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Nuoširdžiai sveikinu Jus su artėjančiomis šventomis Velykomis!
Kartu su pavasario saule ir šventomis Velykomis į Žemę sugrįžta
gyvenimo džiaugsmas. Tesugrįžta jis į Jūsų namus ir į Jūsų širdis.
Linkiu, kad ne tik šią Didžiąją savaitę, bet ir visus metus Jūsų
kilnų ir prasmingą darbą nuolat lydėtų kūrybiškumas, sėkmė, stipri
sveikata ir kantrybė!
Direktorė Vida Lumpickienė

Kovo 12 dieną mokyklos aktų salėje vyko renginys „Jūs – ateities Lietuva“. Renginio pradžioje visi dalyviai iš geltonos, žalios,
raudonos spalvos balionų suformavo Lietuvos simbolį – vėliavą.
Renginio vedėjas mokiniams priminė Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienos svarbą, demonstravo skaidres.
Sausio – vasario mėnesiais mokykloje vyko įvairių bendrojo
ugdymo dalykų olimpiados. Tradiciškai šio renginio metu apdovanojami olimpiadų nugalėtojai. Ir šiais metais apdovanoti lietuvių
kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, chemijos, geografijos,
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fizikos, anglų kalbos olimpiadų nugalėtojai. Olimpiadų organizatoriai – mokytojai – papasakojo, kaip per trisdešimt Lietuvos nepriklausomybės metų pasikeitė jų dėstomo dalyko mokinių žinios, priminė iškiliausius savo sričių mokslininkus, jų pasiekimus pasaulyje.
Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė padėkos raštais apdovanojo
olimpiadų nugalėtojus ir palinkėjo jiems ir toliau siekti žinių bei
tapti ir rajono olimpiadų dalyviais.
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius
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Mūsų mokykla „Karjeros avilyje 2018“

lą, iššūkius, inovacijas, jaunimo ateities galimybes likti Mažeikiuose, neišvengiamus pokyčius darbo rinkoje, kurias vedė dėstytojai,
studentai, verslininkai, įmonių atstovai. Buvo demonstruojamos naujausios technologijos. Iš viso renginyje dalyvavo 18 aukštųjų
mokyklų, 11 profesinių mokyklų ir darbo
rinkos mokymo centrų, rajono įmonių atstovai.
Mūsų mokykla pristatė visas profesijas, kurias siūlysime pasirinkti jau kitais mokslo
metais – apeigų ir švenčių organizatoriaus,
apdailininko (statybininko), aplinkos apsaugos darbuotojo, elektriko, naftos produktų
operatoriaus, prekybos įmonių vadybininko
padėjėjo, vizualinės reklamos gamintojo,
suvirintojo. Mugės lankytojai, atvykę prie
mūsų stendo, pabendravę su mokiniais, mokytojais ir „prisimatavę“ profesiją, pjaustykle galėjo pasigaminti vardinį padėkliuką su
labiausiai patikusios profesijos simboliu.
Mūsų mokyklos Viekšnių skyrius demonstravo šakočio gaminimo technologiją. Buvo
galima ne tik stebėti, kaip gaminamas tradicinis lietuviško stalo gardėsis, bet ir paragauti.
Mūsų mokyklos mokiniai taip pat aplankė
mugę, domėjosi praktikos, karjeros galimybėmis bei inovacijomis. Mokyklos mokytojai dalyvavo konferenciTrečią kartą Mažeikių kultūros centre organizuota mokymosi, joje „Ką turi žinoti mokytojas apie mokinio ugdymą karjerai“.
žinių, karjeros planavimo ir inovacijų mugė „Karjeros avilys 2018“.
Trečią kartą mugėje dalyvavo ir mūsų mokykla.
B. Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė
Vyko debatai, diskusijos, paskaitos apie ateities profesijas, vers-

Žemės diena mūsų
mokykloje
Kovo 20 dieną minima pasaulinė Žemės
diena – astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos
ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose
Žemės rutulio kampeliuose. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė
Pasauline Žemės diena.
Kovo 20-oji –
pasaulinė
Žemės
diena – jau keletą
metų minima ir
švenčiama ir mūsų
mokykloje.
Šventė pradėta
Žemės vėliavos pakėlimu. Ta proga
visus sveikino biologijos mokytoja G. J.
Pavlovienė, mokytoja paragino visus
puoselėti ir saugoti
gamtinę
aplinką,
kvietė kiekvieną tuo
rūpintis nuolat. Ji
akcentavo, kad maži
ir nežymūs darbai –
popieriaus ir elektros
taupymas, langų ir
durų
sandarumas,
vandens čiaupų sutvarkymas – padeda

tausoti medienos išteklius ir elektrą, šilumą
ir vandenį, kuriems pagaminti ar išgauti reikia daug energijos, o jai pagaminti naudojami riboti ir nuolat senkantys Žemės ištekliai.
Įsisavinant šiuos išteklius teršiamas oras,
didinamas kenksmingų dujų išmetimas į
atmosferą, dėl ko šiltėja mūsų planetos klimatas, pradeda tirpti ledynai amžino įšalo
zonose. Kiekvienas vykdydamas kasdieninę
veiklą turi žinoti ir suprasti žemės problemas, rūpintis švarios ir gražios gamtos išsau-

gojimu. Jei mūsų veikla žydinčioje planetoje
bus nukreipta tik beatodairiškam mūsų pačių
gerovės ir patogumo kūrimui, negalvojant
apie ateities kartas, iškils pavojus ne tik
mūsų planetai, bet ir mūsų gyvybei.
Antrąjį renginį - pažintinę viktoriną organizavo geografijos mokytoja S. Kiškėnienė
ir civilinės saugos mokytoja S. Kuzmickytė.
G. J. Pavlovienė,
profesijos vyr. mokytoja
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Kovo 28 dieną Mažeikių kultūros
centro
Pramogų
salėje
vyko
renginys ,,Avangardinės mados šou
2018”. Renginyje galėjo dalyvauti
asmenys,
komandos,
sukūrusios
modelius, namų apyvokos ar kitus daiktus iš
antrinių žaliavų. Mūsų mokyklos profesijos
mokytoja Bronislava Butnoriutė renginiui
pristatė tris daiktus iš antrinių žaliavų – du
paveikslus, pagamintus iš plastikinių
kamštelių, popieriaus ir veltinio bei
animacinio filmo personažą, pagamintą iš
plastiko ir diskų. Gaminius sukūrė AP-57
grupės (auklėtoja Vilma Šiaulienė) ir
aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės

mokiniai (profesijos mokytoja Juzefa
Čapienė). Gaminius parodai padėjo paruošti
dailės mokytoja Asta Perminienė.
Renginyje taip pat dalyvavo interjero
apipavidalintojų sukurta popierinė kolekcija
(vadovė Asta Rimkienė) su pasirodymu
„Veidrodžių šalyje”. Kolekcija sukurta
naudojant vieną medžiagą – rudą popierių. Iš
pažiūros paprasto popieriaus interpretacijos
–
sukimas,
glamžymas,
lankstymas,

karpymas ir pan. bei mokinių kūrybiškumas
atskleidė, kiek galima sumodeliuoti skirtingų
rūbų. Kiekvienas modelis buvo savitas ir
išskirtinis, nors sukurtas iš tos pačios
medžiagos.
Kolekcijos pristatyme išryškinta gėrio ir
blogio tema, atspindėta įtakos galia. Karalienė, veidrodžių šalies valdovė, mano esanti
pati gražiausia, galingiausia, įtakingiausia...
Bet staiga veidrodis jai parodo ir kitą tiesą,
kad yra gražuolių, geresnių ir gražesnių
už ją... Karalienė vaizduojama įtakinga,
galinga, norinti valdyti ir kontroliuoti
viską, kas vyksta pasaulyje.
Teatralizuotas pasirodymas bei kolekcijos subtilumas suteikė žiūrovams šiltą
įspūdį bei vertė susimąstyti. Kolekciją
demonstravo - Kamilė Petrauskytė (AO
-59 gr.), Modesta Valantinaitė (AP-57
gr.), Viktorija Griciūtė (AO-66 gr.),
Aurelija Bružaitė (AO-66 gr.), Karolina Daunytė (AO-66 gr.), Karolina
Bumblytė (AO-66 gr.) ir šokių mokytoja Agneta Stroputė. Dėkoju mokinėms
už pastangas ir puikų pasirodymą, mokytojui Robertui Žlibinui už choreografiją, mokytojui Mindaugui Jonauskiui
už apšvietimą ir mokytojai Agnetai
Stroputei už pagalbą.
Mokykla už gaminius ir teatralizuotą
pasirodymą „Veidrodžių šalyje“ buvo
apdovanota padėkos raštais ir atminimo
dovanėlėmis.
Asta Rimkienė,
profesijos mokytoja metodininkė

jau devinti metai organizuoja
emocinės paramos
tarnyba
„Vaikų linija“.
Šių metų akcijos šūkis –
„Kurią
pusę
pasirinksi tu?“,
o pagrindinis
tikslas - mažinti patyčių ir
kitokio žeminančio elgesio
paplitimą mokyklose.
Siekdami, kad
mokiniai turėtų
galimybių labiau įsigilinti į
patyčių ir smurto problemas, kovo mėnesį
Veiksmo savaitė
mokykloje organizavome kūrybinių darbų
konkursą „Kūryba nugalės patyčias“. Kovo
„BE PATYČIŲ 2018“
22 dieną bendros grupių valandėlės metu
Kovo 19-23 dienomis daugumą Lietuvos mokiniai pristatė savo sukurtus darbus, kurie
ugdymo įstaigų sujungė respublikinė akcija nudžiugino įvairove. AAD-65 grupė pristatė
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“. Ją savo kūrybos plakatą, AO-66 grupė parengė

filmuką, AS-67 grupė – filmuką ir skaidres,
A-73 grupė – piešinius. SED-55 grupės mokinys Donatas Šemeklis sukūrė lankstinuką
„Patyčioms sakome - NE“, jį pristatė ir išdalino visiems susirinkusiems. AAD-58 grupė
pademonstravo darbelį „Draugystės medis“.
AP-57 grupės atstovas Marius Barauskis
renginį papuošė nuostabiomis dainomis ir
asmeniniu liudijimu apie tai, kaip svarbu
mums visiems būti dėmesingiems ir padėti
vieni kitiems.
Veiksmo savaitė baigėsi. Turėjome progą
dar kartą pakalbėti aktualiomis temomis,
pamąstyti, kaip mes bendraujame su šalia
esančiais, suvokti, kokios gilios būna patyčių
ir smurto pasekmės, ir įsitikinti, kad niekas
kitas, tik mes patys esame atsakingi už tai,
kaip mūsų bendruomenėje jaučiasi žmonės.
Kaip teigia „Vaikų linijos“ vadovas dr. Robertas Povilaitis, „mūsų visuomenė tampa
vis jautresnė, pastabesnė ir nepakantesnė
kitų žmonių užgauliojimui ir žeminimui,
todėl panašu, kad judame link sveikesnių
tarpusavio santykių ir brandesnės visuomenės“.
Ineta Grinkevičienė,
socialinė pedagogė metodininkė
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Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas
Kovo 22 dieną VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre vyko tarptautinis profesinio meistriškumo
konkursas ,,Statybininkas 2018“. Jį
organizavo Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija,
AB „Specializuota Komplektavimo
Valdyba“, VšĮ statybininkų rengimo
centras, Architektūros ir statybos
profesinio mokymo metodinė komisija. Konkurse dalyvavo ir mūsų
mokyklos mokiniai – AS-67 grupės
mokiniai Bliumas Artūras ir Galdikas Tadas. Į konkursą juos lydėjo
profesijos mokytojas metodininkas
Domininkas Niūniava.
Konkurso tikslas – kelti profesijos ir profesinio mokymo prestižą,
pristatant profesinio mokymo sistemoje rengiamus specialistus bei stiprinti profesinių mokyklų mokymo
centrų bendradarbiavimą, dalijimąsi
profesine patirtimi.
Konkurse moksleiviams buvo
suteikta galimybė parodyti savo profesinių gebėjimų lygį bei profesinį
meistriškumą. Vertinimo komisija
fiksavo konkurso dalyvių užduoties
atlikimo laiką, tikrino, ar kokybiškai

Tarptautinis profesinio meistriškumo
konkursas

rengiami būsimieji specialistai
vienai iš pagrindinių ūkio veiklos krypčių – pastatų energetiniam efektyvumo didinimui.
Taip pat buvo tikrinama, kaip
laikomasi statybos darbų technologinių procesų, medžiagų panaudojimo pagal paskirtį, statybos kokybės reikalavimų, darbuotojų saugos ir sveikatos normų.
Konkursą vykdantis centras skyrė kiekvienai komandai darbo
vietą ir konkurso užduotį. Reikėjo sumūryti sienos konstrukciją
naudojant ARKO blokelius, apšiltinti sienos cokolį ir sieną polistireninio putplasčio plokštėmis
EPS 60, įstatyti lango rėmą, įrengti armuojamąjį sluoksnį naudojant papildomas detales ( išorinius kampus, sandarinimo juostas ir pan.).
Vertinimo komisija mūsų mokyklos moksleivių atliktą užduotį
įvertino gerai, jiems buvo įteikti
pažymėjimai, prizai ir dovanos.
D. Niūniava,
profesijos mokytojas
metodininkas

Jau vienuoliktą kartą organizuojamas Nacionalinis diktantas šiemet vyko kovo 2 dieną. Diktantas
buvo transliuojamas per LRT radiją ir internetu.
„Vėl kviečiame visus į lietuvių kalbos šventę.
Nebijokime nosinių ir kablelių, nes diktantas nėra
egzaminas. Organizatoriai siekia paskatinti žmones

didžiuotis mus visus vienijančia kalba, o kartu ir
savo valstybe", – sakė Nacionalinio diktanto organizatorė Vytautė Šmaižytė.
Diktantą rašė ir mūsų mokyklos pedagogai ir
mokiniai.
„Žvilgsnio“ informacija

Futbolo turnyras „Draugiškos kovos“
Jau antrus metus iš eilės mūsų mieste Tarptautinės moterų solidarumo dienos išvakarėse vyksta sportinis pramoginis renginys –
Moterų futbolo diena.
Mūsų mokyklos merginos taip pat dalyvavo Mažeikių miesto
moterų futbolo turnyre „Draugiškos kovos“, kuris vyko Mažeikių
futbolo akademijos salėje. Komandoje žaidė Caregorodceva G.
(AAD-65 gr.), Karpytė Ž. (AAD-65 gr.), Valantinaitė M. ( AP-57
gr.), Gusaitė E. (AP-59 gr.), Navardauskaitė D. (AP-59 gr.), Jankauskaitė Aistė (V-64 gr., Viekšnių skyrius), vartuose stovėjo kūno
kultūros mokytoja Rusienė D.
Žaidėme trejas rungtynes, iš kurių vienas pralaimėjome, o dvejas sužaidėme lygiosiomis. Nugalėtojų nebuvo, nes turnyras buvo
organizuotas tam, kad moterys pajustų futbolo žaidimo dvasią.
Merginos labai džiaugėsi, kad ramų pasisėdėjimą namie iškeitė
į smagų laiką gainiojant futbolo kamuolį aikštėje. Visos buvo apdovanotos tulpėmis ir prisiminimo medaliais.
Diana Rusienė, kūno kultūros vyr. mokytoja
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