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Kviečiame visus į koncertą “Kol šviečia
žibintai”, kuris įvyks lapkričio 26 d. 18
val. mokyklos aktų salėje.
Organizacinis komitetas

Šiame numeryje:
2 p. Projektas “Susimąstyk, ar verta...”
3 p. Projektas „Pažinkime Lietuvą ir jos
kultūrinį paveldą II“; susitikimas su darbo
biržos atstovais.
4 p. Pasėjoukeem; nauja rubrika
“Patarimai”; medžio horoskopas.

Pažintis su naujuoju mokinių tarybos pirmininku

Mokinių tarybos
pirmininkas
Žilvinas Balčiauskas

Mokausi SED-82 grupėje. Esu grupės seniūnas. Grupė draugiška.
Atvykau iš Kalnėnų vidurinės mokyklos. Šioje mokykloje buvau prezidentu.
Kaip įsivaizduoju savo veiklą? Reikės dalyvauti mokyklos tarybos posėdžiuose, turėsiu spręsti kitų
grupių seniūnų iškeltas problemas, jei į mane kreipsis. Dėl mokyklos renginių...? Manau, kiekviena grupė
turėtų rodyti iniciatyvą, dalyvauti renginiuose, o ne likti tik stebėtoja. Taip įdomiau.
Apie save... Domiuosi jėgos sportu, lankau „Švyturį“. Dalyvavau Galiūnų konkurse Mažeikiuose užėmiau 3 vietą, Biržuose – 4 vietą). Anksčiau lankiau baseiną.
Mano šeima – mama, tėtis, vyresnė sesuo ir aš. Tėtis taip pat sportuoja, dirba kūno kultūros mokytoju.
Nerūkau, negeriu, mėgstu skaityti knygas. Iš mokomųjų dalykų patinka istorija, specialybės dalykai, pradeda patikti matematika.
Apie save vienu sakiniu... Aš – linksmas, paprastas, reiklus.
- Štai toks mūsų naujasis mokinių tarybos pirmininkas. Dėkoju jam už pokalbį ir linkiu sėkmės naujoje mūsų mokyklos veikloje, moksle, sporte, asmeniniame gyvenime.

Kalbino “Žvilgsnio” korespondentė B. Butnoriutė

PROJEKTAS ,,MOKOMĖS GYVENTI SVEIKAI“
Projektą finansuoja Mažeikių rajono savivaldybė. Pagal šį projektą
vedamose grupių valandėlėse diskutuojama, kas yra sveikata, kaip ji
priklauso nuo gyvenimo būdo, kokią įtaką sveikatai turi fizinis aktyvumas, grūdinimasis, sveika mityba, stresai.
Spalio 14 dieną Viekšnių skyriuje kūno kultūros mokytoja Sonata
Jaskaudienė padėjo suorganizuoti sveikatingumo dieną, Šios dienos
tikslas – propaguoti sveiką gyvenseną. Sveikatingumo dienos metu
vyko tinklinio, kvadrato, estafečių varžybos, taip pat mokiniai galėjo
išbandyti jėgas giros kilnojimo ir stūmimo rungtyse. Labai daug emocijų mokiniams sukėlė estafečių varžybos. Šiose varžybose pirmą vietą
iškovojo jungtinė VB- 26 ir VB-22 grupių komanda, o antrą - jungtinė
PB-30 ir S-29 grupių komanda. Giros stūmimo rungtyje pirma vieta
atiteko AD-20 grupės mokiniui Arūnui Murauskui, antra vieta – AD24 grupės mokiniui Linui Žiliui, o trečia vieta AD-20 grupės mokiniui
Robertui Kochui. Giros rovimo rungtyje nepralenkiamas buvo AD-24
grupės mokinys Linas Žilys, antra vieta atiteko Arūnui Murauskui, o trečia - Robertui Kochui. Tinklinio varžybose nugalėtojais tapo AD20, AD- 24 ir AD-28 grupių komandos. Kvadrato varžybose pirmą vietą iškovojo BVT- 21 grupės komanda, antrą – VB-26 grupės komanda, o trečią – VB-22 grupės komanda. Sveikatingumo dienos dalyviai apdovanoti atminimo dovanėlėmis už laimėjimus asmeninėse
ir komandinėse rungtyse, o komandoms nugalėtojoms įteikti padėkos raštai.
Noriu priminti, kad baigiasi kryžiažodžio konkurso ,,Gyvenk sveikai“ ir konkurso medžiagos apie sveiką gyvenseną rinkimo laikas.
Paskubėkite!
Lapkričio 20 dieną vyks baigiamasis renginys -viktorina ,,Sveikuolių sveikuoliai”.

Roma Žukauskienė,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
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SUSIMĄSTYK, AR VERTA…

Sportinių estafečių akimirka
Pagal psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektą ,,Susimąstyk, ar verta...“ jau nuo pavasario buvo vedamos
grupių valandėlės, kuriuose mokyklos visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė Roma Žukauskienė su mokiniais diskutavo
apie gyvenimo būdo įtaką sveikatai, apie rūkymo žalą šeimos
biudžetui, apie priklausomybę narkotikams, alkoholiui. Patarta,
kur galima būtų kreiptis pagalbos turint priklausomybę žalingiems įpročiams.
Vyko piešinių konkursas prieš rūkymą. Šiuo metu mokinių
piešiniai eksponuojami mokyklos fojė.
Spalio 21 dieną padedami kūno kultūros mokytojų Irmos
Kerienės, Dianos Rusienės, Gedimino Bražėno organizavome
sportinių estafečių dieną mokykloje. Į renginį atvyko ir mokinių
komanda iš Viekšnių skyriaus, vadovaujama mokytojos Sonatos
Jaskaudienės. Komandų dalyviai išbandė save ne tik sportinių
estafečių rungtyse, bet ir virvės traukimo, giros kilnojimo, smiginio mėtymo rungtyse. Renginio dalyvius lydėjo azartas ir gera
nuotaika.. Mokiniai, kuriems geriausiai sekėsi rungtyniauti, buvo
apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis:

PO-83 grupės mokiniai pristatė projektą
apie mokyklą
Spalio 23 dieną pirmo kurso naftos produktų operatorių PO-83 grupės mokiniai: D. Dulinskaitė, J. Juodeikytė,
R. Kievišas, R. Meižytė, S. Sidabraitė ir D. Šilinskaitė, ekonomikos ir verslo pagrindų pamokoje pristatė projektą
apie mokyklą. Mokinių grupė supažindino su mokyklos
istorija ir jos šiandiena. Projekto dalyviai apibūdino mokyklos materialinę bazę - kabinetus, dirbtuves, nuotolinio mokymo klasę, valgyklą, sporto ir aktų sales, bendrabutį.
Šis projektas mokiniams padėjo susipažinti su mokykla, praplėsti jų akiratį. Mokiniai įgijo praktinių įgūdžių apie projekto kūrimą.

Erika Kievišaitė,
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja

1. Giros (16 kg) rovimas
I-a vieta – Svajūnas Žilinskas, Viekšnių skyrius
II-a vieta – Valdemaras Lipskis, SED-79 grupė
III-a vieta – Raimondas Škultinas, Viekšnių skyrius
2. Kimštinio kamuolio metimas
I-a vieta – Arūnas Murauskis, Viekšnių skyrius
II-a vieta – Dainius Vėžauskis, AS-76 grupė
III-a vieta – Marius Sutkus, AS-76 grupė
3. Smiginio rungtis
I-a vieta – Kęstutis Paulikas, AS-75 grupė
II-a vieta – Darius Inta, EM-78 grupė
III-a vieta – Vladislav Lavrinovič, ST-77 grupė
4. Virvės traukimo rungtis
I-a vieta – SED-79 grupė
II-a vieta – Viekšnių skyriaus komanda
III-a vieta – AS-76 grupė
5. Estafečių rungtis
I-a vieta – AS-76 grupė
II-a vieta – EM-78 grupė
III-a vieta – SED-79 grupė
Spalio 22 dieną suorganizuota popietė, skirta žalingų įpročių
prevencijai. Jos metu buvo žiūrimas režisierės Dalios Kanclerytės dokumentinis filmas ,,Pakūta – mano meilė“. Beveik valandą
trunkantis filmas privertė mokinius susimąstyti, kaip būtina pasakyti ,,NE“ žalingiems įpročiams, kad nereikėtų keltis iš gyvenimo dugno ir vėl bandyti atgauti viltį ir alkį gyventi.
Spalio 23 dieną projekto dalyviai susitiko su psichologe V.
Servutiene, kuri mokė, kaip reikia gyvenime mokėti bendrauti,
nepalūžti ir viską pradėti nuo savęs. Psichologė pažadėjo dar
kartą pas mus atvykti.
Lapkričio mėnesio 27 dieną kviečiame dalyvauti baigiamajame šio projekto renginyje - žalingų įpročių prevencijos viktorinoje ,,Susimąstyk, ar verta…“

Ineta Grinkevičienė,
vyr. socialinė pedagogė
Roma Žukauskienė,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
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Projektas „Pažinkime Lietuvą ir jos kultūrinį paveldą“
Šiais mokslo metais mūsų mokykla vykdo tęstinį vaikų socializacijos programos projektą „Pažinkime Lietuvą ir jos kultūrinį paveldą
II“. 2007 metais mokiniams suteikėme galimybę susipažinti su Aukštaitijos ir Žemaitijos regionais, aplankėme Lietuvos liaudies buities
muziejų Rumšiškėse. Šiais metais buvo numatyta aplankyti Suvalkijos ir Dzūkijos regionus.
Mažeikių politechnikos mokyklos I-o kurso mokinių atstovai spalio 14 dieną vyko į Suvalkiją. Savo ekskursiją pradėjome nuo Smalininkų. Šis miestelis yra pripažintas mažiausiu Lietuvos miestu. Ten apžiūrėjome vieną seniausių vandens matavimo stočių Europoje
(įrengta 1811 metais), pasivaikščiojome pylimu, kuris devynioliktame amžiuje
skyrė Smalininkų uostą nuo Nemuno vagos.
Iš Smalininkų nuvykome į Jurbarką, kur aplankėme skulptoriaus Vinco
Grybo memorialinį muziejų.
Ekskursiją tęsėme važiuodami link Kauno, kur prasideda Panemunės regioninis parkas. Nuo Jurbarko beveik iki Kauno vingiuoja kelias: iš vienos
pusės – Nemunas, iš kitos – skardžiai su pilimis, menančiomis dar kunigaikščio Vytenio laikus – tryliktąjį amžių. Nuvykome į buvusią Šilinės smuklę, kurioje dabar įsikūrusi Panemunių regioninio parko direkcija, apžiūrėjome ekspoziciją, supažindinančią su žvejybos Nemune ypatumais. Aplankėme Panemunės, Raudonės pilis, nuvykome į Veliuoną, įkopėme į Gedimino kapo piliakalnį.
Į Dzūkiją vyko mūsų mokyklos Viekšnių skyriaus pirmakursiai, kurie savo
aplankytus objektus bei įspūdžius mokyklos bendruomenei pristatys baigiamojo projekto renginio metu.

Ineta Grinkevičienė,
vyr. socialinė pedagogė

Susitikimas su darbo
biržos atstovais

Spalio 15 d. 11 val. mokyklos aktų
salėje įvyko renginys – susitikimas, kuriame dalyvavo svečiai iš darbo biržos.
Renginio tikslas – supažindinti mokinius
su laisvomis darbo vietomis bei nedarbo
problemomis Mažeikiuose ir visoje Lietuvoje. Šį susitikimą organizavo ekonomikos ir verslo mokytoja E. Kievišaitė.
Darbo biržos direktorės pavaduotoja R. Jurkūnienė informavo apie bedarbių skaičių. 70% visų bedarbių sudaro
moterys.
Įdomu tai, kad 18 mūsų mokyklos
absolventų kreipėsi į darbo biržą, 73% jų
įsidarbino.
Karjeros planavimo skyriaus vyr.
specialistė D. Mažonienė papasakojo
apie nedarbą Lietuvoje. Šiuo metu didžiausias nedarbas yra Akmenėje ir Ignalinoje, mažiausias - Elektrėnuose. is.

V. Grybo muziejuje klausėmės gidės pasakojimo
apie skulptoriaus gyvenimą, kūrybą

Pranešėja pateikė internetinės svetainės
adresą www.ldb.lt ir pakvietė apsilankyti
šioje svetainėje. Be to išgirdome, ką
reikėtų žinoti, norint užsiregistruoti darbo biržoje. Kad darbdaviams būtų aiškiau, būtina nurodyti, ką ieškantis darbo
sugeba dirbti. Be to, darbo vietų galima
ieškoti ne tik darbo biržoje, bet ir pagal
profesijų grupę arba profesiją, taip pat
pagal laisvų darbo vietų paskelbimo
laikotarpį (pvz.: paskutinės trys dienos,
paskutinės dvi savaitės ir t.t.).
Laisvos darbo vietos skelbiamos per vietinę
„Mažeikių aido“
radijo stotį, rajono laikraščiuose „Santarvė“
ir
„Būdas
žemaičių“.
Laisvų darbo
vietų sumažėja
žiemą, padaugėja
vasarą. Daugiausia
įsidarbina
verslo paslaugų
vadybininkai,
mažiausiai laisvų
darbo vietų yra
agronomijos technikams. Paklausiausios
profesijos: statybininkai, suvirintojai,
šaltkalviai, vairuotojai, staliai. Šiuo metu
trūksta siuvėjų, barmenų, pasieniečių. Be
to, laisvų darbo vietų yra administratoriams, mokytojams, informatikos specialistams.

Daug užsiregistruoja jaunų bedarbių. Iki 29 metų užsiregistravusių skaičius viršija 400. Absolventai yra noriai
įdarbinami ir laukiami. Kartais darbdaviai net sutinka patys apmokyti labai
norinčius dirbti. Žmonės, turintys profesiją, lengviau randa darbą. Darbo birža
turi 346 aplankus apie profesijas, kuriuose galima rasti informacijos.
Darbo biržos atstovė pasiūlė ieškoti
darbo ir kituose miestuose.
Svečiai atsakė į pateiktus klausimus,

pakvietė ateiti į darbo biržą, pateikė
lankstinukų, kaip pasiruošti susitikimui
su darbdaviu ir kt. bei palinkėjo visiems
sėkmės.

Eglė Žiulpaitė,
“Žvilgsnio” korespondentė

2008 m. lapkričio 13 d., Nr. 7 (28)

Mokinių ir grupės
auklėtojų dėmesiui
Mokiniai, nepateikę banko kortelių
duomenis, prašome kuo skubiau informuoti
buhalteriją.
Užsidarę turimą sąskaitą arba atsidarę naują
sąskaitą, kuo skubiau duomenis pateikite
mokyklos buhalterijai.

KAIP IŠRINKTI DOVANĄ?
Renkant dovaną reikia atsižvelgti į keletą dalykų, kurie apsaugos jus nuo nesusipratimų.
Daug kas priklauso nuo šventinės
progos „rango“, mat dovana jaunavedžiams per vestuves ir dovana draugei 29-ojo gimtadienio
proga – visiškai skirtingi dalykai.
Net jeigu staiga praturtėjote ir
norite visus apipilti šio pasaulio
gėrybėmis, likite supratingi. Jūsų
draugai, kurių finansinės galimybės mažesnės, jūsų dosnumą gali
palaikyti pagyrūniškumu ar dar
blogiau – pasijusti pažeminti.
Nedera teikti ir tokių dova-

nų, kurios gali būti palaikytos
užuomina apie problemas, kurios
neduoda ramiai gyventi sukaktuvininkui. Meskite iš galvos mintį
apie tokius pravarčius pirkinius
kaip šampūnas nuo pleiskanų ar
stebuklingai veikiantis lieknanantis kremas, net jei šios dovanos
būtų skirtos mylimam vyrui ar
geriausiai draugei, su kuria dalijatės visomis paslaptimis.
O kad dovana tikrai suteiktų
džiaugsmo, prisiminkite, ką labiausiai mėgsta žmogus, kuriam
ieškote dovanos. Kiekvienas jaučia silpnybę kokiems nors daiktams – vienas turi gausų kompaktinių plokštelių rinkinį, kita negali atsispirti dailioms pudrinėms. Ir
vienų, ir kitų dalykų mėgėjas apsidžiaugs jūsų dovana, kuri papildys jo kolekciją.

Senelis graudžiai pasakoja:
- Augau labai neturtingame kaime.
Septyni vaikai šeimoje, nederlinga žemė,
ir net vaivorykštė virš kaimo būdavo nespalvota…
***
Automobilį galima stabdyti ir varikliu: iš pradžių vyksta
stabdymas buferiu, paskui radiatoriaus grotelėmis, toliau
radiatoriumi ir tada jau - varikliu.
***
Gerai išdresuota sąžinė niekada negraužia savo šeimininko.
***
Vaikystė baigiasi tada, kai tavo norus pradeda pildyti ne
Kalėdų Senelis, o Snieguolė.
***
Stora žmona yra labai gerai: žiemą šildo, o vasarą suteikia šešėlį.
***
Turguje:
- Kodėl šitas viščiukas toks mažas? Vieni kaulai! Ar vertėjo jį pjauti?
- O mes jo ir nepjovėme, pats nugaišo.
***
Kaimo kelyje automobilis pervažiavo antį. Vairuotojas
išlipo, pakėlė paukštį, apsidairė ir klausia pakelėje stovinčios mergaitės:
- Gal čia jūsų antis?
- Panaši, bet mūsiškės ne tokios plokščios.

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
KAŠTONAS (gegužės 15-24 d.)
Kaštonai labai gražūs, netgi dekoratyvūs, bet nesistengia nustebinti savo patrauklumu. Jie reikalauja erdvės, yra pilni jėgų ir gyvybės.
Kaštonams būdingas įgimtas teisingumo jausmas. Daug dėmesio skiria įgimtas
teisingumo jausmas. Daug dėmesio skiria moralės normoms. Kaštonai sunkiai sukalbami. Jie nepritaria bet kokioms taktinėms, diplomatinėms gudrybėms, dėl to, neretai
visai to nenorėdami, nuteikia žmones prieš save. Diplomatiškumo stoka kenkia Kaštonams, apsunkina jų gyvenimą, verčia keisti užsiėmimus ir darbovietes, patirti daug
nusivylimo. Paprastai Kaštonų materialinė padėtis nepriekaištinga. Protas guvus, paremtas sugebėjimais.
Kaštonai reikalauja daug meilės, tačiau patys nuolat išgyvena baimę, jog nesulauks atsako iš tų, kurie jam patinka, todėl bijo prisipažinti savo jausmus. Toks elgesys trikdo partnerį, pražudo net tikriausią meilę. Vedybinis gyvenimas priklauso nuo to, ar suras Kaštonas jį suprantantį žmogų, kuris užjaustų, suprastų ir globotų.
Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei – Riešutas, Jazminas, Kaštonas, Uosis, Skroblas, Figmedis. Akmuo – smaragdas, safyras, deimantas, berilas, Tigro akis, topazas, opalas, agatas, perlas, Mėnulio akmuo. Skaičius – 5, 6, 9.
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