europos Parlamente. 
Tinginiauti ir grožėtis EP erdvėmis nebuvo 
kada – laukė visų 20 dalyvavusių šalių pri-
sistatymai, diskusijos apie Europos integra-
ciją, darbas komitetuose, plenarinis susitiki-
mas, darbo grupių ataskaitų pristatymas ir 
žaidimas „Eurogame“. Mūsų gimnazistams 
įdomiausia buvo dirbti komitetuose, disku-
tuoti apie jaunimui aktualias problemas, jas 
nagrinėti ir spręsti. Edgaras Narkus (3d kl.) 
buvo išrinktas Europos ateities komiteto se-
kretoriumi. Abiturientas Simas Kontrimas 
pateko į vieną iš 4 „Eurogame“ dalyvavusių 
keturių asmenų komandą. Šiame žaidime 
klausimai apėmė daug sričių – filosofiją, 
muziką, geografiją ir  Europos istoriją. Mo-
kiniams tai buvo svarbi, vertinga ir ypatin-
ga patirtis, padedanti suvokti, kaip veikia 
įstatymų priėmimas ir aktualių problemų 
sprendimas vienoje iš svarbiausių pasaulio 
institucijų. #MEPALietuva

Anastasija Volkova, 4a kl. 
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Keliavo ieškoti žemaitiškos 
tapatybės

Vasario 14 dieną 1f klasė kartu su 
kuratore Virginija Aurylaite ir anglų 
kalbos mokytoja Rita Meškiene vyko į 
Telšius, Varnius ir Šatrijos kalną ieško-
ti žemaitiškos tapatybės. Impulsas kol 
kas nevažiuoti į Kroatiją, Italiją, Švedi-
ją ir dar kitur „už sienos“.

Meilės dieną  vyko pamokos kitaip: 
istorija, literatūra (šių metų raktinė 
tema TAUTINĖ, PILIETINĖ TAPA-

TYBĖ) bei anglų 
kalba – reikia mo-
kėti apie save pa-
pasakoti Kitiems, o 
anglų kalba čia la-
bai pravarti. Moky-
toja Rita Meškienė 
sugalvojo įdomių 
užduočių).

Kadangi šian-
dien Šventė, noriu 

pasidalinti prof. Viktorijos Daujoty-
tės mintimis, kurias užsirašiau per 
Lituanistų ir istorikų forumą, vykusį 
Biržuose 2014 metų rugsėjį: „Istorija 
mokykloje yra protėvystės ugdymas. 
Be šito artumo nebus patikimumo.“ 
„Pasakojime dalyvauja upės, ežerai, 
kalnai, medžiai.“ „Neardykime Lietu-
vos kūno.“

Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja

Integruota pamoka

Vasario 13 dieną gimnazijoje vyko 
turizmo, geografijos, fotografijos ir 
etikos integruota pamoka, kurią vedė 
Mažeikių muziejininkas Vytautas Ra-
manauskas. Pamokos tema „Tarpuka-
rio Mažeikiai ir šventės“. Pamoka skirta 
Vasario 16-ajai ir Mažeikių 100-mečiui.

Įdomūs faktai su senomis fotografi-
jomis gimnazistus nukėlė į tuos laikus, 
kai Mažeikiai šventė pirmąsias Vasario 

16-osios, gimnazijos įkūrimo ir kitas 
šventes. 

Buvo puiki ir pamoka KITAIP.
Pamoką organizavo technologijų mo-

kytoja Sigrida Norvaišienė, geografijos 
mokytoja Simona Lazdauskienė, foto-
grafijos mokytojas Raimondas Milėška 
ir etikos mokytoja Rima Kesminienė.

,,Meilės grožis ir tragizmas literatūroje“ Pavasario pagrindinėje mokykloje

Pavasario pagrindinėje 
mokykloje lietuvių kal-
bos pamoką aštuntokams 
vedė abiturientai – buvę 
pavasariečiai – 4b klasės 
gimnazistai: Monika Klei-
nauskaitė, Karolina Šakytė, 
Karolina Jasaitė, Justinas 
Viskantas ir Domas Tydi-
kas. 
Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja metodininkė 
Rosita Giniotienė.

Lietuvių kalbos pamoka Senamiesčio pagrindinės mokyklos aštuntokams

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Sonata Maigaitė kartu su savo mokiniais 
vedė lietuvių kalbos pamoką Senamiesčio pagrindinės mokyklos aštuntokams. 
Mokytojai pavyko juos išmokyti išplėstinio pažyminio. Mokiniai liko sužavėti 
gimnazijos mokytoja ir jos pagalbininkais.
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Ekskursija į Šiaulių universitetą 
ir edukacija šokolado muziejuje

Vasario 27 d. 1d klasės mokiniai kar-
tu su kuratore dalyvavo Kultūros paso 
paslaugų tiekėjo renginyje – edukacijo-
je Šiaulių šokolado muziejuje ir šoko-
lado dirbtuvėse bei Šiaulių universitete. 

Šokolado muziejuje mokiniai sužino-
jo, kur auga kakavos medžiai, kada ir iš 
kur atkeliavo šokolado pupelės ir kokį 
kelią jos nueina, kol tampa traškia šo-
kolado plytele. Edukacinės programos 
metu gimnazistai taip pat susipažino 
su „Rūtos“  fabriko įkūrimo istorija ir 
kaip naujausios technologijos pakeitė 

saldainių gamybos procesą šiandien. Iš 
kokių ingredientų galima padaryti sal-
dainius, mokiniai sužinojo gamindami 
juos patys praktinėje edukacijos daly-
je. Kas gali žinoti, kad ateityje kuris iš 
mokinių nepasuks maisto technologo 
inžinieriaus profesijos keliu? O meni-

niai gimnazistų gabumai dekoruojant 
saldainius gal kada bus panaudoti ku-
riant savo konditerijos verslą? Po šios 
edukacinės išvykos, manau, ne vienas 
klasės mokinys susimąstys, kokį atei-
ties karjeros kelią pasirinkti. Tuo tiks-
lu apsilankėme ir Šiaulių Universitete, 
kur mus pasitiko ŠU Komunikacijos ir 
rinkodaros tarnybos direktorė Sonata 
Tenytė. Mažeikių raj. gimusi ir augusi 
kraštietė trumpai papasakojo apie savo 
pirmuosius studijų metus ir kaip svar-
bu ugdyti pasitikėjimą savimi siekiant 
karjeros atvykus studijuoti iš mažesnių 
miestelių. Savo patirtimi pasidalijo ir 
trečio kurso specialiosios pedagogi-
kos ir logopedijos studentė atskleisda-
ma savo asmeninę patirtį, kaip jautėsi 
neišlaikiusi matematikos valstybinio 
brandos egzamino, kai po  neatsakin-
go požiūrio į mokslą žlugo visi planai 
studijuoti valstybės finansuojamoje 
studijų programoje. Tik po vienerių 
metų sunkaus darbo studentei pavyko 
įrodyti, kad viskas įmanoma, jeigu pats 

to nori ir sieki. Dabar ji ne tik pervesta 
į valstybės finansuojamą vietą ir puikiai 
mokosi, bet, laužydama visus stereoti-
pus, ketina kartu su kitomis mergino-
mis patirti studentiškus malonumus 
dalyvaudama merginų ralyje.

Pratęsiant prieš tai išsakytas mintis, 
norisi paminėti, kad pirmų klasių gim-
nazistai nagrinėdami anglų k. pamoko-
se trečio skyriaus tekstą „Is chocolate 
the answer?” („Ar šokoladas yra atsa-
kymas?), skaitė ir kalbėjo apie tai, kad 
šokoladas gali atnešti trumpalaikę lai-
mę, t. y. jautiesi laimingas tol, kol jį su-
valgai, tačiau siekiant ilgalaikės laimės 
ir savo išsvajotojo tikslo – įgyti tinkamą 
profesiją, reikia įdėti daug pastangų ir 
turėti daug valios bei užsispyrimo. Lie-
ka tik padėkoti visiems, kurie prisidėjo 
prie šios edukacinės ekskursijos orga-
nizavimo ir pasakyti, jog, gimnazistų 
paprašius parašyti atsiliepimą, vaikinai 
parašė „Ekskursija buvo tiesiog super”.

Jolanta Žutienė, 1d klasės kuratorė

Susitikimas su Stasiu Baltakiu – 
žymiausiu lietuvių filmų prodiuseriu

Vasario 12 dieną man teko neeilinė 
galimybė susitikti su vienu iš įžymiausių 
lietuvių filmų prodiuseriu Stasiu Balta-
kiu. Vos įėjęs į mūsų gimnazijos aktų 
salę, pajutau keistą lengvumą ir švie-
sią nuotaiką. Nors pono Stasio niekur 
anksčiau nebuvau sutikęs ar kitaip kaž-
kaip pažinęs, jo kalbėjimasis su mumis 
iškart prikaustė dėmesį. Šis žmogus, 20 
metų gyvenęs Kanadoje, o grįžęs prieš 
10 metų į tėvynę, tapo universiteto dės-
tytoju, vėliau – lietuviškų filmų prodiu-
seriu. Visos paskaitos metu žiūrėjau į 
mūsų svečią, kuris, mano manymu, yra 
daugelio lietuviško kino veikėjų auto-
ritetas. Stengiausi daugiau pažinti tą 
žmogų, suprasti jo vertybes bei gyveni-
mo nuostatas. Ponas Stasys – žemaitis, 
gerą humoro jausmą turintis žmogus, 
nesukaustytas grandinių, laisvas, iš-
kalbingas ir inspiruojantis kitus kurti. 

Filmų prodiu-
seris S. Bal-
takis pristatė 
kino evoliuciją 
pasaulyje, žy-
miausias kino 
kompanijas bei 
aktorius. Labai 
d ž i au g iu o s i , 
jog aptarėme ir 
lietuvišką kiną, 
kuris vis labiau 
tobulėja. Juk 
Lietuva tam-
pa vis labiau didžiųjų kino kompanijų 
pastebima šalimi, o tai verčia mus da-
ryti išvadas, kad mes žinomi pasaulyje 
kaip visavertė šalis, turinti nuostabius 
miškus bei architektūrinį paveldą. Pasi-
rodo tai patraukia ir pasaulio kino kū-
rėjų dėmesį. Visgi man išliko atmintyje 
vienas Stasio Baltakio ištartas sakinys: 
„Kam spręsti kažką rimto, jei pasaulis 
pats nėra rimtas“. Išeitų taip, kad žmo-

nės, kurie stengiasi viską pakeisti, dirbti 
kitų naudai,  dažnai gauna psichologi-
nius kirčius iš kitų, kurių moralinis 
lygis yra labai žemas. Ir tai sukuria ne-
rimto pasaulio vaizdą. Taigi Lietuva ir 
matoma pasaulyje, ir tobulėjanti šalis, 
bet, kita vertus, reikalaujanti iš mūsų 
didelės drąsos, atsakomybės ir noro 
kurti.

 Edgaras Narkus, 3d kl.
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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 šian-
dienos technologijų ir darbo rinkų 
pokyčiais, informacinių technologijų 
(dirbtinio intelekto, Esports, progra-
mavimo) šiandien kuriamas galimybes 
Lietuvoje ir užsienyje. Gimnazistai iš-
bandė interaktyvias veiklas – pasitikri-
no žinias apie IT, išbandė kiekvienam 
prieinamus, bet ne kiekvienam žino-
mus dirbtinio intelekto pagrindu vei-
kiančius produktus. 

Kita gimnazistų grupė susipažino su 
projektu „Sprendimas Lietuvai“. Moki-
niai diskutavo ar tie patys sprendimai 
gali būti pritaikyti tiek didiesiems ap-
skričių miestams, tiek mažiesiems. 

Interaktyvių užsiėmimų metu įsijautė 

į skirtingus vaidmenis ir generavo rea-
lius sprendimus apskrities pokyčiams.

Dėkojame buvusiam gimnazistui 
Edvardui Bogadelščikovui už iniciatyvą 
mus įtraukti į šio projekto veiklas.

Sigutė Mackevičienė, IT mokytoja

Nuo 2010 metų – 90 Atošvaistės numerių
Nuo 2010 metų kiekvieną mėnesį 

leidžiamas gimnazijos laikraštis „At-
ošvaistė“. Šįkart jau 90-as numeris.  
Norėdami sužinoti, kaip vertinamas 
laikraštis, kalbiname skaitytojus: Jus-
tiną Pocių (J.P., 2010 m. „Atošvaistės“ 
redaktorius), Janiną Eidiejienę (J. E., 
Pavasario pagrindinės mokyklos di-
rektoriaus pavaduotoja ugdymui), 
Algirdą Vilką (A. V., biologijos mo-
kytojas ekspertas), Jūratę Miliausky-
tę (J. M., Mažeikių muziejaus fondų 
muziejininkė), Gražiną Opulskienę 
(G. O., gimnazijos esperanto kalbos 
mokytoja), Ireną Atkočaitienę (I. A., 
buvusi Mažeikių r. bibliotekos dar-
buotoja), Audronę Matutienę (A. M., 
gimnazijos matematikos mokytoja).

Kaip dažnai skaitote gimnazijos lai-
kraštį „Atošvaistė“? Ar renkatės elek-
troninį, ar popierinį variantą? 

J.P.: Dabar gimnazijos laikraštį skai-
tau kas keletą mėnesių. Dažniausiai tai 
būna dėl gimnazijoje vykusios šventės 
ar minėjimo (šimtadienis, sausio 13, 

kovo 11 ir t.t.) ir noro sužinoti, kaip 
tradiciškai tai buvo paminėta. Kadangi 
pats laikraštis mane pasiekia elektroni-

niu variantu, tai tokį ir skaitau. Neturiu 
nieko prieš popierinį, tačiau skaitmeni-
nis greičiau randamas ir kompaktiškiau 
laikomas elektroninėje pašto dėžutėje. 
Kaip dabar dažnai yra sakoma – būki-
me ekologiški.

J. E.: Elektroniniu paštu gaunu kie-
kvieną Jūsų gimnazijos laikraščio „Ato-
švaistė“ numerį (ačiū gerbiamai kolegei 

Janinai Palenskienei). Atspausdinu, nes 
labiau mėgstu skaityti popierinį varian-
tą. Man visada labai smagu pasidžiaugti 
buvusių savo mokinių ir kolegų laimėji-
mais, sužinoti, kuo gyvena gimnazistai. 
Skaitau ne tik pati, bet visada dalinuosi 
ir su savo kolegomis.

A.V.: Kai tik pasirodo naujas „Atoš-
vaistės“ numeris, iškart jį ir perskaitau. 
Skaitau popierinį variantą, bet pažiūriu 
ir elektroninį, kai reikia kažką greitai 
susirasti. Man jis įdomus dėl įvykių 
gausos, todėl ne į visus renginius gali-
ma nueiti, o laikraštyje jie aprašomi.

J.M.: Skaitau elektroninį variantą, ku-
rio sulaukiu kas mėnesį. Visada įdomu 
bent peržvelgti, kuo gyvena kaimynas, 
socialinis partneris, potencialus muzie-
jaus lankytojas.

G.O.: Skaitau visus numerius, bet ne 
visus straipsnius perskaitau, nors tikrai 
visus peržvelgiu. Visada skaitau laikraš-
tį išspausdintą popieriuje, nes gauname 
egzempliorių gimnazijos bibliotekai. 
Skaitau, nes man įdomus jo turinys, 
daug sužinau apie gimnazistus, projek-

Janina Eidiejienė

tus, veiklas. 
I.A.: Jau kelinti metai dėka gimnazi-

jos žurnalistų būrelio vadovės Janinos 
Palenskienės elektroninis gimnazijos 
laikraštis mane pasiekia kas mėnesį. 
Man labai malonu sužinoti mokyklos, 
kurioje mokiausi 1971–1974 metais, 
naujienas.

A.M.: Skaitau tik popierinį variantą, 
nes gali pasimėgauti pačiu veiksmu, ko 
nepajunti skaitant elektroninį. Sužinai 
svarbiausias gimnazijos naujienas, lai-
mėjimus, kartais sužinai apie mokinius, 
kuriuos mokai, stebinančių dalykų.

Kas įdomiausia „Atošvaistėje“?
J.P.: Labiausiai domina bendras 

moksleivių gyvenimo vaizdas. Norisi 
matyti, kaip su laiku keičiasi tradici-
jos ir požiūris jaunų asmenybių gyve-
nimuose. Tai geriausiai ir atskleidžia 
gimnazijos laikraštis, rašydamas apie 
gimnazistų minėjimus, pasiekimus ir 
kūrybą. 

Justinas Pocius

J. E.: Įdomiausia man, žinoma, suži-
noti, kaip sekasi saviems mokiniams ir 
kolegoms, kaskart įsitikinti, kad mūsų 
graži draugystė turi prasmę.

A.V.: Visa informacija yra gera, nes 
tai ir savotiška istorija, kurią po dau-
gelio metų skaitys ir kiti, galėsiantys 
susidaryti vaizdą, kas vyko ir įdomaus, 
svarbaus buvo šiomis dienomis. Įdo-
mūs man baigusių mokinių pasisaky-
mai.

J.M.: Įdomiausia rasti pažįstamų vei-
dų, sužinoti apie pasiekimus, užčiuop-
ti jaunų žmonių gyvenimo pulsą. Kai 
pamatai, kiek visko vyksta gimnazijo-
je, darosi ramu, jog jaunimas žino, ko 
nori, ir siekia to, o mokytojai visomis 
išgalėmis jiems padeda.

G.O.: Man įdomiausi yra literatū-
riniai bandymai, visada labai atidžiai 
skaitau gimnazistų kūrinius, o vėliau 
autorius pašnekinu kai jie apsilanko 
bibliotekoje. Su dideliu susidomėjimu 
skaitau ir buvusių gimnazistų prisimi-
nimus.
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I.A.: Mane domina labai daug da-
lykų: projektų pristatymai, renginiai, 
gimnazistų kūryba, laimėjimai kon-
kursuose, mokyklos istorija, buvusių 
mokyklos auklėtinių ir mokytojų pri-
siminimai, įvairūs praktiniai patarimai. 
Žavi net skyrelis „Smaližių kampelis“, 

nes pati kažkada labai didžiavausi savo 
ketvirtoku sūnumi, kuris atnešė man į 
ligoninę savo pirmą kartą iškeptų bly-
nų. O čia galima rasti daugybę įvairių 
receptų, pagal kuriuos gamina patys 
moksleiviai! 

A.M.: Noras sužinoti apie savo moki-
nius.

Kaip vertinate laikraštį? Ar jis gim-
nazijai reikalingas? Kodėl?

J.P.: Laikraštis turi prasmę, kai jis yra 
skaitomas. O paprastai laikraštis įdo-
mus tiems, kurie yra aprašyti laikraštyje 
arba tiems, kurie turi kažin kokį ryšį su 
laikraštyje minimais įvykiais ar vieta. 
Paprastas pavyzdys, kad ir koks pui-
kiai paruoštas būtų ,,Merkio kraštas“, 
manau, kad jis didžiausią skaitytojų 
auditoriją turi Varėnos mieste. Taip pat 
yra ir su ,,Atošvaistė“. Pirma, tai patys 
gimnazistai turi vietą arba platformą, 
kurioje jų pasiekimai yra pastebimi kitų 
gimnazistų, jų tėvų bei mokytojų. Įvaiz-
džio formavimas yra gan svarbus žmo-
gaus gyvenime, ką puikiai parodo ,,Fa-
cebook“ arba ,,Instagram“. Antra, tai 
kai kurių gimnaziją jau palikusių mo-
kinių ir mokytojų noras palaikyti bent 
minimalų ryšį su gimnazija. Laikraščio 
prenumerata, nors ir yra gan vienpu-
sis bendravimas, galima laikyti kaip 
atsakymą į mintyse užduotą klausimą: 
,,Kaip laikaisi? Seniai nesimatėm...“

J. E.: Laikraštis tikrai reikalingas. Ma-
nau, kad prasminga džiaugtis gerais da-
lykais ir dalintis tuo su draugais. 

A.V.: Taip, jis tikrai reikalingas. Tai 
savotiškas metraštis, kuriame surenka-

Audronė Matutienė

Irena Atkočaitienė

ma ir paskelbiama visa aktuali informa-
cija. Laikraštį vertinu labai gerai, nes jis 
estetiškas, puikiai sumaketuotas, daug 
nuotraukų.

J.M.: Vertinu laikraštį puikiai, net jei 
jis ir labai didelis. Gaila, kad ne visada 
yra laiko įsigilinti į visus straipsnius, 
tačiau nėra nė mažiausios minties, kad 
laikraščio nereikia. Reikia, ir būtina! 
Kaip muziejininkė, galiu patvirtinti, jog 
dar niekas neišrado geresnio metraščio 
vedimo būdo, kaip atviras, tikrų nau-
jienų kupinas, bendraamžių žurnalistų 
kuriamas laikraštis. 

Kai būsite močiutės ir seneliai, su ma-
lonumu vaikaičiams skaitysite apie save 
archyvuose išsaugotus numerius ir dė-
kosite redakcijai.

G.O.: Žinau, koks didelis darbas yra 
parengti tokios didelės apimties ir daž-
nai išleidžiamą laikraštį, nes pati esu 
viena iš esperantiškai leidžiamų lai-
kraščių redaktorių. Nuoširdžiai žaviuo-
si, kad laikraštis pasirodo taip regulia-
riai ir visapusiškai atspindi gimnazijos 
gyvenimą, yra tiesiog detalus metraštis 
ir tikrai labai reikalingas ne tik šiandie-
niniams gimnazijos bendruomenės na-
riams bet ir ateities kartoms.

I.A.: Tik teigiamai. Jis reikalingas ne 
tik gimnazijai, bet ir kitiems mažeikiš-
kiams, nes tai kraštotyros leidinys. 

A.M.: Džiugu, kad laikraštis, kaip 
toks,  gyvuoja, o dar nepersikėlė į elek-
troninę erdvę. Esu iš tos kartos, kai na-
muose laikraščiai ir žurnalai buvo bū-
tinybė.

Kokių straipsnių pasigendate lai-
kraštyje?

J.P.: Konkrečių straipsnių favoritų 
nebuvau pasirinkęs. Gal pats sau pa-
prieštarausiu, nes kažkada maniau, kad 
laikraštis turi turėti kryžiažodžių ar 
įdomybių skiltį, tačiau dabar šį laisvą 
laikraščio plotą būčiau skyręs kritinio 
mąstymo ugdymui. Kai šiuo metu in-
formacijos galima rasti visur ir įvairios 
kokybės, nereiktų tikėti viskuo, kas pa-
teikiama pirmuose ,,Google“ puslapio 
paieškos rezultatuose arba 19XX me-

tais pateiktos enciklopedijos netaisyta-
me leidime.

J. E.: Kažkaip nieko lyg ir  nepasige-
dau. Paskaitau, pasidžiaugiu ir laukiu 
kito numerio.

A.V.: Trūksta senųjų mokytojų, kurie 
jau daugelį metų nebedirba mokykloje, 
atsiminimų apie savo darbo metus.

J.M.: Gal aš ir neteisi, bet dabar lai-
kraštis labai jau teigiamas. Viskas tik 

Gražina Opulskienė

Jūratė Miliauskytė

apie pasiekimus. Suprantu, kad jis ne 
guminis, negali plėstis iki begalybės, 
bet negi gimnazistai neturi jokių pro-
blemų? O gal galėtų pasidalinti savo 
mintimis ir tie, kurie nešmėžuoja kie-
kviename numeryje, bet išsprendė 
kažkokią jaunatvišką problemą, kuri 
tebekankina kitus gimnazistus. Gal 
gimnazijoje veikia ir kokios savaran-
kiškos bendraminčių grupelės, kurios 
papildytų mokyklos gyvenimo visumą. 
Na, kokia tiriamoji žurnalistika atsiras-
tų... 

G.O.: Man jame pakanka visko, net 
receptų yra! 

I.A.: Nepasigedau nieko, nes jei apie 
ką nors nerašoma viename numeryje, 
tai būtinai galima rasti kitame. Todėl ir 
įdomu, nes kiekvienas numeris vis ki-
toks.

A.M.: Gal norėtųsi, kad kiekviename 
laikraštyje būtų skyrelis, skirtas kon-
krečiai klasei – jos aktyvistai, kuo do-
misi, ką lanko, nuotraukos iš tos klasės 
gyvenimo. Ir kad šis skyrelis būtų apie 
visas klases pagal grafiką. Viename nu-
meryje apie dvi klases ir t.t. Tada daž-
niau pamatytume mokinius, kuriuos 
mokome.
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Algirdas Vilkas

Ko palinkėtumėte „Atošvaistės“ 
žurnalistų komandai?

A.V.: Nepavargti, ieškoti naujų būdų 
ir įdomių temų viešinant gimnazijos 
bendruomenės gyvenimą.

J.M.: Gyvuokit, nepasiduokit, jūs ne-
realūs!

J.E.: Žaviuosi neišsenkama Jūsų ener-
gija, kūrybiniu potencialu. Būkit ir to-
liau tokie kūrybingi, skleiskit gerą žinią 
apie save. 

J.P.: Žurnalistų komandai palinkė-
čiau ir toliau nepritrūkti laiko rengiant 
šį laikraštį, kuris kaip metraštis galimai 
bus nagrinėjamas istorikų po šimto 
metų. O jei rimčiau, tai ir toliau suge-
bėti derinti savo asmeninį laiką su lai-
ku, skirtu ,,Atošvaistei“. Dabar yra jums 

suteiktas laikas ir galimybė ugdyti savo 
komandinio darbo, laiko planavimo ir 

komunikacijos įgūdžius. Inkubatorius 
tam, kuo norite ir galite tapti ateityje.

G.O.: Linkiu, kad netrūktų bendra-
darbiaujančių gimnazistų ir mokytojų, 
kad autoriai nevėluotų atsiųsti tekstus 
ir nuotraukas, kad redakcinė koman-
da būtų didelė ir vieninga, toliau taip 
sėkmingai telkiama direktoriaus pa-
vaduotojos ugdymui Janinos Palens-
kienės. Ir dar linkiu, kad kuo rečiau 
įsiveltų tai, ką  mes, esperantininkai, 
vadiname „koboldo“. Tai tokia misti-
nė būtybė, kuri kažkokiu stebuklingu 
būdu į daug kartų tikrintą tekstą įvelia 
klaidelių. Sėkmės.

I.A.: Linkiu ir toliau būti tokiais pat 
kūrybingais, išradingais, smalsiais!

A.M.: Linkiu sėkmės.

Bendruomenių metai gimnazijoje
#MokyklųBendruomeniųMetai

Įsibėgėjant mokyklų bendruomenių 
metams, atsiveria puikios mokinių tėvų 
iniciatyvos, įvairiapusiško bendradar-
biavimo 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 ne-

paprasto kruopštumo, atidumo, užsis-
pyrimo, todėl, kol išvystame galutinį 
rezultatą, kartais prireikia kelių mėne-
sių ar net metų. ,,Siuvinėjimas – medi-
tacija ir pats geriausias poilsis“,– sako 
Deimantės mama. Dėkodami parodos 
autorei už bendradarbiavimą, moks-
leivių meninių gebėjimų skatinimą ir 

#MokyklųBendruomeniųMetai
Gimnazijoje lankėsi ir su gimnazis-

tais, mokytojais bei tėvais jauno žmo-
gaus profesijos pasirinkimo klausimais 
kalbėjo žurnalo „Reitingai“ vyr. redak-
torius Gintaras Sarafinas (VšĮ „Žurna-
listinių tyrimų ir konsultacijų grupė“). 

iniciatyvą, linkime įkvėpimo ir naujų 
kūrybinių sumanymų.

Džiaugsimės, jei atsiras ir kitų klasių 
tėvelių bendruomenės iniciatyvų. 

Rosita Giniotienė, 4b klasės kuratorė

Susitikimų temos: „Kaip rinktis pro-
fesiją, kad robotai nepaliktų jūsų be 
darbo“, „Kokias klaidas daro mokiniai 
planuodami savo karjerą“, „Keturiasde-
šimt informacijos šaltinių, padedančių 
tinkamai pasirinkti profesiją“, „Kaip 
pakreipti vaiką/jaunuolį, kad profesiją 
jis pasirinktų teisingai“.

#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“.

Atošvaistės informacija

Interviu su biologijos mokytoju 
Algirdu Vilku apie išleistą knygą 

„Mažeikių rajono išnykę ir 
nykstantys kaimai“

Visuomenei pristatyta biologijos 
mokytojo eksperto, kraštotyrininko, 
Mažeikių krašto kultūros premijos 
laureato Algirdo Vilko knyga „Ma-
žeikių rajono išnykę ir nykstantys 
kaimai“. Kalbiname knygos autorių.

Kada ir kodėl Jums kilo mintis iš-
leisti knygą apie Mažeikių r. išnyku-
sius ir nykstančius kaimus?

Medžiagą apie kaimus, tiksliau apie 
savo gimtąjį Naikių kaimą, pradėjau 
rinkti dar būdamas pradinės klasės 
mokiniu. Pirmasis mano darbas buvo 
surinkta medžiaga apie per kaimą te-
kantį Vaidmino upelį. Atsimenu, tada 
nubraižiau to upelio planą, matavau jo 
ilgį, plotį bei gylį, kaimynų draugas su 
Smiena fotoaparatu padarė nuotrauką. 
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Visą šitą darbą pristačiau mokykloje 
per kažkokį renginį ir labai gerai at-
simenu, kad pirmoji mano mokytoja 
pagyrė ir padrąsino darbą toliau tęsti. 
Tada sumaniau, kad reikia viską rinkti 
apie gimtąjį kaimą. Nedrąsiai, bet ėjau 
pas žmones, iš pradžių pas artimesnius, 
po to ir toliau gyvenančius, ir visko 
klausinėjau. Parėjęs namo puoliau viską 
užsirašyti, kad nepamirščiau. Užrašinė-
jau kaimo istoriją, vietovardžius, tau-
tosaką, įvairias istorijas ir atsitikimus. 
Pririnkęs nemažai medžiagos, viską 
parodžiau mokytojui Antanui Poškui, 
kuris mane pakvietė į kraštotyrininkų 
būrelį. Vėliau domėjimasis kaimo isto-
rija truputį sumažėjo, kol įsijungiau į 
labai įdomų projektą – Baltųjų gandrų 
apskaitą Mažeikių rajone. Tąsyk turėjau 
apvažiuoti visą rajoną, užpildyti nema-
žas anketas apie kiekvieną gandralizdį, 
o kad viską tiksliau ten surašyti, reikėjo 
pabendrauti su gandralizdžio savinin-
ku – su kiemo žmonėmis. Kalbėjom 
apie viską, pradedant baltaisiais gan-
drais, jų lizdais, išaugintais ir išmestais 
jaunikliais, baigiant vietovardžiais, liau-
dies medicina, tautosaka ir kaimų isto-
rijomis. Nuo šios apskaitos ir pradėjo 
kauptis rajono kaimų aprašymų archy-
vas. Iš pradžių tos medžiagos netvar-
kiau, tik laikiau savo užrašuose, po to 
pradėjau ją kompiuteriu perspausdin-
ti, papildyti, redaguoti. Pagalvojau, gal 
kada nors jos prireiks. Ir štai Lietuvos 

vyriausybė 2019 metus paskelbė Vieto-
vardžių metais. Geresnės progos galėjo 
ir nebūti, kaip ši, todėl pasinaudojau ir 
sumąsčiau, kad reikia parengti knygą 
apie savo gimtojo rajono išnykusius ir 
nykstančius kaimus. Temą pasirinkau 
labiau aktualią šiai dienai, kadangi aki-
vaizdžiai stebime gyventojų mažėjimą, 
kaimo mokyklų uždarymą, kaimo ny-
kimą. Praeis dar kiek laiko, nebežinosi-
me nė jų pavadinimų, todėl iš surinktos 
medžiagos ir pradėjau rengti knygą. 

Kaip ir kada surinkote tiek daug 
medžiagos knygai? Gal kas nors pa-
dėjo?

Medžiagą rinkau ilgai, per vasaros 
atostogas keliaudamas po rajoną. Mane 

visą laiką žavi biologinė įvairovė – miš-
keliai, pievos, paupiai su savo augalija 
ir gyvūnija, ieškojau labai retų rūšių, 
įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą. Po 
rajoną keliavau pėsčiomis, dviračiu, 
mašina, net plaukiau baidarėmis Ven-
tos, Varduvos, Virvytės upėmis įdė-
miai apžiūrėdamas 
pakrantes, istorinius 
paminklus, sodybas. 
Viską fiksavau – užsi-
rašydavau arba nusi-
fotografuodavau. Už-
trukau apie 15 metų. 
Per šį laikotarpį ap-
lankiau visus rajone 
esančius 196 kaimus, 
juose būdamas net 
po keletą kartų. Per 
tą laikotarpį stebėjau 
nepaprastai spartų kaimų nykimą, tuš-
tėjančias, apleistas, be gyventojų sody-
bas, išrautas derlingas obelis, sunioko-
tus gamtos kampelius. Žiūrėdamas į tai 
visą laiką jaučiau nepaprastą ilgesį, nes 
pats kilęs iš kaimo, kuris visada man 
buvo ir bus artimas ir mielas. Medžiagą 
daugiausia rinkau vienas, tik mokiniai 
man padėjo ją perspausdinti, o Rytis 
Savickis sukūrė internetinę platformą, į 
kurią tą medžiagą galėjau perkelti, tvar-
kyti, redaguoti, papildyti, ir taip gimė 
internetinė Mažeikių krašto enciklope-
dija, kuri išsilaikė iki šių dienų, ir yra 
labai mėgiama įvairių redakcijų, leidy-

klų žurnalistų ir autorių, pavienių skai-
tytojų ir kt. Šiandien joje jau yra apie 5 
milijonai apsilankymų.

Kiek laiko užtrukote?
Medžiagą knygai rinkau ilgai – apie 

15 metų, o parašiau praeitų metų rug-
pjūčio mėnesį per dvi savaites. Rašyti 
buvo gana įdomu, kadangi analogiško 
darbo Lietuvoje nebuvo ir nebuvo nei 
nuo ko nusižiūrėti nei pasikonsultuoti, 
tai visus skyrelius, knygos tekstų išdės-
tymą teko pačiam sugalvoti. Manau, 
kad šita užduotis pasisekė puikiai.

Ar pilnai pavyko įgyvendinti svajo-
nę? 

Nepasakyčiau, kad viskas pasisekė. 
Apie kai kuriuos kaimus tikrai yra labai 

mažai medžiagos. Tų kaimų jau seniai 
nebėra (kai kurie išnykę dar 1975 ar 
1984 metais – oficialiai išbraukti iš są-
rašų kaip išnykę), nėra ir gyventojų, to-
dėl nebuvo ko ir paklausti. Archyvuose 
taip pat medžiagos yra nedaug, arba 
ji labai išmėtyta ir sunkiai prieinama. 

Be to, labai blogai su iliustracijomis. 
Likę tik pliki laukai, be jokių paminklų, 
gražių gamtovaizdžių. Man gyventojai 
paskolino senų nuotraukų, kurias nu-
skenavau ir grąžinau savininkui. Pvz. 
knygos viršelio labai įdomi nuotrauka 
iš Šeirių kaimo. Nuotraukoje įamžin-
tos koksagyzo (toks augalas, panašus 
į kiaulpienę, pašarinis) ravėtojos per 
trumpą poilsio valandėlę. Iš Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto gavau tar-
pukario laikotarpiu užrašytus vietovar-
džius, kuriuos panaudojau knygai, pa-
teikdama ir trumpus aprašymus.

Kuo labiausiai džiaugiatės?
Džiaugiuosi, kad knyga išspausdinta 

ant labai kokybiško popieriaus, gražiai 
sumaketuota, kokybiškos iliustracijos, 
labai ją papuošė senoviniai žemėlapiai. 
Knygą išleido Kaune įsikūrusi „Lutu-
tės“ leidykla, kuri specializuojasi gam-
tinės literatūros leidyba. Pasisekė man, 
kaip biologui, su jais susikalbėti, ir dar-
bą atliko labai profesionaliai, greitai ir 
nebrangiai. Knygos leidybai rašiau kul-
tūrinį projektą ir gavau finansavimą.

Ar daug knygos egzempliorių išleis-
ta? Kam  ji skirta?

Knyga išleista 300 egz. tiražu. 60 egz. 
atiteko savivaldybei, kuri ledinį dova-
nos garbiems svečiams, kita dalis, apie 
40 egz. skirta visoms rajono bibliote-
koms, toks pats skaičius mokykloms, 
na o likusi dalis – padovanoti, prezen-
tuoti ar kitaip panaudoti.

Kokių dar turite svajonių ir planų?
Planuoju išleisti gimnazijos knygą, 

kuri yra parengta, maketuojama, dar 
lygiagrečiai papildoma, tvarkoma, tiks-
linama. Esu surinkęs dar vieną leidinį 
– 100 įdomių gimnazijos faktų, kuria-
me aprašoma lygiai šimtą faktų apie 
gimnaziją, pradedant jos įsteigimu ir 
baigiant šių dienų faktais, su iliustraci-
jomis ir trumpais tekstais. Viliuosi, kad 
šis leidinukas taps visų gimnazistų pa-
žintiniu vadovėliu apie gimnaziją. 

Monika Karklūtė, 4a kl.
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Projektinė veikla
Tarptautinis projektas 

„Sugrįžimas prie bendražmogiškųjų 
vertybių Europos tautų literatūroje“

Klasių mainai „Pažink Prancūzijos ir 
Lietuvos kultūros, istorijos ir meno 

paslaptis”

Sausio 31 – vasario 7 dienomis gim-
nazijoje svečiavosi 25 mokiniai ir 3 mo-
kytojai iš Espace Scolaire Condorcet 
licėjaus esančio Saint-Quentin mieste, 
Prancūzijoje. Projekto mainų koor-
dinatorės: gimnazijos direktorė Asta 
Žukauskienė, anglų kalbos mokytoja 
Renata Šaltkauskienė ir ekonomikos 
mokytoja Rima Meldaikienė ir dailės 
mokytoja Asta Milėškienė. 

Susitikimo tikslas – pažinti Lietu-

vos kultūrą, istoriją ir meną, todėl jau 
pirmąją projekto dieną svečiai ir mūsų 
gimnazistai dalyvavo edukacinėje pro-
gramoje Urvikiuose „Duonos kelias“, 
kur mokėsi kepti duoną, šoko, dainavo, 
žaidė tradicinius lietuviškus žaidimus 
bei ragavo žemaitiškus patiekalus. Pro-
jekto dalyviai susipažino su Mažeikių 
miestu žaisdami orientacinį žaidimą, o 
Mažeikių muziejuje mokėsi daryti dir-
binius iš tošies ir odos. Mokykloje sve-
čiai dalyvavo pristatymuose apie Lietu-
vos švietimo sistemą, gimnaziją ir jos 
erdves, entuziastingai mokėsi lietuvių 
kalbos, istorijos, geografijos, muzikos 
ir šokių. Dailės dirbtuvėse visi projek-
to dalyviai turėjo galimybę pasimokyti 
virvelinės keramikos, gilinosi į sporto 
ir meno chemijoje paslaptis, buvo pri-
statytos 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 pa-
sivaikščiojimo vėjuota 
Baltijos jūros pakrante 

išvyko į Klaipėdą, kur lankė-
si Lietuvos Aukštojoje Jūrei-
vystės mokykloje ir susipa-
žino su Klaipėdos istoriniu 
senamiesčiu. Taip pat sve-
čiai ieškojo prancūzų šaknų 
Lietuvoje dalyvaudami edu-
kacinėje programoje Rena-
vo dvare, vyko į Platelius, į 

Šaltojo karo muziejų bei pasivaikščiojo 
saulėtu Plokštinės taku.

Atsisveikinimo vakarą po gardžios 
vakarienės Dubgiryje, projekto sve-
čius, mokytojus, mūsų gimnazistus bei 
tėvelius šokdino Mažeikių folkloro an-
samblis „Alksna“. Penktadienio rytą, 
apibendrinę savaitės veiklas mokyklo-
je, gimnazistai lydėjo draugus iš Pran-
cūzijos į Rygą, kartu pasivaikščiodami 

saulėtu senamiesčiu ir atsisveikino oro 
uoste, laukdami kito susitikimo.

Šios projektinės savaitės įdomios vei-
klos, išvykos ir nuotykiai paliko pačius 
šilčiausius prisiminimus visiems pro-
jekto dalyviams, o mūsų gimnazistai 
jau nekantriai laukia kelionės į Pran-
cūziją ir susitikimo su naujaisiais drau-
gais! 

Eglė Žulpaitė, 2a kl.

Erasmus+ „Verslumo ugdymas, ruošiant mokinius darbo rinkai“
Projekte dalyvauja 5 

šalys: Lietuva, Rumuni-
ja, Portugalija, Turkija 
ir projekto koordinato-
rė Šiaurės Makedonija 
(Prelipo miestas), kur ir 
įvyko pirmasis vizitas. 
Nuo Mažeikių Merkelio 
Račkausko gimnazijos 
atstovavo dvi pedago-
gės, projekto koordina-
torės: anglų kalbos mo-
kytoja Irena Urbonienė 
ir socialinė pedagogė 
Gitana Svirskienė. 

Susitikimo metu susipažinome su visų 
šalių švietimo sistema, mokyklų specifi-
ka, suplanavome artimiausias veiklas, iš-
analizavome visų šalių partnerių pamokų 
planus, kuriuos pritaikysime savo moky-
klose bei kursime naujus. Įvyko vizitai į 
įmones, kurios bendradarbiauja su mo-
kykla verslumo ugdymo ir pasiruošimo 
darbo rinkai tikslais. Tai spalvingas kraš-

tas visomis prasmėmis – gamta,  kultūra, 
religija, nacionalinė virtuvė, kalbos, žmo-
nės ir jų šaknys, istorija, skirtingų moky-
mosi pakopų padalijimas, vertinimo sis-
tema (5 balai – aukščiausias įvertinimas, 
o 2 – minimumas, bet patenkinamas). 
Labai paslaugūs ir draugiški žmonės. 

Kitas minėtų šalių susitikimas vyks 
mūsų gimnazijoje birželio 1– 5 dienomis. 
Gitana Svirskienė, socialinė pedagogė
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Paskutinė atostogų diena 
Knygų mugėje?

Tikriausiai tai skamba labai nuobo-
džiai ir net gulėjimas lovoje atrodytų 
kaip geresnė išeitis. Dėl nuomonių nesi-
ginčysiu, bet siūlyčiau perskaityti mano 
įspūdžius. Taigi penktadienį, vasario 21 
dieną, pirmą kartą nuvažiavau į Knygų 
mugę, kuri vyko Vilniuje. Neslėpsiu 
fakto, jog man patinka skaityti knygas, 
bet būtų absurdiška teigti, kad šis ren-
ginys tik knygų mėgėjams. Šioje mugė-
je programa buvo tokia plati ir skirtin-
ga, kad žmonės, besidomintys istorija, 
kinu, kultūra, muzika bei literatūra, 
tikrai būtų atradę kur nueiti. Iš pradžių 
aš visiškai nesigaudžiau kur, kas ir kada 
vyksta, todėl teko naudotis žemėlapiu, 
ir taip atsidūriau sau niekada negirdė-
tuose šortuose. Trumpai ir aiškiai – tai 
15 minučių trukmės literatūriniai deba-
tai, kurie buvo įtraukiantys ir linksmi. 
Po kiek laiko apsipratusi, ėjau į disku-
sijas ir pokalbius įvairiausiomis temo-

mis. Sužinojau 
daug įdomių da-
lykų apie muzikos 
raštą, žydų kultūrą 
šiuolaikinėje Lie-
tuvos visuomenė-
je, apie Europos 
kultūros sostinę 
Kauną. Be abejo, 
negalėjau nenusi-
pirkti kelių knygų 
sau ir mamai. Juk 
tai vis tiek knygų 
mugė, o dauguma 
knygų buvo su 
nuolaidomis. Tur-
būt aišku, kodėl 
ši salė buvo sausakimša ir pilna lengvo 
chaoso. Taip pat džiaugiuosi galimybe, 
kad galėjau išgirsti gyvai koncertuojan-
čią grupę „jauti“, bet buvo ir kitų žino-
mų ir nežinomų atlikėjų. Spontaniškai, 
dienai baigiantis, nusprendžiau nueiti į 
lenkų filmą lietuviškais subtitrais ir pati 
nustebau, kaip filmas mane sudomino. 
Per visą dieną aš tiek daug pamačiau, 

išgirdau, kad gaila, jog anksčiau nepa-
galvojau nuvykti į šią mugę. Nežinau, 
iš kur yra atsiradęs gėdos jausmas do-
mėtis, lankyti kultūrinius renginius, bet 
tikrai patariu tau perlipti save, nes atra-
si naujų dalykų ir visai nesvarbu, koks 
tavo amžius!

Aistė Usorytė, 1e kl.

Apie skirtukus
Gimnazijos skaitykloje eksponuojama 

pačių gražiausių skirtukų paroda, ku-
riuos pagamino 1-2 klasių gimnazistai. 
Idėjos sumanytoja lietuvių kalbos ir lite-
ratūros mokytoja Ona Kelpšienė. Prisi-
jungė ir mokytojos Dalios Pranciulienės 
mokiniai. Kiekvienas knygos žymeklis 
skiriasi savita forma, minties raiška, ori-
ginalumu. Jie tarsi maži meno kūriniai. 

Gimnazijos bibliotekoje buvo apdo-
vanoti keturiolika pirmų ir antrų klasių 

mokinių, sukūrusių gražiausius knygų 
skirtukus. Dėkojame dalyviams, laimė-
tojams bei idėjos ir iniciatyvos autorėms 
– Onai Kelpšienei, bibliotekininkėms 
Vilijai Statkutei, Gražinai Opulskienei ir 
Daliai Pranciulienei.

VII amžiaus airių legenda pasakoja apie 
vienuolį Colomaną ir Elo, išmokiusį musę 

nutūpti ant eilutės, kurią skaitė, ir tupėti 
skaitomoje vietoje, kol vienuolis grįždavo 
prie knygos po pertraukos. Tiesa, tokios 
,,gyvos žymeklės“ gyvenimas nebuvo il-
gas: kol vienuolis kartą neužvertė folianto 

su pačia ,,žymele“ viduje… 
O jei rimtai pažiūrėjus į skirtuko atsira-

dimo istoriją, tai ji siekia Senovės Egipto 
laikus. Jau tuo metu raštininkai naudojo 
kažką panašaus į skirtuko prototipą: pri-
klijuodavo papiruso gabalėlį ir pažymė-
davo reikalingą  vietą ant 40-ies ir dau-
giau metrų ilgio ritinių.

Pradėjus spausdinti knygas, į jų nugarė-
les neretai buvo įrišamos šilkinės juoste-
lės, o pirmieji atskiri nuo knygos skirtukai 
pasirodė Anglijoje apie 1850 metus. Šiuo 
metu jie gaminami iš pačių įvairiausių 
medžiagų, netikėčiausių formų ar dizai-
no ir net tampa kolekcionavimo objektu.

Vieniems knygų skirtukai – miela do-
vanėlė ar suvenyras, parvežtas iš kelio-
nės, o kitiems – populiari reklamos ar 
viešumo priemonė, meno kūrinys, dailus 
rankdarbis ar širdžiai brangius prisimini-
mus simbolizuojantis daiktas.

Palikdamas skirtuką tarp puslapių 
tu tarsi kabini 

ant namų durų lentelę 
su užrašu

„AŠ GRĮŠIU“.
Parengė Gražina Opulskienė,

 bibliotekininkė

Susitikimas su buvusiomis 
auklėtinėmis
Šviesus vakaras vyko Ma-

žeikių rajono savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje su 
šviesą spinduliuojančio-
mis mažeikiškėmis, mūsų 
gimnazijos auklėtinėmis 
aktore Karolina Kontenyte 
ir dailininke, grafike Živile 

Spūdyte-Žvėrūna. Kiek daug prisiminimų 
apie mokyklą, išdaigas, draugus, mokyto-
jus, ieškojimus, paklydimus ir sugrįžimus, 
kūrybiškumą, meilę gimtajam miestui... 
Linkiu sėkmės, džiaugsmo ir optimizmo. 
Grįžkit ir skleiskit šilumą, mūsų ALUM-
NI.

Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė
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„Erasmus+ projekto „Sugrįžimas prie bendražmogiškųjų vertybių 
Europos tautų literatūroje“ veiklos

Erasmus+ projekto dalyvių susitiki-
mas vyko Ispanijoje, Chichone (Gijon) 
– uostamiestyje Astūrijoje, prie Biska-
jos įlankos, netoli Ovjedo. Dalyvavo 1e 
klasės mokiniai Mantas Daubaris, Kris-
tupas Svirskas, Jonas Švažas, Aistė Uso-
rytė ir 1b klasės mokinė Rugilė Kairytė 
bei mokytojai – projekto koordinato-
riai: Irena Urbonienė, Aistė Daubarie-
nė ir Sandra Vaišvilienė.

Mokinių mainų metu Ispanijoje buvo 
siekiama išanalizuoti 3 perskaitytas is-
panų literatūros knygas: „La casa de 
Bernarda Alba“, „Lazarillo de Tormes“, 
„La Regenta“. Remiantis knygomis, per 
įvairias veiklas interpretuojamos tokios 
vertybės, kaip draugystė, mokslo svar-
ba, istorija, kultūra, išankstinis nusis-
tatymas visuomenėje – jo problema ir 

sprendimo būdai, žodžio ir veiksmų 
laisvė. Projekto koordinatorių susitiki-
mo metu aptartas vieno iš pagrindinių 
produktų knygos – leidinik „What‘s 
Your Frame“ struktūra ir pagrindiniai 
aspektai, suplanuotos kito susitikimo 
veiklos. Projekto dalyvius pasitiko šil-
ti, draugiški žmonės, žingeidžios vai-
kų akys. Mokykla įsikūrusi buvusioje 
pilyje, ant Atlanto vandenyno Biskajos 

įlankos kranto. Joje darniai 
mokosi vaikai nuo 3 iki 16 

metų. Įdomu tai, kad dauguma ugdymo 
veiklų baigiasi projektais arba praktinė-
mis veiklomis. Mokiniai sėdi klasėse, 
mokytojai vaikšto po kabinetus. Pamo-
ka trunka 55 minutes, po 3 pamokų yra 
30 minučių pertrauka. Jos metu vaikai 
leidžia laiką vidiniame mokyklos kie-
melyje, sportuoja, žaidžia įvairius žai-
dimus. Pirmą dieną išėję iš mokyklos 
labai nustebome. Ryte pakrante vaikš-

čiojo miestelėnai, popiet toje pačioje 
vietoje šėlo Atlanto vandenyno bangos. 
Kas 6 valandas stebėjome vykstančius 
potvynius ir atoslūgius. Laisvalaikiu 
tyrinėjome nuostabų Gijono miestą, 
keliavome Astūrijos ir Kantabrijos re-
giono žymiomis vietovėmis.

Aistė Daubarienė, chemijos moky-
toja metodininkė, viena iš projekto 

koordinatorių

Abiturientams
Erika Gužauskaitė (Skakauskienė):

Sėkmės paslaptis – didelis darbas

K a l b i n a m e 
Eriką Gužaus-
kaitę, baigusią 
mūsų gimnaziją 
2003 metais. 

P a p a s a k o k , 
kur dabar esi ir 
ką veiki? Ką stu-
dijavai? 

Dabar gyvenu Vilniuje. Dirbu Turto 
valdymo ir ūkio departamente prie Lie-
tuvos Respublikos Vidaus reikalų mi-
nisterijos viešųjų pirkimų specialiste. 
Mykolo Riomerio universitete baigiau 
teisę ir valdymą (bakalaurą) bei verslo 
teisę (magistrą).

Kokių charakterio savybių ir įgū-
džių reikėjo, kad pasiektum tai, ką 
dabar turi?

Reikėjo daug pastangų. Labai daug. 
Taip pat valios, užsispyrimo, nuolatinio 

tobulėjimo, gebėjimo komunikuoti. 
Kokia Tavo sėkmės paslaptis?
Didelis darbas. 
Kuo įdomi pasirinkta profesija? 

Ar būdama mokykloje planavai savo 
karjerą? Kas tam paskatino?

Teisė yra įdomi kaip reiškinys, kaip 
mokslas, ji leidžia įgyvendinti „teisin-
gumą” per studijas, vėliau – per dar-
bą. Teisinės žinios reikalingos visiems. 
Man jau vaikystėje rūpėjo supančios 
aplinkos skaidrumas ir saugumas, pa-
dorumas, todėl  mokykloje pagalvoda-
vau apie tai, kokiose teisės srities darbo 
pozicijose save matyčiau ateityje. Do-
mėtis tuo skatino aplinka, galvojimas 
apie gyvenimą.

Ar vis dar mėgsti skaityti knygas? 
Apie ką skaitai? 

Mėgstu psichologines knygas, gro-
žinės literatūros tekstus, menininkų ir 
politikų biografijas.

Koks, Tavo nuomone, yra mokytojo 
vaidmuo ugdant asmenybes?

Manyčiau, kad tik asmenybės gali ug-
dyti asmenybes, todėl mokytojas priva-
lo kasdien siekti tobulumo.

Koks Tavo gyvenimo moto?

Niekada nepasiduoti.
Kokie ateities planai ir svajonės? 
Norėčiau ir toliau sėkmingai tarnauti 

savo valstybei bei piliečiams, prisidė-
ti prie Lietuvos ekonomikos augimo, 
skaidrios valstybės kūrimo.

Ką patartum dabartiniams gim-
nazijos abiturientams, kurie dar tik 
svarsto, kuriuo keliu pasukti?

Abiturientams patarčiau labai gerai 
įsiklausyti į save, intuityviai jausti, ko 
trokšta širdis, kasdien savęs paklausti, 
kur save mato ateityje ir domėtis įvai-
riomis profesijomis.

Buvusių mokyklos auklėtinių 
prisiminimai

Tęsinys iš Atošvaistės Nr. 5 (89)

Biomedicinos mokslų daktarės Tama-
ros Musteikytės Arnastauskienės, 1949 
m. laidos abiturientės prisiminimai apie 
mokyklą.

Blynų balius
Buvo bene paskutinieji metai gimna-

zijoje (1947 arba 1948). Artėjo gavėnia. 
Čia pat ir Užgavėnės. Laukė septynių 
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savaičių rimties laikotarpis. Tos rimties 
visi labai stropiai laikydavomės, nors ir 
kaip norėjosi šokti. Ir dabar tarėmės – 
ką čia sugalvojus, kad smagiai užsigavė-
tume, pasiaustume, linksmai pavakaro-
tume. Labai nudžiugome, kai klasiokas 
Vytautas Žilys pakvietė susiburti pas 
juos namuose. Taigi, patalpa yra, blynų 
išsikepsime patys. Reikia tik susinešti 
produktų. Pakvietėme mergaičių ir vai-
kinų, klasių auklėtojus E. Bartašiūnienę 
ir V. Krulicką. Didelio entuziazmo au-
klėtojai neparodė, bet ir neatkalbinėjo 
nuo blynų baliaus; nutarė būti drauge 
su mumis – lyg tai ruošiamo spektaklio 
„repeticija“.

Gyveno V. Žilys miesto pakraštyje, pa-
čiame Viekšnių gatvės gale. Taigi, vieta 
rami, nuošali, tinkama paslapukavimui. 
Keletas žodžių apie Žilių šeimą. Vytau-
to tėtis buvo Lietuvos kariuomenės ge-
nerolas majoras V. Žilys, jo dėdė Sida-
bras – taip pat generolas. Emilija Žilienė 
ir Cecilija Sidabrienė – dvarininkaitės 
Jurkūnaitės, o jauniausia jų sesuo Bronė 
Jurkūnaitė buvo mūsų gimnazijos se-
kretorė. 1941 m. birželio mėn. 14 aukštų 
Lietuvos kariškių apgaulės būdu, užė-
jus sovietams, buvo iškviesti į Maskvą, 
atseit į kursus, kad susipažintų su tary-
binės armijos struktūra ir pan. O, pasi-
rodo, tie „kursai“ – tai Sibiras, tremtis, 
lageris. Ponia E. Žilienė iš Kauno pasi-
traukė į Mažeikius. Liko ji su keturiais 
vaikais. Vertėsi sunkiai. Turgaus die-
nomis „generoliukai“ prekiavo turguje 
– pardavinėjo įvairius šeimos daiktus. 
Reikėjo gyventi. 

Žiliai buvo aukštos inteligencijos re-
liginga šeima, besilaikanti lietuviškų 
tradicijų. Maloniai nustebome, kai mus, 
moksleiviukus, ponia Žilienė pasitiko 
pasipuošusi vakarine suknia, apsiavusi 
aukštakulniais ištaigingais bateliais; su 
atitinkamais aksesuarais.

Į mūsų nusistebėjimą reagavo labai 
paprastai: svečias į namus – laimė į na-
mus. O jei svečias kviestinis, turi jam 
parodyti išskirtinį dėmesį. O tas dėme-
sys pirmiausia išreiškiamas atitinkama 
apranga. Taigi, apsilankę šioje šeimoje, 
dar gavome ir kultūringo elgesio pamo-
ką. 

Vakaronė buvo puiki: ėjome ratelius 
(Šimas – mano dėdė, Grybs baravyks, 
Žilvitis), žaidėme žaidimus (dalijome 
„žiedą“, mušėme „žiužį“, žaidėme „aklą 
vištą“ ir kt.). Bene labiausiai patiko žais-
ti „Telefoną“. Tai buvo galimybė priglusti 
prie patinkančio asmens skruosto ar net 
paliesti jį lūpomis, kai šnibždėdavai jam 
į ausį „telefonu“ siunčiamą žodį. 

Per daug garsiai neplyšaudami pa-
dainavome gavėnios dainų. O ir blynai 
buvo išskirtinio skanumo. Vienu žo-
džiu, vakaras praėjo puikiai. Visi buvo-
me patenkinti ir dar keletą dienų dali-
jomės įspūdžiais. Nesigirdėjo ir kokio 
nors triukšmo dėl blynų baliaus. Matyt, 
niekas neskundė. O ir ką čia bepadarysi, 
kai kartu švenčia net dvi klasės.

Mokinių mintys apie gimnaziją

Mokyklos 100-mečio proga mokiniai 
išsakė savo mintis apie tai, ką jiems reiš-
kia gimnazija. Dalis jų buvo išspausdinta 
ankstesniuose „Atošvaistės“ numeriuo-
se. Šį numerį papildome kitų gimnazistų 
mintimis.

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazi-
ja – prizmė, kuri visus mokinio gyvenimo 
aspektus išskleidžia į įvairiaspalvę mozaiką, 
parodančią asmens stiprybes, jo pomėgius 
ir poreikius. Ji tuo pačiu padeda rasti savo 
silpnybes, o vėliau – jas panaikinti. Moky-
tojų kolektyvas daro didžiulę įtaką vis besi-
formuojančiai paauglio asmenybei, sudaro 
jo nuostatų pagrindus, todėl labai džiugu 
tarti, kad man su Mažeikių Merkelio Rač-
kausko gimnazija siejasi tik teigiamos min-
tys. Gustas

Mūsų gimnazijos mokytojai moko ne tik 
iš knygų, bet ir iš širdies. Kamilė 

Kino filmo Kas yra tikrasis Parazi-
tas? pristatymas

Didžiulio populiarumo pasauly-
je sulaukęs Pietų Korėjos režisieriaus 
Bong Joon-ho juodojo humoro trile-
ris „Parazitas“ (angl. 
„Parasite“, kor. „Gi-
saengchung“) – ko 
gero, žinomiausias ir 
garsiausiai nuskam-
bėjęs 2019 metų fil-
mas. Laimėjęs net 
keturis „Oskarus“, jis 
tapo pirmu P. Korėjos 
filmu, sulaukusiu to-
kio pripažinimo, taip 
pat pirmu filmu ne anglų kalba, laimė-
jusiu geriausio filmo apdovanojimą. 
Be to, „Parazitas“ susižėrė ir „Auksinio 
gaublio“, BAFTA ir Ekrano aktorių gil-
dijos apdovanojimus kaip filmas ne an-
glų kalba. 

Juostoje pasakojama apie neturtingą 
korėjiečių šeimą, kuri apgaule įsidar-
bina turtuolių šeimos namuose. Tačiau 
kai gyvenimas, regis, negali tapti dar 
geresniu, jų aferai kyla pavojus būti 
išaiškintai. Filmas puikiai atskleidžia 
Pietų Korėjos gyvenimą ir socialinius 
sluoksnius – kontrastą tarp varguo-
menės ir turtingųjų, bet tuo pat metu 
aiškiai nenurodo „blogiukų“ ir gerųjų 
veikėjų, o žiūrovui tenka užduotis pa-
čiam suprasti idėją ir veikėjų dinamiką. 
Visa tai režisierius perteikia su humo-
ru ir tokiu nenuspėjamu siužetu, kad 
žiūrovas lieka įtrauktas iki paskutinės 
sekundės. Iš pirmo žvilgsnio paprastas 
ir niekuo iš tūkstančių kitų filmų neišsi-
skiriantis „Parazitas“ savo istorija ir jos 
perteikimu žavi ne vieną, kino juosta, 
gausi metaforų ir simbolių, pritraukia 
prie ekranų ir verčia žiūrovus susimąs-
tyti, tad kas yra tikrasis Parazitas? 

Agnė Meškauskaitė, 3c kl.

Užgavėnės
Tai žiemos šventė, simbolizuojanti 

žiemos išvarymą siekiant prisišaukti 
pavasarį bei žyminti paskutinę žiemos 
mėsiedo dieną. Šventė žavi liaudiško 
humoro grožiu ir kūrybingumu. Pa-
grindiniai šventės simboliai – persiren-

gėliai, kaukės, bly-
nai, Lašininio ir 
Kanapinio kova, 
Morės deginimas.

Kita diena po 
Užgavėnių vadi-
nama Pelenų die-
na. Po Užgavėnių 
prasideda Ga-
vėnia, trunkanti 
iki Velykų, šiuo 
laikotarpiu skati-
namas pasninka-
vimas.

Užgavėnių šventė užsuko ir į Pievenų 
kaimą. Viskas prasidėjo taip: visi ėjome 
gatve šokdami, dainuodami, šūkauda-
mi, vyrai grojo akordeonais ir būgnais. 

Žaidėme žaidimus, paskui susikibo-
me rankomis ir šokome aplink laužą. 
Ant tiltelio vyko įtempta kova tarp la-
šininio ir kanapinio. Pirmiau krito la-
šininis, o paskui kanapinis, galiausiai 
vėl lašininis. Lašinis ir kanapinis traukė 
virvę kartu su suaugusiais žmonėmis ir 
vaikais.

 Sutemus kepėme blynus ant didelės 
keptuvės ir gėrėme arbatą. Gavome sal-
dainių ir riestainių. Oras mūsų neišbai-
dė, tai išėjome varyti žiemos iš kiemo, 
kurios nelabai ir buvo.

Renata Montvydaitė, 2b kl.

Gimnazija – tai vieta, kurioje subręsti iš 
vaiko į suaugusį žmogų. Man ši vieta aso-
cijuojasi su savęs pažinimu, savo hobių ir 
aistrų paieška, savęs atradimu. Čia visi mes 
turime gausybę galimybių įgyti patirčių, 
naujų įgūdžių, kelti savo kompetencijas, 
siekti aukštumų bei ugdyti save. Jei gyveni-
mo ir karjeros svajonė – Everesto viršūnė, 
tai Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazi-
ja – stotelė link jos. Emilija

Senolių medžių šešėliai 
Kas dieną žmonių mintu takeliu
Vis lydi ir lydi
Į žinių sklidinus namus,
Kur pravėrus duris
Suolo link esi nuvedamas išmintingų 

akių.
Mokinys žingeidžiai žiūri laukdamas ži-

nių,
Kur atsiveria nauji horizontai – 
Besistengiantiems, sumaniems.
Kiekvienas turim savo siekį – 
Jį įvykdome tik čia.
Matome jau šimtmetį stovinčią gimnazi-

ją,
Tiesiančią rankas, pilnas mokslo, meno.
Daug žmonių ji išlydėjo į gyvenimą.
Tikimės, kad tiek pat dar išlydės...  

Jūratė
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Nerimą kelia tvyrantis neaiškumas dėl koronaviruso
Šiuo metu Lietuva, kaip ir kitos šalys, 

susiduria su didžiuliu iššūkiu – kaip 
įveikti naujojo koronaviruso infekciją, 
kurios protrūkiai pirmiausia atsirado 
Kinijoje. Dažniausiai pasitaikantys šios 
ligos simptomai yra panašūs į gripą – 
karščiavimas, kosulys, apsunkęs kvė-
pavimas ir kiti kvėpavimo sutrikimai. 
Kadangi koronavirusas perduodamas 
nuo žmogaus žmogui, tai iškilo būtiny-
bė apsisaugoti. Lietuvos Vyriausybė pa-
skelbė daug prevencinių priemonių, su-
sijusių su šia grėsminga liga. Viena iš jų 
– ugdymo įstaigų uždarymas dviem sa-
vaitėms, atšaukti visi viešieji renginiai. 
Mokiniams tuo metu skiriamos pavasa-
rio atostogos, o prireikus ilgesnio laiko, 
bus organizuojamas nuotolinis moky-
mas. Tuo tikslu keičiami BE ir PUPP 
tvarkaraščiai. Nuo kovo 16 Lietuvoje 
skelbiama ekstremali situacija, orien-
tuota į koronaviruso prevenciją – dviem 
savaitėms įvestas karantinas. Tuo tikslu 
pakalbinome kelis abiturientus apie tai, 
kaip jie vertina šį laikotarpį ir Vyriausy-
bės priimtus sprendimus.

Kaip vertini susidariusią situaciją dėl 
koronaviruso? Ar žmonės elgiasi pilie-
tiškai? Ar sunku ilgai išbūti uždaroje er-
dvėje?

Valdas Ginkus (V.G.): Manau, vyriau-
sybė ėmėsi teisingų veiksmų sustabdyti 
viruso plitimui, tačiau ne visi žmonės 
laikosi nustatytų draudimų. Man pačiam 
nėra lengva išbūti namuose, nes esu vei-
klus, tačiau nenoriu rizikuoti savo ir tėvų 
sveikata.

Monika Karkliūtė (M.K.): Situacija, 
mano nuomone, natūrali, reikia imtis 

būtiniausių priemonių, kad būtų užti-
krintas žmonių saugumas. Deja, ne visi 
žmonės elgiasi pilietiškai, ypač tie, kurie 
virusui plintant keliauja. Išbūti namie 
nėra labai sunku, ypač žinant apie situ-
aciją.

Jonas Pivariūnas (J.P.): Vertinu blogai, 
nes aplink jaučiama didelė panika. Žmo-
nės nesielgia pilietiškai, toliau daro, ką 
darę, ignoruoja rekomendacijas. Sunku 
išbūti uždaroje erdvėje, nes uždraustas 
rojaus vaisius saldus.

Anastasija Volkova (A.V.): Situacija 
sudėtinga ir kelianti nerimą bei, manau, 
pakankamai pagrįstą paniką. Žmonės 
reaguoja įvairiai, negalima tikėtis, kad 
visi besąlygiškai laikysis rekomendacijų. 
O namuose pasilikti be galo sunku, ypa-

tingai, kai namuose esu pratusi praleisti 
vos po kelias valandas per dieną, tai at-
sirado šioks toks beprasmybės jausmas, 
tačiau neigiamoms emocijoms pasiduoti 
nereikėtų, verčiau užsiimti kokia nauja, 
įdomia ar primiršta veikla.

Patricija Butaitė (P.B.): Vertinu neu-
traliai, stengiuosi į tai žiūrėti šaltu protu, 
nepanikuoti, tačiau dėl šio viruso nega-
lime eiti į mokyklą ir dėl to skauda širdį 
dėl artėjančių egzaminų. O pilietiškumas, 
manau, dabar yra svarbiausia. Žmonės 
turi būti atsakingi ir už save, ir už kitus, 
bet, gaila, kiek skaičiau internete, jog ne 
visiems žmonėms tai suprantama ir nai-
viai žiūri į šią problemą. Išbūti uždaroje 
aplinkoje tikrai sunku, ypač kai už lango 
atrodo toks gražus oras, bet tai puiki pro-
ga ilgiau pabūti su šeima.

Emilija Mikutaitė (E.M.): Koronavi-
rusas šiuo metu, manau, daugeliui kelia 
baimę. Neslėpsiu, iš pradžių tikrai niekas 
nežiūrėjome į tai rimtai, tačiau netruko 
ilgai, kol virusas atvyko ir į Lietuvą. Pa-
stebėjau tik tai, kad žmonės net dabar 
žiūri į šį virusą atmestinai, išskyrus mais-
to atvejį, nes visos lentynos parduotuvėse 
jau iššluotos. Pilietiškumo tikrai nepaste-
biu, pastebiu tik savanaudiškumą. Kie-
kvienas žiūrime savo naudos. Tai vienas 
iš ir taip natūralių lietuviams bruožų, ku-
ris dabar pasireiškia dar ryškiau.

 Gal nuogąstaujate dėl egzaminų nu-
kėlimo ir jų laikymo?

V.G.: Lietuvių kalbos įskaitą atsiskaity-
ti spėjau, o dėl anglų kalbos įskaitos per 
daug negalvoju, nes vis tiek iki liepos mė-
nesio žadėjau likti Lietuvoje.

M.K.: Šiek tiek nesmagu, kad keičiasi 
egzaminų laikymo datos.

J.P.: Taip, galvojau kad birželio pra-
džioje pasibaigs egzaminai, deja.

A.V.: Taip, ypač nerimą kelia tvyrantis 
neaiškumas.

P.B.: Tikrai nuogąstauju dėl egzaminų, 
o ypač dėl perkelto anglų kalbos egzami-
no kalbėjimo dalies, kuri bus tik birželio 
pabaigoje. Gaila, jog negalime gyvai ben-
drauti su mokytojais, nes taip lengviau 
išsiaiškinti kylančius klausimus nei susi-
rašinėjant. Nors, iš kitos pusės, bus puiki 
proga labiau pasigilinti į tam tikrą temą, 
nes juk dabar, sėdint namie, atrodo, laiko 
bus tikrai labai daug.

E.M.: Šiek tiek nerimauju, bet gal tik 
todėl, kad tokioje situacijoje niekas nėra 
buvęs, ir tai visiškai nauja mums visiems. 
Nežinome, ko tikėtis. 

Džiugina ar liūdina ilgos atostogos? 
Kodėl?

V.G.: Kai nesi uždarytas namuose tai 
džiugina, nes yra daug laiko nuveikti da-
lykus, kuriuos atidėliojai dėl mokslų, ta-
čiau dabar tas laikas eina labai lėtai.

M.K.: Nei džiugina, nei liūdina. Su-
prantu, kam jų reikia, todėl tiesiog prii-
mu esančią situaciją.

J.P.: Liūdina, nes atostogos nesijaučia 
kaip atostogos, esi užrakintas namuose ir 
nieko negali nuveikti.

A.V.: Liūdina, artėja egzaminai, o ilgai 
nutraukiamos pamokos niekad neatneša 

gerų rezultatų, nes po ilgos pertraukos 
sunku vėl įsibėgėti ir priprasti prie mo-
kymosi, rutinos.

P.B.: Mane labiau liūdina ilgos atos-
togos, ypač kai bus ribojamas mūsų iš-
ėjimas į lauką, nes, manau, kad laikas 
namie prailgs vien sėdint prie knygų ar 
internete. Na, bet taip bus patikrintas 
mūsų kūrybiškumas ir išmonė, ką prisi-
galvosime nuveikti namie per 2 savaites.

E.M.: Nei džiugina, nei liūdina. Man, 
nemeluosiu, jos labai naudingos. Dabar 
turiu laiko sau ir tiems dalykams, ku-
riems niekada nerasdavau laiko. Tačiau, 
manau, jog nei vienam ketvirtokui šios 
atostogos nekelia didelio džiaugsmo.

Ką planuoji veikti per atostogas?
V.G.: Planuoju nusipirkti namų sporto 

įrangos, kad turėčiau nors kokį užsiėmi-
mą, taip pat praktikuotis gitaros ir daina-
vimo įgūdžius.

M.K.: Planuoju perskaityti keletą kny-
gų, pažiūrėti filmų, kuriems anksčiau ne-
rasdavau laiko.

J. P.: Būti namuose.
A.V.: Kol kas žadu pailsėti, o vėliau 

ruoštis egzaminams, skaityti. 
P.B.: Per atostogas planuoju skaityti 

knygas ir ruoštis egzaminams. Steng-
siuosi po truputį gilinti žinias, atlikti kar-
tojimo užduotis.

E.M.: Šiuo metu tvarkau dokumentus 
stojimui į universitetus Anglijoje, todėl 
šiek tiek džiaugiuosi dėl turimo laiko, nes 
galiu daugiau pasiskaityti apie universi-
tetus, kurie mane domina.

Kaip manote, ar viską gerai galima 
išmokti nuotoliniu būdu?

V.G.: Manau, kad taip. Šiais laikais yra 
daug vaizdo pamokoms skirtų progra-
mų, tad nemanau, kad pamokų kokybė 
skirtųsi nuo realių pamokų.

M.K.: Manau, kad tinkamai kuruojant 
ir pateikiant informaciją, galima.

J.P.: Jeigu mokinys yra savarankiškas, 
tai jam nebūtų sunku mokytis nuotoliniu 
būdu, bet jei jis yra labiau priklausomas 
nuo mokytojų konsultacijų, tai jam būtų 
sunkiau.

A.V.: Manau, kad tai įmanoma, tačiau 
ne visi mokytojai yra tinkamai paruoš-
ti, o sistema pritaikyta, bet nepaisant to, 
bent didžiąją dalį išmokti galima.

P.B.: Nemanau, kad viską galima iš-
mokti nuotoliniu būdu. Man asmeniškai 
reikia gyvo bendravimo, išgirsti sakomą 
informaciją. Be to, taip lengviau išsiaiš-
kinti kylančius klausimus.

E.M.: Viskas priklauso tik nuo paties 
mokinio ir jo požiūrio. Žinoma, įmano-
ma, tik reikia įdėti daugiau darbo ir pa-
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Atošvaistę leidžia Mažeikių Merkelio Račkausko 
gimnazijos žurnalistų būrelis. 
Vadovė Janina Palenskienė

QR kodas. 
Visus „Atoš-

vaistės“ nume-
rius nuo 2009 m. 
rasite čia.

Mados
Esu Gintaras Rėpšas, mados dizaino 

studentas. Mažeikių Merkelio Račkaus-
ko gimnaziją baigiau prieš dvejus metus. 
Labai malonu grįžti, šį kartą naujame am-
plua. Rašysiu jums „Atošvaistės“ laikraš-

Gintaras Rėpšas

tyje apie madą. Stengsiuosi supažindinti 
su naujausiomis tendencijomis, vyraujan-
čiais stiliais ar madoje atpažįstamais įvaiz-
džiais. 

Kad būtų lengviau pasitikti vis labiau gra-
žėjantį pavasarį, pristatau jums kelias šio se-
zono tendencijas.

Neono ženklai
Mados kritikai tvirtina, jog šį sezoną iš-

vysime neoninių spalvų: šviesiai geltonos, 
žydros, Fuschia rožinės, citrininės ir Stabilo 
žalios. Toks koloritas mus stebins kitaip, nei 
praėjusiais metais. Iš ryškaus rūgšties neono, 
pereinama prie ramesnių, prislopintų tonų.

Tuščia drobė
Neužtapyta drobė taip pat gali būti verti-

nama kaip meno kūrinys. Lygiai taip pat kaip 
ir šį sezoną madingi baltos spalvos drabu-
žių deriniai. Šie gali būti labai minkštų tū-

rių, pasiūti iš lengvai krentančių audinių. Ši 
tendencija tai lyg atsvara tiems, kurie labiau 
rinksis ramią baltą spalvą, nei ryškų neoną. 
Norintiems vaikytis ryškesnių tendencijų, 
baltą drabužių derinį papuošti galite plačiu 
tamsios odos diržu.

Tvarumas
Vis dažniau girdime apie ekologiją ar 

gamtos saugojimą. Mada neatsilieka reaguo-
ja į keliamas problemas. Šį sezoną tvarumas 
gali pasireikšti įvairiai. Natūraliais audiniais: 
Tweed vilnos, džinso, medvilnės ar lino. Tva-
riai galime rengtis ir pasirinkę atitinkamą 
koloritą. Tamsiai spalvai išgauti sunaudoja-
ma daugiau cheminių medžiagų ir vandens, 
todėl galite rinktis pastelinį, prislopintą dra-
bužių koloritą. Viena populiariausių tvarios 
mados apraiškų, tai dėvėti drabužiai. Stilistai 
ragina nebijoti ir skatina įsigyti jau naudotą 
drabužį. Taip dėvėtas drabužis prikeliamas 
naujam gyvenimui, o sukurtas įvaizdis įgyja 
vintažo bruožų.

Pristačiau tik kelias šio sezono tendencijas. 
Raginu domėtis, perversti kelis mados žur-
nalus ar peržiūrėti kelias kolekcijas interne-
te. Skatinu ir diskutuoti, jei turite klausimų 
ar idėjų kitam straipsniui, galite susisiekti su 
manimi Instagram @gintarasrepsas ar Fa-
cebook puslapiuose. Gražaus ir madingo 
pavasario.

stangų.
Kokias veiklas siūlai draugams bū-

nant namuose?
V.G.: Skaityti knygas, kurių neskaity-

tum turint daug laisvo laiko, žiūrėti se-
rialus, mokytis naujo įgūdžio, sportuoti.

M.K.: Nešvaistyti laiko, užsiimti domi-
nančia, naudinga veikla, jei tam yra gali-
mybės namie.

J.P.: Įvairius žaidimus šeimai (stalo žai-
dimai, kortos, filmai, ), susitvarkyti na-
mus, t. y. išmesti sukauptus nereikalingus 
daiktus, rūbus ir panašiai.

A.V.: Daryti tai, kam seniau neradau 
laiko.

P.B.: Idėjos būnant namuose: gaminti 
valgį (arba mokytis gaminti, nes to tikrai 
prireiks studentaujant), perskaityti lietu-
vių kalbos pamokai privalomus kūrinius, 
aišku, nepamirškim ir knygų savo malo-
numui, skaityti teoriją – išeitą kursą, žais-
ti stalo žaidimus su šeima, žiūrėti filmus, 
įeiti į NEC puslapį ir spręsti tų pamokų 
egzaminus, kuriuos pats mokinys laikys.

E.M.: Mačiau, daug kas dalinasi pa-
siūlymais socialiniuose tinkluose. Yra 
įvairiausių užsiėmimų: domėtis kažkuo, 
kam nerasdavai laiko, sportuoti, su šeima 
žaisti stalo žaidimus, mokytis gaminti 
maistą, žiūrėti filmus, susitvarkyti na-
mus, išbandyti meditaciją, rašyti eilėraš-
čius, laiškus ir t.t.

Ko palinkėtum gimnazijos bendruo-
menei?

V.G.: Nesirgti ir šį laiką praleisti nau-
dingai.

M.K.: Kantrybės ir supratingumo.
J.P.: Sąmoningumo, nesusirgti ir išlai-

kyti pozityvias emocijas.
A.V.: Neprarasti sveikos nuovokos, bet 

išlikti budriems.
P.B.: Susikaupimo ir perdaug neatsipa-

laiduoti, nes egzaminus vis dėlto reikės 
laikyti.

E.M.: Šiuo metu palinkėčiau neišprotė-
ti. Jei tai būtų paprastos atostogos, viskas 
būtų kitaip, bet šiuo metu reikia užsiba-
rikaduoti kantrybe ir stiprybe, bei, žino-
ma, linkiu visiems rūpintis savimi ir savo 
artimaisiais.

Smaližių kampelis
Sveikesni lietiniai be baltų miltų, 

įdaryti mocarela ir džiovintais pomi-
dorais

Reikės:
4 šaukštų kreminio sūrio („Philadephia“),
2 kiaušinių,
5 šaukštų migdolų miltų,
2 šaukštų pieno, augalinio 

pieno ar vandens,
aliejaus kepimui.
Įdarui:
250 g vyšninių pomido-

riukų,
285 g mocarelos rutuliu-

kų,
saujos šviežių bazilikų.
Paruošimas:
Tešlą pilti ant šlakeliu aliejaus pateptos ir 

ant mažos ugnies įkaitintos nepridegančio 
paviršiaus keptuvės, po 3-4 šaukštus, į di-

desnę keptuvę – trečdalį/pusę stiklinės. Iš-
kart įpylus tešlą, keptuvę pakėlus pasukioti, 
kad paviršius tolygiai pasidengtų tešla.

Praėjus maždaug 30 sekundžių blynelį 
nuo kraštų atkelti mentele, kol visas 
atsikels ir apvertus pakepti dar 30 se-
kundžių.

Blynelius laikyti sudėtus vieną ant 
kito, suvyniojus maistinėje plėvelėje 
ar kepimo popieriuje arba iškart įda-
ryti pjaustyta mocarela, bazilikais ir 
pomidorais bei sulankstyti norima 

forma.
Skanaus!
Receptas iš lrytas.lt 

Monika Karkliūtė, 4a kl.


