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1990 metų kovo 11 dieną 22 val. 44 min. 124 deputatai pareišk÷ savo ir
savo rink÷jų valią - Aukščiausioji Taryba paskelb÷ atstatanti Nepriklausomą
Lietuvos Respubliką.
Akte rašoma, kad „atstatomas 1940 metais svetimos j÷gos panaikintas
Lietuvos Valstyb÷s suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstyb÷. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomyb÷s aktu, kuris niekada nenustojo teisin÷s galios“.
Istorinei politinei situacijai, į kurią Lietuvą įklampino agresoriai, iššūkį met÷ 1990 m. Kovo 11-osios aktas. Kovo 11-osios
aktu Lietuva, deklaruodama Nepriklausomyb÷s atkūrimą, tautų apsisprendimo teisę pak÷l÷ į naują erdvę, kurioje prasid÷jo
grandinin÷ reakcija, sugriovusi Sovietų imperiją.
Lietuva XX amžiuje trečią kartą pasinaudojo galimybe atkurti savo valstyb÷s nepriklausomybę. Kovo 11-oji yra šalia Vasario 16-osios. Kovo 11-osios aktas yra unikalus. Nepasinaudojus ta istorin÷ galimyb÷ dar kartą ji gal÷jo ir nebepasikartoti.
Bet vis tik jos nebūtų buvę, jeigu ne Vasario
16-osios aktas. Nepriklausomybę Lietuva pasirinko 1918-aisiais. 1990 m. kovo 11-ąja Lietuva dar kartą patvirtino savo pasirinkimą.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBöS ATKŪRIMO Stakauskas Mindaugas, PO – 70 gr. mokin÷ Egl÷ Žiulpait÷ ir antrakursiai SAM – 63 gr. mokiniai Memys AnDIENOS RENGINYS MOKYKLOJE
drius ir Sakalauskas Airidas. Už aktyvų dalyvavimą paKovo 12 dieną mokyklos istorijos kabinete rin- d÷kos žodį mokiniams tar÷ istorijos vyr. mokytoja Silva
kosi mokyklos mokiniai, kurie skait÷ savo rašinius tema Bulauskien÷. Visi dalyvavusieji renginyje, skirtame
„ Ar tu surandi savyje meil÷s T÷vynei...“ Renginyje da- Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo dienai – Kovo 11
lyvavo SAM – 66 gr. mokiniai: Kirša Linas, Baranaus- - ąjai pažym÷ti, bus apdovanoti pad÷kos raštais.
kas Mindaugas, Prašukas Paulius, Šviesa Martynas ir

Kaziuko mug÷
Kovo 4-oji - šv. Kazimiero diena. Ji nuo seno garsi Kaziuko mug÷mis, kuriose žmon÷s pardavin÷ja savo pagamintus liaudiškus dirbinius.
Pirmą kartą tokia mug÷ buvo surengta ir mūsų mokykloje. Iš pat
ryto foj÷ vyko paroda, o po pietų, skambant liaudiškos muzikos
garsams, visa mokyklos bendruomen÷ gal÷jo ne vien pasidžiaugti
jaunųjų mokyklos stalių
bei suvirintojų pagamintais darbeliais, bet
ir jų įsigyti už simbolinę kainą. Kas sugeb÷jo,
tas pasider÷jo ir suvenyrus įsigijo pigiau. Darbeliais daugiausia buvo susidom÷ję mokytojai, daugumą jų ir nupirko.
Tikim÷s, kad ši švent÷ mūsų mokykloje taps tradicine.
Nuotraukose - mug÷s akimirkos.

Vitalija Grigutyt÷,
jaunųjų žurnalistų būrelio nar÷
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PASKUTINIS SKAMBUTIS MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOJE
Štai ir v÷l nuskamb÷jo paskutinis
skambutis. Galbūt tie metai buvo labai
ilgi, o gal trumpučiai kaip keli paprasti
sakiniai. Jau užverstos visos knygos ir
visi užrašai. Paskutinis skambutis –
džiugi švent÷, tarsi baigiasi visi vargai,
kai pasieki, ko nor÷jai, tačiau ši švent÷ ir
liūdna, nes reikia išsiskirti su draugais,
mokytojais.
Džiaugiesi, kad pasiekei tikslą, išmokai visas pamokas, gal ne tik fizikos,
matematikos ar lietuvių, bet ir nemažai
gyvenimo pamokų. Bet kartu ir liūdi,
kad jau baig÷si tos š÷lioniškos dienos,
kad jau reik÷s pasukti kitu keliu. Dabar
tu jau suaugęs ir į viską žvelgi nebe taip
v÷javaikiškai, visus sprendimus priimi
rimtai. Tu jau pasiruošei sunkiam gyvenimo keliui, tad eik.
Eik, surask gyvenime savo vietą,
kurią bus sunkiau surast nei lygtį išspręst. Nebus nei panašių variantų, nei
taisyklių. Bet tu nebijok ir ženk drąsiai į
priekį susitikt su likimu...
Vasario 29 dieną Mažeikių politechnikos mokykloje, išeinantiems į praktiką, įvairūs link÷jimai nuskamb÷jo mokytojų, draugų bei svečių lūpomis. Tai ne
pirmas „Paskutinis skambutis“ šioje mokykloje. Jau vasario 1 dieną į gamybinę
praktiką mokykla palyd÷jo tris grupes:

A-51gr., PO-57gr. ir ER-64 gr. Šių grupių mokiniai jau visą m÷nesį pluša įvairiose miesto įstaigose. O vasario 29 dieną į gamybinę praktiką išlyd÷jome dar 6
grupes, tai: S- 49 gr., PO- 50 gr., SED 52 gr., ST- 53 gr., EM- 54 gr. bei SAM
- 55 gr.
„Paskutinio skambučio“ renginys
prasid÷jo maestro V. Kernagio dainos
„Ko nerimsti, žmogau“ įrašu, kuris privert÷ sal÷je šurmuliuojančius mokinius
bei mokytojus suklusti ir pamąstyti apie
gyvenimo prasmę bei t÷kmę. Renginio
metu sveikinimo žodžius tar÷ mokyklos
direktorius Stasys Girdvainis, direktoriau pavaduotoja ugdymui Vida Lumpickien÷, taip pat direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui Rimantas Pocevičius bei vyr. socialin÷ pedagog÷
Ineta Grinkevičien÷. Mokytojų vardu
kalb÷jo vyr. mokytoja Irena Kesminien÷. Šmaikštūs mokytojos palink÷jimai
pagal fizikos d÷snius kiekvienai grupei
pak÷l÷ nuotaiką. Mokyklos administracijos ir mokytojų palink÷jimus vainikavo Mažeikių moksleivių namų dainos
studijos „Kregždut÷‘ solist÷s Anastasijos atliekamos dainos.
Renginio ved÷ja - užklasinio darbo
organizator÷ - Virginija Galdikien÷ prie
tribūnos pakviet÷ mokyklos mokinių
tarybos pirmininkę Jūratę Malakauskytę
tarti keletą atsisveikinimo žodžių visų
antrakursių vardu, o antrakursiai tuo
metu įteik÷ dovan÷les išeinantiems tre-

IŠVYKA Į JONIŠKĮ
Šių metų vasario 22
dieną Mažeikių politechnikos
mokyklos
mokinių komanda kartu
su kūno kultūros mokytoja Audrone Salominiene svečiavosi Joniškio žem÷s ūkio mokykloje. Šios mokyklos 20mečio jubiliejui pažym÷ti buvo organizuojamas tarptautinis „Draugyst÷s taur÷s“ krepšinio turnyras. Jo dalyviai – mokinių rinktin÷s iš šių profesinio mokymo įstaigų: Joniškio žem÷s ūkio mokyklos, Žeimelio žem÷s ūkio mokyklos, Vilkijos žem÷s ūkio mokyklos, Mažeikių politechnikos mokyklos,
Telšių regioninio profesinio rengimo centro, Latvijos Apguldes
amatų mokyklos.
Varžybos vyko Joniškio m. „Saul÷s“ vidurin÷s mokyklos sporto sal÷je. Buvo žaidžiama rato sistema, 2 k÷liniai po 10 min. Per
vieną dieną teko sužaisti penkerias rungtynes, taigi mokiniams
teko didelis fizinis krūvis.
Finale susitiko Joniškio žem÷s ūkio mokyklos ir Mažeikių
politechnikos mokyklos komandos. Kaip teigia varžybose dalyvavę mokiniai ir mokytoja, po nesąžiningo teis÷javimo mūsų

čiakursiams. Renginio metu mokyklos
direktorius Stasys Girdvainis įteik÷ pad÷kos raštus mokiniams už pavyzdingą
elgesį, gerą lankomumą bei aktyvią visuomeninę veiklą. Trečiakursiai savo
ruožtu pad÷kojo mokyklos administracijos darbuotojams, mokytojams bei mokiniams už kantrybę, atsidavimą ir rūpestį
per tuos trejus metus. Trečiakursiai perskaitytą testamentą įteik÷ mokyklos direktoriui.
Paskutinis šio renginio akcentas buvo „Abiturientų valsas“. Jau paskutinį
kartą išeinantieji sukosi ant mokyklos
aktų sal÷s parketo ir sugraudino ne vieną
mokytoją bei mokinį. Jie dar sugrįš į

mūsų mokyklą, nes jų laukia egzaminai
ir diplomų įteikimas.
Egl÷ Žiulpait÷,
jaunųjų žurnalistų būrelio nar÷

rinktin÷ pralaim÷jo vienu tašku, tad į mūsų mokyklą parkeliavo
II-osios vietos laim÷tojų taur÷.
Iš visų komandų buvo renkamas simbolinis geriausiųjų žaid÷jų
penketukas, į kurį pateko mūsų mokyklos atstovas Andrius Šukys (nuotraukoje: Joniškio žem÷s ūkio mokyklos direktorius
Liudas Jonaitis įteikia apdovanojimą).
Kiekvienas iš penketuko buvo apdovanoti diplomais ir atminimo taur÷mis. Po krepšinio varžybų vyko taikliausio metiko konkursas, buvo metami tritaškiai. Jame mūsų komandą atstovavo
Robertas Benikas.
Mokiniams buvo suteikta galimyb÷ susipažinti su Joniškio
žem÷s ūkio mokykla. Ten vyko ir apdovanojimų teikimo ceremonija.
Mūsų mokyklą atstovavo šie mokiniai: Ringys Arnoldas (SAM66 grup÷), Goscickas Gintas (SAM-66 grup÷), Šukys Andrius
(PO-60 grup÷), Kuprys Artūras (PO-60 grup÷), Paldavičius Dainius (SAM-58 grup÷), Čejauskis Egidijus (SAM-58 grup÷), Žvinklys Gediminas (SED-62 grup÷), Mizgiris Andrius (SED-62 grup÷), Rukanskis Aurimas (PO-74 grup÷), Benikas Robertas (PO74 grup÷).
Devyni mokiniai savo j÷gas išband÷ žaisdami krepšinio aikštel÷je, o SAM-58 grup÷s mokinys Egidijus Čejauskis teis÷javo kai
kurioms varžyboms. Mūsų krepšininkai labai džiaugiasi, kad
buvo išvykę, d÷koja mokyklos administracijai už nupirktą gražią
sportinę aprangą bei galimybę dalyvauti tokiame renginyje.
Ineta Grinkevičien÷,
socialin÷ pedagog÷
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Verbos švenčiamos paskutinįjį sekmadienį prieš didžiausią pavasario šventę Velykas (balandžio m÷nuo).
Lietuvoje ir daugelyje kitų
Europos valstybių tikima, kad Verbų dieną
pašventintų anksčiausiai pavasarį išsprogstančių augalų šakel÷s, palietusios žemę ar gyvūnus, skatina
jų augimą, vaisingumą, sveikatą. Tikima, kad šios šakel÷s, parneštos į namus, saugo juos nuo perkūno, o pas÷liams
padeda apsiginti nuo ledų, graužikų, sausros.
Tod÷l Verbų sekmadienį į bažnyčią visi skuba nešdamiesi ten verbą.
Nuo seno Verbų sekmadienį žmon÷s stengdavosi kuo anksčiau atsibusti ir iš anksto pasiruošta kadagio šaka nuplakti miegalius. Žinomas paprotys plakant sakyti magiškus žodžius: „Ne aš plaku, verba plaka! Ar žadi margutį?“
Tokia verba nuo seno būdavo plakama ne tik namuose, bet ir iš÷jus iš bažnyčios (paskutinis paprotys dabar jau nunykęs).
Iki mūsų dienų daug kur tikima, kad per Verbas pašventinti kadagiai, žilvičiai gali apsaugoti nuo negandų. Dar ir
šiandien, ką tik iš bažnyčios parnešta verba pasmilkoma troba, kiti sodybos pastatai - tai juos turi saugoti nuo gaisrų,
audrų, kitų negandų. Daug kur verbų šakeles d÷davo ir ant mirusiųjų kapų.
Senoliai sako:
• Sukirsk vaikui verbos šakele - geriau augs.
• Jei labai prad÷jo skaud÷ti dantį ar ausį, parūkyk, pasmilkyk ją verba.
• Kad bit÷s būtų sveikos, į kopin÷jamų bičių avilį įd÷k verbos šakelę.
• Už÷jus audrai, verbą sudegink krosnyje arba bent ja pasmilkyk namus ir apie juos - atitolinsi audros debesis.
• Kad upelio vanduo būtų švaresnis, vienoje ir kitoje jo pus÷je įsmeik po verbos šakelę.
Velykų laukimas pasideda nuo Verbų sekmadienio. Tikroji verba liaudies papročiuose – puokštel÷, suskinta iš
gluosnio ir kadagio šakelių – tai anksti pavasarį prabundančių medžių ir krūmų ir amžinai žaliuojančių augalų šakel÷s.
Tik÷ta, kad sprogstantys ir sužaliavę augalai turi magiškų galių, kad verba paliesti gyvuliai bus sveiki, o žmon÷s –
laimingi ir gražūs.

Velykų simbolika ir reikšm÷
Dauguma kasmet švenčiame Velykas, o ar žinome, kokia šios švent÷s reikšm÷? Velykos –
kilnojama švent÷, švenčiama pirmąjį m÷nulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Ji turi gilias tradicijas. Velykų pavadinimas kilęs iš žodžio „v÷l÷s“, mat mūsų prot÷viai šiuo metu aplankydavo artimųjų kapus, nunešdavo jiems kiaušinių. Tik÷ta, kad mirusiųjų v÷l÷s išlenda kartu su atgimstančia gamta, bet paskui pasitraukia po pirmojo Perkūno. Velykos mūsų prot÷vių buvo švenčiama kaip
gamtos atbudimo švent÷. At÷jus krikščionybei, ši švent÷ sutapatinta su Kristaus prisik÷limu.

Kiaušinio simbolika
Kiaušinis pagonių religijoje simbolizuoja kosmosą (d÷l ovalios formos), gyvyb÷s atsiradimą, vaisingumą (d÷l to, kad tai gemalas).
Manyta, kad pradaužus kiaušinį iš jo išlenda gyvyb÷ gyvat÷s, pasivertusios gemalu, pavidalu. Tod÷l per Velykas buvo einama bukynių –
vienas laiko kiaušinį, o kitas jį daužia kitu kiaušiniu. Manyta, kad gyvat÷s – požemio gyventojos, globojančios derlių. Jų pavidalu iš požemio išlįsdavo ir prot÷vių v÷l÷s. Pavasarį gyvat÷s tur÷jo priketi augmeniją, žyd÷jimą, vaisingumą. D÷l to margučiai per Velykas buvo ir
ridin÷jami – susiliesdami su žeme žadino požemio gyventojas.
Kiaušinių marginimas tur÷jęs magišką reikšmę. Ant kiaušinių skutin÷tos saulut÷s (kad augmenijai netrūktų saul÷s), žvaigžd÷s (kad
laukams netrūktų šviesos ir naktį), žalčiukai (kad pabustų gyvyb÷), įvairi augmenija, raštų deriniai. Specialią reikšmę tur÷jusi ir kiaušinio
spalva. Raudona spalva simbolizavo gyvybę, juoda – žemę, m÷lyna – dangų, žalia – bundančią augmeniją, geltona – pribrendusius javus.

Velykų apeigos
• Kaip jau min÷ta, per Velykas buvo einama bukynių. Dauždavo kiaušinius dažniausiai vyrai. Tas, kurio kiaušinis buvo stipriausias,
gars÷davo per kelis kaimus.
• Ridin÷jami kiaušiniai buvo per specialų lovelį. Tas, kurio kiaušinis nuried÷davo toliausiai, ne tik buvo laikomas nugal÷toju, bet ir
laimingu žmogumi, kuriam viskas sekasi.
• Velykų dieną vaikai, dažniausiai iki 8 metų, eidavo kiaušiniauti. At÷jęs į trobą vaikas sudainuodavo nedidelį posmelį, pvz.: „aš mažas vaikelis, kaip pupų p÷delis...“ ir įsikišdavo pirštą į burną – tai buvo ženklas, kad jis prašo kiaušinio. Įkišti du pirštai reišk÷, kad vaikas
prašo dviejų kiaušinių. Buvo ir tokių, kurie įsikišdavo į burną ir daugiau pirštų, bet tuomet paprastai būdavo išvejami už gobšumą.
• Vaikinai per Velykas eidavo d÷din÷ti. Jie eidavo prašyti kiaušinių pas merginas. Ta, kuri netur÷davo kiaušinių, buvo prievarta nuvedama į vištidę ir sodinama į vištos gūžtą per÷ti.
Taigi prisiminkime senąsias tradicijas ir pasidžiaukime pavasariu, gamtos ir dvasios atgimimu.
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Paskolink 100 litų.
- Neturiu, tiktai 50 yra...
- Na... gerai, duok penkiasdešimt, ir dar 50 būsi skolingas.
***
Bendrabutyje pirmakursio klausia:
- Nori išgirsti kalbantį laikrodį?
- Noriu.
Kambario senbuvis paima batą ir pabeldžia juo į sieną. Netrukus
pasigirsta balsas:
- Dieve mano, kam čia nesimiega antrą valandą nakties?!
***
Vaikinas per pasimatymą liūdnu balsu pareiškia draugei:
- Žinai, mieloji, mūsų santykiams iškilo viena problema...
- Kas atsitiko? - išsigąsta draug÷.
- Pamiršau, koks tavo vardas.
***
Ateina studentas į klubą ir sako:
- Man stiklinę vandens ir riekelę duonos.
Barmenas sako:
- Na ką jūs taigi šiandien švent÷, reikia švęsti!
Studentas:
- Na jei švęsti tai švęsti, duokit kibirą vandens ir kepalą duonos.

***
Važiuoja brunet÷ ir blondin÷ automobilyje. Brunet÷
sako:
- Žiūr÷k, koks gražus miškas!
Blondin÷:
- Nematau, medžiai užstoja.
***
Vaikinas merginai:
- Ateik vakare-namie nieko nebus. Mergina at÷jo. Namie nieko
nebuvo ...
***
Grįžta čiukčia namo ir giriasi žmonai:
- Nupirkau naują televizorių!
O žmona sako:
- Mes gi elektros neturime...
Čiukčia atkerta:
- Čiukčia ne durnas, čiukčia ir rozetę nusipirko!
***
Kaimynas klausia kaimyno, kod÷l vakarais r÷kia jo kačiukas.
- Maudau, - atsako šis.
- Ir aš maudau, bet mano kažkod÷l tyli.
- Gal pamiršti nugręžti?
***
Petriuk, išvardyk kelias žvaigždes, - prašo astronomijos mokytojas.

DöMESIO!
Būsimus mokinius, t÷velius ir verslininkus kviečiame į
atvirų durų dieną, kuri įvyks balandžio 10 d. 11 val. mokyklos aktų sal÷je.

Mokinių Velykų atostogos PRASIDEDA
kovo 17 d.
SUGRĮŽTANČIŲ iš atostogų laukiame
kovo 26 d.

Smulkesn÷ informacija teikiama telefonu
8-443-20483 (nuo 8 val. iki 17 val.).

Gerų ir turiningų atostogų!☺

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
ŠERMUKŠNIS (balandžio 1 – 10 d.)
Šermukšniams būdinga smulki, trapi figūra. Jie mieli ir patrauklūs, m÷gsta gerai
rengtis, iš lengvos eisenos atskiriami iš toli, nuolat šypsosi.
Šio ženklo žmon÷ms nebūdingas egoizmas, nors jie šiek tiek ir egocentriški. Pakankamai savarankiški, nors kartais patys nori būti nuo kitų priklausomi, leidžiasi
eksploatuojami. M÷gsta suteikti artimiesiems džiaugsmą, net jei tuo nuskriaudžia
save. Kartais, paskendę kitų reikaluose, jie pamiršta savo planus. Jais visada galima
pasikliauti, santykiai su Šermukšniais sunkūs, tod÷l, kad jiems trūksta paprastumo, į
viską žiūri pernelyg rimtai. Šermukšniai pasižymi giliu estetiniu jausmu, turi gerą
skonį, jų vidinis dvasinis gyvenimas labai turiningas.
Šermukšniams būdingas polinkis fantazuoti, jų puiki intuicija. Šermukšniai labai dosnūs, bet tiek pat reiklūs. Jie nuolat tikrina partnerio jausmus. Jų neįmanoma apgauti. Vedybinis gyvenimas gerai klostosi su tais, kurie tokie pat sąžiningi, kaip ir jie patys. Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei - Kiparisas, Topolis, Celtis, Uosis, Skroblas, Figmedis, Bukas, Kaštonas. Akmuo - safyras, deimantas, opalas, Tigro akis, heliotropas. Skaičius - 1, 6.

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 247  el. paštas:
zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt

Redaktor÷ Vida Lumpickien÷ – 266
Kalbos redaktor÷ Marijona Timinskien÷ – 270
Maketavo Dangiras Gurauskas – 236
Korespondent÷ Bronislava Butnoriut÷ – 239
Korespondent÷ Ineta Grinkevičien÷ – 213

Tiražas - kiek nor÷sit, o
kaina - kiek negail÷sit
Prenumeratos platintoja
Virginija Galdikien÷ - 217

