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Akimirkos, kuriose
šoka amžinybė, kurkime jas,
mėgaukimės jomis,
neparduokime jų...
Ir gyvenimas taps
nesibaigiančia švente.
Į pabaigą eina dar vieni mokslo metai...
Linkime Jums sėkmingai užbaigti visus darbus ir
tegul atostogos grąžina jėgas.
Gerų, turiningų atostogų, įspūdžiais turtingos vasaros!
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“Žvilgsnio” redakcija
LAIMĖTAS PROJEKTAS
Jau ketvirti metai Mažeikių politechnikos mokykla dalyvauja
Vaikų socializacijos programoje. 2008 m. gruodžio mėn. Mažeikių
rajono savivaldybės administracijai buvo pateiktas projektas
„Nepamirškime sportuoti“. Šių metų birželio mėn. buvome informuoti, kad Mažeikių rajono Vaikų socializacijos koordinavimo komisija mūsų projektą įvertino teigiamai ir skyrė finansavimą – 1000
litų.
Ankstesniais metais vykdytų projektų metu mokiniai teigdavo,
kad norėtų daugiau sportinių varžybų. Vaikinus žavi azartas, itin
džiaugiamasi laimėjimais ir prizais. Todėl kartu su kūno kultūros
mokytojomis Irma Keriene, Diana Rusiene sudarėme sportinių renginių grafiką. Tokie renginiai didina mokinių užimtumą.

Mažeikių politechnikos mokykloje ir Viekšnių skyriuje buvo
numatytos 8 varžybos, išsiskiriančios savo įvairove, taip pat buvome suplanavę „Metų sportininko“ rinkimus. Gaila, kad projektai
buvo vertinami pavėluotai, lėšos mokyklą pasieks tik rudenį, finansavimą gavome tik dalinį, tad kai kurių renginių būsime priversti
atsisakyti.
Šio projekto veikla sieksime skatinti mokinių saviraišką, sėkmės
siekimą, savivertės stiprinimą.
Projekte dalyvaus daug mokinių, pasiūlysime ugdytinių poreikius atitinkančią veiklą, tad galime tikėtis, kad mokiniai kitais
mokslo metais mielai dalyvaus mūsų organizuojamuose sportiniuose renginiuose.

Ineta Grinkevičienė,
vyr. socialinė pedagogė

JONINĖS
Senovės lietuviai tikėjo, kad Joninių vidurnaktį žydįs papartis. Bet paparčio žiedą esą sunku nuskinti, nes jis žydįs tik vieną akimirką ir jį saugančios piktosios dvasios. Paparčio žiedo ieškotojus baidyklės gąsdinančios pasiversdamos
gyvatėmis, plėšriais žvėrimis ir pan. tačiau tą stebuklingą žiedą kartais žmogus „rasdavęs“ nelauktai ir netikėtai. Antai
beieškančiam paklydusių miške jaučių žmogeliui įkrisdavęs žiedas į vyžą ir vargšas tapdavęs viską žinančiu suprantančiu slapčiausias žmonių mintis, taip pat gyvulių bei paukščių kalbą.
Norintieji rasti paparčio žiedą naktį nueidavę į miško gilumą, iš kur nesigirdi nei šuns lojimo, nei gaidžio giedojimo. Tada papartyne šermukšnio šaka, šventinta kreida, rožančiumi ar kitu kokiu šventu daiktu apsibrėždavo trigubą
ratą, kurio viduje patiesdavo juodą šilkinę skarelę ar drobulę ir atsisėdę laukdavo. Vidurnaktį pradėdavusios rodytis
įvairios piktos dvasios, vaiduokliai bei įvairios baidyklės. Žmogus, pasiryžęs gauti paparčio žiedą, neturėdavęs išsigąsti.
Drąsiai jausdavosi ir dėl to, kad jis būdavo apibrėžtame rate, į kurį piktosios dvasios bijodavusios įeiti. Jeigu išsigandęs
nusigręždavo, tai tuo metu pražydusį paparčio žiedą nugriebdavusios piktosios dvasios.
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Mažeikių politechnikos mokykla dalyvauja VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Leonardo da Vinci programos mokinių mobilumo projekte „Statybinės, viešojo maitinimo ir paslaugų pakraipos specialybių kūrybiškumo ir inovacijų diegimo versle ugdymas“ Nr. LLPldv-IVT-2009-LT-0199 partnerio teisėmis. Pagrindinis šio projekto
tikslas – sudaryti VšĮ Kelmės PRC, Mažeikių PM, Kuršėnų PTM,
Ukmergės TVM mokiniams galimybę plačiau susipažinti su ES šalių
kūrybiškumo ir inovacijų diegimo versle strategijomis ir galimybėmis kiekvienam asmeniui motyvuotai dalyvauti jose. Tiesioginiai tikslai - ugdyti mokinių asmeninius sugebėjimus ir profesines kompetencijas, atliekant praktiką užsienio įmonėse bei profesinėse mokyklose; ugdyti jaunimo kūrybinę veiklą darbinėje aplinkoje, skatinti jų kūrybinį mąstymą, poreikį asmeninių darbinės karjeros formavimuisi; padėti praktikos dalyviams suprasti inovacijų versle
svarbą; supažindinti praktikos dalyvius su pažangiomis naujovėmis,

orientuotomis versle ir paslaugų teikime į seno pakeitimą nauju.
Projektas įgyvendinamas Austrijoje, Vokietijoje, Latvijoje ir Estijoje. Mūsų mokyklos mokiniai vyksta į stažuotes Austrijoje ir Latvijoje dvylikai savaičių kiekvienoje šalyje. Vienuolika savaičių jie
dirbs stambiose, vidutinio ir smulkiose dydžio verslo įmonėse, vieną savaitę profesinėse mokymo institucijose arba įmonėse susipažins su teorine projekto temos samprata bei pasirengs galutinių produktų sukūrimui. Po vizitų projekto dalyviai pasidalins įgyta patirtimi, žiniomis, sukaupta medžiaga su mokytojais ir mokiniais.
Mokykloje buvo organizuota dalyvių atranka, kurios metu atrankos
komisija atrinko 4 mokinius. Į stažuotes užsienyje pageidavo vykti 15
mokinių. Pagal atitikimą atrankos kriterijų reikalavimams į Austriją
vyksta Aidas Dulinskas iš ST-67 grupės ir Paulius Prašukas iš SAM-66
grupės. Į Latviją važiuoja Vladislav Lavrinovič iš ST-77 grupės ir Kęstutis Garalis iš SAM-71 grupės. Vizitai prasideda 2009 m. birželio 22
d. ir baigiasi 2009-09-13 d.

L. Pocevičienė,
projektų vadovė

„Kokia šiandienos mokykla, tokia
bus rytojaus Lietuva. Tikra mokykla niekada nebuvo ir negali
būti vien žinių kalvė“- įsitikinęs
Lietuvos Respublikos prezidentas
V. Adamkus. „Joje žmonės mokosi bendrauti, gerbti šalia esantį,
tikėti juo ir savo tauta, čia prasideda tikrasis žmoniškumas ir tikrasis patriotizmas“. Tokiais žodžiais renginį pradėjo užklasinio
darbo vadovas V. Andrijaitis.
Mokyklos direktorius S. Girdvainis pasveikino visus susirinkusius
ir pažymėjo, kad kiekvienais metais birželio 1- ąją, vaikų gynimo
dieną, bus apdovanojami geriausieji mokyklos mokiniai. Direktorius džiaugėsi, kad mokykloje yra daug gerų mokinių, padėkojo į renginį atvykusiems geriausiųjų tėveliams. Socialinė pedagogė I. Grinkevičienė perskaitė įsakymą dėl padėkos raštų skyrimo geriausiems mokiniams.
Už gerą mokymąsi ir nepriekaištingą pamokų lankymą buvo apdovanoti: Jaselskis Donatas (AS-75 gr.), Vėžauskis Dainius (AS-76 gr.),
Lavrinovič Vladislav (ST-77 gr.), Keršis Mindaugas (EM-78 gr.), Zaborskis Tomas (PO-80 gr.), Paulauskas Ramūnas (SED-69 gr.).
Už gerą mokymąsi padėkos raštai buvo įteikti: Bružui Aurelijui (AS-75 gr.), Raštikiui Giedriui (AS-75 gr.), Sakalauskui Rimvydui
(AS-75 gr.), Bačkiui Mindaugui (AS-76 gr.), Juodeikiui Robertui (SED-79 gr.), Skeivytei Rasai (PO-80 gr.), Dulinskaitei Dovilei (PO-83
gr.), Juodeikytei Jovitai (PO-83 gr.), Polosuchinui Silvestrui (ST-67 gr.), Fukartaitei Oksanai (PO-70 gr.), Jotkaitei Indrei (PO-70 gr.).
Už nepriekaištingą pamokų lankymą padėkos raštus gavo: Kačinskas Deividas (AS-75 gr.), Liepa Egidijus (AS-75 gr.), Stumbras Darius (AS-75 gr.), Jasmontaitė Elytė (AS-76 gr.), Repšas Justinas (ST-77 gr.), Stasiulis Giedrius (EM-78 gr.), Mazūras Egidijus (SED-79
gr.), Kučka Gediminas (PO-80 gr.), Šalčiūtė Ramunė (PO-80 gr.), Meižytė Raminta (PO-83 gr.), Pocevičius Tadas (SAM-66 gr.), Vydeika Antanas (SAM-66 gr.), Armonaitė Rūta (ST-67 gr.), Konsmonas Valdas (SED-69 gr.), Rakauskas Kęstutis (SED-69 gr.), Šušinskaitė
Silvija (PO-70 gr.), Grigas Mamertas (SAM-71 gr.).
Už aktyvią visuomeninę veiklą buvo apdovanoti Paulikas Kęstutis (AS-75 gr.) ir Juzumaitė Martyna (PO-80 gr.). Už gerą mokymąsi,
nepriekaištingą pamokų lankymą ir aktyvią visuomeninę veiklą apdovanoti Dulinskas Aidas (ST-67 gr.) ir Vėžauskas Dainius (AS-76
gr.).
Padėkos raštas buvo įteiktas PO-80 grupės mokinei Zaboraitei Rolandai už puikų pasirodymą Lietuvos Respublikos mokyklų moksleivių lietuvių kalbos internetiniame konkurse „Gintaro kelias 2008-2009“.
Susirinkusiems mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams koncertavo mokyklos mokytojų šokių kolektyvas „Magija“ ir kaimo kapela
„Subatvakaris“, vadovaujama A. Erlicko.

B. Butnoriutė,
“Žvilgsnio” korespondentė
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KENKSMINGI MAISTO PRIEDAI
Ar žinote, kad ant kiekvienos maisto produkto pakuotės yra surašyta, kokie maisto priedai yra produkte? Sveikatai kenksmingi maisto priedai yra
pažymėti raide E.
Virškinimo sutrikimus sukelia:
E 222, E 223, E 224, E 226
Odos ligas sukelia:
E 232, E 233
Išbėrimus sukelia:
E 311, E 312
Naikina vitaminą B12:
E 220
Gali sukelti vėžines ligas:
E 131, E 142, E 210, E 211, E 212, E 213, E 214, E 215, E 213, E 214, E 215, E 217, E 239. E 330
Didina cholesterolio kiekį:
E 320, E 321
Didina kraujo spaudimą:
E 250, E 251, E 252
Pavojingi vartoti:
E 102, E 110, E 120, E 124, E 127
Labai pavojingi:
E 123
Uždrausti vartoti:
E 103, E 105, E 111, E 121, E 125, E 126, E 130, E 152, E 181
Patariu, perkant maisto produktus, atidžiai perskaityti produkto pakuotės etiketę.

R. Žukauskienė,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

MINĖJOME PASAULINĘ NERŪKYMO DIENĄ
Pasaulinė Sveikatos apsaugos organizacija 1987 metais paskelbė gegužės 31-ąją Pasauline nerūkymo diena. Šią dieną
visi rūkantieji skatinami bent vieną dieną nerūkyti, o jei
pavyks – tai ir visai mesti šį įprotį. Visuomenė supažindinama
su rūkymo žala ir pasauline tabako epidemija.
Kiekvienų metų gegužę Nerūkymo diena paminima ir mūsų
mokykloje. Šiemet Nerūkymo dienos proga išleidome informacinį stendą, taip pat pasiūlėme mokiniams vieną iš netradicinių būdų, kaip atsisakyti šio žalingo įpročio. Tyrimais yra
nustatyta, kad didelė dalis rūkančiųjų teigia, tai darą iš
įpročio, kai nėra ką daugiau veikti. Tad mūsų mokiniams
paskutinėmis gegužės mėn. dienomis per pertraukas buvo
demonstruojami multiplikaciniai filmai – kad mergaitės ir
berniukai „turėtų, ką veikti“.

Ineta Grinkevičienė,
vyr. socialinė pedagogė
Pertraukų metu mokiniams buvo demonstruojami multiplikaciniai filmai

Mokytojos dalyvavo dar viename
rekordo siekime
Mūsų mokyklos mokytojų šokių kolektyvas „Magija“ dalyvavo Palangoje sezono atidarymo šventėje, kur šoko linijinius šokius. Basanavičiaus gatvėje buvo siekiama masiškiausio šokio
Lietuvoje rekordo. Čia apie 300 metrų ilgio gatvės atkarpoje
penkiomis eilėmis išsirikiavę dešimt šokių šoko 1569 linijinių
šokių mėgėjai iš 57 Lietuvos, Latvijos ir Estijos kolektyvų. Po
vieną šokėją siekti Lietuvos rekordo delegavo Norvegija ir Olandija.
Visame pasaulyje populiarėjantys linijiniai šokiai, paremti
amerikietiškąja kantri muzikos tradicija. Mūsų mokytojos treti
metai dalyvauja renginiuose Palangoje. Užpernai mokytojos šoko aerobikos šventėje „Džiaugsmo gimnastika“, pernai tarptautiniame linijinių šokių festivalyje Draugystės tiltas – 2008“. Be to
mokyklos mokytojos jau yra pasiekusios Gineso rekordą, kadangi 2008 m. birželio mėnesį Estijoje šoko ilgiausią vienos linijos
šokį.
Šiais metais šventės Palangoje metu vyko masiškiausias sportinių balandžių paleidimas Lietuvoje. Nuo jūros tilto būriais į
dangų pakilo net 1073 sportiniai pašto karveliai.
Taip kurortas siekė paminėti Lietuvos tūkstantmetį. Anot
vieno iš šio renginio organizatorių, tokio skaičiaus aukštaskraidžių balandžių vienu metu dar niekas nebuvo paleidęs nei Lietu-

voje, nei kaimyninėse šalyse.
Šventės dalyviai ir kurorto svečiai vėlų vakarą stebėjo spalvingus fejerverkus nuo jūros tilto.
Mokytojos iš Palangos parsivežė daug įspūdžių ir gerą nuotaiką.

B. Butnoriutė,
“Žvilgsnio” korespondentė

2009 m. birželio 23 d., Nr. 33

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS
MOKYKLA
KVIEČIA MOKYTIS ŠIŲ
SPECIALYBIŲ
Gimnazijos skyriuje, baigus 10 klasių
ELEKTROMONTUOTOJO
STALIAUS
SUVIRINTOJO
NAFTOS PRODUKTŲ OPERATORIAUS
APDAILININKO (statybininko)
Mokymosi trukmė 3 metai, suteikiama specialybė ir
vidurinis išsilavinimas.
Baigus 9 klases
APDAILININKO (statybininko)
Mokymosi trukmė 3 metai, suteikiama specialybė ir
pagrindinis išsilavinimas.
Baigus 12 klasių
ELEKTROS ĮRENGINIŲ ELEKTROMECHANIKO
NAFTOS PRODUKTŲ OPERATORIAUS
Mokymosi trukmė 2 metai.

Stojantieji į mokyklas dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos
dokumentus:

1. prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta mokymo programa;
2. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
sveikatos pažymėjimus (forma 086 A ir forma 027-1a);
keturias fotonuotraukas (3x4 cm);
pasą arba gimimo liudijimą (pateikia komisijai asmeniškai);
banko mokėjimo kortelės sutarties kopiją (geltonąjį lapą);
šauktinio liudijimą arba karo prievolininko statusą liudijantį dokumentą;
8. baigusieji adaptuotą pagrindinio ugdymo programą pateikia pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą bei pažymą apie 10 klasės
bendrojo lavinimo dalyko(ų) programos(ų) adaptavimą bei mokymosi pasiekimus (ko išmoko).

3.
4.
5.
6.
7.

Mandatinių komisijų darbo laikas
Mažeikių politechnikos mokykloje, adresu Ventos g. 18,

Data

Laikas

Specialybės

9.00 val.

Visoms

9.00-10.30 val.

apdailininkams

10.30-12.00 val.

suvirintojams

12.30-14.00 val.

elektromontuotojams

14.00-15.30 val.

staliams

15.30-17.00 val.

naftos pr. operatoriams

2009 m. liepos 29 d.

9.00 val.

Visoms

2009 m. rugpjūčio 5 d.

9.00 val.

Visoms

2009 m. rugpjūčio 19 d.

9.00 val.

Visoms

2009 m. rugpjūčio 31 d.

9.00 val.

Visoms

2009 m. birželio 09 d.

Ventos g. 18, Mažeikiai Tel.. (8 443) 20 482; 20
483.
El. p.: rastine@pm.mazeikiai.lm.lt

VIEKŠNIŲ SKYRIUJE
Gimnazijos skyriuje, baigus 10 klasių
SEKRETORIAUS
PADAVĖJO IR BARMENO
AGROSERVISO DARBUOTOJO
TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJO
DEKORATYVINIO APŽELDINIMO VERSLO DARBUOTOJO (priimami ir, kurie mokėsi pagal adaptuotą
pagrindinio ugdymo programą)
KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO
MAITINIMO IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ
TEIKĖJO
Mokymosi trukmė 3 metai, suteikiama specialybė ir
vidurinis išsilavinimas.
Baigus 12 klasių
SEKRETORIAUS
PADAVĖJO IR BARMENO
Mokymosi trukmė 2 metai.
Tilto g. 20, Viekšniai Tel. (8 443) 36 381; 36 274.
El. p.: tatjana@mazeikiai.omnitel.net

2009 m. liepos 14 d.

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje,
adresu Tilto g. 20, Viekšniai:

Data

Laikas

Specialybės

2009 m. birželio 10 d.

9.00 val.

Visoms

2009 m. liepos 15 d.

9.00 val.

Visoms

2009 m. liepos 30 d.

9.00 val.

Visoms

2009 m. rugpjūčio 6 d.

9.00 val.

Visoms

2009 m. rugpjūčio 20 d.

9.00 val.

Visoms

2009 m. rugpjūčio 31 d.

11.00 val.

Visoms
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Šefas išeinančiam darbuotojui:
- Man lyg ir kažko trūks, kai jūs išeisite. Buvote man kaip sūnus.
- Tikrai?
- Taip. Visada įžūlus, nepatenkintas ir nedėkingas.
***
Mažąjį Petriuką klausia:
- Kiek metų tavo seseriai?

LINKĖJIMAI
Einančiam pietauti bendradarbiui ar bičiuliui sakome: Gerų
pietų! Skanių pietų! Gero apetito! Užėję kokiam reikalui pas kaimyną
ar draugą radę valgančius šeimos narius, taip pat linkime gero apetito. Kaimuose seni žmonės, radę valgančius, sakydavo: Skalsu! Skalsą! ar Skalsink, Dieve! Tai linkėjimas, kad skalsi būtų duonelė ir prie
duonelės apsčiai valgymų užtektų. Atsakoma kvietimu: Prašom prie
stalo! Valgykloje, pirmiau už kitus pavalgę, pasiliekantiems, nors ir
beveik nepažįstamiems kaimynams galime palinkėti skaniai baigti.
Neretai girdime sakant: Skanaus apetito! arba tiesiog Skanaus!
Kaip čia tą apetitą vadinti skaniu – juk jo neatsikąsi, neparagausi!
Čiaudinčiam žmogui linkėti į sveikatą netinka. Geriausia tokį
garsą nuleisti negirdomis. Juk čiaudėti prie žmonių nemandagu. Tačiau šeimoje, prie saviškių kam nusičiaudėjus, juokais ir į sveikatą
galima palinkėti.
Senu liaudišku papročiu pasakomas koks geras žodis laukuose
dirbantiems, kad ir nepažįstamiems žmonėms. Kaimiečiai seniau pasipiktindavo, jeigu kas pro dirbančius praeidavo tylomis. Nustebę
pasityčiodavo: Praėjo, ir nė kriu kriu!

- Dvidešimt penkeri, - išpoškina Petriukas.
- Keista! O ji sakė, kad dvidešimt.
- Bet juk ji išmoko skaičiuoti, tik būdama penkerių metų.
***
Mokestinių ginčų komisijoje:
- Ar tikrai jūs slėpėte mokesčius taip, kaip mums papasakojo
mokesčių inspekcijos inspektorius?
- Ne, kitaip, bet jo papasakota schema irgi verta dėmesio...
***
Mokytoja Petriuko klausia:
- Aš prausiuosi, tu prausiesi, jis, ji prausiasi.
Koks tai laikas?
- Sekmadienio vakaras.
***
Jei norite atrodyti jaunas ir sveikas
žmogus, visada būkite su senais ir ligotais.

Iš A. Kučinskaitės „Kalbos etiketo“

Grupių auklėtojų dėmesiui!
Iki birželio 25 d. įspėkite savo auklėtinius, kad pateiktų banko
sąskaitų numerius buhalterijai, nes nebus pervestos stipendijos.

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
OBELIS (birželio 25 d.-liepos 4 d.)
Obelys, ir vyrai, ir moterys, retai būna aukšti, tačiau taisyklingai sudėti, iš jų spinduliuoja
simpatija.
Obelys paprastai būna jausmingos ir sentimentalios, patiklios, todėl dažnai kenčia nuo kitų
apgaulės. Joms svetimas egoizmas, jos geraširdiškos, gali pasidalyti paskutiniu duonos trupiniu.
Nors Obelys nekuria tolimos ateities planų, nėra primityvios, jų nūdiena pilna filosofijų ir fantazijų, kurios praskaidrina gyvenimą. Obelys inteligentiškos, linkusios siekti žinių, labai daug skaito,
bet tik tai, kas jas domina. Obelys kaupia ne tam, jog ką nors nustebintų, o savo malonumui.
Mėgsta emocines permainas, nors jos ir sujauktų asmeninį gyvenimą.
Obelys – tai žmonės, kurie skatina juos įsimylėti, o ir patys meilei neabejingi. Vedybos
Obelims – laimės dalykas: gali ištekėti (vesti) susižavėjimą palaikę meile, bet vedybiniame gyvenime liks ištikimos partneriui(ei) iki gyvenimo pabaigos.
Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei – Pušis, Ieva, Liepa, Alyvmedis, Riešutas,
Jazminas, Mėnulio akmuo, perlas smaragdas. Skaičius – 7, 8.
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