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VELYKŲ RYTĄ
Kai aušta saul÷tas šventų Velykų rytas,
Bažnyčion skuba žmon÷s tartum v÷l÷s.
Jiems gaubia širdis džiaugsmas nematytas,
Varpai jau skelbia: šiandien Kristus k÷l÷s.
Namuos palikę dar maži vaikučiai,
Pabudę skuba jau prie lango tykiai.
Reik pažiūr÷t, ar daug gražių margučių
Šiąnakt mažiesiems atvež÷ Velyk÷.
Jie susapnavo vaško kumelaitę,
Už vadžių laik÷ ją maži zuikučiai.
Ir štai veideliai jų džiaugsmu nukaitę,
Ant lango guli palikti margučiai.
O kaip nor÷jo pamatyti Velykę,
Kada ant lango d÷jo jiems margučių.
Bet dovanas ji taip pad÷jo tykiai,
Kad tik sapne temat÷ ją vaikučiai.
Juozas Didžbalis

VELYKAVIMAS
Velykų išvakar÷se kiekvienas vyras ir kiekviena mergait÷, guldami miegoti, po pagalviu pasideda
sprogstančiais pumpurais beržo šakelę. Kas tokią šakelę turi – Velykų rytą pirmas pabunda. Rytą su ta
rykštele eina žadinti miegančiųjų. Čiakšt, čiakšt kerta miegaliui ir taip kalba:
- Kelkis, kelkis Velyk÷l÷s! Ar duosi margą velykaitį?
Kai mušamasis pažada duoti margą Velykų kiaušinį, tada plak÷jas nustoja mušęs ir eina žadinti kitų.
Gudresni, kad jų neateitų kas apvelykauti, guldami duris užriša nors virvute ar pagaliu užremia. Bet
velykautojai tokiems gudruoliams moka tyliai duris iškelti iš svarsčių arba per langą įlįsti. Susirinkti
kiaušinių stengiamasi kuo daugiau, nes nuo to priklauso visų metų laim÷.
B. Buračas
„Lietuvos kaimo papročiai“

Startavo MKRĮ
Kompiuterinio raštingumo įskaitos tikslai – skatinti mokinius dom÷tis ir naudotis
informacin÷mis technologijomis, vartoti ir suprasti nuolat kintančią kompiuterių
terminologiją bei patikrinti mokinių pradinius darbo kompiuteriu įgūdžius.
Įskaitą ketino laikyti 41 mūsų mokyklos mokinys. Jie iš anksto išm÷gino įskaitos vykdymo
programinę priemonę.
Laik÷ - 38, išlaik÷ - 23. Tai sudaro 60,5 proc. visų laikiusiųjų. Analogišką įskaitą 2006 m.
laik÷ 84 mūsų mokyklos mokiniai. Išlaik÷ tik 26 – tai sudaro 31proc. visų laikiusiųjų. Rezultatai
šiemet geresni, bet gal tik d÷l to, kad atsakingiau mokiniai rinkosi įskaitą, mažiau tokių mokinių,
kurie bandytų laimę...
Išlaikę įskaitą gaus Nacionalinio egzaminų centro pažym÷jimą.

ŠIAME NUMERYJE:
2 p. Aktualijos: matematin÷s popiet÷s
įspūdžiai; mokytojai lank÷si parodų
centre.
3 p. Trečias puslapis: profesijos
mokytojai dalyvauja projekte; pažintis
su lietuvių kalbos mokytoja
V. Pikturniene.
4 p. Ketvirtas puslapis: iš šokių
festivalio sugrįžus; medžių horoskopas;
anekdotai...
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MATEMATINö POPIETö „SKAIČIŲ GALERIJA“
Kovo 15 dieną mokiniai buvo pakviesti į matematinę
popietę. Daugeliui matematika asocijuojasi su siaubu, tad
renginio tikslas – parodyti, kad matematika ne tik sunkūs
uždaviniai, formul÷s, teoremos, bet ir malonus laisvalaikio
praleidimo būdas, poilsis.
Į popietę susirinko šešios komandos (S - 49gr., SAM -55
gr., SAM – 58 gr., TO – 60 gr., SAM – 63 gr. ir A -56 gr.).
Komandos viena kitai paruoš÷ emblemą-užduotį. Emblemoje
tur÷jo būti pasl÷ptas komandos pavadinimas. Visos komandos
parod÷ tikrai daug išradingumo, net trys atsp÷jo priešininkų
komandos pavadinimą.
Po to popiet÷s ved÷jai pakviet÷ mokinius ne tik pažaisti, bet
ir rimtai padirb÷ti. Dalyviai sprend÷ matematinį kryžiažodį,
atliko įvairius aritmetinius veiksmus-rebusus. Daug emocijų Pirmosios vietos laim÷tojai – SAM-58 gr. komanda
suk÷l÷ žaidimas „Skaičiuoti moku“. Kiekviena užduotis buvo
atliekama vis su didesniu užsidegimu. Ilgiausios virv÷s užduočiai atlikti vos beužteko vietos.
Visas dalyvių pastangas fiksavo ir vertino komisija: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Lumpickien÷,
lietuvių kalbos mokytoja metodinink÷ Marijona Timinskien÷ bei dizaino ir piešimo vyr.mokytoja Daiva Davainyt÷.
Pirmąją vietą laim÷jo SAM – 58 grup÷s komanda, antrąją - TO – 60 grup÷, trečiąją – A – 56 grup÷.
Noriu pakviesti šias komandas į antrąjį popiet÷s turą balandžio 12 d. 14 val. į 301 kabinetą. Namų darbai tie
patys. Laukiam!
V. Vaitkevičien÷,
matematikos vyr. mokytoja

EKSKURSIJA Į PARODŲ CENTRĄ
Vasario 23 dieną mokyklos pedagogai vyko į „Litexpo“ parodų centrą. Ten
vyko net dvi parodos: „Mokymasis, studijos ir karjera 2007“ ir „Knygų mug÷ –
2007“.
Universitetų, kolegijų, profesinio mokymo stenduose buvo skelbiama visa
su studijomis,
mokymosi sąlygomis, karjeros perspektyvomis susijusi
informacija, dalijama ir demonstruojama vaizdin÷ medžiaga. Studijomis
besidominčiam jaunimui informaciją teik÷ kompetentingi studentai, d÷stytojai.
Šiuometin÷s knygų mug÷s tema buvo vaikų ir paauglių literatūra, tod÷l ypatingas d÷mesys buvo
skiriamas jauniesiems skaitytojams. Šis d÷mesys atsirado labai laiku, nes moksleiviai labai atpratę nuo
knygos, kuri jiems primena vadov÷lius, dažnai vis dar nuobodžius. Ankstesnių kartų paauglyst÷ neatsiejama
nuo nuotykių romanų, o pastarosios kartos nuotykiai dažnai glūdi kompiuteryje. Vaikams buvo skirta atskira
sal÷, kurioje vyko rašytojų susitikimai su skaitytojais, kiti renginiai. Vaikus linksmino tikras gyvas iš
Astridos Lindgren pasakų atkeliavęs visų m÷gstamas ir mylimas Karlsonas, kuris gyvena ant stogo.
Jauniesiems mokyklinio amžiaus skaitytojams buvo skirta pirmoji diena, tai yra knygų virusas, kai
moksleivių grup÷s gal÷jo patekti į mugę nemokamai.
Suaugusiesiems buvo skirta pora didelių salių. Viena šių salių buvo skirta daugiausia įvairioms
mokslin÷ms - universitetų, akademijų ir pan. – leidykloms.
Na, o tie, kas nenor÷jo tradicinio mug÷s šurmulio, gal÷jo nueiti į kitą salę, kurioje lauk÷ gyvai
diskutuojantis rašytojų kampas bei konferencijų sal÷s. Lankytojų, kaip ir kiekvienais metais, parodoje
netrūko. Tai puiki proga susitikti su m÷gstamais rašytojais. Visi žiūrin÷jo, vaikščiojo, pirko.
Džiugina ir štai kas: mug÷s metu buvo galima paaukoti knygų vaikų namams arba socialiai remtinose
šeimose gyvenantiems vaikams. Galų gale suvokta, kad naujais rūbais ir pinigais sotus nebūsi, kad reikia ir
knygos.
Laukiame kitos knygų mug÷s, kuri v÷l užkr÷s knygos virusu....
M. Timinskien÷,
lietuvių kalbos mokytoja metodinink÷
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AUKLöTOJŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 21 dieną grupių aukl÷tojai buvo susirinkę į renginį, kurį
organizavo aukl÷tojų metodin÷s komisijos pirminink÷ Daina Žukauskien÷.
Renginio tema „Priklausomyb÷s ligos paauglių amžiuje“. Paskaitą skait÷
Psichikos sveikatos centro įkūr÷ja, direktor÷, gydytoja Jolanta Akavickien÷. Ji
kalb÷jo apie ypač populiarią priklausomybę nuo alkoholio, šios
priklausomyb÷s stadijas, neigiamą poveikį kepenims, inkstams, nervų
sistemai. Statistika rodo, teig÷ praneš÷ja, kad 90 % žmonių vartoja alkoholį.
Lektor÷ suteik÷ aukl÷tojams žinių ir apie kitas svarbias priklausomybes,
žalojančias ne tik žmogaus sveikatą, bet ir gyvenimą. Aptarta opiatų, kanapių,
kokaino, raminamųjų vaistų,, lakiųjų medžiagų žala žmogaus organizmui.
Pamin÷tos ir valgymo, kompiuterinių žaidimų priklausomyb÷s. Gydytoja
papasakojo, kaip atpažinti sergančius priklausomyb÷s ligomis.

B. Butnoriut÷,
„Žvilgsnio“ korespondent÷
BIOLOGINIS ŽMOGAUS LAIKRODIS
D÷l prastos savijautos mes dažnai kaltiname orus,
magnetines audras arba patirtą įtampą, net neįtardami,
kad yra daug galingesnis veiksnys, darantis įtaką
visoms mūsų organizmo funkcijoms. Tai – jo paros
bioritmas.
Ritmiškumas – pagrindin÷ gamtos savyb÷.
Žmogui užvis svarbesnis paros ritmas, nustatantis visų
organizmo funkcijų veiklą: pulsą, kv÷pavimą (16-19
val.), kraujospūdį (16-19 val.), kūno temperatūrą (1718,5 val.). Didesnis darbingumas turi dvi „viršūnes“:
9-13 val. ir 16-18 val., o pats nepalankiausias metas
nuo 1 iki 3 val. Nakties miegą sudaro 4-5 ciklai, iš
kurių kiekvienas prasideda „l÷tu“ ir baigiasi „greitu“
miegu. Nustatyta, kad 1/6 žmonių yra „vieversiai“
(anksti nubunda ir žvalūs pirmoje dienos pus÷je), 1/3
– „pel÷dų“ (v÷lai gula ir sunkiai keliasi rytą). Kiti
priskiriami mišriam tipui. Žinoma, kad naktį
ligoniams padažn÷ja bronchin÷s astmos, stenokardijos
priepuoliai, dažniau ištinka infarktas, insultas. Įdomūs
duomenys apie „naktinę“ organų veiklą. Pvz.,
sekrecinis skrandžio ir virškinamųjų laukų aktyvumas
lygus nuliui, o vakare mažiausias, tod÷l m÷siškus ir
aštrius patiekalus vakare valgyti nepatartina, juos
geriau pakeisti pieno produktais.

Žem÷s diena
Pasaulio medis – šaknimis į viršų,
Pasaulio medžio nebesaugo niekas:
Pasaulio medį žmonija pamiršo,
Pasaulio medžiui – meil÷s nebelieka...
Pasaulio medy – noksta vaisiai kartūs,
Pasaulio medi! Kaip tave apsaugot?
Deja! Po girgždančiu Visatos svertu
Jis šaknimis į viršų tebeauga...

Danut÷ Tamašauskait÷ – Balsien÷

Mūsų mokyklos mokytojai
dalyvauja projekte
Profesinio mokymo metodikos centras vykdo projektą
„Nacionalin÷s profesinio rengimo standartų sistemos pl÷tra“. Projekto
tikslas – pl÷toti nacionalinę standartų sistemą, kuri pad÷tų didinti atitiktį
tarp mokymo ir veiklos pasaulio poreikių bei gerinti mokymosi visą
gyvenimą sąlygas. Standarto struktūra patvirtinta Švietimo ir mokslo bei
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministrų įsakymu. Iš viso numatyta parengti
100 standartų.
Šiame projekte dalyvauti buvo pakviestos mūsų mokyklos naftos
produktų operatorių specialyb÷s mokytojos B. Šeštakauskien÷, J.
Čapien÷, R. Ažukien÷, G. Pavlovien÷, B. Butnoriut÷. Jos kurs naftos
produktų operatorių ir naftos perdirbimo įrenginių operatorių standartus.
Kovo m÷nesį mokytojos dalyvavo chemijos ir naftos sričių profesinio
rengimo standartų kūr÷jų mokymuose Vilniuje. Mokytojos tolesnę veiklą
vykdys standarto reng÷jų – ekspertų grup÷se pagal keturis etapus. Bus
vykdomi kvalifikacijų tyrimai, pateikiamas veiklos sričių bei
kompetencijų sąrašas, formuluojami mokymo tikslai, aprašomas
kompetencijų vertinimas bei atliekama galutin÷ standarto redakcija.
Projektas baigsis metų pabaigoje.

B. Butnoriut÷
„Žvilgsnio“ korespondent÷

Iš arčiau – mokytojas…
Tęsiame netradicinę pažintį su mūsų mokyklos mokytojais. Šį kartą
kalbiname jau
antrus metus mūsų mokykloje dirbančią lietuvių kalbos
mokytoją Vitaliją Pikturnienę
- Apibūdinkite save keliais žodžiais.
- Esu gimusi po Jaučio ženklu, manau, kad esu tipiška šio ženklo atstov÷ –
rami, atkakli, kartais konservatyvi.
- Kaip jaučiat÷s šioje mokykloje?
- Gerai. Čia dirba puikūs ir nuoširdūs žmon÷s.
- Ką m÷gstate veikti laisvalaikiu?
- Laisvalaikiu m÷gstu skaityti, megzti, būti gamtoje.
- Kod÷l pasirinkote mokytojos profesiją?
- Jau vaikyst÷je žaidžiau „mokyklą‘‘, v÷liau tur÷jau puikius mokytojus - ypač lietuvių kalbos. Matyt, tod÷l ir pati
nusprendžiau tapti mokytoja.
- Jūsų ateities svajon÷s?
- Išmokti anglų kalbą.
Mokytoją kalbino M. Timinskien÷
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Įspūdžiai iš šokių festivalio Šiauliuose
Kovo 15 d. mokyklos šokių kolektyvas „Šokio manija“
dalyvavo profesinių mokyklų šiuolaikinių šokių festivalyje
„Griausmas 2007“. Festivalis-konkursas vyko Šiaulių profesinio
rengimo centre. Čia dalyvavo 15-os profesinių mokyklų šokių
kolektyvai iš visos Lietuvos. Renginio pabaigoje visiems dalyviams
buvo įteiktos nominacijos. Mūsų šok÷jams skirta Dinamiškiausio
kolektyvo nominacija.
Visus stebino švent÷s organizavimas: kiekvienam dalyviui
buvo įteikta švent÷s atributika, prisiminimo dovan÷l÷s. Buvo sudaryta
galimyb÷ susipažinti su Šiaulių miestu.
Iš ŠPRC direktoriaus kalbos supratome, kad šis festivalis taps
tradiciniu.
Mūsų įspūdžiai nepakartojami, nuotaika puiki.
Laukiame naujų renginių.
Inga Krikščiukien÷,
choreografijos mokytoja

-

Petrai, kod÷l pav÷lavai į darbą?
Per v÷lai iš÷jau iš namų.
O anksčiau negal÷jai išeiti?
Negal÷jau. Jau buvo per v÷lu išeiti anksčiau.
***
T÷ti, žinau juokingą anekdotą.
Papasakok!
Negaliu, aš dar per mažas.
***
Mama, o tai tiesa, kad mes kilę iš beždžionių?
Nežinau, t÷tis nenoriai pasakoja apie savo gimines...
***
Jonuk, kod÷l vakar nebuvai mokykloje? – klausia mokytoja.
Tod÷l, kad vakar mano senelį laidojo.
Nemeluok, aš vakar mačiau, kaip tavo senelis žiūr÷jo pro
langą.
Taip, t÷vas ten jį laikinai pastat÷, nes pensiją tur÷jo atnešti.

PETRIUKO RAŠINöLIS
Tarakonas, vardu Albrechtas
Kartą gyveno tarakonas, vardu
Albrechtas. Jis tur÷jo žmoną, vardu
Zuzana. Jie vienas kitą labai myl÷jo.
Kartą jie besimyl÷dami pajuto, kad
Zuzanai iš iščių lenda kiaušin÷liai. Jie
labai apsidžiaug÷, kad tur÷s vaikų.
Albrechtas su Zuzana labai kiaušin÷liais
rūpinosi.
Po
kelių
m÷nesių
visi
kiaušin÷liai prad÷jo skilti ir iš jų
prad÷jo ristis tarakoniukai.
Tarakonų pora labai džiaug÷si savo
vaikais. Vaikai augo, augo, augo ir
užaugo. Kai visi tarakonai iš÷jo pas
mergas, Albrechtas ir Zuzana labai
džiaug÷si, kad jų vaikai jau suaugę.
Kartą Albrechtas iš÷jo ieškoti maisto ir
negrįžo. Zuzana labai labai liūd÷jo. Ji
nor÷jo eiti pas kaimynę pasiguosti.
Zuzana nu÷jo pas kaimynę, pabeld÷ į
duris, bet niekas neatidar÷. Tada ji pati
atsidar÷ duris ir pamat÷, kad jos vyras
Albrechtas mylisi su kaimyne. Nuo to
laiko Albrechtas daro visom tarakon÷m
vaikus, bet nei su viena negyvena.

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
TOPOLIS (vasario 4 - 8 d.)
Topoliai (vyrai ir moterys) gražūs nuo pat mažum÷s žmon÷s. Jie labai jausmingi, sunkiai išgyvena laiko
t÷kmę, anksti ima bijoti senatv÷s, tačiau varginami tos baim÷s dar greičiau sensta. Topoliams svarbu ne tik
tinkamai pasirinkti draugus, bet ir kruopščiai rinktis gyvenamąją vietą. Jie visur lengvai pritampa.
Jei susiklosto nepalankios sąlygos, Topoliai gali tapti pesimistais, nors savo viduje jie yra drąsūs,
nesunkiai įveikia atsiradusius sunkumus. Jie n÷ra materialistai. Topoliai organizuoti, turi įgimtą aštrų protą.
Topoliai paprastai būna geri medikai.
Nors Topoliai myli jausmingai, šeimoje gyventi su jais sunku, kaip tik d÷l to smulkmeniško
jausmingumo. Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei – Lazdynas, Kaštonas, Ąžuolas, Uosis, Skroblas,
Figmedis, Bukas. Spalvos - šviesiai žalsvai m÷lyna, auksin÷. Akmuo – ametistas, granatas, sardoniksas,
chalcedonas, rubinas, oniksas. Skaičius – 4.
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