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Mielieji mokytojai, 
 
Nuoširdžiai sveikinu Jus Tarptautinės  
mokytojų dienos proga. 
 
Tegul Jūsų išmintis, kūryba, 
savitarpio supratimas, pasiaukojimas, 
kantrybė puošia Jūsų sielas ir  
uždega jose norą dalintis savo  
dvasiniais lobiais su mokiniais. 
 

Direktorė Vida Lumpickienė 

Mokyklai vadovaus nauja direktorė 
 

Rugsėjo 27 d. mokyklos bendruomenei oficialiai pri-
statyta naujoji mokyklos direktorė – Vida Lumpickienė.  
Į mokyklą atvykęs Švietimo ir mokslo ministerijos Profe-
sinio mokymo ir orientavimo skyriaus vyriausiasis spe-
cialistas Juozas Gaudiešius perskaitė Ministro įsakymą. 
Jis pasveikino direktorę ir išsakė pageidavimą, kad daž-
niau norėtų girdėti minimą mūsų mokyklos vardą tarp 
profesinių respublikos mokyklų, kvietė dalyvauti įvai-
riuose projektuose, ypač mokyklos renovavimo projekte. 
Naująją direktorę sveikino mokyklos padalinių atstovai, 
pedagogai, mokinių atstovai. Mokyklos vadovė teigė, kad 
stengsis suvienyti mokyklos bendruomenę ir padaryti 
mokyklą patrauklesnę visuomenei. 

 
„Žvilgsnio“ informacija 

Jau antrus metus iš eilės Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje minima rugsėjo 26-oji - Europos kalbų diena, 
kuri Europoje švenčiama nuo 2001 m.  

Kalbų žinojimas betarpiškai susijęs su erudicija. Erudicija – tai mokslingumas, išsilavinimas, nuodugnus susipažinimas su įvairiomis 
mokslo ir meno sritimis, platus apsiskaitymas, neeilinis išsilavinimas, išprusimas. Europos kalbų dienai paminėti rugsėjo 23d. buvo skirtas 
renginys „Eruditų turnyras“. Turnyre dalyvavo 19 moksleivių, juos palaikė gausus būrys bendraklasių. Turnyras vyko trimis etapais, kurių 
metu mokiniai turėjo atsakyti į daugybę klausimų iš įvairių mokslo sričių. Kol mokiniai sprendė užduotis, salėje skambėjo merginų ansam-
blio dainos. Turnyre aktyviai dalyvavo ir žiūrovai, kurie už teisingus atsakymus buvo apdovanoti prizais. Savo užduotis pateikė ir atskirų 
dalykų mokytojai. Pasibaigus trečiajam etapui buvo išrinktas mokyklos Eruditas – juo tapo S - 29 gr. mokinė Rasa Končiūtė. Antrąją vietą 
laimėjo S - 29 gr. mokinė Erika Anužytė, o trečiąją vietą laimėjo AD – 32 gr. mokinys Juozas Vėlavičius. Mokiniai buvo apdovanoti mo-
kyklos garbės raštais ir atminimo dovanomis. 

Renginį vedė Dainora Skrebytė ir Deividas Grišius, renginį organizavo užsienio kalbų mokytojos L. Raubienė ir E. Bertulienė. 
 

Viekšnių skyriaus reklamos ir žurnalistikos būrelio informacija 
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Pažintis su socialine pedagoge 
 

Šiais mokslo metais mokykloje pradėjo dirbti nauja socialinė pedagogė 
Rasa Noreikienė. Paprašėme jos papasakoti apie save. Rasa maloniai 
sutiko pasikalbėti. 

 
Jūs labai jauna, ar esate dirbusi kur nors kitur? 
Tai mano pirmoji darbovietė pagal specialybę. Esu baigusi Šiaulių universi-

tetą. 
Ar prisimenate pirmąją darbo dieną? 
Nežinojau nuo ko pradėti, buvau truputį pasimetusi... Apžiūrėjau savo dar-

bo vietą,  kabinetą... 
Kaip savo darbą įsivaizduojate? 
Bendravimas su mokiniais, pagalba sprendžiant jų problemas, bendradar-

biavimas ne tik su mokiniais, bet ir su jų tėvais, mokytojais. Mano darbo tiks-
las – ne tik svarstyti prasižengusius, blogai besimokančius, blogai lankančius 
mokyklą mokinius. Norėčiau, kad jie į mano kabinetą ateitų kartu pasidžiaug-
ti savo laimėjimais, pasiekimais. 

Kokie Jūsų pomėgiai? 
Labai mėgstu skaityti. Patinka rašytojo P. Coelho psichologinės knygos. 

Laisvą laiką po darbo skiriu sūneliui. 
Visai neseniai Jūs pati buvote mokinė. Gal mokykloje lankėte kokius nors būrelius? 
Dalyvaudavau įvairiuose renginiuose, lankiau chorą, o pradinėje mokykloje – tautinių šokių būrelį. 
Kaip galėtumėte apibūdinti save vienu sakiniu? 
Užsispyrusi (pagal Zodiako ženklą esu Ožiaragis, gimusi Jaučio metais), nemoku apsimetinėti, suvaidinti emocijų, siekiu  kompromiso 

ir aplamai – siekiu savo tikslų. 
Ačiū už pokalbį. Linkime Rasai sėkmės. 

“Žvilgsnio” korespondentė 
Bronislava Butnoriutė 

Rugsėjo 27 d. vyko bendrojo lavinimo mokytojų susitikimas su 
Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiąją pedagoge Rita 
Raustiene. Aptarti darbo su specialiųjų poreikių mokiniais adaptuo-
jant ir modifikuojant Bendrojo ugdymo programas klausimai: pa-
teiktos rekomendacijos, kaip rašyti programas, kalbėtasi apie specia-

liųjų poreikių mokinių ugdymo problemas, specifines mokymosi 
negales, aptarti darbo būdai ir metodai. 
 

M. Timinskienė, 
bendrojo lavinimo mokytojų metodinės grupės pirmininkė 

 

 
Statybos darbų mokytojai Vilma Šiaulienė, 

Vida Karvauskienė, Vilma Ramanauskienė, An-
gelė Kontenienė, Vaidas Andrijaitis 2010 rugsė-
jo 22 dieną lankėsi  Klaipėdoje organizuotoje 
parodoje „Mona - Modernūs Namai 2010“.  

Ši paroda buvo skirta žmogaus būstui, jo 
įrengimui, apipavidalinimui ir patogiam gyveni-
mo būdui. Čia buvo galima rasti visko, ko reikia 
kuriant šiuolaikiškus, jaukius, šiltus ir ekono-
miškus namus. Parodoje dalyvavo įmonės, ku-
rios pristatė baldų, interjero idėjas bei medžia-
gas, apšvietimo ir dekoravimo sprendimus, me-
dinių namų maketus, jų šiltinimo medžiagų pa-
vyzdžius, buities prietaisus, namų apyvokos 
reikmenis, valymo, šildymo įrangos, santechni-
kos naujoves. 

Angelė Kontenienė, 
profesijos mokytoja  
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Nors orų prognozės nežadėjo giedros, bet mokyklos statybos darbų profesijos mokytojų neišgąsdino lietus ir jie nutarė švęsti jau 
tradicine mokyklos švente tapusią Statybininkų dieną. Tęsti tradiciją šiais metais susirinko 12-os grupių moksleiviai ir jų auklėtojai. 

Nuo ankstaus ryto visus lydėjo šventinė nuotaika. Visus į renginį kvietė profesijos mokytojai V.Karvauskienė, A.Kontenienė, 
V.Ramanauskienė, D.Niūniava, V.Andrijaitis ir kt. Pirmame aukšte buvo surengta mokyklos karpinių būrelio narių darbų paroda 
(vadovė – Nijolė Daučiūnaitė). Po trijų pamokų profesijos mokytojai pakvietė visus „statybininkus“ žygiuoti į mokyklos stadioną. Gerą 
nuotaiką eisenos dalyviams suteikė Viekšnių meno mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovas - Algis Voveris). Su plakatais, pasipuošę 
statybininkų kepurėmis, moksleiviai, auklėtojai, profesijos mokytojai nušurmuliavo stadiono taku. 

„Pasportavusius“ šventės dalyvius pasveikino direktorės pavaduotojas praktiniam mokymui R. Pocevičius. Šventės vedėjas Vaidas 
Andrijaitis pakvietė visus pasivaišinti „statybininkų koše“, kurią dalino profesijos mokytoja Angelė Kontenienė ir AS – 85 gr. mokslei-
vė Brigita Butaitė. Tada prasidėjo rungtynės. Pirmoji užduotis – kuo įdomiau pristatyti savo grupę. Čia netrūko nei dainų, nei skanduo-
čių, nei posmų. Smagus klegesys lydėjo kiekvieną prisistatymą. Kitos užduotys buvo sudėtingesnės. Jau reikėjo pademonstruoti jėgą, 
ištvermę, užsispyrimą. Rungtys, parengtos kūno kultūros mokytojų D. Rusienės ir I. Kerienės, susilaukė didelio moksleivių dėmesio. 
Džiaugiamės nugalėtojais: Deivydas Virkutis (A-93 gr.) - plytos laikymo rungtis; ST- 77 grupė - virvės traukimas; A-93 grupė – kibirų 
su smėliu nešiojimo rungtis. 

Paguodos prizus šventėje laimėjo pavaduotojas R.Pocevičius už dalyvavimą plytos laikymo konkurse ir profesijos mokytojų ko-
manda - virvės traukimo rungtyje. Kol kompetentinga vertinimo komisija sumavo rezultatus, dalyvius linksmino Viekšnių meno mo-
kyklos pučiamųjų orkestras.  

Įteikti apdovanojimai, su profesine švente dar kartą buvo pasveikinti visi profesijos mokytojai. Šventės rėmėjų - Mažeikių verslinin-
kų asociacijos - dovanomis buvo apdovanotos grupių auklėtojos A. Liubeznova, L. Pocevičienė, A. Kontenienė, L. Vėliūtė – Balzerie-
nė, V.Pikturnienė, N.Paulikienė, D.Davainytė, J.Čapienė, I.Kesminienė, S. Bulauskienė. 

Geras oras nelepino šventės dalyvių, bet „statybininkai“ ištver-
mingi. 

Pakalbinome šventės dalyvius: 
„Šventė man visai patiko, nes buvo įvairių rungčių ir oras 

neblogas“ 
Algis 

„Statybininkų šventė buvo visai nebloga. Įdomios užduotys, 
skani košė. Geriausias įvykis buvo , kai mokytojai virvę traukė“ 

Airidas 
„Ši šventė buvo geras sumanymas. Jis duoda galimybę ir 

pirmakursiams, ir antrakursiams, ir trečiakursiams pasirodyti. 
Gaila, kad esu jau trečiakursis“ 

Gintas 
„Šventė tampa tradicine. Tai gerai“ 

Darius 
„Statybininkų diena praėjo puikiai. Įdomu buvo stebėti, kas 

laimės – ar mokytojų patirtis ar jaunimo energingumas“ 
Elytė 

Vilma Šiaulienė, 
statybos darbų profesijos vyr. mokytoja 



 

 

Kelių inspektorius sustabdo automobilį. Už vairo – jo buvusi mo-
kytoja. 
- Laba diena, tamsta mokytoja, paimkite tušinuką, popieriaus ir 
šimtą kartų parašykite: „Aš daugiau niekada nepažeidinėsiu sau-
gaus eismo taisyklių!“  

*** 
Matematikos mokytoja „auklėja“ mokinį: 
- Kai aš buvau tavo metų, teisingai ir noriai spręsdavau visus užda-
vinius! 
- Tikriausiai turėjot gerą mokytoją?  

*** 
Mokytojas prašo paaiškinti, kas yra „išsilavinimas“. 
- Išsilavinimas, - atsakinėja mokinys, - tai yra, kai mes mokomės, 
mokomės, paskiau daug ką pamirštame, o kas lieka ir yra išsilavi-
nimas.  
 

*** 
Mokytoja: 
- Kiek bus penki kart penki? 
Vaikai choru: 
- Septyniasdešimt! 
Mokytoja: 
- Na, ką jūs, mokiniai! Penkis kart penki 
– 25… na, 26…na, 27… na, blogiausiu atveju 28, bet jokiu būdu 
ne 70!  

*** 
Mokytojas: 
- Dabar aš jums įrodysiu Pitagoro teoremą. 
Iš galinio suolo: 
- Ar verta? Mes jumis ir taip tikime!  

*** 
- Neįsivaizduoju, kaip vienas žmogus gali tiek klaidų pridaryti? 
- Kodėl vienas? – išdidžiai sako Petriukas. – Kartu su tėvu darėm!  

*** 
Anglų kalbos pamoka. Mokytoja: 
- Petraiti dū jū spik ingliš? 
- Kų? 
- Sėsk, 6. Antanaiti, dū jū spik ingliš? 
- Kų?! 
- Sėsk, 6. Jonaiti, dū jū spik ingliš? 
- Yes, my teacher, i’m good in speaking English. 
- Kųųų ! ? !  

*** 
Mokytojas mokiniui: 
- Tegu rytoj į mokyklą ateina tavo senelis! 
- Norėjote pasakyti – tėvelis? 
- Ne, senelis. Parodysiu kokias grubias klaidas jo sūnus daro tavo 
namų darbuose.  

*** 
Mokytojas: 
- Petriuk, rytoj į mokyklą be tėvo neateik! 
- O poryt?  

*** 

Žurnalistas klausia mokytojos: 
- Ar vaikai jums užduoda klausimų intymiomis temomis? 
- O taip, juos labai džiugina mano visiškas neišmanymas!  

*** 
Mokytoja auklėja pradinuką: 
- Tai labai negražus žodis. Kur tu jį išgirdai? 
- Mano tėtė taip kalba. 
- Daugiau nedrįsk kartoti. Tu netgi nežinai jo reikšmės. 
- Žinau. Tai reiškia, kad mašina neužsiveda.  

*** 
Pirmokų mokytoja: 
- Vaikai, susipažinkime. Papasakokite, kas jūsų šeimoje pats vy-
riausias? 
- Mūsų šeimoje – senelė. 
- O mūsų senelis. 
- Pro-pro-pro-pro-prosenelė. 
- Bet taip negali būti! 
- Ga-ga-ga-gaaali.  

*** 
- Anglų kalbą aš išmokau vidurinėje mokyklo-
je. Mintinai…  
 

AUKSINĖS MOKYTOJŲ MINTYS: 

♦ Mokslas – šviesa, o be mokslo – vos prašvito ir į darbą! 
♦ Aš ilgai mokiausi, todėl užsitęsė mano vystimasis… 
♦ Mergaitės, į geografijos pamokas galite neiti užsitempusios 
trumpus sijonukus – mokytojas vis tiek jau vedęs… 
♦ Į tualetą išleisiu tik matydama didelį troškimą veide… 
♦ Ir taip, mano jaunieji partizanai, pradedu tardymą iš vakarykštės 
temos… 
♦ Užteks plepėti, o tai visą klasę pasodinsiu į pirmą suolą! 
♦ Tu į tualetą? Tuo pačiu ir kempinę sudrėkink… 
♦ Petraiti, ko mergaitėm po sijonais žvilgčioji, galvoji duos nusira-
šyti? 
♦ Eik ir pasakyk savo tėvams, kad išgėrei litrą mokytojos kraujo!
… 
♦ Kaip man nusibodo į mokyklą kviesti tavo tėvus! Jau geriau naš-
laičiu būtum gimęs… 
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Tiražas - kiek norėsit, o 
kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

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


