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Šiame numeryje: 
2 p. Mokykla tęsia bendradarbiavimą. 
3 p. Solidarumo bėgimas; sportiniai pasiekimai. 
4 p. Ruduo įkvepia, guodžia, ramina... 

Spalio 18 dieną mokyklos aktų salėje vyko mokinių konferencija. Konferencijoje dalyvavo 20017-2018 m. m. mokinių taryba, mo-
kyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė, mokyklos gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė, deleguoti I, II, 
III kurso mokiniai – grupių atstovai.  

Mokinių tarybos narys Valentinas Borusas parengė ir pristatė ataskaitą apie 2017-2018 m. m. mokinių tarybos veiklą. 
Kandidatai į naują mokinių tarybą pristatė save ir savo pastabas apie mokyklos aktualijas. Atviro balsavimo metu išrinkta 2018-2019 

mokslo metų mokinių taryba: 

 Deimantė Janušaitė AO-75 gr. - mokinių tarybos pir-
mininkė, 

 Viktorija Griciūtė AO-66 gr. - mokinių tarybos pirmi-
ninko pavaduotoja, 

 Beatričė Stripeikaitė VR-78 gr. - sekretorė, 
viešųjų ryšių sektorius, 

 Vilija Alseikytė AO-75 gr. - kultūros sektorius, 

 Valentinas Borusas AO-66 gr. - kultūros sek-
torius, 

 Aušrinė Niuniavaitė PO-80 gr. - tvarkos sek-
torius,   

 Alisa Tretjakova PO-80 gr. - tvarkos sektorius,  

 Mantas Gabalis AAD-58 gr. - socialinis sek-
torius,  

 Edvinas Buta AS-74 gr. - socialinis sektorius, 

 Tomas Tverijonas 1A gr. - sporto sektorius,  

 Titas Bražas AS-74 gr. - sporto sektorius, 

 Simona Pinkauskaitė VR-78 gr. - viešųjų ryšių 
sektorius.  

 Mokinių tarybos susirinkimai vyksta ketvirta-
dieniais po 7 pamokų.  

Vaidas Andrijaitis,  
popamokinės veiklos organizatorius  

Spalio 5 dieną visame pasaulyje švenčiama Tarptautinė 
mokytojų diena. Ši diena paminėta ir mūsų mokykloje.  

Ateinančius į darbą mokytojus pasitiko mokiniai, jie 
pasveikino mokytojus ir įteikė gėlių, skambėjo pianino 
muzika. Mokyklos pirmo aukšto fojė šiai progai buvo į-
rengta kavinė „Mokyklos kiemelis“. Kavinėje padavėjais 
ir barmenais „dirbo“ AO-66 grupės mokiniai. Mokytojų 
dienai parengtas ypatingas meniu – buvo galima pasivai-
šinti įvairiais gėrimais ir patiekalais, pvz.: juodasis pusme-
tis ar žaliasis savaitgalis. 

Vėliau darbą iš mokytojų perėmė pirmo kurso apeigų 
ir švenčių organizatoriaus specialybės AO-75 grupės mo-
kiniai, jie vedė ekonomikos, dailės, kūno kultūros ir kitas 
pamokas. O mokytojai buvo pakviesti į mokyklos aktų 
salę, ten jų laukė „Auksinio proto“ kova, kuriai šmaikščias 
užduotis ir klausimus parengė AO-66 grupės mokiniai.  

O mokytojų dienos renginį užbaigė smagi vyriška 
kompanija iš Urvikių kultūros centro – stilizuota liaudies 
muzikos kapela „Linksmieji vyrukai“, kurios vadovas Ne-
rijus Mongirdas. 
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BENDRADARBIAVIMAS SU 
„SPECIALIZUOTA KOMPLEKTAVIMO 

VALDYBA“ (SKV) TĘSIASI 
 
Mokyklą pasiekė du didžiuliai statybinių medžiagų kroviniai, ku-

riuos pristatė AB  
„Specializuota komplektavimo valdyba“ (SKV). 
Dėkojame socialiniams partneriams, kurie mokyklą remia ne pir-

mi metai. 
Dvi dienas mokyklos mokiniai padėjo iškrauti krovinius į mo-

kyklos patalpas. Dėkojame SED-77 gr., AS-74 gr., SED-69 gr. EM-
76 gr., AS-54 gr. mokiniams, kurie šauniai padirbėjo. 

 
Statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja Erika Pusvaškė 

Lapkričio 26 dieną (penktadienį) mokyklos koridorius apgaubė 
tamsa, slogi muzika, visur tvyrantis rūkas, degančios  žvakės, gyvie-
ji numirėliai, vaiduokliai, mumijos. 

Vėliau visi persirengėliai sugužėjo į mokyklos pirmo aukšto 
„fojė“. Ten visų laukė „Helovyno šėlsmas“, į kurį sukvietė apeigų ir 
švenčių organizatoriaus specialybės (AO-75 gr.) mokinės.  

Renginio metu laukė šaunūs helovyniški grupių prisistatymai, 
kuriuos parengė A0-75 gr., 1 A gimnazijos klasė, VR-78 gr., AO-66 
gr. Žiūrovai nusprendė, kad geriausios buvo AO-66 gr. mumijos.  

Visą dieną vyko gražiausio – helovyniškiausio moliūgo rinki-
mai. Nugalėtoju pripažintas AS-54 gr. mokinių dekoruotas moliū-
gas. 

Specialiai įrengtu po-
diumu žengė visi persiren-
gėliai ir demonstravo savo 

kostiumus. Po balsavimo išrinkti gražiausi kostiumai. Gražiausio 
kostiumo savininkui atiteko prizas - apsilankymas pabėgimo kam-
baryje „Paskutinis raktas“. 

Pabaigoje vyko smagūs žaidimai - Mumija, Karštas moliūgas, 
Balionų sprogdinimas ir kitos pramogos. Suskaičiavus komandų 
surinktus moliūgėlius, išrinkti nugalėtojai. Šių metų „Helovyno 
šėlsmo“ nugalėtojais tapo AO-66 gr. Jai atiteko prizas - 6 kvietimai 
į naują atrakciją Mažeikiuose - pabėgimo kambarį „Paskutinis rak-
tas“, kuris įsikūręs Draugystės g. 20. Už prizus dėkojame rėmėjui 
Tomui Karvauskui. Dėkojame šventės organizatoriams - AO-75 gr. 

 
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius  
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Mūsų mokykloje jau tapo gražia tradicija kiekvieną rudenį dalyvauti organizacijos „Gelbėkit vaikus“ socialinėje iniciatyvoje 
„Solidarumo bėgimas“. Kaip teigia organizatoriai, „šio bėgimo misija – pasaulį daryti geresne vieta, skatinant solidarumą ir renkant para-
mą tiems, kam jos labiausiai reikia“.  

Šiemet į akciją įsijungė apie 60 mokinių. Buvo paau-
koti 64 eurai, juos persiuntėme visuomeninei organizaci-
jai „Gelbėkit vaikus“. Organizatoriai įsipareigojo moks-
leivių paramą panaudoti dviems tikslams: organizacijos 
„Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus lankančių vaikų 
gerovei užtikrinti bei vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos 
okupuotose teritorijose įrengti. 

 
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė 

„BLIC“ SPORTO TURNYRAI PIETŲ  
PERTRAUKOS METU 

 
Siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą ir užimtumą pertraukų metu jau 

antrus metus mokyklos pirmo aukšto foje rengiamos „BLIC“ sporto varžybos.  
Spalio 2 dieną surengtas stalo teniso turnyras. Stalo teniso turnyre pirmąją 

vietą užėmė AP-57 gr. mokinys Arnoldas Grambaliauskas.  
Spalio 3 dieną vyko smiginio turnyras. Turnyro nugalėtojas – AO-75 grupės 

mokinys Simas Savickis. 
Spalio 4 dieną didžiausio susidomėjimo 
sulaukė rankų lenkimo turnyras. Rankų len-
kimo turnyro nugalėtojas – SED-77 gr. mo-
kinys Žygimantas Berzinis.   
Sveikiname visus nugalėtojus ir dalyvius. 
Sporto „BLIC“ turnyrai vyks visą spalio 
mėnesį. 
 

Vaidas Andrijaitis,  
popamokinės veiklos organizatorius  

MOKYTOJAI KELIA KVALIFIKACIJĄ 
 
Statybininkų profesijos mokytojos Vilma Ramanauskienė ir As-

ta Rimkienė spalio 22-31 dienomis dalyvauja Lietuvos statybininkų 
asociacijos vykdomo projekto  „Lietuvos statybininkų sektoriaus 
profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas“ mo-
kymuose „Projektavimas, naudojant Autodesk Revit programą“. 

Aplinkos apsaugos darbuotojo ir naftos produktų operatoriaus 

specialybių profesijos mokytojos Regina Ažukienė ir Bronislava 
Butnoriutė dalyvavo konferencijoje „Saugus darbas su pavojingo-
mis medžiagomis“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos valstybi-
nė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kartu su partneriais  - Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais. 

Įgytas žinias mokytojos perteiks mokiniams pamokų metu, nau-
dos tiesioginiame darbe. 

„Žvilgsnio“ informacija 
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ŽVILGSNIS 

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 
 226  

Knygos „Mažeikių krašto piliakalniai“ 
pristatymas 

 
2017 metai buvo paskelbti Piliakalnių 

metais. Turistai bei kiti asmenys lankė 
piliakalnius, gėrėjosi puikiais vaizdais, 
susipažino su jų praeitimi. Lietuvoje yra 
išlikę 800 piliakalnių. Jie atsirado apie 
1000 metų pr. m. e. ir yra svarbiausiais 
pagoniškos kultūros palikimas. V-VI a. 
piliakalniai tapo gyventojų slėptuvėmis 
nuo vietinių genčių, vėliau – nuo kryžiuočių, švedų, slavų puldinėji-
mų. Nuo X a. piliakalniuose pradėtos statyti medinės pilys, kuriose 
gyveno kunigaikščiai.  

Rugsėjo 27 dieną, paminint pasaulinę turizmo dieną, Mažeikių 
Turizmo ir verslo informacijos centre vyko dailininkės, keliautojos 
Aldonos Butkuvienės knygos „Mažeikių krašto piliakalniai“ prista-
tymas. Jame dalyvavome ir mes, mokyklos turistų būrelio nariai bei 
mokytojai. Autorė pasakojo, kaip rinko medžiagą, rodė filmą apie 
Mažeikių piliakalnius, pasakojo apie knygos kūrimo procesą.  

Po pristatymo vyko viktorina. Klausimai buvo susiję su turizmu, 
jo istorija. Iš 5 prizinių vietų man atiteko antra vieta, o mokyklos 
Turistų klubo vadovė S. Čupkovienė užėmė garbingą penktą vietą. 
Nugalėtojai buvo apdovanoto atitinkamo dydžio sūriais.  

Man nedažnai teko dalyvauti tokiuose renginiuose, bet man pati-
ko, nes turėjau gerą progą praplėsti savo žinių lauką. Kviečiu mo-
kyklos mokinius įsirašyti į turistų būrelį ir dalyvauti įdomiuose ren-
giniuose, išvykose, žygiuose. 

 
Paulius Daktaras, mokyklos turistų klubo narys,  

AS-74 grupės mokinys 


