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LIETUVIŲ GIESMĖ
Nuo jūros eina mūsų žemė,
Iš amžių kyla mūs tauta!
Ir vėl garbinga laisvė švinta
Kovos ir darbo sukurta.
Narsių sūnų krauju apginta
Lig jūros eina mūsų žemė.
Į šviesią garbę didis kelias
Kilniems vaikams tėvų šalies.
Nuo arklo vėl prie kalavijo
Jie kietą dešinę išties.
Lietuvis mirt kovoj nebijo:
Į šviesią garbę jojo kelias.
Galingas didis mūsų Dievas
Teisinga jojo išmintis.
Didi mūs Lietuva Tėvynė
Ir mūs senolių praeitis.
O mūsų darbą gins, kaip gynė,
Galingas didis mūsų Dievas.
V. Mykolaitis-Putinas
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario
16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26.
Tiesiogiai Valstybės atkūrimo akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras
Klimas, Mykolas Biržiška, gal Steponas Kairys. Bet Akto tekstui, užgesinus
partines ir asmenines ambicijas, pašalinus Lietuvos Tarybos visiško skilimo
grėsmę, pritarė visi Lietuvos Tarybos nariai, visi jį pasirašė. Minėtas intelektualų ketvertukas tėra projekto autoriai. Oficialus Valstybės atkūrimo akto
autorius – visa Lietuvos Taryba.
1918 m. vasario 16 d. pasirašyto Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai:
J. Vileišis, dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, Stp. Kairys, J. Smilgevičius, K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vl. Mironas, M. Biržiška,
kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis.

Šiame numeryje:
2 p. Renginiai, konkursai, varžybos...
3 p. Vizitas, fotoobjektyvas.
4 p. Projektinė veikla, skelbimai.

SENTENCIJA
Meilė yra tokia pat stipri ir galinga kaip pati
gyvybė, skaudi pražūtinga kaip mirtis.
A. Margeris

Aš pabūsiu lietum,
Kai tau širdį skaudės,
Kad galėčiau nuplaut
Dalį tavo rimties.
Aš ateisiu išryt,
Jei reikės ir nakčia,
Kad galėtum mylėt,
Kad liktum šalia.
Aš ateisiu.
Tu lauk
Ir jei niekas nekvies,
Tau atnešiu lietaus
Ir truputį nakties...
Su Šv. Valentino diena!

Vasario 16 d. Užgavėnės – tai išskirtinė
metų diena, baigiamasis pokalėdinių linksmybių akcentas, žiemos išlydėjimo šventė.
Užgavėnės neturi pastovios datos, bet dažniausiai būna vasario mėnesį (tarp vasario
9 d. ir kovo 8 d.) t. y. likus 40 dienų iki Šv.
Velykų, būtinai antradienį.
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Svarsčių kilnojimo ir virvės traukimo varžybos
Vasario mėnesio pradžioje vyko Šiaulių regiono Profesinio mokymo įstaigų svarsčių kilnojimo ir virvės traukimo varžybos.
Svarsčių kilnojimo varžybose dalyvavo šie mokiniai: Donatas Gimžauskas (EM-87 gr.),
Gedas Žutautas, Otas Gaudiešius (ST-77 gr.), Edvinas Pukinskas (SED-89 gr.), Svajūnas Žilinskas (AD-28 gr.) iš Viekšnių skyriaus, Algimantas Grigaitis (ER-94 gr.), Deividas Kesminas
(AS-86 gr.). Komanda iškovojo III vietą. Asmeninėse rungtyse iki 70 kg svorio kategorijoje
Otas Gaudiešius laimėjo I vietą, iki 75 kg Edvinas Pukinskas, iki 85 kg Algimantas Grigaitis ir
virš 85 kg Deividas Kesminas laimėjo II vietas.
Virvės traukimo varžybose dalyvavo šie mokyklos mokiniai: Žilvinas Balčiauskas (SED-82
gr.), Raimondas Anius (PO-80 gr.), Tadas Ročys (EM-68 gr.), Česlovas Rupkus (SED-69 gr.),
Darius Pečiulis (PO-92 gr.), Dainius Vėžauskas (AS-76 gr.). Šioje rungtyje mūsų mokyklos
komanda laimėjo II vietą.

I. Kerienė ir D. Rusienė, kūno kultūros vyr. mokytojos
Asmeninėse rungtyse iki 70 kg svorio kategorijoje Otas Gaudiešius
(ST-77 gr.) laimėjo I vietą

Matematikos olimpiada
Pirmomis vasario dienomis mūsų mokyklos mokiniai susirinko į matematikų olimpiadą. Olimpiados tikslas - parodyti mokiniams,
kad matematika yra ne tik rimti, sunkūs uždaviniai, bet ir sąmojo, loginio mąstymo uždaviniai. Dalyvauti olimpiadoje pareiškė norą
26 antro kurso ir 23 pirmo kurso mokiniai. Susikaupę, pasitempę mokiniai atidžiai skaitė sąlygas ir apmąstė sprendimo būdus. Kai
kurie uždaviniai pakluso greitai, o prie kai kurių reikėjo pasukti galvas.
Suvedus rezultatus paaiškėjo, kad pirmo kurso moksleivių tarpe pirmą vietą laimėjo AS – 86 grupės mokinys Tadas Spalvys, antrąją – PO – 92 grupės mokinys Darius Antanavičius, o trečiąją - EM – 87 grupės mokinys Edvinas Zibertas. Antro kurso mokinių
tarpe vietos pasiskirstė sekančiai: pirmą vietą laimėjo AS -75 grupės mokiniai Donatas Jaselskis ir Rimvydas Sakalauskas, antrąją AS – 75 grupės mokinys Egidijus Liepa, trečiąja vieta pasidalino du mokiniai: PO – 80 grupės Gediminas Kučka ir Tomas Zaborskis.
Mokiniai liko patenkinti. Jų laukia malonios staigmenos.

V. Vaitkevičienė ir S. Čupkovienė, matematikos vyr. mokytojos

Sausio mėnesio pabaigoje mokyklos nuotolinio mokymo klasėje ir elektromontavimo dirbtuvėse vyko elektrikų viktorina-konkursas, kurio tikslas -specialybės
teorinių ir praktinių žinių gilinimas. Renginyje dalyvavo ER-84 mokiniai: Tomas Čiteikis, Laimonas Valančauskas, Irmantas Vilius, Martynas Jakutis ir EM68 grupės mokiniai: Tadas Ročys, Remigijus Pareigis,
Marius Beniuševičius, Artūras Stonys. Dalyvių atsakymus vertino komisijos pirmininkas, direktoriaus
pavaduotojas praktiniam mokymui R. Pocevičius,
profesijos vyr. mokytojos M. Zavjalova ir D. Žukauskienė.
Konkurso vedėjas, ER-94 grupės mokinys Aleksandr
Viaznikov, supažindino komandas su konkurso eiga.
Renginį sudarė dvi dalys. Viktorinos metu mokiniai
dalyvavo „Žaibo“ konkurse, sprendė testus, atsakinėjo
į pasirinktus klausimus iš įvairių specialybės dalykų.
Antrajame konkurso etape užduotis buvo susijusi su
praktika: komanda pagal savo užduotį turėjo nubraižyti elektrinę principinę schemą, sužymėti elektros įrenginius ir įtaisus raidiniais–
skaitmeniniais kodais, pasirinkti reikalingus elektros įrenginius bei įtaisus ir sumontuoti maketą.
Abiejuose konkurso etapuose sėkmė lydėjo ER-84 grupę. Renginio dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.
Apibendrinus rezultatus paaiškėjo, kad tokie renginiai tikrai reikalingi. Jų metu mokiniai dar labiau pagilina teorines žinias, įgyja
daugiau praktinių įgūdžių.

Rima Jurkūnienė, profesijos vyr. mokytoja
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Draugystė tęsiasi...
Profesijos mokytoja metodininkė Vilma Šiaulienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Vida Lumpickienė ir projektų vadovė Lidija
Pocevičienė buvo išvykusios į Latvijos Saldus profesinę vidurinę
mokyklą. Jų tikslas - pakviesti šią mokyklą tapti priimančiuoju
partneriu Leonardo da Vinci programos mokytojų mobilumo projekte „Profesijos konsultantų vadybinių kompetencijų ugdymas
tolesnio informavimo ir konsultavimo aspektu“ ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.
Vizito metu susipažinome su mokyklos vadovais, apžiūrėjome
mokyklą, dirbtuves ir bendrabučius. Mokykla savo specifika labai
panaši į mūsų mokyklą, todėl nutarėme palaikyti ryšius, pasirašydami bendradarbiavimo sutartį. Taip pat Saldus profesinės vidurinės
mokyklos vadovai sutiko dalyvauti mūsų mokyklos rengiamame
projekte ir priimti mokytojus vienos savaitės stažuotei.
Projekte siunčiančiaisiais partneriais sutiko būti aštuonios mokyklos iš Kelmės, Kuršėnų, Telšių, Kauno ir Mažeikių rajono bei
Mažeikių darbo birža. Kitas priimantis partneris yra Danijos CELF.
Projekto paraiška parengta ir pateikta Švietimo mainų paramos
fondui.

Sausio 13-ją paminėta Laisvės gynėjų diena

Lidija Pocevičienė, projektų vadovė

Individualaus praktinio vairavimo
traktoriumi varžybos
Viekšnių
sk yr i u je
vyko indivi dualaus
pr a kt i n i o
vairavimo
traktoriumi
varž ybos.
Var ž ybų
tikslas
pa ti kr int i
mokinių
p r ofe s i n į
meistriškumą, praktinius traktoriaus vairavimo įgūdžius ir profesinio pasirengimo motyvaciją.
Varžybose dalyvavo agroserviso darbuotojo ir technikos šaltkalvio remontininko specialybių baigiamojo kurso mokiniai.
Varžybų dalyviai buvo vertinami pagal kelis kriterijus: figūrinį
važiavimą, įvažiavimą į garažą, privažiavimą ir prikabinimą kitos
žemės ūkio technikos prie traktoriaus.
Komisija įvertino ir nustatė varžybų nugalėtojus:
I vietą iškovojo TŠR-31 grupės mokinys Svajūnas Dilinskas.
II vieta atiteko AD-24 grupės mokiniui Robertui Kochui.
III vieta pasidalijo AD-24 grupės mokinys Linas Žilys ir TŠR31 gr. mokinys Aivaras Stonkus.
Varžybas stebėjo ir Viekšnių gimnazijos 9 ir 10 klasės moksleiviai, kurie buvo atvykę kartu su Viekšnių gimnazijos mokytoja
Gintare Gurskyte. Moksleiviai domėjosi technika, traktorių techninėmis galimybėmis, Viekšnių skyriuje ruošiamomis specialybėmis.
Kartu su Viekšnių skyriaus praktikos vadovu Alfredu Vėlavičiumi
svečiai apžiūrėjo mokomųjų dirbtuvių kabinetus, laboratorijas. Po
varžybų gimnazijos moksleiviai (vaikinai ir merginos) turėjo galimybę išbandyti naują traktorių „Mc CORMICK-MC135”. Jiems
talkino Viekšnių skyriaus vyr. profesijos mokytojai Algimantas
Beniušis (nuotraukoje) ir Rimantas Gureckis.

Viekšnių skyriaus informacija

Dizaino mokytoja Daiva Davainytė mokytojas supažindino su dekupažo subtilybėmis

Paskutinis skambutis nuskambėjo A-65, PO-83 ir
ER-84 grupių mokiniams
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Rugsėjo mėnesį mokyklos sveikatos priežiūros
specialistė R. Žukauskienė Mažeikių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonės vykdymo
konkursui pateikė projektą ,,Saugok save“ ir jo
vykdymui gavo finansavimą. Projekto tikslas:
suteikti kuo daugiau informacijos apie žalingų
įpročių žalą, propaguoti turiningus laisvalaikio
praleidimo būdus.
Į projekto veiklą įsijungė 13 grupių Mažeikių
politechnikos mokyklos ir 4 grupės Mažeikių
politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus
mokinių. Vyko diskusijos, pokalbiai, grupių
valandėlės: ,,Rūkymo pasekmės“, „Viskas
prasideda nuo alaus bokalo“, ,,Priklausomybė.
Kas tai?” ,,AIDS šių dienų problema. Saugok
save“. Lapkričio mėnesį mokiniams buvo suteikta galimybė dalyvauti sienlaikraščio ,,Žalingiems įpročiams NE“, lankstinuko
konkurse ,,Saugok save“. Šių konkursų dėka
mokiniai buvo skatinami dalyvauti prevencinėje veikloje, jie galėjo reikšti savo nuomonę, kūrybiškumą. Gruodžio mėnesį visi grupių
sienlaikraščiai buvo iškabinti pirmo aukšto fojė, o lankstinukus galima perskaityti mokyklos bibliotekoje.
Baigiamajame renginyje kiekviena grupės komanda turėjo atlikti po dvi užduotis. Kol komisija vertino komandų atliktas užduotis,
mokiniai žiūrėjo SED-90 grupės mokinio D. Bulausko ir AS-86 grupės mokinio L. Voverio sukurtą video siužetą apie žalingą įprotį rūkymą.
Renginio pabaigoje mokyklos gimnazijos skyriaus vedėja S. Kiškėnienė įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles sienlaikraščio ,,Žalingiems įpročiams NE“ ir lankstinuko „Saugok save“ nugalėtojams. Sienlaikraščio konkurse pirmoji vieta atiteko A-93 grupei,
antroji – ER-94 grupės mokiniams A. Maksimčiuk, V. Putov ir A. Viaznikov, o trečioji – AS-85 grupės mokinėms B. Butaitei ir K. Vytolaitei. Paguodos prizas atiteko EM-87 grupei. Lankstinuko konkurse pirmą vietą komisija skyrė A-93 grupės mokinėms G. Intaitei ir Ž.
Pukelytei, antrąją – ER-94 grupės mokiniams A. Viaznikov ir V. Putov, o trečiąją – AS-75 grupės mokiniui M. Barusevičiui. Visos renginyje dalyvavusios komandos buvo apdovanotos prizais, o SED-90 grupės mokinys D. Bulauskis ir AS-86 grupės mokinys L. Voveris
atminimo dovanėlėmis už video siužetą apie žalingą įprotį rūkymą.

Živilė Pupelytė, A-93 grupės mokinė

... ką reiškia
asmens kodo
skaitmenys?
Ar kada nors susimąstei, ką
reiškia asmens kodo, kurio
skaičiukus greičiausiai moki
mintinai, visi vienuolika
skaitmenų? Pirmasis skaitmuo labai iškalbingas: rodo
ne tik asmens lytį, bet ir
šimtmetį, kuriame jis gimęs.
1 žymimas 19 a. gimęs vyras, 2 - 19 a. gimusi moteris,
3 - 20 a. gimęs vyras, 4 - 20
a. gimusi moteris. 21 a. gimusių berniukų asmens kodo
pirmasis skaitmuo jau yra 5, o mergaičių - 6. Kiti šeši skaičiai
- tai gimimo metų du paskutiniai skaitmenys, mėnuo (du skaitmenys) ir diena (taip pat du skaitmenys). Toliau einantys trys
skaitmenys - tą dieną Lietuvoje gimusiųjų eilės numeris, o
paskutinis skaitmuo - kontrolinis.

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

Sekmadienį,
vasario
7
dieną Mažeikių kultūros centre įvyko ketvirtasis dainų, muzikos ir šokių festivalis
„Būk matomas“, kuriame dalyvavo per pusę tūkstančio atlikėjų. Šių
festivalių tikslas - rinkti lėšas, labdarą žmonėms, kuriems reikalinga
parama ir pagalba. Šis koncertas buvo skirtas neįgaliesiems. Mūsų
mokyklos šiuolaikinio šokio grupė „Don’stop” atliko šokį
„Reborn” (vadovė S. Jurgelytė).
Ši grupė kovo 3 dieną važiuos į Šiaulių profesinio rengimo centrą,
kur vyks respublikinis Profesinio mokymo įstaigų šiuolaikinių šokių
festivalis-konkursas „Griausmas-2010”. Linkime sėkmės!
“Žvilgsnio” informacija

Po švenčių į mokyklą grįžtame vasario 17 d.
Vasario 20 d. (šeštadienį) pamokos vyks pagal pirmadienio pamokų tvarkaraštį.

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

