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Laikraščio „Žvilgsnis“ redakcija

Gerumo savaitė 2017
Gruodžio mėnuo – tai ypatingas metas, kai artėja
kupinos stebuklų, gėrio ir šilumos žiemos šventės. Mūsų
mokykla taip pat gyvena švenčių laukimu: mokinius į
pamokas ir pertraukas lydi kalėdinė muzika, aplinka
papuošta kalėdiniais akcentais. O Vaiko gerovės komisija tęsia tradiciją – prieš mokinių atostogas suorganizuoja kalėdinę Gerumo savaitę.
Ši iniciatyva gyvuoja nuo 2013 metų. Stengiamės ir
išlaikyti tradicijas, ir pasiūlyti ką nors nauja. Pavyzdžiui, šiemet sumanyta akcija „Aprangos mugė“ – mokiniai galėjo išsirinkti patinkančių drabužių, avalynės,
aksesuarų. Taip pat vyko akcija „Saldžios Kalėdos“,
kalėdinis sveikinimų koncertas, labdaros mugė, adventinė popietė.
Ačiū visiems, kurie prisidėjo organizuojant Gerumo
savaitės renginius. Tegul visų dienos būna šiltos ir
džiaugsmingos, o ateinantys metai – laimingi.
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė metodininkė

Įžiebta Kalėdų eglutė
Gruodžio 12 dieną prie mokyklos įžiebta Kalėdų eglutė.
Skambėjo kalėdinės dainos, šmaikštavo stebuklingai nespėję ištirpti seniai
besmegeniai. Visus su artėjančiomis šventėmis pasveikino energingasis Kalėdų senelis. Šiemet pirmą kartą ant mokyklos sienos sužibo skaičiai 2018,
simbolizuojantys ateinančius metus. Šį užrašą pagamino interjero apipavidalintojų ir elektrikų specialybės mokiniai kartu su profesijos mokytojais. Visą
šventinį laikotarpį elegantiška eglutė džiugins ne tik mokyklos bendruomenę,
bet ir miesto gyventojus.
„Žvilgsnio“ informacija
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Stažuotė Jungtinėje Karalystėje
Lapkričio 5-24 dienomis aštuoni mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Erasmus+: Leonardo da Vinci programos asmenų mokymosi
mobilumo projekto „Praktinių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas
darbo vietoje“ Nr. 2017-1-LT-KA102-034887 profesinėje stažuotėje
Jungtinėje Karalystėje.
Į stažuotę vyko EM-56 gr. mokinys Aurimas Latakas, ER-62 gr.
mokinys Edmundas Tranauskis, AS-54 gr. mokiniai Eimantas Alšauskas ir Svajūnas Želvys, taip pat Viekšnių skyriaus mokinės Diana Petkutė ir Daiva Barvydytė iš MA-60 gr. bei Samanta Kozytė ir
Aistė Jankauskaitė iš V-64 gr. Mokinius lydėjo praktinio mokymo
vadovas Dangiras Gurauskas.
Londono Lutono oro uoste visus pasitiko priimančiosios organizacijos atstovė
Jūratė Liepienė, kuri nuvežė į nedidelio
miestelio jaukų Ilfordo „Rotana Hotel‘‘
viešbutį apsigyventi. Jau kitą rytą projekto dalyviai vyko į darbo vietas.
Stažuotės dalyviai dirbo pagal specialybę skirtinguose objektuose – viešbutyje,
restorane, gyvenamųjų namų statybose.
Mokiniai džiaugėsi savo naujaisiais darbdaviais, kurie juos sutiko maloniai, buvo
draugiški, stengėsi padėti, patarti ir išklausyti. Ir nors reikėjo anksti keltis, į darbą važiuoti ilgus atstumus traukiniu, metro, autobusu, kai kam net 30 km, darbo
diena neprailgdavo, laikas bėgo labai
greitai.
Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų
teikėjų bei virėjų specialybės merginos
susipažino ir išmoko dirbti su modernia
virtuvės įranga. Jos ruošė maistą – virė ir
kepė įvairiausius patiekalus, pradedant
Benedikto kiaušiniais, baigiant jūros gėrybėmis. Sužinojo įvairių
maisto gaminimo naudingų gudrybių, kurias jau spėjo pritaikyti grįžusios namo. Merginos atsisveikinimo proga pagamino savo naujajam kolektyvui lietuviškų cepelinų. Daiva Barvydytė pasakojo, kad
jai teko dirbti kartu su konditere Dovile, kuri yra kilusi iš Šiaulių ir
džiaugėsi, kad visos stažuotės metu įgijo neįkainojamą patirtį, visi
labai susibendravo.
Elektrikų specialybės mokiniai dirbo su gręžimo, pjovimo įrankiais, įrenginėjo instaliacines dėžutes, tiesė kabelius, jiems teko dirbti prabanga tviskančiame kvartale Londono centre, kuriame yra labai

Lapkričio 30 dienos popietę Mažeikių muziejuje surengta tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Tautinis kostiumas – 2017.
ETNOJUNGTYS“. Konferencija surengta siekiant įprasminti
tautinį kostiumą mokinių kūryboje. Konferencijos organizatorės –
Merkelio Račkausko ir Gabijos gimnazijų dailės ir technologijų mokytojos Asta Milėškienė bei Ingrida Muturė. Tautinio kostiumo interpretacijas pristatė 17 pranešėjų iš įvairių Mažeikių rajono mokyklų ir Latvijos Druvos vidurinės mokyklos mokiniai.
Kaip pėda į žemę, taip siūlas į audeklą... Mūsų mokyklos mokinių ir mokytojų komanda sukūrė muzikinę choreografinę kompoziciją „RITMO PALIESTI“. Į ją įpynėme gyvenimo, vėjo, šilumos...

didelis ir gražus parkas.
Apdailininkų (statybininkų) specialybės mokiniai dirbo įvairius
statybos darbus, t. y. įrenginėjo grindis, atliko patalpų apšiltinimo
darbus.
Laisvalaikiu mokiniai aplankė vieną iš pagrindinių Londono simbolių Tauerio tiltą (Tower Bridge), bokštą Didysis Benas (Big Ben) šis vardas reiškia didžiausią, 14,5 tonų sveriantį, bokšto varpą, apžvalgos ratą Londono akis (London eye), įžymųjį Camden turgų
(Camden Town), apžiūrėjo karališkosios šeimos rezidenciją - Bekingemo rūmus (Buckingham Palace), vaikščiojo prabangiomis Londono gatvėmis, pajuto jo dvasią
Mokiniai stažuotės metu, kuri truko 3 savaites, ne tik patobulino
savo profesines kompetencijas, bet ir įgijo naujų gebėjimų bei įgūdžių, bendravo su įvairių tautybių žmonėmis, tobulino užsienio
kalbų žinias, išmoko orientuotis kitoje aplinkoje, tapo drąsesni, savarankiškesni.
Mokiniai pasakojo, kad paskutinę stažuotės dieną buvo liūdna

išvykti iš Londono, nes ten jiems labai patiko, parsivežė šiltus prisiminimus, dėkojo už suteiktą galimybę pamatyti pasaulį, lavinti profesinius įgūdžius užsienio šalyje. Daugelis norėtų dar kartą vykti į
panašią stažuotę ir patirti kitos šalies įspūdžių.
Dangiras Gurauskas, praktinio mokymo vadovas
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Klumpės motyvas – svetur išvykusiems lietuviams skirtas raginimas
grįžti, nepasimesti pasaulyje, neatsisakyti šaknų. Už galimybę šią
kompoziciją filmuoti autentiškoje aplinkoje dėkojame Ašvos malūno savininkams.
Mūsų mokyklos mokinės Aurelija Bružaitė (AO-66 gr.), Karolina Bumblytė (AO-66 gr.), Karolina Daunytė (AO-66 gr.), Viktorija
Griciūtė (AO-66 gr.), Modesta Valantinaitė (AP-57 gr.), Kamilė
Petrauskytė (AO-59 gr.), Normantė Raudytė (AO-59gr.) puikiai
atliko muzikinę-choreografinę kompoziciją, kuriai daug pastangų
skyrė mokytojai Robertas Žlibinas, Asta Rimkienė, Domininkas
Niuniava, Asta Perminienė, Mindaugas Jonauskis, Vitalija Pikturnienė, Vaidas Andrijaitis ir kviestinė viešnia iš J. Vaičkaus
„Skrajojamojo“ teatro Irena Pocienė. Vaizdo pranešimą muziejuje
pristatė AO-66 gr. mokinys Valentinas Borusas. Šis vaizdo pranešimas yra puiki, išliekamąją vertę turinti priemonė.
Po konferencijos muziejuje pristatyta paroda „Tautinis kostiumas
– graži ir nesenstanti mada“.
Asta Perminienė, dailės vyr. mokytoja
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Mažeikių politechnikos mokykla
vėl pakvietė į amatų mugę
Mažeikių politechnikos mokykla jau
trečius metus prekybos centre „Eifelis“ organizuoja amatų mugę „Kurkime Kalėdų
stebuklą kartu”. Mugės tikslas – skatinti
mokinių verslumą ir kūrybiškumą. Mugėje
dalyvavo 16 Žemaitijos regiono švietimo
įstaigų mokinių komandų. Mugės dalyviai
prekiavo savo sukurtais gaminiais. Šiemet
dalį lėšų, gautų už parduotus gaminius, nutarta paaukoti visuomeninei organizacijai
„Gerumo galia“. Renginio svečiai - verslo
atstovai ir socialiniai partneriai – džiaugėsi
renginiu, linkėjo dalyviams pasisekimo,
geros prekybos, dėkojo politechnikos mokyklai už bendradarbiavimą dalyvaujant
įvairiuose projektuose.
Kalėdinę nuotaiką kūrė Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniai ir mokytojai –
skambėjo kalėdinė muzika, dainos, šoko ne
tik mokyklos šokėjai, bet ir svečių šokių
kolektyvas iš Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos. Atvyko ir Kalėdų senelis
su nykštukais, kuris pristatė visus mugės
dalyvius, juos pakalbino. Mugės dalyvius
vertino komisija – Mažeikių politechnikos
mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, einanti direktoriaus pareigas Stasė
Čupkovienė, Mažeikių verslininkų asociacijos vykdantysis direktorius Rolandas Lemežis, VšĮ „Versli Lietuva“ regiono atstovė
Auksė Vizbarienė, Mažeikių Rotary klubo
„Liberta“ viceprezidentė Diliara Zarifova ir
klubo narė Dalia Poliakaitė.
Išskirtiniausia pripažinta VšĮ Kuršėnų
politechnikos mokyklos komanda „Idėjų
skrynia“. Estetiškiausia – Telšių r. Luokės
Vytauto Kleivos gimnazijos komanda
„Kurkime Kalėdas“. Mažeikių politechni-

Lapkričio 30 dieną vyko Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių, kurie mokosi
pagal apdailininko (statybininko), pastatų
restauratoriaus programas, nacionalinio profesinio
meistriškumo
konkursas
„APDAILININKAS (STATYBININKAS)
2017“.
Konkursas vyko VšĮ Telšių regioninio
profesinio mokymo centre. Konkurse dalyvavo mūsų mokyklos mokiniai Danielius
Jokšas ir Dainius Krapauskas, į konkursą
juos lydėjo profesijos mokytojas metodininkas Domininkas Nūniava.
Organizuoto konkurso tikslas – pasitikrinti, ar kokybiškai rengiami būsimieji specialistai vienai iš pagrindinių ūkio veiklos
krypčių – pastatų energetiniam efektyvumui
didinti. Taip pat buvo tikrinama, kaip laikomasi statybos darbų technologinių procesų,
medžiagų panaudojimo pagal paskirtį efek-

kos mokyklos komanda „Naudingi rankdarbiai“ tapo inovatyviausia. Kita Mažeikių
politechnikos
mokyklos
komanda
„Meistriukas“ išrinkta konkurencingiausia
komanda. Kūrybiškiausia – Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos komanda
„Saldžios Kalėdos“. Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos komanda
„Namų verslumas“ pripažinta originaliausia
komanda. Versliausia išrinkta Mažeikių
politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus
komanda „Kalėdiniai kepiniai“. Pirmąją
vietą laimėjo Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos komanda ‚Puošnios Kalėdos“, jos prekės – rankų darbo eglutės žaisliukai iš druskos tešlos. Jai buvo įteiktas
dovanų čekis, kurį įsteigė Mažeikių Rotary
klubas „Liberta“. Mugės dalyvių komandos

tyvumo, kokybės reikalavimų, darbuotojų
saugos ir sveikatos normų.
Konkursą vykdantis centras skyrė kiekvienai komandai darbo vietą ir konkurso
užduotį. Mokiniams reikėjo apšiltinti cokolį
ir sieną su putų polistirolio plokštėmis klijuojant ant medinio paviršiaus, sumontuoti
lango palangę, įrengti angokraščius ir sienų
kampus, uždėti armuojamąjį sienos tinklą.
Darbui atlikti moksleiviams reikėjo apskaičiuoti reikalingą medžiagų sunaudojimo
kiekį, žinoti įrankių paskirtį ir teisingai bei
tinkamai juos panaudoti, išlankstyti palangę.
Konkurso dalyvių darbus vertino komisija, sudaryta iš kompetentingų įstaigų ir verslo įmonių atstovų. Moksleiviai užduotį atliko
gerai, savo darbu liko patenkinti.
Domininkas Niūniava,
profesijos mokytojas metodininkas

buvo apdovanotos padėkos raštais, o nugalėtojai – diplomais ir specialiais rėmėjų
prizais – statulėlėmis ir atminimo dovanėlėmis, kurias įsteigė Mažeikių verslininkų
asociacija ir VšĮ „Versli Lietuva“. Mugės
metu paaukota apie 100 eurų, kurie bus
perduoti
visuomeninei
organizacijai
„Gerumo galia“.
Mažeikių politechnikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, einanti direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė padėkojo
dalyviams, jų mokytojams, rėmėjams, komisijai, organizatoriams, renginio sumanytojai – statybos profesinio mokymo skyriaus
vedėjai Erikai Pusvaškei – už puikią šventę.
Bronislava Butnoriutė,
„Žvilgsnio“ korespondentė
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Kalėdinis turistų žygis
Mažeikių turistų klubas kasmet organizuoja
Kalėdinius žygius. Tradiciškai ir mūsų mokyklos
turistai juose dalyvauja.
Šiais metais toks žygis vyko gruodžio 17 dieną,
sekmadienį. Rytas buvo gražus, ramus, po kojomis
buvo pabarstyta truputį sniego. Susitikimo vietoje
– Pavenčiuose – susirinko daugiau negu 30 dalyvių. Pasidarėme bendrą nuotrauką ir iškeliavome
link Daubarių piliakalnio. Labai greitai pasiekėme
piliakalnį, nes visą kelią šnekučiavomės su žygio
dalyviais, įdomiais žmonėmis.
Užlipus ant piliakalnio atsivėrė puikūs vaizdai
iš visų pusių. Mažeikių turistų klubo narė Irena
Pocevičiūtė papasakojo apie šį piliakalnį: „ Anksčiau tai buvo vienas didelis piliakalnis – dabar čia
yra du piliakalnių likučiai, kuriuos suformavo kilpuodama Viešetė, jį perskyrusi į dvi dalis. Didesnė
piliakalnio dalis liko Viešetės dešiniajame krante. Manoma, kad
piliakalniuose buvo įsikūrusi Viešetės (Vesete) gyvenvietė, kuri
minima 1253 m. Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo žemių dalybų
akte“.
Piliakalnio papėdėje mūsų laukė laužas, karšta arbata ir gardi
košė, kurią mums išvirė Mažeikių turistų klubo nariai. Besišnekučiuodami prie laužo išsiaiškinome, kad netoliese yra dar kitas piliakalnis, kuris nėra aprašytas ir įtrauktas į registrus. Nusprendėme,
kad reikia jį aplankyti. Susidarė žygio dalyvių grupelė (jai vadovauti

ėmėsi turistas Pauliaus), ir mes pasukome link nežinomo piliakalnio. Kelias buvo nelengvas – ėjome miškeliu be tako ar kelelio,
klampojome šlapiomis dirvomis, šokinėjome per daugybę kanalų,
upokšnių. Sušlapome, bet piliakalnį suradome.
Žygis buvo smagus, įdomus. Susipažinau su įdomiais žmonėmis,
pamačiau dar nematytas gamtos bei istorines vietas. Manau, kad
aktyviau dalyvausiu turistų veikloje.
Mantas Gabalis, AAD-58 grupės mokinys, turistų būrelio narys

Prevenciniai renginiai AIDS
dienai paminėti
Kasmet žiemos pradžioje ugdymo įstaigose aktyviau organizuojami prevenciniai
renginiai. Tai nulemia gruožio pirmąją minima Pasaulinė AIDS diena. Užkrečiamųjų
ligų ir AIDS centras ragina Lietuvos visuomenę domėtis ŽIV, AIDS temomis, mokytis
būti atsakingiems, plėsti savo akiratį. „AIDS
– geriau žinoti“ – šiuo šūkiu kasmet skatinama pamąstyti, kad šiais laikais vis dar yra
infekcijų, kuriomis užsikrėtusio žmogaus
laukia nepagydoma liga.
Mažeikių Visuomenės sveikatos biuras
kasmet pakviečia mokyklų bendruomenes
įsijungti į jų organizuojamus prevencinius
renginius. Štai šiemet buvo pasirinkta netradicinė forma AIDS dienai paminėti. Suorganizuotas seminaras „AIDS ir kitos socialinės
ligos“, į kurį pakviesti mokiniai bei mokyklų
psichologai, socialiniai pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Į šį seminarą vykome su antro ir trečio kurso mokiniais. Seminaro pagrindinis lektorius –
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius profesorius Saulius Čaplinskas. Jis
skaitė įdomią paskaitą ne tik apie ŽIV infekciją, bet ir apie kitas grėsmingas užkrečiamąsias ligas bei sveikatą lemiančius socialinius
faktorius. Profesorius įtaigiai kalbėjo moki-

niams apie tai, kaip asmenybės savęs vertinimas įtakoja priklausomybių atsiradimą, skatino nelaikyti savęs antrarūšiais ir nežaloti
savo gyvenimo, paaiškino, kodėl žmonės
vartoja alkoholį, tabaką, narkotines medžiagas, kaip psichoaktyvios medžiagos paveikia
smegenų veiklą. Profesorius akcentavo, kad
pavojingos ligos plinta dėl žmonių neatsakingumo, todėl ir vadinamos Žmogaus elge-
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sio ligomis. Renginio prieigose veikė mokinių socialinių plakatų paroda, kurioje buvo ir
mūsų mokyklos puikus plakatas. Jį sukūrė
AP-49 grupės mokiniai ir mokytoja Daiva
Davainytė.
Pirmo kurso mokinius taip pat skatinome
atnaujinti žinias, prisiminti, kas yra ŽIV,
AIDS, kokie pagrindiniai užsikrėtimo būdai,
kokios grėsmės kyla gyvenant neatsakingai.
Kaip rodo statistika, daugelį metų Lietuvoje
vyraujantis ŽIV užsikrėtimo būdas yra intraveninių narkotikų vartojimas, o Mažeikiai
pagal ŽIV nešiotojų skaičių yra pirmaujantis
miestas Telšių apskrityje. Tad visus pirmo
kurso mokinius mokykloje pakvietėme į
prevencinę paskaitą, kurią skaitė Telšių
apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Mažeikių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Audronė JurdonaitėOstrauskienė. Pareigūnė kalbėjo apie įvairių
psichoaktyvių medžiagų žalą bei atsakomybę
už narkotinių ir psichotropinių medžiagų
laikymą ir platinimą.
Kiniečių patarlė teigia: ,,Kvailiai daug
galingesni už išminčius. Kvailiai vienu mostu gali sugriauti tai, ką išminčiai kūrė ištisus
dešimtmečius“. Mūsų mokiniams linkiu būti
išmintingiems, saugotis, apgalvoti savo poelgius, atsakingai rinktis draugus.
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