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Ant Laiko rankos ištiestos 
Vis krinta baltos gruodžio snaig÷s. 
Jos primena, kad metai baigias 
Ir plačiau atveria vartus 

Į naują prasmę, naują viltį... 
 

Laim÷s, darnos, sveikatos, gerų minčių, naujų id÷jų ir energijos 
joms įgyvendinti. Džiugių Šv. Kal÷dų ir s÷kmingų Naujųjų metų! 
 

Mokyklos direktorius Stasys Girdvainis 

ŠIAME NUMERYJE: 
2 p.  Aktualijos: mokykloje vyko adventin÷ vakaron÷; nauja rubrika. 
3 p. Trečias puslapis: respublikiniam  konkursui „Mes prieš AIDS“ pasibaigus; horoskopas. 
4 p. Ketvirtas puslapis: renginys, skirtas pasaulinei kovos su AIDS dienai pamin÷ti; art÷jančių švenčių 
stebuklai. 

Art÷ja Dievo sūnaus užgimimo švent÷. Lauke tvyranti rudeniška migla trukdys įžvelgti virš miesto 
fejerverkų spalvingumą. Pakeisime ne tik kalendoriaus lapelį, bet ir kalendorius. Kokie jie bus – 2007-ieji? 
Tikriausiai v÷l tik÷sim÷s turtingų ir turiningų, laimingų ir taikių... 
  Siūlome Jums atrasti tik gražius dalykus kiekviename momente: lietaus muzikoje, vidurvasario kaitroje, 
rudens aukse... – visur. 
 Norime į Jus prabilti pirmosios lietuviškos knygos autoriaus Martyno Mažvydo žodžiais: „Imkite mane 
ir skaitykite...“ Tikim÷s, kad skaitydami pajusite džiaugsmą ir kažką nauja atrasite.  
 Džiaukim÷s ir būkime kartu. 
 Su Naujaisiais visus Jus, mūsų skaitytojai! 

 „Žvilgsnio“ redakcija 
 

Mes – tai darnus „Žvilgsnio“ kolektyvas: 
(iš kair÷s) Ineta Grinkevičien÷, Dangiras 
Gurauskas, Vida Lumpickien÷, Maryt÷ 

Timinskien÷ ir Bromel÷ Butnoriut÷ (s÷di). 
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TAIP ULIOJO MŪS SENOLIAI 

 
Tokiu pavadinimu vyko renginys mūsų mokykloje gruodžio 12 d. Mintis organizuoti tokį renginį buvo kilusi 

anksčiau, bet vis neatsirado bendraminčių. Ir tik šį pavasarį septynių rajono vidurinių mokyklų visuomen÷s sveikatos 
priežiūros specialist÷s, susirinkusios į Senamiesčio pagrindinę mokyklą, sukūr÷ projektą, kurio tikslas buvo sudaryti 
sąlygas mokiniams susipažinti su senolių kultūra: šokiais, žaidimais, dainomis, mokyti juos linksmintis, parodyti, koks 
gražus gyvenimas be svaigalų. Senamiesčio pagrindin÷s mokyklos visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷ Gražina 
Barkauskait÷ projekto paraišką pateik÷ Mažeikių savivaldybei. Mažeikių savivaldyb÷ mūsų projektą  finansavo. 

Renginyje dalyvavo Židikų, Viekšnių, Ventos, 
Pavasario vidurin÷s, Senamiesčio pagrindin÷s, Ateities 
pradin÷s ir mūsų mokyklos komandos. Prisiminti senolių 
šokius, žaidimus, dainas pad÷jo renginyje dalyvavęs 
etnografinis kolektyvas ,,Alksna“. Vakaro metu  dalyviai 
apžiūr÷jo siuv÷jų specialyb÷s mokinių darbelių parodą, 
vaišinosi gira, lietuviškais sūriais, kūčiukais, saldainiais, 
vaisiais... Buvo labai labai linksma. 

Už pagalbą organizuojant renginį d÷koju 
mokytojoms D. Davainytei, A. Perminienei, M. 
Poliakienei, socialinei pedagogei I. Grinkevičienei, 
mokyklos projektų vadovei L. Pocevičienei ir SAM-63 
grup÷s mokiniui Mantui Knitai. 
 

R. Žukauskien÷, 
Visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷  

 

Iš arčiau – mokytojas... 
 
Pradedame netradicinę pažintį su mūsų 

mokyklos mokytojais. Nuo šiol kiekviename 
numeryje rasite pokalbį su vis kitais 
mokytojais. Pirmiausia stengsim÷s pakalbinti 
tuos mokytojus, kurie mokykloje dirba dar 
visai neseniai. Viena tokių – choreografijos 
mokytoja Inga Krikščiukien÷. Ji padeda 
organizuoti ir mokyklos renginius: talkino 
V÷lin÷ms skirtam renginiui, negail÷jo laiko ir 
j÷gų mokyklos trisdešimtmečio min÷jimui, 
net mokyklos pedagogių šok÷jų grupę subūr÷. 

- Apibūdinkite save keliais žodžiais. 
- Esu aktyvi, energinga. Kalbu greitai ir garsiai, mane dažnai valdo nuotaikos, 

greitai supykstu, bet greitai ir atleidžiu. Aš tikra cholerik÷, manau, tuo viskas 
pasakyta. 

- Kaip jaučiat÷s šioje mokykloje? 
- Šioje mokykloje dirbu dar tik trečias m÷nuo. Tik dabar pradedu susipažinti su 

mokytojais ir mokiniais. Jaučiuosi keistai... Atsipalaiduoti ir būti savimi kol kas 
galiu tik šokių būrelyje... 

- Ką m÷gstate veikti laisvalaikiu? 
- Labai m÷gstu gamtą, tod÷l laisvalaikį praleidžiu keliaudama dviračiu, jachta. 

Žiemą mano laisvalaikį atima studijos, nes studijuoju ir reikia ruoštis sesijoms. 
- Kod÷l pasirinkote mokytojos profesiją? 
- Man patinka dirbti ir bendrauti su vaikais ir jaunimu. 
- Jūsų ateities svajon÷s? 
- Svajonių daug, bet, kad jos išsipildytų, apie jas negalima garsiai kalb÷ti. 

 
Mokytoją kalbino M. Timinskien÷ 

Vaikai apie gyvūnus 
 

Šunys iškiša liežuvį ir taip 
greitai traukin÷ja, na, judina, 
d÷l to, kad jiems karšta. 
Žmon÷s taip nedaro tod÷l, kad 
neturi tokio lenkto liežuvio. 

*** 
Vabalai neturi proto – jie tik 
eina, eina, kol juos kas nors 
suvalgo. 

*** 
Naminiai paukščiai neskraido 
tod÷l, kad kaime juos riebiai 
maitina. 

*** 
Kiekvienam gyvuliui reikia 
duoti vardą, nes juk kai šauksi 
„ožka, ožka“, tai visos ir 
sub÷gs. 
 

Mokyklos  ir „Alksnos“ kolektyvo  šok÷j÷liai 
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Mes žinomi ir respublikoje 
 

Gruodžio  1 d. iš respublikinio konkurso „Mes prieš AIDS“ laureatų 
apdovanojimo ir įspūdingo koncerto sugrįžo S – 46 gr. mokin÷ Raimonda 
Užkuraityt÷. Šis konkursas vyksta daugiau kaip 10 metų. Šiais metais buvo 
pateikta 1880 mokinių darbų. Kompetentinga komisija atrinko geriausius. 
Buvo varžomasi įvairiose amžiaus grup÷se keliose kategorijose: 
kompiuterinio piešinio, socialin÷s reklamos, videoklipo, nuotraukų konkurse. 

Raimondos kompiuterinis piešinys „ŽIV faktoriai“ pateko tarp šešių 
geriausių (mokytojas T. Gudavičius). 

Sveikiname nugal÷toją ir ta proga ją kalbina „Žvilgsnio“ korespondent÷ 
B. Butnoriut÷.  
 
- Kada sužinojai, kad laim÷jai apdovanojimą? Kaip jauteisi? 
- Pamačiau mokyklos stende. Pirmas įspūdis – ap÷m÷ juokas. Tikrai nesitik÷jau. 
- Ar įsivaizdavai, kaip vyks apdovanojimo ceremonija? 
- Apie tai nesusimąsčiau – nesp÷jau. Viskas vyko labai greitai.  
- Kaip gim÷ piešinio id÷ja? 
- Jau pernai dalyvavau mokyklos kompiuterinio piešinio konkurse, šiemet taip pat 
nusprendžiau dalyvauti (pernai Raimonda mokykloje laim÷jo pirmąją vietą). 
- Ar patinka piešti? 
- Patinka. Pagrindin÷je mokykloje irgi piešiau (Raimonda baig÷ Kivylių pagrindinę 
mokyklą Akmen÷s rajone). Vasarą dalyvavau Virvyt÷s stovykloje, mūsų komandos 
plakatas (jį pieš÷ Raimonda) buvo pripažintas geriausiu, atvyko korespondentai, ÷m÷ 
interviu... 
- Kada apie Tavo s÷kmę sužinojo artimieji, draugai? 
- Mamai pranešiau telefonu, draug÷ms pasakiau pati. 
- Kokia jų reakcija? 
- Draug÷s sak÷: – Geras! 
- Ar sulaukei papildomo d÷mesio? 
- Sulaukiau. Buvo atvykę korespondentai iš „Santarv÷s“, klausin÷jo... 
- Ar į mokyklą eini kaip į šventę, ar tik iš pareigos? 
- Nesu labai pavyzdinga. Kartais labai norisi miego... 
- O kaip sekasi mokslas? 
- Neblogai. Gal÷čiau mokytis ir geriau. 
- Kod÷l pasirinkai mūsų mokyklą? 
- Mama pasiūl÷. Aš buvau pasirinkusi naftos produktų operator÷s specialybę, bet 
nebebuvo vietų. 
- Ar siuv÷jos specialyb÷ miela? Ar patinka siūti? Ką esi sau pasisiuvusi? 
- Patinka. Ypač, kai gerai sekasi, kai pavyksta pasiūti taip, kaip noriu. Mano mama - 
siuv÷ja. Esu pasisiuvusi kelnes, daug drabužių pasipuošiau naujomis detal÷mis. 
- Koks bus Tavo diplominis darbas? 
- Dar neapsisprendžiau, galbūt siūsiu suknelę. 
- Kokie Tavo pom÷giai? 
- Lankiau krepšinį, m÷gstu dirbti kompiuteriu. 
- Kokie Tavo ateities planai? 
- Nor÷čiau toliau mokytis.  
- Ar lauki švenčių? 
- Šiais metais nelaukiu... 
Daug dovanų reik÷s pirkti. 
- Kokia Tavo didžiausia 
svajon÷? 
- Labai nor÷čiau, kad per 
šventes susirinktume visa 
šeima kartu. Turiu 2 brolius 
(vienas studijuoja) ir jaunesnę 
seserį. 
- Ačiū už pokalbį. Tegu 
išsipildo ši ir visos kitos Tavo 
svajon÷s. 

Konkurso prizinink÷ S – 46 gr. mokin÷ 
Raimonda Užkuraityt÷ 

 

MEDŽIŲ HOROSKOPAS 
SKIRPSTAS (sausio 12-24 d.) 

 
Skirpstai (vyrai ir moterys) 

aukšti, grakštūs, gražūs žmon÷s, 
tačiau nesirūpina savo išore. Jiems 
svarbiau patogumas, o ne malda. 
Skirpstai realistai, m÷gsta 
sunormintą buitį, stengiasi 
neapsunkinti savo gyvenimo. Jie 
tiesūs ir atviri, dosnūs. Be galo 
m÷gsta vadovauti, kur kas rečiau – 
paklusti, bet jaučia atsakomybę. 
Ypač stengiasi d÷l savo artimųjų. 

Paprastai šio ženklo atstovai 
yra reiklūs, žinodami, kad sugeba 
paveikti aplinkinius žmones, kartais 
tuo piktnaudžiauja. 

Skirpstai tiki žmonių gerumu, 
nedvejoja, kad nugal÷s tiesa, tod÷l 
tai, ką jie gina, visada kilnu. 
Skaudžiai išgyvena nes÷kmes. 
Skirpstai turi trūkumų. Labiausiai 
pastebimas – l÷tas apsisprendimas, 
polinkis moralizuoti. 

Skirpstai myli labai aistringai, 
net įkyriai, jeigu pasirinkimas bus 
s÷kmingas, kartu išgyvens iki 
gyvenimo pabaigos. Tinkamiausias 
partneris – Kaštonas, Lazdynas, 
Klevas, Pušis, Ieva. Spalvos – 
sodriai žalia, žalsvai melsva, 
violetin÷. Akmuo – granatas, 
ametistas, M÷nulio akmuo, rubinas. 
Skaičius – 4,7,8.  

 

PERLIUKAI 

 
Kaimynas nusipirko šunį ir dabar 

naktimis staugia arba loja, 

neduodamas ramyb÷s. 

*** 

Priverstas reikalauti išsiskyrimo, 

kadangi žmona nuolat kišasi į mano 

šeimyninį gyvenimą. 

*** 

Melž÷ją už pravaikštas pervesti į 

penimas kiaules. 

*** 

Kerdžius nubaustas, kai g÷r÷ 

ganykloje su karv÷mis. 

*** 

Už nuomininko sugadintą vandens 

maišytuvą nutarta nusipirkti ir 

jam įstatyti. 
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MINöJOME PASAULINĘ KOVOS SU AIDS DIENĄ 
 

Gruodžio 6 dieną mokykloje vyko renginys, skirtas 
Pasaulinei kovos su AIDS dienai pamin÷ti. Šiemet pasirinkome 
netradicinę renginio formą – pasiūl÷me mokiniams patiems 
kalb÷ti apie problemas, susijusias su ŽIV/AIDS, narkotikais, 
alkoholiu, rūkymu. 

Dalyvauti šiame renginyje buvome pakvietę visas pirmo ir 
antro kurso grupes. Iš 17 grupių 13-os atstovai iš anksto burtų 
keliu pasirinko temas, o į renginį at÷jo 11-os grupių komandos ir 
aukl÷tojai. Išvydome įvairių pasirodymų: vieni skait÷ teorinių 
žinių paskaitas, kiti komentavo savo nupieštus plakatus, treti 
Power Point programa pareng÷ puikius pristatymus ir juos 
pademonstravo.  

Komandų darbas buvo vertinamas už informatyvumą, 
išradingumą, informacijos teisingumą, darbų pateikimo estetiką. 
I-ąją vietą laim÷jo ST-53 grup÷, II-ąją – SAM-55 grup÷, III-ąją – 
SAM-58 grup÷. Už kruopštų darbą bei puikiai parengtą medžiagą 
paguodos prizais apdovanotos A-56, PO-50, SED-52 grup÷s. 
Taip pat buvo paskelbti ir apdovanoti mokyklinio kompiuterinio 
piešinio konkurso „Mes prieš AIDS“, vykusio lapkričio m÷nesį, 
nugal÷tojai: I-oji vieta – Raimonda Užkuraityt÷ (S-46 grup÷), II-
oji vieta – Birut÷ Kužminskait÷ (A-41 grup÷), III-oji vieta – 
Tadas Godeliauskas (SED-42 grup÷). 
 

     I. Grinkevičien÷, socialin÷ pedagog÷  

ADVENTO TURGELIAI 
 

Nors taip jau priimta reikalauti, kad Advento metas būtų 
tylesnis, skatinamas susilaikymas nuo riebių puotų ir 
triukšmingų pasilinksminimų, bet niekas n÷ra pasakęs, kad 
žmon÷s tuo metu tur÷tų niūriai lind÷ti savo trobose. Anaiptol. 
Tai yra kaip tik didžiosios ruošos metas, kadangi art÷ja svarbus 
laiko virsmas, metų kaita, ir reikia atsisveikinti su visu tuo, kas 
sena ir nereikalinga, kas kliudo, kas pačiam nemalonu arba šiaip 
jau nebūtina. Ir, savaime suprantama, reikia prad÷ti žvalgytis to, 
ką nor÷tum tur÷ti švent÷ms ir jų atvedamiems metams. Po 
šventojo Mikalojaus pirmosios savait÷s turgūs vadinti 
šeškaturgiais, kadangi juose medžiotojai vyrai pardavin÷jo 
medžiokl÷s sezono metu sumedžiotų žv÷rių kailius, naminius 
avikailius, paaugliai – spąstais sugautus žv÷relius. Kitos savait÷s 
skaistaturgius užplūsdavo tarnaujantis jaunimas, gavęs metines 
algas, kuris pirkdavosi geresnių drabužių, papuošalų. Merginos 
džiaugdavosi skaistalais, o vyrukai didžiuodavosi sidabriniais 
kišeniniais laikrodžiais. Prieškal÷diniuose saldaturgiuose 
superkami visi skanumynai švenčių vaiš÷ms ir lauktuv÷ms. 

 
     G. Kadžyt÷ 

 

Kūčių vakaro gerumas 
 

Kūčių vakaras pagal senąsias lietuviškąsias 
tradicijas primena, jog visa kas slapčiausia 
vyksta ne dienos triukšme. Dienos darbus 
palaimina vakaras. Visos didžiausios, 
svarbiausios metų švent÷s turi ištisus išvakarių 
apeigynus. 

Kūčių dieną jau nebeder÷tų niekur keliauti 
be būtino, neatid÷liotino reikalo, nes tų reikalų 
pilna ir namuose. Reikia sužiūr÷ti sodą ir bityną, 
ar viskas tinkamai sutvarkyta žiemos ramybei ir 
būsimo derliaus laukimui. Reikia nepagail÷ti 
pašaro nei savo naminiams gyvul÷liams, 
prot÷vių prisijaukintiems namų pagalbininkams, 
nei laukiniams žv÷rims bei paukščiams, darant 
sutartis ne tiek d÷l talkos, kiek d÷l žalos 
nedarymo. Reikia pakeisti visus skalbinius 
švariais ir visiems žmon÷ms baltai išsiprausti, 
kad švent÷s lengvumas ateitų į darbų išvargintus 
sąnarius. Reikia paruošti valgių – ne tik Kūčių 
stalo dvylika metų pilnatvę simbolizuojančių 
patiekalų, bet ir Kal÷dų vaišes, kuomet maloniai 
šeiminink÷ pati prie stalo s÷da, užuot palei 
krosnį besisukiojusi. Reikia ta mažesne ar 
didesne gausa pasidalinti su to neturinčiais 
vargingais kaimynais, kad švent÷ visur ateitų 
vienu metu su patekančia Kal÷dų žvaigžde, 
nepalikdama skriaudos, nuoskaudos, g÷los... 

Reikia ir aplink stalą sustojus gražiai 
vieniems kitų atsiprašyti, bendra malda sujungti 
visų gimin÷s buvusių, esamų ir būsimų žmonių 
troškimus, pasidalinti kal÷daičiu, prasmingai 
išsakant geriausius link÷jimus. Tada gal ir 
sulauksime Vidurnakčio stebuklo? 

    
    G. Kadžyt÷ 

 


