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Lietuvių kalba - 05.18, 19 | T302 kab. | 9:00 val.
Informacinės technologijos - 05.21 | T301 kab. | 10 val.
Matematika - 05.26 | T301 kab. | 09:00-12:00 val.
05.26 | T101 kab. | 11:00 val.
Rusų kalba - 05.28 | T303 kab. | 10:00 val.
Chemija - 05.29 | D201 kab. | 12:35 val.
Anglų kalba - 06.01 | T105 kab. | 13:00 val.
06.02 | T304 kab. | 11:00 val.
Biologija - 06.04 | T202 kab. | 9:00 val.
Fizika - 06.07 | T209 kab. | 9:00 val.
Istorija - 06.08 | T306 kab. | 13:00 val.
06.09 | T306 kab. | 12:00 val.
Geografija - 06.09 | T201 kab. | 9:00 val.
06.10 | T201 kab. | 10:00 val.

„ES – mums jau 5“

SMURTO PREVENCIJOS RENGINIAI
MOKYKLOJE
Kaip ir kiekvienais metais, gegužę minime kaip mėnesį be smurto prieš vaikus. Nors turėtume stengtis būti geresni nuolat, o ne vien gegužę, vis dėlto šį mėnesį raginame mokyklos bendruomenę aktyviau įsijungti į smurto prevencijos
renginius mokykloje.
Vienas iš numatytų prevencijos renginių – kino popietė mokykloje – jau įvyko. Gegužės 6 dieną - Mažeikių politechnikos mokykloje, gegužės 12 dieną –
Viekšnių skyriuje mokiniai rinkosi į aktų sales. Renginių metu kalbėjome apie
smurto prevencijos reikšmę mokykloje, suteikėme naujausią informaciją, kur ir
kokios pagalbos gali ieškoti skriaudžiamas mokinys. Po to susirinkusieji mokiniai
ir mokytojai žiūrėjo estų režisieriaus Ilmar Raag dramą „Klasė“. Tai filmas apie
žiaurias paauglių patyčias ir smurtą, verčiantis susimąstyti apie šalia mūsų žeminamus ir skaudinamus žmones, jų patiriamus išgyvenimus. Po filmo peržiūros
grupių auklėtojams rekomenduojama aptarti su mokiniais matytą filmą. Galima
pasinaudoti VšĮ „Vaikų linija“ psichologų parengtomis aptarimo rekomendacijomis.
Šį mėnesį mokykloje organizuojami ir kiti smurto prevencijos renginiai: mokiniai dalyvaus akcijoje „Rašau gerumo laišką“, apklausoje „Ar patiri smurtą mokykloje?“, bus išleistas stendas „Gegužė – mėnuo be smurto“.

Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė

Gegužės 12 d. mokyklos aktų salėje įvyko renginys, skirtas Europos dienai bei Lietuvos tūkstantmečiui pažymėti. Renginys prasidėjo Lietuvos
vėliavos įnešimu ir M. Mikutavičiaus daina “Trys
milijonai“. 2004 m. gegužės 9-oji – svarbi Lietuvai
diena. Tada Lietuva įstojo į ES. Šiais metais švenčiamas 5 metų jubiliejus. Renginio metu klausėmės
ES himno, žiūrėjome, kaip atrodo Europa, o taip
pat ir Lietuva iš paukščio skrydžio. Istorijos mokytoja S. Bulauskienė papasakojo apie Europos Sąjungą – jos susikūrimą 1950 metais ir tolesnį vystimąsi. Renginį vedė užklasinio darbo organizatorius
Vaidas, kuris deklamavo eiles apie Lietuvą, pristatė renginio svečius. Mums šoko modernaus šokių
kolektyvas „Šokio banga“, dainavo dainininkė
Agnė iš Židikų kultūros centro.
B. Butnoriutė, “Žvilgsnio” korespondentė

Apie ES įkūrimą, plėtrą pasakoja istorijos
vyr. mokytoja S. Bulauskienė
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Naftininkų ekskursija į Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą
PO-80, PO-83 ir PO-70 grupių mokiniai su profesijos mokytojomis
vyko apžiūrėti pagal ES reikalavimus įrengto sąvartyno Jėrubaičiuose,
Plungės rajone.
Mus pasitiko sąvartyno vedėjas, kuris išsamiai papasakojo apie atliekų tvarkymo centrą. Ekskursijos pradžioje vadovas mums pasiūlė pasisverti visiems drauge. Sužinojome, kad sveriame virš 2 tonų, o į sąvartyną atvežama nuo 50 iki 75 kartų daugiau atliekų per parą. Atliekos suvežamos į didelį kalną, kuris apipilamas žemėmis ir 32 tonas sveriantis
traktorius tas atliekas presuoja. Susidaręs vanduo, kuriame, pasak vedėjo, yra visa Mendelejevo lentelė, surenkamas į tvenkinį. Anksčiau vanduo buvo valomas nendrių pagalba. Dabar iš tvenkinio vanduo siurbliais paduodamas į valymo įrenginius, kuriuos sumontavo vokiečiai.
Šie įrenginiai kainavo 2,5 mln. Lt. Valymas vyksta koncentruotos sieros
rūgšties pagalba, kuri yra dozuojama porcijomis. Sieros rūgštis minkština daleles, kurias reikia perfiltruoti per smėlio filtrą, žvakinį filtrą ir
specialius modulius su membranomis. Kas 120 val. aparatas sustoja ir
automatiniu būdu skalaujasi plovikliu 4 val. Taip išvalytas vanduo (pH = 6,96) paduodamas į tvenkinį, iš kurio nukreipiamas į upę.
Sąvartyne dirba 7 žmonės, kurie priima atliekas, saugo teritoriją, dirba traktoriais, tvarko aplinką. Sąvartyno veikla suplanuota 18–
kai metų. Ateityje numatyta, kad iškils 24 m kalnas, kuris susidarys sujungus 2 atliekų kalnus į vieną. Dalis atliekų užpilta 0,5 m žemės
sluoksniu ir jau suformuotas vienas kalnas. Vedėjas mums papasakojo, kad atliekų duobė paruošiama taip: pirmiausia išpilamas sluoksnis molio, po to užklojama stora plėvelė, ant jos išvedžiojami vamzdžiai ir užpilama skalda. Į taip paruoštą duobę verčiamos atliekos.
Atliekos surenkamos iš 4 rajonų: Telšių, Plungės, Rietavo ir Mažeikių.
Padėkoję vedėjui už įdomų pasakojimą, išvykome į miestelį. Kadangi buvo labai gražus oras, aplankėme Oginskio dvarą, pasivaikščiojome po parką. Ekskursijos metu mus lydėjo gera nuotaika, parsivežėme daug įspūdžių ir nuotraukų.

J. Čapienė, vyr. profesijos mokytoja

Balandžio 23, 28 dienomis I kurso grupėse vyko biologijos-geografijos
integruoti renginiai „Per pažinimą į išsaugojimą“.
Balandžio 23 dieną vyko biologijos-geografijos olimpiada, kurioje dalyvavo 23 mokiniai. Klausimai parinkti iš dalykinės bei įdomiosios biologijos ir
geografijos. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, o geriausiai atsakiusieji – rašikliais.
Balandžio 28 dieną vyko viktorina tarp I kurso grupių komandų. Mokiniai
varžėsi kas geriausiai nubraižys Lietuvos kontūrus, valstybes paskirstys tarp
žemynų, žemynus „apgyvendins“ gyvūnais ir „apsodins“ augalais ir t. t. Mokinių entuziazmas buvo didžiulis, nuotaika gera. Visos grupės už dalyvavimą
buvo apdovanotos padėkos raštais. Renginį pravedė geografijos mokytoja S.
Kiškėnienė ir biologijos vyr. mokytoja A. Kalinovienė.

Šis renginys buvo skirtas pirmo ir antro kurso
mokiniams. Jie sužinojo apie studijų tęstinumą
baigus mūsų mokyklą. Renginyje svečiavosi atstovai iš Žemaitijos kolegijos technologijų fakulteto.
Svečiai mūsų mokiniams pristatė studijų programas. Žemaitijos kolegijos technologijų fakulteto prodekanas Narūnas Martinkus papasakojo apie
studijų privalumus, įkainius ir kt. Studentų atstovybės prezidentė Aurelija Ramanuskaitė papasakojo apie studentų laisvalaikį ir užklasinę veiklą.
Mūsų mokyklos mokiniai pateikė įvairių klausimų
dėl studijų tęstinumo. Svečiai mielai atsakinėjo į
užduodamus klausimus. Tikimės, kad šis renginys ,,Karjeros diena” taps tradiciniu.
V. Andrijaitis, užklasinio darbo vadovas

A. Kalinovienė, biologijos vyr. mokytoja

Biologijos vyr. mokytoja A. Kalinovienė stebi viktorinos dalyvius
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Rusų kalbos internetinis konkursas
“AZBUKOVNIK”
Kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį mokyklos bendrabučio pamokų ruošos kabinete vyksta šaškių būrelio užsiėmimai. Būrelio vadovas – Ramutis - Augustinas Būtė.
Balandžio 1-osios proga bendrabutyje vyko šaškių turnyras, kuriame dalyvavo mokiniai, gyvenantys bendrabutyje. Balandžio 1- oji pokštų diena, todėl pirmiausia buvo apdovanoti trys daugiausia kartų
pralaimėję turnyro žaidėjai - ,,prizininkai“. Jiems buvo įteikti riestainių prizai. Kadangi riestainio forma panaši į skaičių nulį, todėl nuspręsta skirti prizines vietas tiems žaidėjams, kurie surinko daugiausia nulių. Nulis - pralaimėjimo simbolis, tai didžiausias riestainis
(„baronka“), garbingai buvo įteiktas turnyro dalyviui, daugiausia kartų patyrusiam pralaimėjimų. Tai simbolizuoja pirmąją vietą. Už antrąją vietą - mažesnis riestainis. Užėmusiam trečią vietą - įteiktas mažiausias riestainis. Apdovanojimai buvo palydėti juoku ir gausiais
plojimais. Nebuvo pamiršti ir tikrieji turnyro nugalėtojai, surinkę
daugiausiai taškų (laimėjimų).
Turnyro tikslas - paįvairinti bendrabučio gyventojų laisvalaikį ir
užimtumą.

R.-A. Būtė, šaškių būrelio vadovas

Šaškių turnyro “prizininkai” ir nugalėtojai

Balandžio 23-29 d. devyni mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo pirmą kartą Lietuvoje surengtame internetiniame konkurse “AZBUKOVNIK”.
Konkurso misija – skatinti mokinių domėjimąsi rusų kalba, jos istorija ir kultūra, lavinti darbo kompiuteriu įgūdžius
bei gebėjimus, gilinti rusų kalbos žinias, skatinti IT (interneto,
kompiuterinių programų) panaudojimo galimybes mokantis
rusų kalbos, diegti IT panaudojimą siekiant kelti kalbinės
kompetencijos lygį, suteikti kiekvienam mokiniui, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos, galimybę dalyvauti projektuose ir įsivertinti savo žinių lygį.
Dalyviai buvo suskirstyti į dvi kategorijas: rusų kalba kaip
užsienio kalba ir rusų kalba kaip gimtoji kalba.
Pirmojoje kategorijoje – lygis “Vedi” (10-11 kl. mokiniams) geriausiai pasirodė Vladislav Lavrinovič, ST-77 gr. (9
vieta).
Pirmojoje kategorijoje – lygis “Glagol” (12 kl. mokiniams)
geriausiai pasirodė Gediminas Stončius, SAM-66 gr. (4 vieta),
Aurimas Tutlys, SAM-66 gr. (10 vieta).
Konkursą vesti padėjo 324
Lietuvos mokytojai. Mūsų
mokykloje šį konkursą vedė
rusų kalbos mokytojos N. Paulikienė ir A. Liubeznova.
Konkurse dalyvavę mokiniai liko patenkinti. Tai buvo
jiems ir nauja patirtis, ir galimybė pagilinti žinias. Pirmo
kurso mokiniai nusiteikę dalyvauti tokiame konkurse ir kitais mokslo metais.
Organizacinis konkurso komitetas nusprendė visiems konkurso dalyviams (mokytojams ir mokiniams) iki gegužės 25 d.
išsiųsti paštu sertifikatus, patvirtinančius jų dalyvavimą konkurse.

A. Liubeznova, rusų kalbos vyr. mokytoja

“KALBŲ KENGŪRA 2009“
Lietuvių kalbos programa yra atskira sudedamoji „Kalbų Kengūros“ projekto dalis. Projektas sudarytas
iš dviejų programų: užsienio kalbų, (I-oji programa) ir lietuvių kalbos (II-oji programa). Lietuvių kalbos
lygiai buvo skirstomi pagal mokymosi metus ir klases, buvome VI lygio dalyviai. Kiekvienam lygiui buvo
pateikiama po 40 klausimų (užduočių). Kiekvienam klausimui buvo siūlomi 5 atsakymai, tačiau tik vienas
buvo teisingas.
Balandžio 28 d. 9.30 val. programos užduotys buvo paskelbtos internete. Gavę užduotis moksleiviai
turėjo 60 minučių joms atlikti. Konkurse dalyvavo 15 mūsų mokyklos mokinių: PO-80 gr. Gediminas Kučka,
Tomas Zaborskis, Rasa Skeivytė, Reda Rumšaitė, Rolanda Zaboraitė, Viktorija Kaupytė, SAM-66 gr. Mindaugas Staškauskas, Linas Kirša, Aurimas Tutlys, Mindaugas Baranauskas, Martynas Jablonskas, Gintas
Eičinas, Mindaugas Kašėta, ST-67 gr. Aidas Dulinskas, SED-69 gr. Ramūnas Paulauskas.
Rezultatų dar nekantriai laukiame. Jie bus paskelbti internete. Sėkmingiausiai projekte dalyvavę moksleiviai bus apdovanojami ir kviečiami į nacionalinį turą. Tikimės gerų rezultatų.
Marijona Timinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
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KAIP ATSISVEIKINTI
Geriausia, lietuviškiausia atsisveikinti
senu lietuvišku žodžiu sudiev! arba trumpesne jo forma sudie! Šis senas lietuviškas atsisveikinimo žodis tvirtai įsišaknijęs visoje
Lietuvoje.
O kaip žiūrėsime į atsisveikinimą viso
gero? Ką gi – turime jam pripažinti bendri-

nės kalbos teises, nors jis mums vis primena
vsevo choroševo! Jo variantas viso labo būtų
lietuviškesnis ir derintųsi su sveikinimosi
žodžiu labas.
Šalia viso gero yra laipsniuotina forma
viso geriausio, turinti familiarumo atspalvį.
Su pagarbiais žmonėmis taip atsisveikinti
nederėtų.
Bendrinės kalbos teises turėtume pripažinti atsisveikinimui iki (ligi) pasimatymo,
nors jam įsigalėti bus turėjusios įtakos mūsų
kaimynų slavų ir vokiečių analogiškos atsisveikinimo formos. Panašus atsisveikinimas

ir iki susitikimo. Tokių atsisveikinimų inteligentų šnekamojoje kalboje girdime kasdien:
iki kito susitikimo, iki greito (malonaus,
laukiamo, sutarto) susitikimo! Arba: iki vakaro, iki rytojaus...
Tokius atsisveikinimus galime tarti tik
artimiems žmonėms. Tačiau gana pagarbiai
skamba tęstinių televizijos laidų vadovų
tariami žodžiai laidos pabaigoje: Atsisveikinam iki kito karto!

Iš A. Kučinskaitės „Kalbos etiketo“

-Tai sakai, šefas buvo geros nuotaikos, kai tu paprašei pakelti atlyginimą?
-Taip. Jis vos nenumirė iš juoko.
Kaktusas - tai gyvenimu labai nusivylęs agurkas.
***
Žiema. Labai šalta. Prie eketės sėdi žvejys su išsipūtusiu skruostu.
Prieina žmogus ir užjaučiamai klausia:
- Skauda dantį?
- Ne, atitirpinu sliekus.
***
Kalorijos - tai tokios mažos bjaurybės, kurios ateina naktimis ir sumažina drabužius.
***
Ar įmanoma šiais laikais kuo nors nustebinti?
Įmanoma. Laiku gražinus skolą.
***
Pamestas lagaminas su pinigais. Grąžinkite, prašau, nors pinigus..
***
-Koks tavo intelekto indeksas?
-Tiksliai nežinau... Pragyvenimui pakanka...
***

***
Laiku apmokėtos skolos saugo dantis geriau už bet kokią dantų pastą!
***
Firmos direktorius-kandidatui į pareigas:
-Kol kas mokėsime jums 400 litų. Bet vėliau atlyginimas didės...
-Gerai, aš užeisiu vėliau...
***
Viršininkas netikėtai įsiveržęs į kabinetą rėkia:
-Aš juk sakiau: Darbo metu rūkyti draudžiama!!!
Visi choru:
-O kas dirba?
***
Žmogus, sakantis „liksiu tau amžinai skolingas” dažniausiai nemeluoja…
***
Sako, šykštus moka du kartus. Eisiu dirbti pas šykštų.

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
BERŽAS (birželio 24 d.)
Beržai savo išvaizda aristokratiški, mieli.
Beržus visada lydi sėkmė, jie moka būti santūriais, niekam neperša savo simpatijų ir nuotaikų. Beržai reiklūs iki puritoniškumo, visada elegantiški. Beržai niekada nestokoja pakantumo. Prabanga ir noras pasipuikuoti – Beržams svetimas dalykas. Jiems geriau tinka gyventi
kaime, tačiau gali prisitaikyti ir bet kurioje kitoje vietoje, svarbu, kad tik būtų sąlygos netrukdomai dirbti savo darbą. Beržai savo vidumi labai inteligentiški, dvasingi. Jų vaizduotė neturi
ribų. Darbą visada atlieka kūrybiškai. Nors gali visur darbuotis, beržai labiausiai linkę į meną.
Vienintelis Beržų trūkumas, kad jie ne visuomet būna draugiški. Nors jie aristokratiški iš
prigimties, aukštuomenės gyvenimas, kontaktai su garsiais ir įtakingais žmonėmis Beržus
mažai domina. Kad Beržai būtų laimingi, jiems pakanka artimų žmonių aplinkos ir geros bibliotekos. Mėgsta gamtą.
Beržai meilėje ramūs ir išlaikyti, nemėgsta aistrų audrų. Kartais šeimą sukuria šiek tiek
neapdairiai, tačiau niekada tuo nesiskundžia. Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei –
Figmedis, Beržas, Skirpstas, Obelis, Eglė. Akmuo – Mėnulio akmuo, rubinas, perlas, smaragdas. Skaičius – 7.
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