Mažeikių

politechnikos

mokyklos

lai kraštis

Nr. 9 (121)
2018 m. lapkričio 21 d.
Leidžiamas nuo 2004 m.

Šiame numeryje:
2 p. Verslumo savaitė 2018.
3 p. Išvykos; ekskursijos.
4 p. Renginiai; laisvalaikis.

Lapkričio 15 d. mokyklos direktorė Vida
Lumpickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Stasė Čupkovienė ir statybos profesinio mokymo
skyriaus vedėja Erika Pusvaškė lankėsi Saldus
technikumo mokykloje. Susitikimo metu buvo aptarti bendradarbiavimo sutarties atnaujinimo,
Erasmus+ programos įgyvendinimo, tarptautiniai
Latvijos ir Lietuvos projektų įgyvendinimo, dalyvavimo meistriškumo konkursuose, mugėse ir kituose renginiuose klausimai.
„Žvilgsnio“ informacija

Lapkričio 13 d.
mokykloje vyko edukacinis užsiėmimas su
docente keramike Laima
Mikalauskiene. Jo metu
mokytojos Asta Perminienė, Angelė Kontenienė, A-79, A-73 grupės
mokiniai ir kitų grupių
mokinių atstovai bei
Mažeikių Švč. Širdies
parapijos Carito atstovės
lipdė iš molio angelus.
Angeliukai papuoš Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kiemą
Kalėdų išvakarėse.
Angelė Kontenienė,
profesijos vyr. mokytoja
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Jau septintus metus mokykloje rengiamas
penkių dienų renginių ciklas „Verlumo savaitė“. Visą savaitę, lapkričio 5-9 dienomis,
mokykloje vyko įvairūs renginiai, susitikimai, išvykos, diskusijos, viktorinos.
Verslumo renginių ciklas prasidėjo susitikimu su rajono jaunaisiais verslininkais.
Renginyje su mokiniais bendravo Dovydas
Latakas – internetinės parduotuvės ir parduotuvės „Goldbody.lt įkūrėjas-savininkas, Deimantė Baguckaitė – „Reklamos idėja“ direktorė, taip pat du buvę mūsų mokyklos mokiniai: Dovilė Karvauskienė – „Kavos terasa“
vadovė-savininkė ir Algimantas Končius –
MB „Algimanto produkcija“ įkūrėjasdirektorius.
Antradienį mokyklos aktų salėje susirungė jaunatviškas optimizmas ir gyvenimiška
patirtis. Žaidimą „Protų mūšis“ organizuoti
padėjo ir socialiniai partneriai – Mažeikių
verslininkų asociacija ir VšĮ Mažeikių verslo ir turizmo informacijos centras.
Moksleiviai iš Mažeikių Gabijos ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijų,
Mažeikių politechnikos mokyklos bei Viekšnių skyriaus stojo į loginę kovą
prieš verslo atstovus – UAB „Elotus“ ir UAB „Grūstė“ komandas. Loginį
žaidimą sudarė trys turai: I turas – apie viską, II turas – apie Lietuvą, III turas
– apie verslą. Pirmąją vietą laimėjo UAB „Grūstė“ komanda, kuri buvo apdovanota diplomu ir atminimo prizais. Kitos komandos gavo padėkas bei rėmėjų
įsteigtus prizus.
Trečiąją dieną baigiamojo kurso mokiniai vyko į verslo įmones. Susitikimų
metu jie turėjo galimybę apžiūrėti įmones, įrenginius, pasikonsultuoti dėl
praktikos atlikimo.
Ketvirtadienį mokykloje organizuotas jaunimo verslumo turnyras „Turiu komandą ateities verslui“. Turnyre dalyvavo 9 komandos. Dalyviai turėjo sugalvoti verslo idėją, įmonės pavadinimą bei įmonės devizą. Naudodamiesi mobiliųjų telefonų programėle „Skillz“ tikrinosi komandinius verslumo gebėjimus,
tokius kaip: loginis mąstymas, greitas orientavimasis, anglų kalbos žinios.
Vėliau naudodamiesi tinklapiu Canva.com turėjo sukurti savo įmonės vizitines korteles. Turnyro „Turiu komandą ateities verslui“ nugalėtojai – vizualinės reklamos gamintojų komanda, ji laimėjo pagrindinį prizą – apsilankymą
Mažeikių ledo arenoje.
Penktadienį vyko renginys „Savanorystė ir
profesinė veikla Europos solidarumo korpuso
programoje“. Jo metu mokinai pildė internetines anketas karjeros ugdymo klausimais. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus Jaunimo reikalų koordinatorė Alvyda Purauskytė supažindino su organizuojama regionine konferencija „Jungtinės
pajėgos jaunimui“, kuri vyks lapkričio 16 d.
Mažeikių kultūros centro pramogų salėje.
Taip pat mokiniai turėjo galimybę susipažinti
su Europos solidarumo korpuso veikla, kurią
pristatė
Jaunimo
tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros (JTBA) projektų
koordinatorė Aistė Natkevičiūtė, kuri plačiau
papasakojo apie tokio dokumento, vadinamo
„Youthpass“, galimybes.
Vaidas Andrijaitis, karjeros koordinatorius
Erika Pusvaškė, ekonomikos
ir verslo pagrindų mokytoja metodininkė
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Mokyklos jaunųjų žurnalistų būrelio nariai
svečiavosi radijo stotyje „Mažeikiai. FM“.
Mus maloniai sutiko radijo stoties direktorius
Robertas Jokubauskas.
Jaukioje studijoje užsimezgė linksmas ir
įdomus pokalbis. Sužinojome apie radijo stoties darbo specifiką, „pasimatavome“ laidos
dalyvių kėdes, turėjome smagią galimybę įrašyti radijo šaukinį. Klausinėjome apie radijo
stoties laidų kūrimą, informacijos pateikimą,
radijo laidų tinklelį, grojamą muziką, techninę
įrangą, patalpų įrengimą. Tiesa, ne vienas iš
mūsų klausosi radijo stoties „Mažeikiai.FM“.
Direktorius papasakojo, kad atvyko į Ma-

Aplinkos apsaugos darbuotojo ir naftos
produktų operatoriaus specialybės AAD-58
gr. ir PO-80 gr. mokiniai buvo išvykę į mokomąją ekskursiją – atliekų deginimo įmonę „Fortum Klaipėda“. Mokinius lydėjo
profesijos mokytojos Juzefa Čapienė ir Bronislava Butnoriutė.
„Fortum Klaipėda“ šiemet minėjo 5
metų veiklos sukaktį. Įmonė savo komercinę veiklą pradėjo 2013 metų gegužės 15
dieną, per penkerius metus ji sudegino 1,1
milijoną tonų atliekų. Šis kiekis prilygsta
120-čiai „Švyturio“ arenų. „Fortum Klaipėda“ kol kas vienintelė Lietuvoje jėgainė
komunalines ir pramonines atliekas verčianti šiluma ir elektra.
UAB „Fortum Klaipėda“ yra tarp penkių didžiausių investicijų Klaipėdos regione
ir tarp dešimties didžiausių investicijų Lietuvoje.
Mokiniai išklausė paskaitą apie įmonės
veiklą, susipažino su technologiniu procesu,
apžiūrėjo įrenginius, pateikė klausimų.
Dėkojame įmonės darbuotojui Vykintui
Laukevičiui už įdomią mokomąją ekskursiją.
Bronislava Butnoriutė,
profesijos vyr. mokytoja

žeikius iš Akmenės, ten ir prasidėjo jo veikla,
susijusi su radiju, kuri tęsiasi jau daugiau nei
20 metų. Robertas – buvęs mūsų mokyklos
mokinys, todėl pokalbiui įsibėgėjus, prisiminė
mokyklą, draugus, mokytojus. Susitikimas
buvo įdomus ir naudingas. Padėkojome radijo
stoties direktoriui už malonų bendravimą ir
palinkėjome kūrybinės sėkmės bei daug klausytojų. Direktorius pasiūlė sugalvoti idėją ir
pabandyti patiems kurti kokią nors radijo laidą.
Gintarė Tenytė, Inga Končiūtė,
jaunųjų žurnalistų būrelio narės
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Paįvairinkime rudens vakarus
Atėjo toks metas, kai vakarai pasidarė
ilgi, o dienos trumpos. Už langų stūgauja
vėjai ir blaško dar užsilikusius medžių lapus.
Į lauką eiti nesinori...
Štai tokį vakarą mes, mokyklos bendrabučio mokiniai, sugalvojome paįvairinti
savo laisvalaikį. Kas gi sušildys sužvarbusį
žmogų, jei ne kvepiantis pyragas?
Taigi, lapkričio 13-osios vakarą nuspren-

dėme kepti pyragą. Ilgai maišėme įvairius
produktus, kol, gavę atitinkamos konsistencijos tešlą, pašovėme ją į orkaitę. Rezultato
ilgai laukti nereikėjo. Mums pavyko. Išsikepėme gardų obuolių pyragą.
Jį suvalgėme akimirksniu, bet dar ilgai
vakarojome poilsio kambaryje, prisiminėme
bendrabučio išdaigas, mokykloje įvykusius
nutikimus. Jeigu norite, kad rudens vakarai
neprailgtų, kepkite pyragus... Siūlome receptą.

Obuolių pyrago receptas. 10 kiaušinių, 3
stiklinės miltų, 2 stiklinės cukraus, 100 g
sviesto, 1 indelis jogurto, 10 obuolių, 2
šaukšteliai kepimo miltelių, druskos ir cinamono. Viską sumaišome ir kepame 40 minučių 1800 C orkaitėje. Gero apetito.
Valentas Liekis, AS-67 gr.,
bendrabučio tarybos narys

PAMINĖTA ATŠVAITO DIENA
Lapkričio 6 dieną mokykloje paminėta „Atšvaito diena 2018”.
Šią dieną visuomenė raginama atkreipti dėmesį į padažnėjusius eismo įvykius tamsiuoju paros metu ir nepamiršti dėvėti atšvaitų. Renginį inicijavo profesijos mokytojas Tomas Gudavičius. Kartu su
mokyklos mokinių tarybos nariais, popamokinės veiklos organizatoriumi Vaidu Andrijaičiu, policijos atstovais prie mokyklos perėjos
buvo vykdoma atšvaitų dalinimo akcija. Nuoširdžiai dėkojame policijos atstovei A. Ostrauskienei ir UAB „Mokymo žiedas” už atšvaitus, kurių buvo išdalinta apie du šimtus.
„Žvilgsnio“ informacija

Sveikos mitybos diena mokykloje
Lapkričio 8 d. mokykloje vyko akcija „Sveikos košės diena“,
ja paminėta ir Europos Sveikos mitybos diena. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vitalija Pocienė parengė informacinį
stendą apie sveiką mitybą ir mitybos įtaką sveikatai. Jame buvo
skelbiama informacija apie pusryčių svarbą ir ypač grūdų košių
naudą sveikatai, kurios turi įtakos gerai savijautai kiekvieną dieną. Tą dieną mokyklos valgykloje buvo galima paskanauti įvairių
košių. Šauniosios mokyklos virėjos pagamino perlinių kruopų,
sorų, grikių, lęšių ir žirnių košių ir pakvietė mokyklos mokinius
ir kitus bendruomenės narius jų paskanauti.
Vitalija Pocienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
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