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2 p. jaunimo dienos.
3 p. konkursai.
4 p. sporto renginys; ekskursija į Rapsoilą;
anekdotai;

Pajutus į gripą panašius simptomus (karščiavimą, kosulį, gerklės,
galvos, sąnarių skausmus, drebulį, nuovargį, viduriavimo ir vėmimo
požymius) rekomenduojame likti namuose (iki 7 dienų), nevykti į
darbą, ugdymo įstaigą. Susirgęs asmuo pirmiausia turėtų kreiptis į
šeimos (bendrosios praktikos) gydytoją.

Daugiau apie gripą: http://www.antigripas.lt/

POSĖDŽIAVO MOKYKLOS TARYBA
Likus namuose, kol bus suteikta medicininė
pagalba, dėvėti kaukę, laikytis 1 m. atstumu
nuo kitų aplinkoje esančių žmonių. Labai
svarbu laikytis asmens higienos reikalavimų – reguliariai plauti rankas tekančiu vandeniu su muilu arba naudoti rankų dezinfekcijos priemones, ypač nusikosėjus ar nusičiaudėjus. Taip pat naudoti tik vienkartines
nosinaites ir jomis, kosint ar čiaudint prisidengti burną, o panaudotas išmesti tam skirtose vietose.

Lapkričio 10 – 11 dienomis mūsų mokykloje ir lapkričio 16 dieną Viekšnių
skyriuje lankėsi UAB “Medicina practica” laboratorijos darbuotojai, kurie atliko
kraujo tyrimus darbuotojams ir mokiniams dėl ŽIV ir sifilio susirgimų. Šia galimybe pasinaudojo 73 mokiniai ir 13 darbuotojų. Labai malonu, kad tarp pasitikrinusių ŽIV ir sifilio susirgimų nerasta. Jeigu dar yra norinčių pasitikrinti galite
kreiptis darbo dienomis nuo 8 – 15 val. adresu Vilniaus g. 2, Mažeikiai.
Šią programą finansuoja Mažeikių rajono savivaldybė.

Nors siaučiant gripui Mažeikiuose, mokykloje
pamokos nevyko, tačiau gyvenimas nesustojo.
Vyko metodiniai užsiėmimai, susirinkimai. Lapkričio 26 d. įvyko naujai išrinktos mokyklos tarybos pirmasis posėdis. Jo metu buvo aptartos veiklos gairės, diskutuota dėl veiklos plano 2010 metams, aprobuota mokyklos 2010 metų veiklos
programa.
Posėdžio metu išrinktas mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas. Juo tapo Viekšnių skyriaus
praktikos vadovas Alfredas Vėlavičius. Sekretore
išrinkta mokytoja Rima Jurkūnienė. Kiti mokyklos
tarybos nariai koordinuos šias pagrindines veiklos
sritis:
Irma Kerienė (mokytoja) – kultūrinė veikla;
Vida Karvauskienė (mokytoja) – ryšiai su
darbdaviais ir visuomene;
Danutė Dapšienė (mokytoja) – mokyklos finansinė veikla;
Tatjana Kinčinienė (Viekšnių skyriaus vedėja)
– pagalba mokyklos administracijai gerinant
ugdymo procesą;
Danutė Jančiulienė (valgyklos vedėja) – mokinių maitinimas;
Petras Povilas Vaseris (elektrikas) – ūkinė
veikla;
Silva Bulauskienė (mama) – ryšiai su mokinių
tėvais;
Daina Žukauskienė (mama) – ryšiai su mokinių tėvais;
Gintarė Kasperavičiūtė (moksleivė) – ryšiai su
Viekšnių skyriaus mokinių taryba;
Lukas Voveris (moksleivis) – ryšiai su Mažeikių mokinių taryba.

Roma Žukauskienė,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Stasė Čupkovienė,
Mokyklos tarybos pirmininkė

Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento
specialistų patarimai tinklapyje http://www.sam.lt/:
 Kaip elgtis vaikui susirgus gripu.
 Kaip elgtis suaugusiam susirgus gripu.
Šeimos gydytojo nedarbo metu (esant temperatūrai daugiau nei 38,5
ar kitiems stipriems simptomams) – kreiptis į ligoninių priėmimo
skyrius arba kviesti greitąją medicinos pagalbą. Esant temperatūrai
aukštesnei nei 38,5 – ją sumažinti vaistais ir tada kreiptis į šeimos
gydytoją, jei temperatūra nekrenta ar savijauta labai bloga ir asmuo
negali nuvykti į gydymo įstaigą – kviesti greitąją medicinos pagalbą.

NEMOKAMAI IR ANONIMIŠKAI
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VIEOJI
ĮSTAIGA
KELMĖS
PROFESINIO
RENGIMO

Lapkričio 4 d. keturi mūsų mokyklos mokiniai – Aidas Dulinskas iš ST-67, Paulius Prašukas iš SAM-66, Kęstutis Garalis
iš SAM-71, Vladislav Lavrinovič iš ST-77, profesijos mokytoja Vida Karvauskienė ir projektų vadovė Lidija Pocevičienė
vyko į VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje organizuotą Jaunimo dieną „Kūrybiškumas ir inovacijos versle – sparnai, siekiant gerų įmonės veiklos rezultatų“ pagal Leonardo da Vinči programos mokinių mobilumo projektą „Statybinės, viešojo
maitinimo ir paslaugų pakraipos specialybių kūrybiškumo ir inovacijų diegimo versle ugdymas“ (dotacijos Nr. LLP-LdVIVT-2009-LT-0199). Šis renginys skirtas projekto sklaidai. Projektą teikė ir koordinavo VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras, mūsų mokykla jame dalyvavo partnerių teisėmis. Projektą finansavo ES.
Renginyje dalyvavo 30 projekto dalyvių iš VšĮ Kelmės PRC, VšĮ Kuršėnų PM, Mažeikių PM, VšĮ Kelmės PRC projektų
vadovė Aldona Vinčienė, VšĮ Kuršėnų PM projektų vadovė Salvinija Paulauskienė. Renginio metu buvo pristatytas projektas, rodomos mokinių prezentacijos apie stažuotes, vykusias šią vasarą ES šalyse: Austrijos, Vokietijos, Estijos ir Latvijos
verslo įmonėse ir mokymo institucijose, apžvelgti projekto rezultatai. Baigiamasis šio projekto sklaidos renginys buvo organizuotas VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre. Jame be Lietuvos atstovų dalyvavo 25 darbdaviai iš Austrijos Klagenfurt
regiono, 2 darbdaviai iš Vokietijos Niedersachsen regiono ir kiti svečiai.
Maloniai nustebino svečių sutikimas su šokiu ir daina, jauki ir graži aplinka. Sveikinimo žodį tarė VšĮ Kelmės PRC direktorius Antanas Levickas.
VšĮ Kelmės PRC projektų vadovė Aldona Vinčienė, pristatė projektą, apie jį išleistą knygą su kiekvieno stažuotės dalyvio projekto metu įgytų ir patobulintų darbinių kompetencijų, žinių, pasiekimų ir įspūdžių aprašymu ir foto albumą.
Šventės metu buvo rodomi mokinių paruošti projekto pristatymai apie vasaros stažuotes. Projekto vadovė Aldona Vinčienė vedė „blic“ interviu su mokiniais, dalyvavusiais stažuotėse užsienyje, ir darbdaviais, kurie atvyko į šią šventę. Galėjome
išgirsti „gyvą“ mokinių žodį apie įgytus darbinius įgūdžius, žinias, naujus draugus ir patirtus neišdildomus įspūdžius. Aišku,
darbdaviai taip pat negailėjo padėkos žodžių dirbusiems mokiniams ir projekto vadovei Aldonai Vinčienei.
Visiems projekto dalyviams buvo įteikti Europass mobilumo pažymėjimai ir įvairūs sertifikatai, liudijantys įvykdytą darbinę stažuotę.
Antroje renginio dalyje vyko VO "Jaunimo karjeros Klubo", kuriam vadovauja Aldona Vinčienė, 8-nerių metų sukakties
šventė. Jaunimo diena VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre buvo tikrai įspūdinga šventė. Tokiame renginyje mums teko
dalyvauti pirmą kartą, todėl už viską, t.y. už kvietimą dalyvauti projekte, už nuostabų bendravimą ir bendradarbiavimą projekto metu, už pagalbą visais klausimais ir baigiamąjį renginį, esame dėkingi šio projekto koordinatorei Aldonai Vinčienei.
L. Pacevičienė, projektų vadovė

Visi projekto dalyviai VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje

Projekto pristatymas
Mažeikių politechnikos mokykloje
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Lapkričio 16-oji – žymaus publicisto ir
lietuvių visuomenės veikėjo Vinco Kudirkos 110-ųjų mirties metinių diena.
Lapkričio 23 – 24 d. mokykloje šiai
sukakčiai paminėti vyko integruotas
renginys: filmo „Vincas Kudirka“ žiūrėjimas ir aptarimas (istorijos vyr. mokytoja S. Bulauskienė), veikė parodėlė mokyklos bibliotekoje (bibliotekos vedėja A. Paliutienė) bei dailiojo rašto konkursas (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė M.
Timinskienė).
Dalyvauti konkurse kvietėme po 1-2 mokinius iš kiekvienos grupės, dalyvavo šiek tiek mažiau, dėkojame dalyviams ir auklėtojams, paskatinusiems ir padrąsinusiems mokinius. Galima sakyti, kad dalyvavo vien vaikinai, iš visų dalyvių buvo tik viena
mergina.
Pasirodo, kad mokykloje yra daug gražiai rašančių vaikinų,
komisijai tikrai nebuvo lengva išrinkti nugalėtojus. Ypač gražios ir dailios rašysenos prizas atiteko ER-84 gr. mokiniui Laimonui Valančauskui, I vietos nugalėtojas - ST-91 gr. mokinys
Deividas Gusarovas, II vietos - ST-77gr. Laimis Bubliauskas,
III vietos - ST-77gr. Eglė Jakomaitė. Su šių mokinių darbeliais
galite susipažinti mokyklos skaitykloje.
Manome, kad toks konkursas taps tradiciniu.
M. Timinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Šiais mokslo metais užsienio kalbų mokytojos Svetlana Klyčmuradova, Audronė Liubeznova ir Lijana Vėliūtė-Balzerienė yra numačiusios
organizuoti renginių ciklą. Pirmasis ciklo renginys - „Linksmojo vertimo
konkursas“, kurio tikslas - lavinti mokinių vertimo įgūdžius. Šis renginys
mūsų mokiniams - tai lyg repeticija prieš kiekvienais metais organizuojamą respublikinį vertimo konkursą „Tavo Žvilgsnis“, kuriame dalyvauja
mūsų mokyklos mokiniai bei tampa nugalėtojais (žr. ankstesnius
„Žvilgsnio“ numerius).
„Linksmojo vertimo konkursas“ įvyko lapkričio mėn. 19 dieną, jame
dalyvavo I bei II kurso mokiniai. Jie vertė linksmus tekstus iš anglų ir rusų kalbų. Gaila, bet norinčių versti iš vokiečių
kalbos neatsirado.
Iš rusų k į lietuvių k. vertė 8 mokiniai, iš kurių net 4 buvo įvertinti
kaip patys geriausieji. Iš anglų kalbos vertė 17 mokinių, iš kurių buvo atrinkti 5 patys originaliausi ir tiksliausi vertimai.
Liūdna, bet prasidėjęs rudeninis gripas praretino dalyvių gretas. Tačiau tikimės, kad tokio pat ir dar didesnio mokinių susidomėjimo ir aktyvumo sulauksime ir kituose užsienio kalbų mokytojų organizuojamuose
ciklo
renginiuose.

Vertėjai iš anglų kalbos:
1. Edgaras Austys (EM-78);
2. Justas Kupstys (EM-68);
3. Martynas Berenis
(SED-82);
4. Mindaugas Liaugaudas
(SED-82).

Vertėjai iš rusų kalbos:
1. Vladislav Lavrinovič (ST-67);
2. Donatas Kleponis (AS-86);
3. Mantas Grišius (AS-75);
4. Robertas Januškevičius
(EM-88).

Lijana Vėliūtė-Balzerienė, anglų kalbos mokytoja
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Lapkričio 18-19 d. d. vyko baudų, tritaškių ir krepšinio 3x3 varžybos. Renginys organizuotas vykdant
vaikų socializa ci jos programos projektą
„Nepamirškime sportuoti“.
Krepšinis mūsų mokykloje labai populiarus. Mesti baudas ir tritaškius iš
anksto pareiškė norą 87 mokiniai iš 23 grupių , o krepšinio 3x3 varžybose 72 mokiniai iš 18 grupių. Renginį vedė kūno kultūros mokytoja Irma Kerienė, kuriai talkino baigę ir dabar besimokantys mūsų mokyklos mokiniai.
Baudų metimų rungtyje iš 54 dalyvavusių mokinių I vietą iškovojo Kučka
Gediminas PO-80, II vietą - Kairys Tomas ST-67, III vietą - Zibertas Edvinas EM-87. Tritaškių metimų rungtyje iš 54 dalyvavusių mokinių I vietą
laimėjo Šakys Vytautas ST-91, II vietą - Einikis Audrius AS-76, III vietą Kazlauskas Rimantas PO-70. Krepšinio 3x3 varžybose iš 18 komandų I vietą
iškovojo AS-76 gr. II vietą - ST-77 gr., III vietą - SAM-71 gr.
Greitai mokiniai, dalyvavę įvairiose varžybose, bus pakviesti į projekto
„Nepamirškime sportuoti“ baigiamąjį renginį. Bus apdovanoti visi nugalėtojai.

Irma Kerienė, kūno kultūros vyr. mokytoja

Visos naftos produktų operatorių specialybės grupės (PO-70, 80,
83, 92) su profesijos mokytojomis buvo išvykusios į mokomąją ekskursiją - į UAB“Rapsoila“. Ši įmonė įsteigta 2002 m., gamina ekologišką
biokurą, tinkantį dyzeliniams varikliams. Ekskursiją vedė pats įmonės
vadovas. Sužinojome, kad viskas prasideda nuo rapsų priėmimo, valymo
ir džiovinimo. Po to aliejaus spaudimo ceche iš rapsų spaudžiamas aliejus, kuris keliauja į esterifikacijos cechą. Ten, vykstant cheminėms reakcijoms, aliejus tampa rapso metilo esteriu (RME). Rapso išspaudas perka
ūkininkai kaip pašarą gyvuliams.
Kartu su įmonės vadovu pavaikščiojome po įmonės teritoriją, susipažinome su įranga, apžiūrėjome operatorinę, kur kompiuteriais valdomas gamybos procesas.
Mums įdomu buvo apsilankyti laboratorijoje, kur atliekami visi
tyrimai, pamatyti naujausią aparatūrą. Turėjome progą palyginti biokurą su aliejumi. Išoriškai jie mažai kuo skiriasi, o ir biokuro kvapas
gana malonus.
Mokiniai buvo aktyvūs, pateikė daug klausimų, į kuriuos atsakė mūsų pašnekovai.

B. Butnoriutė, “Žvilgsnio” korespondentė
Skambina draugas draugui:
- Klausyk, ar žiūrėjai kriminalines žinias per televiziją?
- Ne, o ką?
- Nieko, ar galiu pas tave pernakvoti?
***
Jei mylėti moterį, tai tik tokią, kad negėda būtų prieš žmoną pasirodyti.
***
Тik kvaila moteris gali sekti savo vyrą. Protinga moteris prižiūri
save.
***
- Kam skirtas griovelis, padalijantis tabletę į dvi dalis?

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 247  el. paštas:
zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt

- Jei žmogus serga ir negali praryti tabletės, tada ją galima įstatyti į
užpakalį ir įsukti atsuktuvu!
***
- Kartais tenka gailėtis, kad tavo draugas nebuvo didelė kiaulė, atsiduso alkanas Mikė Pūkuotukas, skrudindamas Knysliuką ant
laužo...
***
Skelbimas pirmajame dienraštyje:
„Profesionali būrėja čigonė Kasandra buria iš rankų. Rankas siųsti
adresu...“
***
SMS pranešimas į mobilųjį telefoną:
„Petrai, paskambink man ten, kur vakar mane pasiuntei.”

Redaktorė Vida Lumpickienė – 266
Kalbos redaktorė Marijona Timinskienė – 270
Maketavo Dangiras Gurauskas – 236
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239
Korespondentė Ineta Grinkevičienė – 213

Tiražas - kiek norėsit, o
kaina - kiek negailėsit

