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GEGUŽö
Geguž÷ dovanojo brangiausio žmogaus - Mamos – šventę. Pirmąjį šio m÷nesio
sekmadienį min÷jome Motinos dieną, dovanodami Mamoms ir Močiut÷ms pačius gražiausius g÷lių žiedus, stengdamiesi apgaubti jas savo meile ir d÷mesiu. Geguž÷s pradžioje minima ir meil÷s deiv÷s Mildos diena – lietuviškosios meil÷s švent÷. Tai dar
viena puiki proga parodyti savo meilę tiems, kurie Jums brangūs.
Geguž÷s 7 - ąją minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, pagerbianti
lietuvišką žodį ir knygas.
Geguž÷s pirmoje pus÷je švenčiamos Sekmin÷s. Tą dieną namai tradiciškai puošiami
beržų šakel÷mis, simbolizuojančiomis gyvybinę j÷gą, augimą. Be to, Sekmin÷s – vasariškų pramogų pradžia: nuo seno sakoma, kad po Sekminių jau galima maudytis up÷se
ir ežeruose, vaikščioti basiems. Taip prasideda smagių iškylų į gamtą metas.

Koncertuos:
mokinių šiuolaikinių šokių kolektyvas „Šokių manija“
mokytojų šiuolaikinių šokių kolektyvas „Magija“
vokalin÷ POP grup÷
liaudiškos muzikos kapela
Renginio metu geriausiems mokiniams
bus teikiami pad÷kos raštai.
MŪSŲ SENIŪNAI
Baigiame rubriką „Mūsų seniūnai“. Šį kartą kalbinome antro
kurso seniūnus. Kadangi pokalbis vyko prieš įskaitų laikymą, tai
kalb÷jom÷s apie egzaminus, vasaros atostogas, grupę, seniūno pareigas. Seniūnai apibūdino save vienu sakiniu. Be to, Motinos dienos išvakar÷se visi išsak÷ mintis apie savo mamas.
Tomas Mažeikis, A-56 gr.
Seniūnu esu tik antrame kurse. Grup÷
nedidel÷, bet draugiška, gerai sugyvenam.
Pieš÷me plakatą AIDS tema, išlyd÷jome
trečiakursius.
Man patinka čia mokytis. Aš – daug šnekantis, draugiškas.
Apie mamą... Mano mama yra gera, linksma, draugiška, mūsų santykiai geri.
Per atostogas žadu dirbti, darbą jau turiu.

Šiame numeryje:
2 p. Mūsų seniūnai.
3 p. Stažuot÷ Vokietijoje; Atvirų durų diena
mokykloje.
4 p. Pas÷joukeem; “Žvilgsnio” informacija;
medžio horoskopas.

Akcija
„Nesinervink.lt“
- v÷l drauge su
abiturientais
Šiandien, geguž÷s 6 d. startuoja jau tradicine tapusi informacin÷ - šviet÷jiška akcija „Egzaminai. Nesinervink.lt“. Šios akcijos tikslas – pad÷ti abiturientams ruoštis
brandos egzaminams, patarti, kaip išmokti
valdyti atsirandantį jaudulį, baimę.
Akcijos metu, iki liepos 4 dienos, mokiniai ir jų t÷vai gal÷s skambinti nemokamu
telefonu 8 800 10118 TEO tinkle, kuriuo
nuo 11 iki 23 val. visomis savait÷s dienomis konsultuos profesionali pedagogin÷s psichologin÷s tarnybos komanda. Paskambinus bus galima daugiau sužinoti apie egzaminus ir gauti patarimų apie jaudulio
valdymą.
Internetin÷ prieiga:
http://www.nesinervink.lt

Rimvydas Lavickas, SAM-58 gr.
Seniūnu esu tik antrame kurse.
Grup÷ labai draugiška, sugyvenam.
Prieš Kal÷das puoš÷m savo kabinetą,
laim÷jom pirmąją vietą, po to puoš÷m
etikos kabinetą paskutinio skambučio
šventei. Ruošiam÷s eiti į Senamiesčio
pagrindinę mokyklą reklamuoti savo
specialybę.
Nerimas širdy d÷l egzaminų, ypač
d÷l lietuvių kalbos. D÷l įskaitų nesijaudinu, kalb÷jimas mano stiprioji pus÷.
Esu jaunųjų šaulių instruktorius, baigiau kursus. Esu linksmas,
daug kalbantis, degtukas...
Mano mama – kaip labai gera draug÷, galiu viską išsipasakoti,
man pataria.
Vasarą praleisiu sukarintoje stovykloje arba dirbsiu.
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Vaidas Dišleris, ST-59 gr.
Seniūnu esu tik antrame kurse. Sąžiningai žymiu lankomumą, padedu
aukl÷tojai. Mūsų grup÷ draugiška,
visi bendraujame. D÷l egzaminų
nesijaudinu, bet apie tai pagalvoju.
Ruoštis reikia, negali eiti nemok÷damas.
Apie mamą... Geresn÷s mamos kaip
mano tikrai n÷ra. Gerai sutariu. Visada pasikalbu.
Apie save... Aš – nenusp÷jamas, linksmas, draugiškas.
Visas atostogas žadu dirbti.
Jūrat÷ Malakauskyt÷, PO-60 gr.
Seniūne esu nuo pirmo kurso.
Vidurin÷je mokykloje seniūne buvau
2 metus.
Į seniūno pareigas, manau, įeina
lankomumas, pagalba aukl÷tojai.
Reikia prižiūr÷ti grupę, draugus, suteikti informaciją apie renginius. Be
to, seniūnas turi būti pavyzdys kitiems. Pirmais metais d÷jau daugiau
pastangų, o dabar išsirinkom kitus, kad aš gal÷čiau dirbti taryboj
(Jūrat÷ yra mokinių tarybos pirminink÷).
Prieš egzaminus jaučiu didelį nerimą. D÷l įskaitų nelabai
jaudinuosi, bet d÷l egzaminų ypatingai. Labiausiai - d÷l anglų.
Mąstau apie tai kiekvieną dieną.
Apie save... Aš – draugiška, siekianti savo tikslo.
Mama man – pats brangiausias žmogus, geriausia draug÷.
Niekada nieko nebus svarbiau už mamą. Mano mama nuostabi –
labai gerai sutariam.
Vasaros labai laukiu. Važiuosiu poilsiauti.
Aurimas Paulauskas, EM-61 gr.
Seniūnu esu tik antrame kurse. Žymiu
lankomumą. Padedu aukl÷tojai užklasin÷je veikloje. Mūsų grup÷ draugiška.
Neseniai puoš÷me trečiakursiams kabinetą paskutinio skambučio šventei.
Nuotaika prieš egzaminus prastoka.
Sunkiausia bus laikyti lietuvių kalbos
egzaminą. O per įskaitas svarbiausia –
nepasimesti.
Apie save... Aš – ramus, draugiškas, greitai randantis bendrą
kalbą.
Mūsų visos šeimos santykiai labai geri, taip pat ir su mama.
Mama dav÷ pagrindus gyvenimui.
Atostogų laukiu. Žadu dirbti pagal specialybę, seku t÷vo p÷dom.
Vytautas Navardauskas, SED62 gr.
Mūsų grup÷ draugiška. Aš stengiuosi pats gerai lankyti mokyklą ir
kontroliuoju, kaip kiti lanko, taisosi
skolas, skatinu grupę dalyvauti renginiuose. Dalyvavome Kaziuko mug÷je, rudens g÷rybių parodoje, paskutinio skambučio švent÷je.
Prieš egzaminus nuotaikos geros. Aišku, yra rūpestis, kaip
išlaikyti.
Apie save... Aš – m÷gstantis ir suprantantis humorą, daug
kalbantis, nesu iš tyliųjų.
Mano santykiai su mama geri. Manau, motina reiškia gyvyb÷s pradžią.
Per vasaros atostogas žadu padirb÷ti. Laukiu jų.

Egidijus Žubikas, SAM-63 GR.
Seniūnu esu nuo pirmo kurso. Grup÷je
žymiu lankomumą.
Grup÷ draugiška, n÷ra konfliktų, dalyvaujame renginiuose. AIDS dienai
pamin÷ti pieš÷me plakatą, dar÷me
šventines puokštes, dalyvavome sportin÷se varžybose, puoš÷me klasę paskutinio skambučio šventei.
Prieš egzaminus jaudulio n÷ra, gal
truputį. Lietuvių kalbos ir matematikos egzaminai – iš sunkesnių.
Aš – linksmas, bendraujantis, į konfliktus stengiantis nesivelti, m÷gstu piešti.
Apie mamą... Kiekvienam mama – šventas dalykas. Mano
santykiai su mama geri, bendraujam, pasišnekam.
Per atostogas žadu dirbti, esu susitaręs.
D÷kojame antrakursiams seniūnams už interviu, už tokius
švelnius žodžius apie savo mamas, linkime gerų rezultatų egzaminų maratone ir gerai praleisti atostogas.
Kadangi ši mūsų rubrika baig÷si, dar kartą norime pad÷koti
visiems mokyklos seniūnams už išsakytas mintis, malonų bendravimą, atvirumą, nuoširdumą. Geros Jums kloties!

Kalbino “Žvligsnio” korespondent÷ B. Butnoriut÷

PO-74 grup÷s mokiniai su profesijos mokytojomis mokomojoje ekskursijoje UAB „Mažeikių vandenys“

Geriausio mūrininko konkursas
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Stažuot÷ Vokietijoje
2008-04-20 – 2008-04-26 dienomis, vykdydami Leonardo da Vinci projektą Nr.
LLP – LdV- VET PRO -2007-LT-0004 „
Profesinių – technologinių žinių atnaujinimas, perimant ES šalių patirtį ir pasiekimus“ grup÷ statybos darbų profesijos mokytojų iš keturių Lietuvos profesinių mokyklų, tame tarpe ir mūsų mokyklos
mokytoja metodinink÷ Vilma Šiaulien÷ ir profesijos mokytojas Petras Mekšraitis, lank÷si Vokietijoje, Saksonijos žem÷je, F+U Sachsen
gBmbH Chemnitz mokykloje.
Projekto pagrindinis tikslas – atnaujinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, kelti profesinę kvalifikaciją, susipažįstant su ES
šalių naujausiomis profesinio rengimo technologijomis statybos srityje
bei pasisemti patirties, rengiant statybos srities specialistus.
2008–01–01 m. Lietuvoje įsigaliojo naujasis Profesinio mokymo įstatymas, kuriame numatoma, kad greta įprasto mokymo profesin÷je mokykloje bus įteisinta nauja profesinio mokymo organizavimo forma – pameistryst÷. Vokietijoje ši profesinio mokymo forma galioja jau daugelį Pirmasis susitikimas su F+U Sachsen gBmbH Chemnitz
mokyklos mokytojais
metų, tod÷l džiaugiam÷s, kad projekto d÷ka gal÷sime plačiau apie šią mokymo formą sužinoti iš kolegų, kurie jau daug metu tą mokymą vykdo.
Vokiečių paruošta stažuot÷s programa leido mums geriau susipažinti su dualine profesinio mokymo programa, įstatymine baze,
profesijų klasifikatoriumi. Programoje nemažas d÷mesys buvo skirtas ir Chemnitz Amatų palatai, kuri po 3 metų mokymosi mokykloje,
rengia moksleiviams baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus. Mums teko pamatyti paruoštą Amatų palatos egzaminų laikymo bazę su
šiuolaikiniais mokymo įrenginiais, su kuriais mokiniai dirba įmon÷se.
Visur, kur pagal programą teko lankytis, buvome sutikti kaip lygiaverčiai partneriai. Mus stebino geras pamokų ir gamybinių mokymų tvarkaraščio sudarymas, nes dualin÷je sistemoje 3 savaites mokinys dirba įmon÷je, o ketvirtą savaitę – mokosi mokykloje. Mokytojai noriai dalijosi mokomąja medžiaga.
Stažuot÷s metu tur÷jome galimybę ne tik dirbti, bet ir susipažinti su Chemnitz miestu. Mus maloniai nustebino Saksonijos žemių
grožis. Tur÷jome galimybę ne tik pamatyti Chemnitz miesto centrą, įžymias vietas, bet ir pakeliauti po apylinkes, užsukti į MINIWELT-ą, kuriame demonstruojami daug kartų sumažinti didžiausi Europos ir Amerikos pastatų maketai. Mums buvo galimyb÷ susipažinti ir su naujomis statybų technologijomis, taikomomis Vokietijoje.
Baigiantis vizitui dalyviams buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai ir sertifikatai, kuriuose išvardintos kompetencijos, kurias
įgijome stažuot÷s metu.

V. Šiaulien÷,
profesijos mokytoja metodinink÷
Balandžio 9 d. atvirų durų diena vyko Mažeikių politechnikos mokyklos
Viekšnių skyriuje. Joje apsilank÷ virš 70
būsimų specialistų.
Balandžio 10 dieną Mažeikių politechnikos mokykloje susirinko gausus
būrys Mažeikių rajono mokyklų mokinių. Mokykloje vyko atvirų durų diena.
Apie tai buvo informuota rajoniniuose
bei aplinkinių rajonų laikraščiuose, taip
pat per „Roventos“ televiziją.
Mokyklos I –ojo aukšto foj÷ atvykusieji
gal÷jo
pa-

sigrož÷ti
mokyklos mokinių darbų
paroda. Nuo 11
valandos
prie
aktų sal÷s vyko dalyvių registracija, pagal kurią gal÷jome nustatyti, kurių mokyklų mokiniai domisi
mūsų mokyklos veikla ir galimyb÷mis
įgyti specialybę. Viso į atvirų durų dieną
atvyko apie 130 dalyvių. Kiekvienam

Vyksta dalyvių registracija ...
dalyviui buvo įteikti
mokyklos informaciniai lankstinukai.
Aktų sal÷je susirinkusiuosius pasveikino mokyklos direktorius
Stasys Girdvainis ir pakviet÷ jaunimą mokytis mūsų mokykloje.
Apie mokyklos ateities planus
susirinkusiems papasakojo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Lumpickien÷. Mokinių tarybos
nariai svečiams pristat÷ skaidres apie

mokyklos gyvenimą ir joje ruošiamas
specialybes. Po mokyklos prezentacijos
vyko trumpas koncertas, kurio metu dainavo mokyklos POP grup÷s daininink÷
PO – 70 gr. mokin÷ Rasa Žiulpait÷ (vad.
A. Erlickas), šoko mokyklos šiuolaikinių
šokių grup÷s „Šokio manija“ merginos,
vadovaujamos mokytojos I. Krikščiukien÷s, sal÷je s÷dinčius išjudino mokyklos
liaudiškos muzikos kapela, vadovaujama
A. Erlicko.
Po koncerto atvirų durų dalyviai buvo pakviesti į gamybinio mokymo dirbtuves, laboratorijas bei bendrojo lavinimo klases.
Visiems staigmena buvo mūsų mokyklos pirmosios laidos mokinio Rimanto Jeselskio viešnag÷. Svečias 1977 metais baig÷ tuometinę Mažeikių miesto
50-ąją miesto profesinę mokyklą ir įgijo
dailid÷s specialybę. Apie tai liudijantį
diplomą buvęs aukl÷tinis padovanojo
mokyklos muziejui.
V. Galdikien÷,
užklasinio darbo organizator÷
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Bute suskamba telefonas. Ragelį nukelia katinas ir sako:
- Miau!
- Kas čia kalba?
- Miau!
- Ar negal÷tum÷te pakartoti aiškiau?
- Kartoju paraidžiui: Mykolas, Inga, Algis, Urt÷ - Miau!
***

T÷vas:
- Ir v÷l gavai matematikos dvejetą?
- Taigi... Labai jau sunki užduotis buvo.
- Kokia?
- Reik÷jo surasti bendrą vardiklį.
- Ką?! Nejaugi iki šiol nerado? Taigi dar kai aš mokykloje
mokiausi, jo ieškojo!
***
- Brangute, tu įsigeidei naujo kostium÷lio, o
kaip mes skolas apmok÷sim?
- Na, nereikia iš karto spręsti dviejų sud÷tingų uždavinių. Prad÷kime nuo
kostium÷lio.
***
Fizikų folkloras: “Į egzaminą ateikite šviesia galva: jums
teks daug ką išgirsti pirmąkart.”

M÷gsti čiuožti - čiuožk iš čia.
***
Paskutinis juokiasi tas, kuriam priešaky stinga vieno danties.
***
Geležinkelio perone stovi moteris ir graudžiai rauda.
- Ko verki? - paklaus÷ prie jos pri÷jusi valytoja.
- Pav÷lavau į traukinį.
- Ar daug pav÷lavai? – perklaus÷ valytoja.
- Tris minutes.
- Tai ko verki, tarsi būtum pav÷lavusi dvi valandas.
***
Iš moterų pokalbio:
- Mano vyras namo grįžta anksti... Bet retai...
***
Pastaruoju metu alga vis labiau primena grąžą...
***
Mokslas - šviesa, o ne mokslas - tik prašvito, ir į darbą.
***
“Tai neįtik÷tina, kuo šiandien užsiima
medikai! - sako firmos vadovas. - Įsivaizduojate,
šiandien buhalter÷ Petraitien÷
pasipraš÷ iš darbo į polikliniką, o grįžo su
nauja šukuosena...”

Iš konferencijos sugrįžus ...
Balandžio 24 d. naftos produktų operatorių profesijos mokytojos R. Ažukien÷ ir B. Butnoriut÷ lank÷si Vilniaus kolegijoje, kur vyko
konferencija „Chemijos technologijų raida ir perspektyvos“.
Konferenciją organizavo šios kolegijos chemijos katedra, kurios ved÷ja I. Čerčikien÷ ir pakviet÷ dalyvauti. Konferencijoje buvo pristatyta 20 pranešimų tokiomis temomis, kaip „Chemijos pramon÷s raida Lietuvoje, jos vystimosi tendencijos“, „Lietuvos naudingos iškasenos”, „Materijos sandaros paslaptys“, „Atliekų tvarkymas“, „Dopingas“ ir kt. Pranešimus paruoš÷ ir pristat÷ studentai, vadovaujami
d÷stytojų. Mūsų mokytojos apžiūr÷jo kolegijos laboratorijas, dom÷josi cheminiais prietaisais, laboratorinių darbų vedimo metodika. Konferencijos organizatoriai pasiūl÷ ir mūsų mokyklai kitąmet suorganizuoti panašų renginį, kuriame ir jie mielai dalyvautų.

„Žvilgsnio“ informacija

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
KLEVAS (balandžio 11-20 d.)
Šio ženklo žmon÷s primena dailiai nuaugusius klevus, jie tokie pat išpuosel÷ti, šiek tiek
koketiški.
Klevus galima pavadinti individualistais. Jie labai smalsūs, m÷gsta būti visur, kur tik kas
nors vyksta. Klevai judrūs, nem÷gsta užsidaryti namuose, nuolat ieško pažinčių su vis naujais
žmon÷mis. Sugeba bendrauti, skatina norą jiems išsipasakoti. Tačiau Klevai niekada neišplepa
to, ką sužinojo.
Ne tik moterys, bet ir vyrai (Klevai) rūpinasi mada. Nors pagal savo prigimtį Klevai santūrūs ir atsargūs, jie gali greitai priimti pačius rizikingiausius sprendimus, ypač jei šitai susiję
su jo dvasiniais, o ne materialiniais interesais. Klevai visada pilni sumanymų, dažnai keistų,
ekstravagantiškų. M÷gsta visokias naujoves, entuziastingai gina naujas id÷jas, bet patys labai retai ir sunkiai iki galo realizuoja savo
sumanymus. Jiems patinka, kad apie juos kalbama.
Meil÷je Klevai labai sud÷tingi, bet tai nereiškia, kad jie negali rasti laim÷s, jeigu sutiks tas pačias vertybes išpažįstantį žmogų.
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
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