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Te visos vasaros būna trumpos
Tik pilnos, pilnos pievų žiedų
Te visos pasakos būna trumpos
Tik be apgaulės ir be raudų
Te būna trumpas kiekvienas šokis
Tegul trumpa kiekviena diena
Tegul tik sekundę Tau saulė juokias
Jei saulė ugnies ir kaitros pilna
Ir laimės valandos būna trumpos
Tik pilnos, pilnos skaidrios srovės
Tegul ir gyvenimas būna trumpas
Tik pilnas ieškojimų ir prasmės!

Švęsk vasarą – saulės perpildytas
dienas ir žvaigždėtas naktis.

Gooseberry Patch

Mokyklos aktų salėje birželio
30 d. (penktadienį) 11 val. bus
iškilmingai įteikti diplomai.

“Žvilgsnio” redakcija

...darau ton, kuo ont svieta nier.
Padarau – ir ont svieta yr...
Stanislovas Riauba
Jaunųjų menininkų sąjūdis
„Stanislovas Riauba - Žemaitijos Andersenas“

Jonìnės (šalutinis kirčiavimo normos variantas - Jõninės) –
šventė, švenčiama birželio 24 d., taip pat naktį iš birželio 23 į
24 d., maždaug tuo metu, kai Šiaurės pusrutulyje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis (vasaros saulėgrįža). Šios
šventės ištakos Lietuvoje – Rasos šventė, neretai vadinama
daugiskaita (Rasos). Po krikšto ši šventė susieta su šv. Jono
Krikštytojo gimimo diena.

AS-86 grupės mokinys Edgaras
Maleras dalyvavo Plungės kultūros centro organizuotoje parodoje – konkurse S. Riaubos vardo premijai laimėti ir tapo šio
konkurso laureatu. Edgaro mokytoja - karpinių būrelio vadovė,
tautodailininkė Nijolė Daučiūnaitė.
2010.05.11 – 2010.06.01 Plungės kultūros centre vyko X-asis
jaunųjų menininkų sąjūdis „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“.
Projekto tikslas - kreipti vaikų ir paauglių kūrybinę veiklą tautodailės tradicijų linkme, atskleisti talentingiausius, pagerbti unikalaus žemaičių skulptoriaus Stanislovo Riaubos atminimą.
Baigiamasis šio projekto etapas – paroda-konkursas S. Riaubos
vardo premijai gauti. Edgaras apdovanotas specialiu prizu (treti
metai dalyvauja šiame projekte). Parodoje dalyvavo 84 jaunieji
menininkai.
“Žvilgsnio” informacija

Nuo 2003 m. Joninės Lietuvoje paskelbtos nedarbo diena.
Tai, kad įstatyme minimas tik Joninių vardas, sukėlė diskusijų tarp siekiančių atskirti krikščioniškas Jonines ir senąsias
vasaros saulėgrįžos šventes. Šiandien pavadinimai Joninės ir
Rasos dažnai vartojami kaip sinonimai, tačiau yra teigiančių,
kad Joninės – daugiau masių šventė, neretam besisiejanti su
triukšmingomis linksmybėmis ar išgertuvėmis, o Rasos –
tegu ir neadekvati, bet reikalinga senųjų tradicijų tąsa.
Kadangi Joninės – šv. Jono diena, dabar yra paplitęs paprotys
birželio 24 d. sveikinti Jonus ir Janinas. Jie neretai puošiami
vainikais. Rengiamos masinės Joninių šventės, ypač daug
žmonių suplūsta į Kernavę, ant Rambyno kalno, į Jonavą,
dažnai vadinamą „Lietuvos Jonų ir Janinų sostine“. Šiose
šventėse susipina Rasų ir Joninių tradicijos – imituojamos
apeigos, buriama, tačiau ir sveikinami Jonai.
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Tarptautinę vaikų gynimo dieną buvo apdovanoti
mokyklos geriausieji

Birželio 1-oji ne tik kalendorinės vasaros pradžia. Ši diena – Tarptautinė vaikų gynimo diena, kuri nuo 1950 metų minima beveik visose pasaulio šalyse.
Jau antri metai, kai per Tarptautinę vaikų gynimo dieną mokyklos I ir II kursų geriausiai besimokantys, nepraleidę pamokų, aktyviai
dalyvaujantys visuomeninėje veikloje ir mokyklos garbę gynę respublikinėse sportinėse varžybose mokiniai pagerbiami padėkos raštais ir
atminimo dovanėlėmis – knygomis. Ši šventė tapo tradicine.
Atvykusieji pateko į graikų dievų laikus. Juos pasitiko antikinių laikų nimfos, tapusios statulomis.
Susirinkusius pasveikino ir apdovanojimus geriausiems mokiniams įteikė mokyklos direktorius Stasys Girdvainis ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Lumpickienė.
Šventės metu koncertavo A. Erlicko kaimo kapela ir vokalinė instrumentinė grupė „Control“, kuri atliko savo kūrybos kūrinius.

„Žvilgsnio“ informacija

Ekskursija į
UAB „Mažeikių vandenys“
Ekskursijos tikslas - supažindinti mokinius su nuotekų
valymo būdais, įrenginiais, nuotekų valymu Mažeikiuose.
PO-80 gr. mokiniai su profesijos mokytojomis R. Ažukiene ir B. Butnoriute dalyvavo ekskursijoje į UAB
„Mažeikių vandenys“. Apie nuotekų valymo įrenginius papasakojo buvusi mūsų mokyklos auklėtinė Kristina Šmitaitė,
dirbanti meistre.
UAB „Mažeikių vandenys” ūkinės veiklos paskirtis –
surinkti ir apdoroti buitines nuotekas. Biologiniai nuotekų
valymo įrenginiai Troškučiuose pradėjo veikti 2008 sausio 10
d. Valymo įrenginiai surenka Mažeikių miesto gyventojų buitines nuotekas.
Nuotekų valymo įrenginiai užtikrina buitinių nuotekų
išvalymo laipsnį iki LR Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1 - 236 („Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo”) reikalavimų. Išvalytas vanduo išleidžiamas į Ventos upę.
Mokiniai susipažino su valymo įrenginiais - nuskaidrintuvais, mechaninėmis grotomis, smėlio ir riebalų kameromis, orapūtėmis, OCO
rezervuarais, dumblo saugojimo aikštele – jų veikimo principu. Ši ekskursija - mokomoji, nes mokiniai cheminės analizės metodų modulyje
nagrinėja temą „Vandens analizė“.

„Žvilgsnio“ korespondentė B. Butnoriutė
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2010 METŲ ĮSKAITŲ, DALYKŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAI
DALYVAVIMAS
DALYKAI

Kandidatų
skaičius

atvyko

neatvyko

ĮVERTINIMAI

pašalintas

nebaigė
įskaitos

neišlaikė

4

5

6

7

8

9

10

8

20

39

35

33

13

20

4

9

4

9

13

4

1

2

1

3

2

4

ĮSKAITOS
Mokinių kompiuterinis raštingumas

37

37

Lietuvių kalba
(gimtoji)

173

169

4

Anglų kalba

45

44

1

Rusų kalba

7

7

24
1

1

MOKYKLINIAI E G Z A M I N A I
Technologijos

6

6

Lietuvių kalba
(gimtoji)

174

169

5

5

65

57

37

4

1

Geografija

117

112

5

5

15

57

26

7

2

VALSTYBINIAI E G Z A M I N A I
Lietuvių kalba
(gimtoji)
Informacinės
technologijos

2
6

Istorija

94

Matematika

91

Chemija

1

Rusų kalba

7

Anglų kalba

45

Biologija

24

Fizika

57
2010 m. BAIGIAMŲJŲ KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ REZULTATAI
Grupė

Laikiusių
egz. skaičius

Teorijos egzaminas

Praktinis egzaminas

A-65

6

6,7

8,0

SAM-66

25

6,3

7,8

Stalius

ST-67

20

7,3

8,0

Elektromontuotojas

EM-68

11

6,1

8,0

Suvirintojas

SED-69

22

6,3

8,3

PO-70

18

6,8

7,3

Statybininkas

SAM-71

26

6,5

7,6

Naftos produktų operatorius

SED-72

12

7,5

7,8

Naftos produktų operatorius

PO-83

7

7,0

8,0

Elektros įrengimų montuotojas

ER-84

6

7,7

9,0

Mokymo programa
Apdailininkas(statybininkas)
Statybininkas

Naftos produktų operatorius
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Mūsų mokyklos mokytojų šokių kolektyvas
„Magija“ buvo išvykęs į Palangą. Palangoje J. Basanavičiaus gatvėje tradiciškai rinkosi linijinių šokių mėgėjai. Šiemet į kurortą jų atvyko rekordinis dalyvių skaičius.
Linijinių šokių festivalis „Draugystės Tiltas 2010“
organizuojamas penktus metus. Šiemet jame dalyvavo
2 tūkst. 100 šokėjų. Į Palangą jie atvyko ne tik iš visos
Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Olandijos. Pernai į J.
Basanavičiaus gatvę susirinko 1 tūkst. 569 dalyviai.
Pirmajame festivalyje dalyvavo tik 250 žmonių.
Šokėjai J. Basanavičiaus gatvėje išsirikiavo nuo
alėjos, vedančios prie jūros tilto, iki sankryžos su Birutės gatve. Jie buvo išsidėstę šešiomis eilėmis.
Festivalio, kurį organizavo Kantri ir linijinių šokių
asociacija, dalyviai J.Basanavičiaus gatvėje sušoko 11
šokių. Pirmą kartą festivalis buvo tiesiogiai transliuojamas per radijo stotį HOT FM.
Mūsų mokyklos mokytojos linijinių šokių festivalyje Palangoje dalyvavo trečią kartą.
- Kad niekas ant jų neužmintų!
***
- Tėveli, ar visos pasakos prasideda
žodžiais: “Seniai, labai seniai...”?
Pakabukas raktams - tai toks įtaisas,
- Ne, kai kurios prasideda žodžiais “Kai
kurio dėka galite pamesti keletą raktų
mane išrinksite”.
iškart.
***
***
Jei šiandien nepadarėte jokio naudingo
Motina dukrai:
darbo įmonei - dieną praleidote ne veltui - Kodėl tu savo mylimojo meilės laiškus
juk apsirūpinote darbu rytojui.
dedi į vandenį?
***
- Man jie atrodo tokie sausi.
Šykštus moka du kartus.
***
Bukas moka tris kartus.
- Kuo paprastas žmogus skiriasi nuo
Mokesčių mokėtojas moka visada.
diversanto?
***
- Paprastas žmogus eina į krūmus,
Lipa blondinė į beržą, o eidamas žmogus
kad pridirbtų, o diversantas pridirbs - ir
pro šalį ir klausia:
į krūmus...
- Ko į tą beržą lipi?
***
- Obuolius valgysiu.
Mergina priekaištauja vaikinui:
- Kad ant beržo obuoliai neauga, - susimąsto
- Kodėl jūs, vyrai, taip retai merginoms
žmogus.
dovanojate gėlių?
- Ne bėda, aš savo pasiėmiau...
- O jūs mums alaus iš viso nedovanojate,- ***
atkerta nė kiek nesutrikęs vaikinas.
- Mano tėvas visada buvo kantrus
***
žmogus. Jei aš ką nors pridirbdavau, jis
Metro berniukas klausia senelio:
pirmiausia lėtai suskaičiuodavo iki šimto,
- Seneli, kodėl tos tetos kojų nagai nudažyti nusiramindavo ir tik po to leisdavo
tokia ryškiai raudona spalva?
ištraukti man galvą iš vandens...
ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 247  el. paštas:
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt

***
Vyras pasakoja draugui:
- Vakar su mergina restorane buvom.
Penkis šimtus litų išleidom.
- Gal tu kuoktelėjai?
- Ne, tiesiog ji daugiau pinigų neturėjo...
***
Gegužės pabaiga. Per paskutinę klasės
valandėlę mokytoja klausia:
- Na, vaikai, kas jums buvo sunkiausia
7-oje klasėje?
- Paaiškinti pardavėjai, kam mes perkame
degtinę...
***
Skelbimas: „Ieškau vaikinų. Amžius
- nuo 19 iki 26 metų. Be vaikų. Kūno sudėjimas - ne distrofinis. Ūgis, plaukų ir akių
spalva, zodiako ženklas ir šeimyninė padėtis
nesvarbūs. Krašto apsaugos šauktinių atrankos komisija“.
***
Pas psichiatrą:
- Daktare, mano žmona serga paranoja. Ji
mano, kad kažkas nori pavogti jos sukneles.
- O kaip tai nustatėte?
- Ji pasamdė specialų žmogų, jį laiko drabužių spintoje...

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

