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Birželio 28 d. 12 val. aktų sal÷je įvyks iškilmingas pagrindinio
ugdymo pažym÷jimų, brandos
atestatų ir diplomų įteikimas.

Mokiniai,
kurie esate nepažangūs,
turite skolų, privalote atsiskaityti paskutinę rugpjūčio savaitę. Tod÷l nepamirškite
iki liepos 1 d. pasiimti iš mokytojų papildomo darbo užduočių.

Mokiniai, nor÷dami pasiimti arba
grąžinant knygas, privalo tur÷ti asmens dokumentą.

Jonas dabar iš tiesų, jo vardadienį įrašius į valstybinių švenčių sąrašą, gali pasijusti didesniu ponu tarp kitų vasaros
meto varduvininkų. Už tai d÷kingas jis tur÷tų būti latvių Janiui, kuris nuo senų senov÷s mūsų kaimynin÷je šalyje buvo mylimas ir tinkamai su alaus ąsočiu, vyrų vos pakeliamu sūriu, šeiminink÷s suspausto giminių ir kaimynų pobūviui, smagiai pagerbiamas. Net ir nebūdamas vardu Jonas, Latvijoje nenustebsi iš nepažįstamo gavęs dovanų bijūno žiedą ar pakviestas į viešnag÷jančių pulkelį. Tai - sena ir
visuotin÷ švent÷. Juo geriau, kuo daigiau švenčiamų dienų ji šalia savęs gali suderinti. Mums ši diena daugiau yra malonus poilsis po
kupinos bud÷jimo, nuotykių ir linksmybių nakties. Naktis turi savo paslaptis, diena turi savo išmintį kiekvienam dalykui yra savas laikas ir sava vieta. Nesvarbu, kad dar kartą tariesi taip ir nesuradęs paparčio žiedo. Gal tai, ką jis gal÷tų tau patarti, išgirsi, neskubriai besišnekučiuodamas su kaimynais apie vasaros meto grožį, apie gyvenimo išmintį, apie šienapjūt÷s gerumą ir darbymečio talkų prasmę ...
Juk užteks laiko darbams, ir tokiam štai pasibuvimui, kai dienos dar pačiame ilgume. O jeigu Joninių užstal÷s suartinta kaimynų bendruomen÷ imsis darbymečio bendromis talkomis - tai ir dienos ne taip greitai trump÷s.

Gražina Kadžyt÷
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Birželio 7 d. mūsų mokyklos mokytojų šokių kolektyvas
„Magija“ dalyvavo tarptautiniame Linedance (linijinių) šokių festivalyje „Draugyst÷s tiltas 2008“ Palangoje. Lietuvos kantri ir linijinių šokių asociacija kurorte trečią kartą sukviet÷ šiai pramogai
neabejingus žmones. Mūsų mokytojos kartu su kitais festivalio
dalyviais iš Vilniaus, Kauno, Klaip÷dos, Šiaulių ir kitų Lietuvos
miestų bei Estijos, Latvijos ir Olandijos šoko 10 šokių.

tivalyje dalyvavo apie 900 šok÷jų. Po pasišokimo gatv÷je švent÷s
dalyviams vyko Linedance šokių vakar÷lis Klaip÷doje, Tarptautiniame Krikščioniškajame koledže. Vakaro svečiai – pirmą kartą
Lietuvoje Linedance šokių žvaigžd÷s iš Olandijos - pasaulinio Linedance čempionato nugal÷tojai.
Šeštadienio ryte šok÷jai repetavo pajūryje.
Tokio didelio būrio šok÷jų Lietuvoje suburti dar neteko.

B. Butnoriut÷,
“Žvilgsnio” korespondent÷

Trimis linijomis išsirikiavę šok÷jai už÷m÷ J. Basanavičiaus
gatvę nuo Jūrat÷s ir Kastyčio skvero iki Birut÷s al÷jos. Iš viso fes-

PAMINöJOME
NERŪKYMO DIENĄ
Nors žinoma, kad tabakas sukelia sveikatos sutrikimų ir
net mirtį, jo vartojimas nemaž÷ja.
Priklausomyb÷s
sindromas būna
toks stiprus, kad
žmogus, suprasdamas žalingą rūkymo poveikį sveikatai bei rūkymo
keliamus nepatogumus, negali šio
įpročio atsisakyti.
Kiekvienais
metais
geguž÷s
31-ąją dieną minima Pasaulin÷ Nerūkymo
diena.
Rūkantiems žmon÷ms yra siūloma
apsispręsti,
ar
verta toliau žaloti
savo
sveikatą,
pasiūloma galima

pagalba, dalijamasi informacija, kaip lengviau
mesti rūkyti.
Šiemet mūsų mokykloje taip pat buvo

pamin÷ta Nerūkymo
diena. Kartu su visuomen÷s sveikatos
priežiūros specialiste
Roma Žukauskiene
ir mokinių komanda
patruliavome
mokykloje,
lank÷m÷s
pirmo kurso mokinių
grup÷se. Su moki-

niais buvo diskutuojama apie rūkymo žalą
sveikatai, aplinkai, gamtai, šeimos biudžetui. Mokyklos bendruomen÷s nariams dalinome lankstukus „Mesti rūkyti gali kiekvienas“, „Kaip rūkymas žaloja tave“,
„Meskime rūkyti“, „Išmokime pasakyti
„NE!“ kiekvienam, kuris pasiūlys cigaretę“.

Ineta Grinkevičien÷,
vyr. socialin÷ pedagog÷
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GEGUŽö – MöNUO BE SMURTO PRIEŠ
VAIKUS
Jau daug metų Lietuvoje geguž÷s m÷nesį yra skelbiama akcija
„M÷nuo be smurto prieš vaikus“. Šiemet Mažeikių rajono Vaiko
teisių apsaugos skyrius ir socialinių pedagogų metodinis būrelis
geguž÷s 8 d. organizavo rajoninį renginį “Gyvenkime draugiškai”,
kuriame dalyvavo 15 mūsų mokyklos ir Viekšnių skyriaus mokinių. Renginys prasid÷jo draugiška Mažeikių rajono mokinių eisena

Mažeikių rajono savivaldyb÷s kultūros rūmų vyko smagus koncertas, mokiniai buvo sveikinami, vaišinami ledais ir saldainiais.
Vienas iš parengiamųjų darbų, kuriuos reik÷jo atlikti mokyklose – įsijungti į gerumo laiškų rašymo akciją, kurios tikslas – pasiūlyti mokiniams išsakyti savo mintis apie tai, kas temdo vaikų laimingą vaikystę, pagalvoti, kaip pad÷ti skriaudžiamiems bendraamžiams. Mūsų mokykloje buvo parašyti 34 gerumo laiškai. Juose
pirmo bei antro kurso mokiniai paanalizavo smurto ir patyčių atsiradimo priežastis, pamąst÷, kaip pad÷ti t÷vų ir bendraamžių smurtą
bei patyčias patiriantiems vaikams. Geriausius laiškus pristat÷me
Mažeikių rajono bendruomenei renginio „Gyvenkime draugiškai“
nuo Vaikų teisių apsaugos skyriaus. Mokyklų atstovai, nešini pla- metu.
Ineta Grinkevičien÷,
katais, balionais ir skanduodami skanduotes prieš vaikų smurtą,
žygiavo Ventos, Žemaitijos, Naftininkų gatv÷mis. Aikšt÷je prie
vyr. socialin÷ pedagog÷

Projektas ,,Mokom÷s gyventi sveikai“
Mūsų mokykla Mažeikių rajono savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos r÷mimo specialiosios programos priemon÷s vykdymo
konkursui pateik÷ projektą ,,Mokom÷s gyventi sveikai“ ir gavo
finansavimą. Šiuo projektu bus siekiama atkreipti mokinių d÷mesį, kad sveikata yra vertyb÷ ir kad pats žmogus pagal savo gyvenimo būdą gali ją arba stiprinti arba jai kenkti. Vyks diskusijos
apie kasdienius higienos reikalavimų paisymus, subalansuotą

mitybą, nuolatinį fizinį aktyvumą, grūdinimąsi, tinkamą poilsį,
žalingų įpročių vengimą, taikų konfliktų sprendimą. Organizuosime sveikatingumo dieną, kryžiažodžių konkursą ,,Gyvenk sveikai“, konkursą viktoriną ,,Sveikuolių sveikuoliai“.
Linkiu vasaros atostogų metu gerai pails÷ti, pagilinti žinias
sveikos gyvensenos klausimais, o rudenį aktyviai dalyvauti projekte ,,Mokom÷s gyventi sveikai“.

Roma Žukauskien÷,
visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷

vitaminas C suyra:
jeigu susmulkintos daržov÷s verdamos ne iš karto;
jeigu nuluptos daržov÷s ilgai laikomos vandenyje;
jeigu pagamintas maistas laikomas ilgiau kaip 2 valandas;
jeigu pagamintas maistas kelis sykius šildomas;
jeigu daržov÷s verdamos neuždengtos.
vienas svarbiausių tinkamos mitybos principų – kruopštus maisto sukramtimas.
negalima eiti į parduotuvę alkanam, nes tada prisipirksite daug
nereikalingo maisto.
Pareng÷ Roma Žukauskien÷,
visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷

2008 m. birželio 19 d., Nr. 25

Mokomoji ekskursija į AB ,,Mažeikių nafta“
Geguž÷s 20 dieną pirmo kurso naftos produktų operatorių PO-70 ir PO-74 grup÷s lank÷si
AB ,,Mažeikių nafta“. Mokomosios ekskursijos metu mokiniai susipažino su naftos perdirbimo
įmon÷s struktūra ir objektais, sužinojo, kaip žalia nafta patenka perdirbimui ir kaip bei kur perdirbama, kokia produkcija gaminama ir kaip ji išvežama, kaip sprendžiami gamtosauginiai
klausimai. Mokomosios ekskursijos padeda geriau įsisavinti mokykloje įgytas teorines žinias,
praplečia akiratį.

B. Šeštakauskien÷,
profesijos mokytoja
neturime tiems darbams atitinkamos aparatūros. Šiai problemai išspręsti sugalvojome pravesti pamoką – renginį, kad visi mokiniai
tur÷tų galimybę plačiau susipažinti su šiuo metu taikoma aparatūra,
jos veikimo principu, pritaikymu. Pamoka buvo šiek tiek neįprasta,
nes pamoką ved÷ ne tik mokytojos B. Butnoriut÷ ir G. J. Pavlovien÷,
bet ir min÷tų grupių atstovai. PO–70 grup÷s mokiniai dalyvavo kaip
žiūrovai, nes jie šį dalyką mokysis antrame kurse.
Mokytojos ir mokiniai ruošdamiesi šiai pamokai – renginiui,
įd÷jo daug triūso. Daug literatūros buvo anglų kalba, daug reik÷jo
dirbti savarankiškai namuose, konsultuotis su kitų dalykų mokytojais, bei naudotis savo elektroniniu paštu.
Ši pamoka buvo naudinga ne tik mokiniams, bet ir pirmakursiams, kurie dalyvavo kaip žiūrovai.
Už kiekvieną darbą yra „apmokama“, tod÷l mokiniai buvo vertinami ne taip, kai įprasta. Visi mokiniai susirinkę į kabinetą nusprend÷, kiek balų bus skiriama kiekvienai grupelei. Gautus balus grupel÷
Geguž÷s m÷nesį vyko atvira pamoka – renginys „Chemin÷s ana- pasiskirst÷ kiekvienam pagal įd÷tą darbą, laiką, pristatymą.
liz÷s metodų pristatymas“. Šiame projekte dalyvavo naftininkų specialyb÷s PO–60 ir PO–74 grup÷s. Chemin÷s analiz÷s metodų dalyko
G. J. Pavlovien÷,
programoje numatyti praktiniai darbai, kurių atlikti negalime, nes
profesijos vyr. mokytoja

KONCERTAS EUROPOS DIENAI
PAMINĖTI
Mažeikių rajono vietinės televizijos „Roventa“ informacijos duomenimis, mūsų mokykla vienintelė iš visų rajono mokyklų paminėjo Europos dieną. Mokykloje surengtas koncertas. Mokyklos bendruomenė galėjo pamatyti visų mokslo metų popamokinės veiklos rezultatus. Taip pat apdovanojome
pažangiausius ir gerai lankančius mokyklą mokinius. Nemaža
dalis mokinių buvo apdovanoti padėkos raštais už aktyvią
visuomeninę veiklą. Mokyklos direktorius Stasys Girdvainis

padėkos
raštus
įteikė daugiau nei
70 mokinių. Koncertą, skirtą Europos dienai, maršu
pradėjo mokyklos
liaudiškos muzikos kapela. Šis
kolektyvas, vadovaujamas Antano
Erlicko, ir kiekvienam
mokiniui,
kuriam buvo įteikiamas padėkos
raštas,
sugrojo maršus. Žiūrovai
aplodismentais padėkojo
mokytojų šokių kolektyvui „Magija“. Jaunatviškumu tryško mokinių
šokių kolektyvo “Šokių manija” atliekami šokiai. PO – 70
gr. mokinė Rasa Žiulpaitė atliko pavasarinę nuotaiką atspindinčias dainas. Renginio pabaigoje mokyklos direktorius Stasys Girdvainis padėkojo visiems mokiniams už
gerus pasiekimus bei kolektyvams už puikų koncertą.
Kaip supratote, renginį filmavo Mažeikių rajono vietinės
televizijos „Roventa“ operatorius.
Virginija Galdikienė,
užklasinio darbo organizatorė
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Priimami mokiniai, baigę 9 klases
APDAILININKAS (dažytojas, tinkuotojas, plytelių kloj÷jas)
Priimami mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)
ELEKTROMONTUOTOJAS (suvirintojas elektra)
STALIUS (stalius staklininkas, dailid÷)
APDAILININKAS (mūrininkas, statybų stalius, tinkuotojas, dažytojas, plytelių kloj÷jas, namų apšiltintojas ir kiti statybiniai darbai)
SUVIRINTOJAS
NAFTOS PRODUKTŲ OPERATORIUS (gali dirbti degalin÷se, naftos perdirbimo įmon÷se, geba prižiūr÷ti naftos terminalų įrangą)
Priimami mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą (12 kl.)
ELEKTROS ĮRENGIMŲ MONTUOTOJAS
NAFTOS PRODUKTŲ OPERATORIUS (gali dirbti degalin÷se, naftos perdirbimo įmon÷se, geba prižiūr÷ti naftos terminalų įrangą)
Ventos g. 18, LT-89188 Mažeikiai.

•

Tel. (8 443) 20 482; 20 483.

El. p.: rastine@pm.mazeikiai.lm.lt

Priimami mokiniai, turintys 14 metų, nebaigę pagrindinio išsilavinimo
TECHNIKOS ŠALTKALVIS REMONTININKAS (kalvis suvirintojas; TR1 traktorininko vairuotojo pažym÷jimas)
Priimami mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

•
•
•
•
•
•
•

SEKRETORIUS
PADAVöJAS-BARMENAS
AGROSERVISO DARBUOTOJAS (B ir C kategorijų vairuotojas)
TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS (traktorių ir automobilių techninis aptarnavimas, remontas; ž.
ū. mašinų remontas ir technin÷ priežiūra)
DEKORATYVINIO APŽELDINIMO VERSLO DARBUOTOJAS
KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS
MAITINIMO IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKöJAS
Priimami mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

•
•

SEKRETORIUS
PADAVöJAS-BARMENAS
Tilto g. 20, Viekšniai.

Tel. (8 443) 36 381; 36 274.

Mažeikių politechnikos mokykla (Ventos g. 18, Mažeikiai)
2008 m. birželio 03 d. 9.00 val.
2008 m. birželio 17 d. 9.00 val.
2008 m. liepos 02 d.
9.00 val.
2008 m. liepos 22 d.
9.00 val.
2008 m. rugpjūčio 12 d. 9.00 val.
2008 m. rugpjūčio 25 d. 9.00 val.
2008 m. rugpjūčio 28 d. 9.00 val.

El. p.: tatjana@mazeikiai.omnitel.net

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius (Tilto
g. 20, Viekšniai)
2008 m. birželio 05 d. 9.00 val.
2008 m. birželio 19 d. 9.00 val.
2008 m. liepos 03 d.
9.00 val.
2008 m. liepos 24 d.
9.00 val.
2008 m. rugpjūčio 13 d. 9.00 val.
2008 m. rugpjūčio 26 d. 9.00 val.
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Linedance (linijiniai) šokiai, tai pasaulyje populiariausi
kantri, lotynų Amerikos, fanki, airiški, graikiški… šokiai.
Linedance populiarumą nul÷m÷ tai, kad šokant nereikia
poros.
Linedance kursų metu, žmon÷s išsirikiuoja į linijas ir
labai greitai išmoksta nesud÷tingų žingsnelių.
Šie šokiai skirti kiekvienam norinčiam šokti (amžius
visiškai nesvarbu!).
Šiuo metu, Linedance tampa labai madingi, nes viso
pasaulio šokių studijos ir klubai moko tos pačios choreografijos šokių.
Žmon÷s nuvažiavę svetur, puikiai jaučiasi užsienio šalių
šokių vakar÷liuose ir klubuose. Ir pagaliau Linedance labai
smagu šokti, nes tai, puiki saviraiškos priemon÷, atsipalaidavimas po sunkių dienos darbų, galimyb÷ susirasti naujų
draugų arba tiesiog turiningas laisvalaikio praleidimo būdas. Linkime patirti daug malonių akimirkų, mokantis Linedance jau ir Lietuvoje!

Mokyklos mokytojai – pasiekto Gineso rekordo dalyviai
Mokyklos darbuotojai buvo išvykę į Estiją, 20 km nuo Parnu
miesto, Sassi Stable miestelį prie jūros, kur dalyvavo Gineso
rekordo siekime – pasaulyje ilgiausia vieną šokį šokančių šok÷jų
linija.
Nors šio rekordo siek÷ estai, tačiau Gineso rekordo pasiekimas buvo įmanomas tik, jei visi kaimyninių šalių šok÷jai bus
vieningi šokio linijoje ir sudarys ją kuo ilgesnę.
Rekordin÷ linija buvo nusitiesusi daugiai kaip 5 km, joje šoko
2354 dalyvių..
Visi mūsų mokyklos atstovai gavo po apyrankę, kurioje buvo
nurodytas kiekvieno dalyvio numeris.

Rekordinis šokis prasid÷jo 15 val. Šokio muzika, visa informacija, sveikinimai buvo transliuojami per radijo imtuvus ir buvo girdimi visoje
linijoje.
Šokis truko 10 min., buvo šokama ant kelio. Šokį steb÷jo organizatoriai, kurie važin÷jo laisva kelio dalimi keturračiais motociklais. Šokio
metu buvo skaičiuojami dalyviai ir šis procesas buvo filmuojamas. Rekordas buvo užfiksuotas ir paskelbtas 18 val.
Nors tą dieną oras mūsų nelepino – lijo lietus, tačiau visų nuotaika buvo pakili.
Kiekvienas dalyvis gavo sertifikatą, kuris liudija apie pasiektą Gineso
rekordą.

B. Butnoriut÷,
“Žvilgsnio” korespondent÷
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Knysliukas klausin÷ja Mik÷s Pūkuotuko:
- Klausyk, visi sako “šuniškas šaltis,
šuniškas šaltis”... o ar būna kiauliškas
šaltis?
- Taip, būna. Tik jis vadinamas šaltiena.
***
Vaikų darželyje piešimo pamoka. Mokytoja
prieina prie kažką įnirtingai paišančio
Petriuko:
- Ir ką čia pieši?
- Dievą.
- Bet juk niekas nežino, kaip jis atrodo...
- Tuoj sužinos...
***
Studentai planuoja:
- Jeigu kitą semestrą teks už mokslą
mok÷ti, parduosime butelius.
***
Anūkas klausia močiut÷s:
- Močiut, nematei mano tablečių, ten
LSD ant jų parašyta.
Močiut÷:
- Velniop tas tabletes, ar matei drakoną
virtuv÷j?
***
Moteris atveda pas gydytoją savo dukrytę.
- Pad÷kite, jos akys visą laiką išsprogusios ir ji be perstojo šypsosi.
Gydytojas apžiūri vaiką ir sako:
- O jūs neband÷te jai laisviau kasyčių supinti?
***
T÷vas bara sūnų:
- Visai nieko nesimokai, galvoje tik merginos ir diskotekos!!!
Sūnus bando gintis:
- O ką, tu pats tokio amžiaus niekada nebuvai?
T÷vas:
- Tu n÷ vieno sijono nepraleidi. Ir apskritai, kaip su manim kal-

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
RIEŠUTAS (balandžio 21-30 d.)
Riešutai vertina ne tai, kas įgimta, o
kas jų pačių sukurta, rūpinasi savo stiliaus kūrimu, subtiliomis manieromis.
Riešutai nepripažįsta kompromisų,
jie nesistengia visiems patikti, nevaikšto
pramintais takais, pasikliauja tik pačiais
savimi, rūpinasi išlaikyti savo nepriklausomybę ir uždarumą. Tačiau Riešutams sunku greitai apsispręsti, jiems
būdingi vidiniai prieštaravimai.
Riešutai mielaširdingi, mandagūs,
bet gali būti ir grubūs, nepastovūs. Kartais jie m÷gsta kent÷ti, o tada kent÷ti

bi. Kas iš mūsų t÷vas: tu ar aš?!
- Jau abu t÷ti, jau abu...
***
Pasakyk, Petriuk, kaip mes vadiname žmogų, kuris visą laiką
kalba, nors jo niekas seniai nesiklauso?
- Mokytoju, pone mokytojau.
***
Ateina mažas berniukas į parduotuvę ir laibu balseliu prašo:
- Ponia paldav÷ja, plasau duoti man vieną bandelę su aguonomis.
- O batono su heroinu tau nereikia?! Nelaimingas narkomane...
***
Policininkas at÷jo į darbą apsiavęs vienu juodu ir vienu baltu
batu. Kolegos, neapsikentę tokios pajuokos, siunčia jį namo
persiauti. Jis:
- Geriau nebus. Namie taip pat yra tik vienas baltas ir vienas
juodas batas.
***
Eidami per per÷ją steb÷kite ne šviesoforus, o mašinas. Šviesoforai dar n÷ vieno nenumuš÷...
***
Susitinka dvi kaimyn÷s:
- Klausyk, gerbiamoji, kod÷l tavo kat÷
taip garsiai miaukia sekmadieniais?
- Aš ją maudau.
- Tai kad ir aš saviškę maudau, bet ji
ner÷kia.
- O jūs išgręžiate?
***
Tikybos mokytoja klausia Petriuko:
- Kas viską mato ir girdi?
- Mūsų pensinink÷ kaimyn÷.
***
Koks keturkojis geriausias žmogaus
draugas?
- Fotelis.

verčia ir kitus. Dažnai nori pasirodyti
išskirtiniais. Padarius blogą darbą, jų
negraužia sąžin÷. Riešutas – asmenyb÷,
su kuria negalima nesiskaityti.
Meil÷je ir šeimoje Riešutai diktuoja
savas taisykles. Jie gali netik÷tai prisipažinti draugyst÷je ir meil÷je, o taip pat
visai nelauktai šitai paneigti. Laimingas
gyvenimas įmanomas tiktai tada, jeigu
partneris sugeb÷s atsispirti Riešuto įtakai, išlaikys pusiausvyrą, kitaip Riešutas
privers paklusti savo valiai, pavers žaisliuku. Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei – Riešutas, Jazminas, Kaštonas. Akmuo – smaragdas, safyras,
deimantas, berilas, Tigro akis, topazas,

opalas. Skaičius – 6, 9.
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