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AP-49 grupės mokiniai
Ineta Skurvydaitė ir Dovydas
Uikis technologijų egzamino
metu suprojektavo ir pagamino tūrinį užrašą - LAISVĖ, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti. Raidės pagamintos
120 cm aukščio, dekoruotos
Lietuvos vėliavos spalvomis
ir pastatytos prie mokyklos
šventės išvakarėse. Mokinių
technologijų egzamino vadovė - profesijos vyr. mokytoja
Asta Rimkienė.
„Žvilgsnio“ informacija

Maloniai nuteikė Kovo 8-osios rytą koleges su Moters
diena pasveikinę mokyklos vyrai – jie padovanojo po gėlės
žiedą ir šypseną.
Po pamokų mokyklos darbuotojos rinkosi į seminarą
„Natūralios priemonės – savipagalba šeimos ir bendruomenės
sveikatai“. Jį vedė natūralios kosmetikos gamintoja Kristina
Šilinskienė. Klausytojos sužinojo, kuo natūrali rankų darbo
kosmetika yra naudinga žmogui ir aplinkai, išmoko gaminti
natūralių aliejų muilą šaltuoju būdu ir jį nudažyti, kaip pagal
savo poreikius susikurti aromaterapinį aliejų mišinį, pasigaminti kremą. Seminaro dalyvės domėjosi natūralios kosmetikos ypatumais, poveikiu odai bei organizmui, pateikė lektorei
daug įvairių klausimų.
„Žvilgsnio“ informacija
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Mažeikių kultūros centre organizuota II-oji aukštųjų ir profesinių mokyklų mugė „Karjeros avilys 2017“, joje dalyvavo ir Mažeikių politechnikos mokyklos atstovai. Ši paroda – puiki galimybė
susipažinti su profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų siūlomomis studijų programomis, išmokti geriau pažinti save, siekti savo
tikslų, planuoti karjerą.
Mugėje „Karjeros avilys 2017“ dalyvavo apie 30 mokymo įstaigų. Buvo pasiūlyta įvairi renginio programa – paskaitos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, pristatymai, kūrybinės užduotys, susitikimai su žinomais žmonėmis – aktore Egle Jackaite, renginių vedėju
Remigijumi Žiogu, laidos „Mokslo sriuba“ kūrėjais ir kt.
Visiems besidomintiems buvo teikiama naudingų patarimų: apie
aukštojo mokslo ir profesinio mokymo studijų programas, atsakoma
į visus klausimus apie studijas Lietuvoje ir užsienyje, profesijos
pasirinkimą, padedama apsispręsti.
Renginį aplankė ir mūsų mokyklos mokiniai, mokytojai, vadovai.
Mūsų mokyklos atstovai mugėje „Karjeros avilys 2017“ mokyklai pristatyti parengė trumpą pasirodymą su šviesos efektais.
Ekspozicijai buvo pasirinkta fotosiena, joje surašytos mokykloje
rengiamos specialybės. Mokyklą reprezentavo AO-59 gr. mokinės

Paulina Brazdeikytė, Justina Butaitė,
Kamilė Petrauskytė, Normantė Raudytė, Igneta Šimkutė ir SED-46 gr. mokinys Radminas Antanavičius su profesijos mokytojais, kurie buvo pasipuošę
tuo pačiu stiliumi pasiūtais rūbais.
Viekšnių skyrius pristatė savo specialybes, demonstravo mokinių pagamintus metalo gaminius, kvietė pasivaišinti mokykloje mokinių iškeptais šako-

čiais ir kitais skanėstais.
Karjeros koordinatorius Vaidas Andrijaitis pravedė žaidimą
„Išridenk savo svajonių specialybę“, kuris sudomino nemažą būrį
mugės lankytojų. Dalyviai turėjo mesti kubą ir išridenti vieną specialybę. Tada reikėjo atsakyti į tris vedėjo pateiktus klausimus apie
Mažeikių politechnikos mokyklą. Smagu, kad žaidimo dalyviai turėjo žinių apie mūsų mokyklą. Jie paminėjo draugiškus mokinių ir
mokytojų santykius, galimybę gauti stipendiją, įgyti profesiją ir
vidurinį išsilavinimą netoli namų, skanias mokykloje kepamas bandeles, jaukią aplinką, gražias merginas, puikius mokytojus... Atsakiusiems į klausimus liko paskutinis etapas – pasiimti prizą, susijusį
su pasirinkta specialybe. Prizus ruošė profesijos mokytojai. Bet
prieš tai reikėjo atspėti, kokioje dėžutėje paslėptas šis prizas. Buvo
puiki galimybė laimėti prizą ir iš karto – reikėjo tik išridenti kubą su
užrašu „Didysis prizas“.
Kartu su mokiniais parodai ruošėsi idėjų generatoriai – profesijos mokytojai Asta Rimkienė, Vaidas Andrijaitis, Mindaugas Jonauskis.
B. Butnoriutė,
„Žvilgsnio“ korespondentė
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Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017
„Patyčių ir kitokio žeminančio elgesio Lietuvoje nepaprastai
daug. Tačiau džiugu, kad atsiranda vis daugiau nepritariančių kitų
žmonių žeminimui viešojoje erdvėje“, – sako „Vaikų linijos“ vadovas, psichologas dr. Robertas Povilaitis. Jo vadovaujama įstaiga
šiais metais jau aštuntą kartą organizavo „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. Vaikų linijos specialistai nori padrąsinti žmones, matančius, kaip yra užgauliojami, žeminami kiti asmenys, aiškiai išsakyti
ir parodyti savo nepritarimą
patyčioms.
Mūsų mokykloje „Veiksmo
savaitei BE PATYČIŲ“
ruošėmės iš anksto. Kovo

Aplinkos apsaugos darbuotojai
vyko į mokomąją ekskursiją
Mažeikių politechnikos mokyklos AAD61 grupės mokiniai kartu su profesijos mokytoja Bronislava Butnoriute lankėsi Mažeikių miesto vandenvietėje. Vandenvietės darbuotojai supažindino su įmonės veikla, papasakojo bei praktiškai parodė, kaip atliekamos darbo operacijos.
Įmonė yra įsikūrusi pietvakariniame
miesto pakraštyje, kairiajame Ventos upės
krante, apie 3 km nuo miesto centro, Krucių

mėnesį pirmo kurso mokiniams organizavome lankstinukų konkursą „Aš prieš patyčias“. Mokiniai patys rinkosi temas, ieškojo aktualios informacijos. Lankstinukus sukurti jiems padėjo socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė ir informacinių technologijų mokytoja
metodininkė Nina Steponavičienė. Geriausi darbeliai eksponuojami
parodėlėje, mokyklos bendruomenė gali įvertinti mokinių pastangas.
Kovo 22 d. pirmo ir antro kurso mokiniams organizuota bendra
grupių valandėlė
„ Patyčios – mūsų visuomenės priešas“. Jos
metu prisiminėme svarbiausią, aktualiausią informaciją apie patyčių
prevenciją, žiūrėjome vaizdo medžiagą, dalijome įvairius lankstinukus apie tai, kaip gyventi be patyčių. Renginio metu padėkos raštais
ir suvenyrais apdovanoti lankstinukų konkurso geriausių darbų autoriai.
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė

kaime. Įmonės įrenginiai pradėjo veikti 1980
metais, teritorija apima 19 ha plotą, turi 17
gręžinių, kurių gylis 140-180 metrų. Teritorijoje esančiuose rezervuaruose visada yra
paruošto tiekti miestui 10 000 m3 vandens.
Iš viso Mažeikių rajone yra 39 vandenvietės.
Požeminis vanduo kasdieniniam vartojimui
turi atitikti higienos normas HN24:2003.
Vandenvietėje
esančioje
laboratorijoje
vanduo tiriamas cheminiu ir mikrobiologiniu
būdu. Cheminėje laboratorijoje tiriama
cheminė vandens sudėtis: pH, amonio, nitratų, nitritų, chloridų, sulfatų, fluoridų,

geležies jonų koncentracija vandenyje.
Mikrobiologijos laboratorijoje tiriama, ar
vandenyje yra žarnyno lazdelių, žarnyno
enterokoko, koliforminių bakterijų, tiriamas
jų kolonijų skaičius. Laboratorijoje individualiai tiriamas gyventojų šulinių vanduo.
Pasisėmę žinių grįžome į mokyklą. Dėkojame meistrui Vygintui Ligeikiui ir laboratorijos vedėjai Rimai Platakienei už įdomią ekskursiją.
Kristina Valančauskienė ir
Lina Jurgelionytė-Šmukštienė
Jaunųjų žurnalistų būrelio narės

Mokomoji bendrovė mokykloje
Mokykloje pradėjo veikti mokinių mokomoji bendrovė
„JUST DO IT“, kuri įsteigta ir veikia pagal „Lietuvos Junior
Achievement“ programą. Bendrovės veiklos rūšis – renginių ir švenčių organizavimas. Mokinių mokomajai bendrovei vadovauja direktorių valdyba, kurią sudaro visi bendrovės nariai: AO- 59 gr. mokinės Rasa Radzytė, Igneta Šimkutė, Justina Butaitė, Normantė Raudytė, Paulina Brazdeikytė,
Kamilė Petrauskytė bei EM-56 gr. mokiniai Tomas Kurbatovas ir Tomas Poškus. Mokinių mokomosios bendrovės veiklą kuruoja ir mokiniams padeda ekonomikos ir verslo pagrindų vyr. mokytoja Vilma Ramanauskienė.
„Žvilgsnio“ informacija
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Dalyvavome Nacionalinio
diktanto konkurse
Vasario 24 d. jau 10-ąjį kartą vyko
tradicinis Nacionalinio diktanto konkursas. Šis konkursas – puiki galimybė
pasitikrinti savo žinias, paskatinimas
rašyti taisyklingai. „Diktantas nėra
egzaminas. Pagrindinis konkurso organizatorių tikslas – paskatinti žmones
didžiuotis unikalia lietuvių kalba“, −
prieš prasidedant diktantui sakė Nacionalinio diktanto vertinimo komisijos
pirmininkė Aldona Šventickienė.
Diktantas buvo rašomas ir mūsų
mokykloje. Sulaukėme gimtajam žodžiui neabejingų pedagogų ir mokinių,
panorusių pasitikrinti savo raštingumą.
Diktantas buvo tikrinamas mokykloje,
nais metais, trečią kartą tampa finalo dalyve. Finalas vyks balandžio
geriausiai parašyti darbai, kuriuose ne daugiau kaip 5 klaidos, iš- antrąjį savaitgalį Vilniuje.
siųsti į Vilnių. Mažiausiai klaidų padarė mokyklos direktorė Vida
M. Timinskienė,
Lumpickienė. Ji Nacionalinio diktanto konkurse dalyvauja kiekvielietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Griausmas 2017
Kovo 2 d. Šiaulių miesto profesinio rengimo
centro Buitinių paslaugų skyriuje vyko festivalis
– konkursas „Griausmas 2017“. Šiame festivalyje
dalyvavo aštuonios profesinio rengimo mokyklos, taip pat ir mūsų mokyklos šokių kolektyvas „Don`t stop“. Prizinių vietų nelaimėjome, bet
buvome apdovanoti diplomu ir simboline taure.
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Nenusiminėme, mus lydėjo gera nuotaika, patirti
įspūdžiai. Tikimės kitais metais pasirodyti geriau.
Konkurse dalyvavo mūsų mokyklos mokinės:
AO-59 grupės mokinės Kamilė Petrauskyte ir
Normantė Raudytė, AP-57 grupės mokinės Dalia
Steponavičiūtė ir Modesta Valantinaitė, AP-49
grupės mokinės Domantė Ostrauskaitė, Akvilė
Statkutė ir Gintarė Niuniavaitė.

Redaktorė Vida Lumpickienė – 226
Kalbos redaktorė Marijona Timinskienė –
Maketavo Dangiras Gurauskas – 236

Robertas Žlibinas, šokio mokytojas
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