
 

 

Šiame numeryje: 
2 p. „Žvilgsnio” kelias. 
3 p. Sveikiname... 
4 p. Mokinių mintys apie laikraštį 
„Žvilgsnis”. 

M a ž e i k i ų  p o l i t e c h n i k o s  m o k y k l o s  l a i k r a š t i s  

 

  Nr. 9 (38) 
2009 m. gruodžio 21 d. 
Leidžiamas nuo 2004 m. 

 
Žymus brazilų rašytojas yra pasa-
kęs, jog visi įvykiai žmogaus gyvenime rikiuojasi taip, kad jis 
galėtų įgyvendinti tai, kas jam yra skirta. Laikraščio sėkmė viena-
reikšmiškai priklauso tik nuo mūsų visų, todėl nuoširdžiai norime 
padėkoti visiems, kurių dėka mintys ir žodžiai tampa laikraščiu: 
direktoriui, autoriams, skaitytojams, platintojams, kopijuoto-
jams... 

 

Mokyklos laikraščiui „Žvilgsnis” - 5. 
Gruodžio 21 d. 12 val. aktų salėje susiti-
kimas su laikraščio leidėjais. 

Kviečiame dalyvauti 

Pusiaunakčio tyla, 
Tik šerkšnas krenta. 
Kažkur žvaigždynų 

Mirgantis lietus. 
Išeikim į Kalėdų naktį, 

Išeikim į Naujus Metus. 
Tegul jie bus 

Ir saulėti, ir šviesūs, 
Šakelėj eglės vasaros dainuos. 

Tegul atneš, 
Ko metų metais ieškom, 

Ir laimė mus lydės 
Visuos keliuos. 

 
„Žvilgsnio” redakcija sveikina Jus su artė-

jančiomis šventėmis 

Miela „Žvilgsnio" redakcija, 
  

Palaistykite medžius, kai degs iš karščio, 
Ir jūrą atpažinkite vandens laše. 

Tik liūdesio nereikia šaukti garsiai, 
Mokėkite užgimt kas dieną, kas sekundę 

Ir savyje išsaugoti kitus, 
Tegul pro šalį dienos nepradunda, 

Tebūna jos ilgesnės už metus. 
  

Telanko kūrybingos mintys ir puikūs spren-
dimai, lemiantys sėkmingą veiklą, brandžius 

sprendimus, naujas idėjas... 
Su 5 - uoju gimtadieniu Jus sveikina Viekš-

nių skyriaus kolektyvas... 

Gerbiamoji „Žvilgsnio“ redakcija,  
 
Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakulteto kolektyvas sveikina Jus 5 metukų jubilie-
jaus proga ir linki gyvuoti dar ilgus ilgus metus, būti solidiems, bet kartu ir 
šmaikštiems, žvelgiant taiklia akimi į visas mokyklos veiklos sritis. 

Metams - gražiausios prasmės, 
Darbams - negęstančios ugnies, 
Kūrybai - neblėstančios minties, 
Keliui - tvirto žingsnio, 
Širdžiai - žmogiškos šilumos. 
 
 Laikraščiui gyvuoti linkiu dar daug metų. Šaunu, kad 
mokyklos laikraštis užfiksuoja visus įvykius - tai mokyklos 
metraštis, kurį galės paskaityti visų kartų atstovai. 
 

Mokyklos direktorius 
Stasys Girdvainis 
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Ignas ir Donatas (2004 m., PO – 30 grupė): „Būtų gerai, kad jaunųjų 
verslininkų būrelis ir toliau plėtotų savo veiklą. Norim išleisti laikraštuką, 
bet kol kas vyksta diskusijos dėl jo pavadinimo. Jis nebus kažkuo ypatin-
gas, bet šis tas naujo ir įdomaus mūsų mokykloje“. 

2004 metų gruodžio 22 dieną mūsų mokykloje išleistas pirmasis jaunų-
jų verslininkų būrelio laikraštis „Žvilgsnis“. Būrelį lankė 21 mokinys. Pir-
majame  numeryje puikavosi pačių mokinių sukurtas kryžiažodis, būrelio 
emblema.. Ilgokai vyko diskusi-
jos dėl laikraščio pavadinimo. 

rugsėjo 1 dienos (Nr. 11) tampa redakcinės kolegijos nare – vyr. socialinė pedagogė Ineta Grinke-
vičienė. Tais pačiais metais, gruodžio 21 d. (Nr. 14) atsiranda nauja rubrika „Iš arčiau - mokytojas...” 

„Žvilgsnio“ Nr. 12 (2006-10-24) mokyklos emblemą papuošia laurų vainikas su užrašu „30“ – 
mokykla ruošiasi 30 metų jubiliejui (1976 metų spalio 2 dieną įvyko mokyklos atidarymas). 

 „Žvilgsnio“ 2007 metų birželio 19 dienos 17 numeris visiškai kitoks – profesionalesnės išvaizdos, 
spalvingesnis, įspūdingesnis. Maketuotojas Dangiras pradeda naudoti Microsoft Office Publisher progra-
mą, kuri suteikia daugiau galimybių maketuojant laikraštį. 

Nauja rubrika „Mūsų seniūnai” atsiranda 2007 m. gruodžio 20 d. (Nr. 21). 
Nuo 2008 metų prasideda kitokia laikraščio numeracija: Nr. 1 (22).  
Atsiranda nauja rubrika „Patarimai“ (2008 m., Nr. 7 (28). 
2009 metais išleisti devyni laikraščio numeriai. Iš viso per penkis „Žvilgsnio“ leidybos metus – 

trisdešimt aštuoni. 
Pati svarbiausia mūsų laikraščio ypatybė – apžvelgti praėjusio mėnesio mokyklinio gyvenimo įvy-

kius, pateikti informaciją, krislelį humoro. Smagu jausti, jog suteikiame kitiems šiokį tokį malonumą. Su 
kiekvienu numeriu paliekame dalelę savęs. Mūsų komanda tikrai žino, kiek daug į laikraštį įdėta pastan-
gų, meilės, šilumos. Leisdami mokyklos laikraštį, jaučiamės atlieką svarbų darbą, taip pat paįvairiname 
mokyklos kasdienybę, kuri be „Žvilgsnio“ būtų tikrai pilkesnė. 

Malonaus Jums skaitymo! 
Redaktorė Vida 

Jaunųjų verslininkų būrelio laikraščio apimtys po truputį didė-
jo, straipsniuose buvo rašoma apie mokykloje vykstančius renginius, 
susitikimus, ekskursijas... „Žvilgsnio“ redakcinei kolegijai kilo tokia 
mintis, jog mokyklai reikia savo laikraščio! Ir dar - iš pagrindų at-
naujinamas mokyklos internetinis puslapis. 

2005 metų rugsėjo 1 dieną išleistas „Žvilgsnio“ penktasis nu-
meris, kuriame pastebime mokyklos emblemą. Tai data, kai būrelio 
laikraštis tampa mokyklos laikraščiu. Laikraščio leidyba rūpinasi jau-
nieji žurnalistai, maketuotojas (informatikos mokytojas) Dangiras 
Gurauskas ir redaktorė Vida Lumpickienė. 

Paskutinio 2005 metų „Žvilgsnio“ numerio (Nr. 7) redakcinę kole-
giją papildė kalbos redaktorė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 
Marijona Timinskienė ir korespondentė, profesijos vyr. mokytoja 
Bronislava Butnoriutė. Neetatinių korespondenčių teisėmis talkinin-
kauja  vyr. socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė ir visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistė Roma Žukauskienė, o nuo 2006 metų 
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Nuoširdžiai sveikiname Jus laikraščio įkūrimo penkmečio proga. 
Drauge su Jumis džiaugiamės šia gražia sukaktimi ir linkime nesustoti, 
įgyvendinti  dar nerealizuotus kūrybinius sumanymus. Tegul Jus lydi 
ištvermė ir didelė asmeninė laimė. 

Buhalterijos darbuotojos 
 

Džiugu, kad mokykla turi savo informacinį leidinį, kuris mus informuoja apie jau 
įvykusius arba dar tik vyksiančius renginius, išvykas, laimėjimus ir t.t. 
Kadangi esu kryžiažodžių mėgėja, tai ir šiame laikraštuke būtų smagu išvysti ko-
kią užduotėlę „galvelei pasukti“. 
O palinkėčiau šiam leidinukui ne tik gyvuoti, bet ir tobulėti. 

Regina Milkintienė, 
anglų kalbos mokytoja 

Netekom, rodos, tik vienos dienos, 
O štai jau metai tiesia ranką. 
Linkiu Jums laimės, džiaugsmo ir tiesos 
Ir visko daug, ko Jums dar šiandien neužtenka. 
Kūrybingų, išradingų Metų... 

V. Vaitkevičienė, 
matematikos vyr. mokytoja 

 
Jūsų dėka apkeliaujam mūsų mokyklos pasaulį, 
Dalijamės širdies šiluma ir rūpesčiais. 
Esate ir būkite visad laukiami. 

Violeta Miniotienė, 
lietuvių kalbos vyr. mokytoja 

Sveikiname „Žvilgsnio“ kolektyvą su 5 metų jubiliejumi. Tegul niekuomet nepritrūksta Jums kūry-
biškumo, entuziazmo, naujų minčių ir idėjų.  

Profesijos mokytojai 

Ryškiaspalvę metų mozaiką 
Dienos nepaliaujamai kuria… 
Skrieja gyvenimo laivas pirmyn, 
Purpurinės jo švyti burės… 
Ir nei audros nebaisios jam 
Ir nebaisu jam paklysti - 
Neša laivą į priekį tą 
Neblėstanti Jūsų ir mūsų draugystė... 
 

Nuoširdžiai sveikiname laikraščio „Žvilgsnis“ redakciją penkerių metų jubiliejaus proga ir linki-
me tvirtybės, tikėjimo, vilties, svajonių išsipildymo ir didelės kūrybinės ugnelės! 
 

Projektų vadovė Lidija ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Roma 

Sveikiname Jus su 5-ių metų sukaktimi, linkime Jums dvasinės harmonijos, naujų optimistinių sie-
kių ir išsipildančios kasdieninės laimės lūkesčių. 

Biblioteka - skaitykla  
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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 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

 247  el. paštas: 
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt 

Mano nuomonė apie mokyklos laikraštį „Žvilgsnis“ 
 

AS-85 gr.: Gerai, kad jis yra. Galima sužinoti mokyklos naujienas, aprašomos įvairios šventės, galima sekti mokyklos gyvenimą 
(Audrius). 

Mano nuomone, šis laikraštis yra labai gerai, nes gali plačiau sužinoti apie mokyklos gyvenimą, įvykius (Valentas). 
Norėčiau perskaityti laikraštį. Kai atsiras naujas numeris, nusipirksiu (Marius). 
Labai įdomus laikraštis, daug informacijos. Manau, labai gerai, kad yra toks laikraštis. Tik galėtų jį dažniau spausdinti, pavyzdžiui, 

kartą per mėnesį (Brigita). 
Labiausiai patiktų, jeigu laikraštyje naujienos apie mokyklą būtų tik geros. Man patinka grožinė literatūra, todėl galėtų būti kelios po-

emos, tada aš galėčiau skaityti. Pavadinimas galėtų būti “Žmonės”. Norėčiau, kad būtų juokingų nuotraukų, pavyzdžiui, su beždžionėlėm. 
SED-89 gr.: Teikiama informacija apie mokyklos renginius, mokinius įdomi. Galėtų būti daugiau nuotraukų iš renginių (Vilius). 
Laikraštyje yra labai daug geros informacijos mokiniui, eilėraščių, anekdotų. Jame aprašomi visi mokyklos renginiai. Jis yra labai in-

formacinis. Galėtų daugiau parašyti, kas ir kaip mokykloje gyvena (Kęstutis). 
Manau, labai geras laikraštis, daug informacijos apie mokyklos gyvenimą, aprašomos visos naujienos. Įdomu paskaityti, sužinoti, kas 

vyksta ir vyks mokykloje (Žydrūnas). 
PO-92 gr.: Pateikta įdomi informacija apie mokykloje vykstančius renginius, laimėjimus, linksmi anekdotai. Įdomu jį paskaityti 

(Reda). 
„Žvilgsnis“- plonas laikraštukas, kuriame rašoma apie mokyklą. „Žvilgsnyje“ yra anekdotų, pamokymų. Tai šaunus, vertingas mokyk-

los laikraštis (Aurelija). 
Manau „Žvilgsnyje“ yra aprašyti visi renginiai, kurie vyksta mokykloje. Galėtų būti daugiau puslapių (Gintarė). 
Laikraštis yra geras, nieko jame nereikia keisti, galima rasti naudingų patarimų, pvz. kaip išsigydyti slogą ar apsisaugoti nuo gripo 

(Erika). 
PO-80 gr.: „Žvilgsnis“ – jau pats pavadinimas sako, kad laikraštis skatina pasidomėti, aktyviai dalyvauti renginiuose, bendrauti. Jis 

supažindina su mokiniams aktualiomis temomis, duoda daug patarimų (Alina). 
Siūlau daugiau tiražų, daugiau anekdotų. Linkiu sėkmės toliau leidžiant laikraštį (Tomas). 
Įdomus, spalvingas laikraštukas, suteikiantis informacijos apie renginius, naujoves, supažindinantis su mokyklos gyvenimu. Siūlyčiau 

toliau išlikti kūrybingiems. (Rolanda). 
Geras mokyklos laikraštukas, manau, nieko jame keisti nereikėtų. Daug skaitančių (Monika). 
Aš manau, kad mūsų mokyklos laikraščiui nieko netrūksta, yra sudėtos  visos mokyklos naujienos, paminėtos vykusios šventės. Norė-

čiau palinkėti, kad laikraštis dar ilgai gyvuotų ir visada visiems jų būtų malonu skaityti (Neringa). 
AS-86 gr.: Mokykloje leidžiamas laikraštis yra įvairus, įdomus ir tikrai malonu jį skaityti; kokybiškas, iš jo galima sužinoti, kas vyksta 

mokykloje, viskas labai aiškiai surašyta, geras laikraštis; šaunus, tai yra labai gerai. 
AS-75 gr.: Malonu save matyti laikraštyje. Gerai tiems, kurie nebuvo mokykloje, gali pasiskaityti, kokie buvo renginiai, pasižiūrėti 

nuotraukų. Galėtų būti spalvingesnis ir truputėlį daugiau nuotraukų (Kęstutis). 
Trūksta kryžiažodžių, TV programos. Galėtų būti įdomesni straipsniai. 
SED-82 gr.: Laikraščio išvaizda ir pavadinimas “Žvilgsnis” yra kaip tik tas žodis, kuris sudomina paskaityti mokyklos naujausias nau-

jienas. Yra patarimų, informacijos apie mokykloje vykstančius renginius. 
Gan įdomus laikraštis, galime sužinoti mokyklos naujienas, pasiskaityti anekdotų. Jis išsiskiria paprastumu, viskas aiškiai išdėstyta ir 

įdomiai, jokio chaoso. Anekdotai galėtų būti geresni. 
AS-76 gr.: Laikraštyje galėtų būti poezijos skyrelis, kur galėtų gal net mokiniai savo poeziją rašyti. Labai ačiū tiems, kurie leidžia šį 

laikraštuką (Elytė). 
Laikraštis gana geras, bet galėtų būti daugiau naujienų, įdėti pažinčių skelbimų, dienos valgyklos meniu (Justinas). 
Galėtų būti daugiau informacijos apie mokyklos praeitį, reikėtų informacijos apie artėjančius brandos egzaminus, trūksta spalvų 

(Antanas). 
A-81 gr.: Laikraštis labai geras, viskas įdomu, patinka jį skaityti, nes yra anekdotų skyrelis. 
SED-79 gr.: Labai geri informaciniai straipsniai apie mokykloje vykstančius renginius ir įvykius. Per mažos apimties laikraštis. Nesu 

skaitęs, bet kiti sakė, kad neblogas laikraštis, vertas “Žvilgsnio” vardo. Trūksta kryžiažodžių, galėtų būti spalvotas. 
A-65 gr.: Manau, kad laikraščiui nieko netrūksta, įdomūs straipsniai, yra horoskopų, anekdotų. 
ST-91 gr.: Aš su malonumu skaitau šį laikraštį. Sužinau, kas vyksta mokykloje, visą naujausią ir aktualiausią informaciją (Kęstutis). 
PO-70 gr.: Mano nuomone, mūsų mokyklos laikraštis yra puikus. Jame yra linksmų anekdotų, eilėraščių, daug sužinome apie mūsų 

mokyklą. Noriu palinkėti sėkmės, kad ir toliau būtų leidžiamas mokyklos laikraštis (Indrė). 
Laikraštis, įdomus, informatyvus, linksmas. 


