Mažei ki ų

p olit echn i kos

mokyklos

lai krašti s

Nr. 7 (36)
2009 m. lapkričio 2 d.
Leidžiamas nuo 2004 m.

Vėlinės mūsų kalendoriuose žymimos lapkričio antrosios dienos lapelyje, tačiau iš tiesų jos prasideda, kaip ir daugelis mūsų senųjų paprotinių švenčių, iš vakaro. Visų Šventųjų dienos pamaldas bažnyčioje atbuvę žmones dabar skuba tiesiai į kapines, kad dar su šviesa spėtų atbūti
vienur ir kitur, nes dabar dažnos šeimos artimųjų kapeliai išbarstyti dešimčių, o kartais net šimtų kilometrų atstumais. Seniau, kai kiekvienas
kaimas ir miestelis turėjo savo atskiras kapinaites, kuriose amžiai iš amžių tuose pačiuose ploteliuose buvo tų pačių pavardžių, tų pačių šeimų
kapai, žmonės paminėti savo mirusiųjų rinkdavosi po namų apyvokos
darbų, jau gerokai sutemus. Dažnai eidavo sutartu laiku, visi kartu, kelią pasišviesdami deglais. Kol žvakės buvo brangios ir jų daug negalėdavo prilieti, kapinėse rudeninės nakties tamsą nušviesdavo lauželiai iš
tvarkant kapines sukrautų nulaužytų vėjo šakų, sutręšusių kryžių... Kryžius buvo prasmingas paminklas: stovėdavo, prireikus kaskart vis atnaujinamas, tol, kol šitoje vietoje gyveno tos šeimos palikuonys ir buvo, kas
prižiūri tuos kapelius. Paskui palengva sunykdavo, nykstant kadaise čia
gyvenusių atminimui... Niekam nekilo ranka pagreitinti to pačios gamtos nustatyto vyksmo. Dar ir dabar Dzūkijos girių kaimuose Vėlinių
naktį pamatysi degančius laužus, o arčiau priėjęs išgirsi giedamas gražiąsias, šimtmečiais kurtas giesmes, raudas...
Vėlinių dieną paprastai buvo patariama be būtino reikalo neiti iš namų, ypač nesibastyti po kapines, nekliudyti vėlėms, kurios prieš užsningant žiemos ramybei gal dar panorės pasižvalgyti, kur būta, gyventa,
mylėta...

Šiame numeryje:
2 p. prevencinė paskaita; sporto renginys.
3 p. pirmakursių krikštynos.
4 p. kaip išgydyti slogą; anekdotai, medžio
horoskopas.

Mažeikių politechnikos
mokykla Švietimo ir
mokslo ministerijos profesinio mokymo metodikos centrui pateikė tris
naujas programas:
 interjero apipavidalintojo (kuratorė
profesijos vyr. mokytoja V. Karvauskienė);
 cheminės analizės laboranto (kuratorė
profesijos mokytoja B. Šeštakauskienė);
 statybos verslo paslaugų teikėjo
(kuratorė profesijos mokytoja metodininkė V. Šiaulienė).
Gražina Kadžytė

DĖMESIO!
Gerb. mokytojai ir mokiniai, kviečiame lapkričio 2 dieną, 12. 30
val. dalyvauti popietėje

,,Aš tyliai uždegu žvakelę...“
Popietėje dalyvaus Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigas Kazys Žutautas.

Po daugelio metų mokykloje vėl atgimė
diskotekos. Šaunių pasišokimų kitose
diskotekose!

Apdovanoti geriausieji
Praeitų mokslo metų pavasarį Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniame Kalbų Kengūros konkurse, kuris apėmė kalbų, literatūros,
bendrosios kultūros, logikos bei civilizacijos sritis.
Taip pat mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo vertimų konkurse. Moksleiviai vertė grožinės literatūros
tekstus iš anglų bei rusų kalbų.
Šių mokslo metų pradžioje buvo paskelbti tiek
Kalbų Kengūros, tiek vertimų konkursų nugalėtojai –
tarp kurių keturi mūsų mokyklos mokiniai: V. Stancevičius ir G. Markevičius (SAM -71 gr.), V. Lavrinovič
(ST-77 gr.) ir E. Austys (EM-78 gr.). Ta proga šių
metų spalio 16 dieną Vilniaus Siemens arenoje buvo
surengta baigiamoji šventė, kurios metu visi konkursų
dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, mokytojai –
projekto vykdytojo pažymėjimais, o nugalėtojai –
diplomais bei vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo
žvilgsnis“ dalyvių darbų albumais.

R. Milkintienė
anglų kalbos mokytoja
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Spalio 20 dieną į Mažeikių politechnikos
mokyklą atvyko kunigas Robertas Gedvydas
Skrinskas.
Mokiniams skaitė prevencinę paskaitą apie
dorą, girtavimo, rūkymo, narkotikų bei pirmojo aborto pasekmes ir žalą.
Paskaitos autorius yra vyskupo Motiejaus
Valančiaus Blaivystės sąjūdžio narys, pasaulio

gydytojų federacijos „Už žmogaus
gyvybę“ Lietuvos federacijos garbės
narys, elektroninio biuletenio „Pro
Vita“ vyr. redaktorius, Lietuvos kankinių bažnyčios statytojas ir klebonas.
Bendrabutyje kunigas susitiko su mokyklos mokinėmis ir pravedė diskusiją
apie moteriškumą. Tą pačią dieną kunigas skaitė paskaitą Viekšnių skyriuje.
Ineta Grinkevičienė,
vyr.socialinė pedagogė

NEPAMIRŠKIME SPORTUOTI!
Spalio 13 dieną mokykloje vyko pirmasis sporto renginys, organizuojamas pagal socializacijos programų projektą „Nepamirškime
sportuoti“. Anot kūno kultūros mokytojų Irmos Kerienės bei Dianos Rusienės, tokie renginiai ne tik skatina mokinius stiprinti savo sveikatą, tobulinti sportinį meistriškumą, bet ir propaguoja kūno kultūrą ir sportą kaip mokinių auklėjimo priemonę, moko garbingai atstovauti
grupei. Mokykloje didėja popamokinis užimtumas.
Penkiasdešimt du pirmų–trečių kursų mokiniai pareiškė norą išbandyti savo jėgas bėgdami krosą. Mokinius lydėjo azartas ir gera nuotaika, juos palaikė grupių auklėtojai ir draugai. Buvo rungtyniaujama dviejose amžiaus grupėse. Pirmo kurso mokinių amžiaus grupėje
I-ą vietą iškovojo SED-89 grupės mokinys Steponas Kuprys, II-ą vietą – A-93 grupės mokinys Dovydas Virkutis,
III-ą vietą pasidalino AS-86 grupės mokinys Darius Kontutis ir ER-94 grupės atstovas Audrius Jonikavičius. Antrų – trečių kursų amžiaus grupėje nugalėtojais tapo ST67 grupės mokiniai Deividas Vilkas (I-a vieta), Jonas Preibys (II-a vieta), PO-70 grupės mokinys Artūras Navardauskas (III-a vieta).
Šiose varžybose dalyvavo vienintelė mergina – PO-80
grupės mokinė Sandra Bendikaitė. Jai ir atiteko nugalėtojos
vardas.
Lapkričio mėnesio pradžioje mokykloje organizuosime
sporto šventę „Mokyklos galiūnai“, po to seks krepšinio, baudų, tritaškių metimo rungtys. Visi mokiniai, kurie dalyvaus
įvairiose varžybose, bus pakviesti į projekto „Nepamirškime
sportuoti“ baigiamąjį renginį. Prisiminsime smagiausias varžybų akimirkas ir bus apdovanoti visi nugalėtojai.
Ineta Grinkevičienė,
vyr.socialinė pedagogė
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Spalio 22 dieną pirmakusiai buvo kviečiami
„priimti krikštą“ ir tapti tikrais pirmakursiais.
Pamokų metu „fuksai“ buvo užpulti „plėšikų“, iš
jų buvo pavogtos kai kurios mokymosi priemonės, o jas „išsipirkti“ galėjo tik 14.00 val. atvykę į
aktų salę, kur turėjo prasidėti pirmakursių krikštynos.
Aktų salė tapo Olimpo kalnu. Mokyklos valdžia Olimpo dievai. Pirmakursių laukė įvairiausios
užduotis, kurias jie turėjo atlikti, kad galėtų patekti į Olimpą. Krikštatėviai maloniai pasitiko pirmakusius, parodė, koks smagus gyvenimas vyksta
Olimpo kalne. Dzeusas ir Afroditė papasakojo

apie dvylika žygdarbių, kuriuos turėjo įvykdyti Heraklis, kad taptų nemirtingas ir patektų į Olimpo kalną. Tad
ir mūsų pirmakursiams teko juos atlikti. Pati svarbiausia
užduotis - kiekviena pirmakursių grupė turėjo pakerėti
krikštatėvius savo originaliu pasirodymu, apranga.
Olimpo kalno dievai buvo nustebinti ...

Taip pat pirmakursiai turėjo kautis su kentaurais, pereiti baisųjį Limpo tarpeklį, atnešti auksinius obuolius, nugalėti baisiąją Lernos pelkių pabaisą.
Neliko nepatikrintas ir pirmakursių fizinis pasirengimas.
Na, ir pagaliau priimama Olimpo kalno priesaika!
Vakare pirmakursių laukė dar viena staigmena. Po
ilgos pertraukos mokykloje buvo surengta diskoteka,
kurioje kartu linksminosi „krikštą priėmę“ pirmakursiai
ir krikštatėviai - antro ir trečio kurso mokiniai.
Buvo apdovanotos geriausiai pasirodžiusios grupės: PO-92 ir AS-85.

Prizus skyrė AB ,,Mažeikių duona“, nuoširdžiai jiems dėkojame.

Užklasinio darbo vadovas, V. Andrijaitis
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Prasidėjus rudeniškiems orams į mokyklos sveikatos kabinetą kasdien kreipiasi sloguojantys mokiniai. Ir vargu ar rasime žmogų, nors vieną kartą
nepersirgusį šia liga, todėl simptomai visiems gerai
žinomi. Sergantysis, norėdamas nusikratyti gausių
išskyrų iš nosies, dažnai ir visa jėga šnypščia nosį. Tai daryti pavojinga, nes, išbrinkus nosies gleivinei, apsunkinamas oro praėjimas ir
stipriai šnypščiant išskiriamos gleivės gali būti nupūstos į vidinę ausį bei ten sukelti uždegimą. Be to, mechaniškai galime sukelti kraujavimą iš nosies. Todėl šnypšti reikia nestipriai, tai iš vienos, tai iš kitos šnervės.
Kaip ir kitų peršalimo ligų atvejais, naudingos karštos kojų vonelės su garstyčiomis, ypač pirmomis ligos valandomis, kol dar nėra
gausių išskyrų. Taip pat palengvina karštas sausas oras, nosies garinimas (galima dėti tik ką išvirtą kiaušinį, karštą įvyniotą bulvę, keptuvėje pašildytą druską ir įvyniotą į skepetaitę). Galima šildyti lempa. Padeda inhaliacijos, tik jų metu reikia kvėpuoti per nosį.
Taikant inhaliacijas, stiklinei karšto vandens reikia vieno žemiau išvardytų komponentų:
 Geriamoji soda – 1 arbatinis šaukštelis.
 Jūros druska – 1 arbatinis šaukštelis.
 Mėtų lašai, eukalipto aliejus – 2 – 5 lašai.
Vaistingieji augalai; pušų pumpurai, pipirmėtės lapai, eukalipto lapai,
vaistinė ramunėlė, šalavijo lapai, šalpusnio lapai, raudonėlio žolė, pelkinio
gailio žolė.
Vartojimo būdas: valgomąjį šaukštą vaistažolės supilti į inhaliatorių ir
užplikyti stikline verdančio vandens. Tokios inhaliacijos tinka prie visų
viršutinių kvėpavimo takų ūmių infekcijų.
Jeigu sloguojate ilgiau kaip savaitę, būtinai reikia kreiptis pagalbos į
šeimos gydytoją.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė R. Žukauskienė
Į kalėjimo viršininko kabinetą atveda bėglį kalinį. Viršininkas klausia:
- Tai kodėl, Petrauskai, iš kalėjimo bėgai?
- Vesti norėjau, viršininke, vesti.
- Keistai, Petrauskai, laisvę įsivaizduoji.
***
Ėjo ežiukas mišku ir visiems pūtė arabus. Visiems buvo dzin, tik
arabams kažkas nepatiko.

Lietuvoje rūko kas antras vyras ir kas penkta moteris. Taip kad jei
jūs rūkote, tai patys ir aiškinkitės, kas jūs - antras vyras ar penkta
moteris.
***
Ateina vaikas į vaistinę ir prašo:
– Duokit man vaistų.
– O kuo tu sergi?
– Dar kol kas niekuo, bet šiuo metu tėtė varto mano pažymių knygelę.

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
KIPARISAS (liepos 26 d. - rugpjūčio 4 d.)
Kiparisai - gracingi, taisyklingų bruožų, siluetas tarsi ištekintas.
Jiems būdingas aukštuomenės išrankumas, o kartu apstu ir to, kas dar
nesugadinta civilizacijos. Kiparisai tenkinasi mažu, moka prisitaikyti
prie bet kokių aplinkybių. Gali gyventi bet kokiomis salygomis ir būti
laimingi. Jie anksti pasiekia brandos ir savarankiškumo, nesivaiko
šlovės, garbės, pinigų. Vienatvė jiems nėra būdinga. Jie nėra sentimentalūs, net siek tiek gruboki, bet nepraradę vidinio dvasingumo.
Kiparisai būna patrauklūs visuomenėje, su jais aplinkiniams malonu.
Jie nemėgsta aštrių diskusijų, vengia visko, kas sukeltų papildomų
rūpesčių. Kiparisai nepataisomi svajotojai. Nepaprastai mėgsta vasarą,
poilsi ir žvejybą uksmingose ežerų ir upių pakrantėse. Kiparisai nėra
aistringi, jiems meilė - tarsi tiltas į laimingą šeimą. Tinkamiausias
partneris draugystei - Lazdynas, Šermukšnis, Klevas, Kaštonas, Ąžuolas, Uosis, Bukas. Spalvos - šviesiai žalsvai mėlyna, auksinė. Akmuo ametistas, granatas, rubinas, oniksas. Skaičius - 4.
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