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Leidžiamas nuo 2004 m. 

I KURSO MOKINIŲ  

SUSITIKIMAS  

SU PREVENCINIO  

POSKYRIO SPECIA-

LISTE 
 

Lapkričio 7,8 dienomis 
mokykloje svečiavosi Mažei-
kių r. policijos komisariato 
Viešosios tvarkos skyriaus 
Prevencijos poskyrio specia-
listė Renata Vasiliauskytė. 
Prevencijos poskyrio specia-
listė I kurso mokinius supa-
žindino su administraciniais 
teisės pažeidimais ir admi-
nistracine atsakomybe, nepil-
namečių baudžiamosios atsa-
komybės ypatumais. 

Pareigūnė pabrėžė, kad 
nepilnamečiui, įvykdžius bau-
žiamąją nusikalstamą veiką, 

teistumas išlieka visam gyve-
nimui, todėl neatsargus smū-
gis, ar kiti sunkūs pažeidimai, 
negrįžtamai gali padaryti 
daug žalos. Nepilnamečiui, 
padariusiam nusikaltimą, gali 
būti skiriami ir viešieji darbai, 
bauda, areštas, terminuotas 
laisvės atėmimas. Pareigūnė 
R. Vasiliauskytė mokiniams 
taip pat pasakojo apie alkoho-
lio, rūkymo ir chuliganizmo 
pasekmes, priminė, kokių 
taisyklių privalu laikytis, mo-
kantis Mažeikių politechnikos 
mokykloje.  

Prevencijos poskyrio spe-
cialistė teigė, kad viena pa-
grindinių problemų mokyklo-
je yra rūkymas. Mokiniai rūko 
mokyklos teritorijoje, šalia 
mokyklos esančių gyvenamų-
jų namų, šiukšlina, meta nuo-
rūkas kur papuola. Todėl bu-

vo priminta, kad už rūkymą ir 
šiukšlinimą mokyklos teritori-
joje mokinys pirmą kartą gali 
būti įspėtas žodžiu, antrą kar-
tą pagautas, gali būti nubaus-
tas ir pinigine bauda nuo 10 
iki 50 litų. Jei mokinys gauna 
stipendiją, bauda gali būti 
išskaičiuojama iš jos. 

Aktualu mokiniams buvo 
klausytis ir apie alkoholio var-
tojimą neleistinose vietose ir 
apskritai, jo vartojimą. R. Va-
siliauskytė teigė, jog nepilna-
mečiams, neturintiems 18 
metų, alkoholį gerti yra griež-
tai draudžiama. Nepilnametis 
į pareigūnų akiratį gali pa-
kliūti net ir tuo atveju, jei pas 
jį bus rasta alkoholio. Tokiu 
atveju tai būtų traktuojama 
kaip nepilnamečio alkoholio 
turėjimas su savimi. Už tai 
taip pat gali grėsti nuobauda.  

Dar viena opi problema – 
chuliganizmas mokykloje. 
Pareigūnė perspėjo mokinius, 
kad chuliganizmu gali būti 
palaikyti tiek necenzūriniai 
žodžiai, tiek tyčiojimasis iš 
kito mokinio, mokytojo ar 
kitų mokykloje dirbančių dar-
buotojų. Nukentėjusiam para-
šius pareiškimą policijos ko-
misariatui, keikūnui taip pat 
gali būti skiriama piniginė 
bauda.  

Paskaitų metu mokiniai 
gavo labai daug informacijos 
apie tai, kaip reikia išvengti 
konfliktinių situacijų, apsau-
goti save ir savo daiktus, ką 
daryti, iškilus kritinei situaci-
jai. 
 

Kristina Barsevičienė,  
socialinė pedagogė  

Išvyka į spektaklį 
 

Lapkričio 15 d. AP-1 gr. ir AP-12 grupės 

mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja 

metodininke M. Timinskiene lankėsi Klaipė-

dos dramos teatro spektaklyje „Mergaitė, ku-

rios bijojo Dievas“.  

Visus labai sužavėjo pagrindinė pjesės he-

rojė Marija, pasakojanti savo nuotykingą ir 

nuotaikingą gyvenimą. Spektaklyje kritikuoja-

ma vartotojiška visuomenė, pateikiamas tarsi 

trumpas Lietuvos – postsovietinės valstybės 

istorijos kursas.  

Mokiniams spektaklis patiko, kai kurios 

detalės vertė suklusti, pamąstyti apie save - ir 

šį tą daugiau...  

 

Lina Stončiūtė, AP-12 gr. mokinė 

SED-8 grupės mokiniai lapkričio 22 d. lankėsi Mažei-

kių kultūros centro mėgėjų teatro trupės „VISAVI“ 

spektaklyje „Vargdieniai“. Lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė M. Timinskienė išvykas į spektaklius or-

ganizuoja gana dažnai. Ji teigia, kad ugdyti spektaklių 

žiūrovą, išsilavinusį, kritiškai mąstantį žmogų – viena 

iš sudedamųjų literatūrinio ugdymo dalių. 
                                                                                                        

 

Lapkričio 23 d. 12 val. D 303 kabinete įvyks semina-

ras mokytojams “Modernios pamokos vadyba ir stan-

dartizuotas mokinių kompetencijų vertinimas”. 
 

 

Lapkričio 24 d. 10 val. aktų salėje įvyks rajono ugdy-

mo įstaigų direktorių pasitarimas “Profesinio mokymo 

ypatybės”. 
 

 

Lapkričio 25 d. renginys „Netapk kvaišalų vergu” dėl 

techninių kliūčių perkeliamas į gruodžio mėnesį. 
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ANGLŲ KALBOS ŠVENTĖS „HALLOWEEN” 

PAŢINTINIS RENGINYS 
 

Spalio 27-28 dienomis mūsų mokykloje vyko pažintinis renginys 

apie „Halloween” šventę, kurią inicijavo anglų kalbos mokytojos R. 

Jonikaitė ir I. Ačiutė. Renginio tikslas - supažindinti mokinius su šios 

šventės tradicijomis. Iš pateiktos medžiagos mokiniai sužinojo apie 

šventės kilmę, šventimo būdus įvairiose pasaulio šalyse. Pamokos metu-

buvo rodomas filmas apie „Halloween„ą.” . 

Mokiniai į mokyklą atnešė pačių augintus moliūgus, kuriuos vėliau 

išdekoravo. Mokytojų pagalba mokyklos fojė buvo sukurtas kampelis 

autentiškai aplinkai atskleisti. Kad nenueitų išskaptuotų moliūgų minkš-

timas perniek, mokytojos iškepė iš jo moliūgų pyragą, kuriuo buvo pa-

vaišinta mokyklos bendruomenė.  

Supažindinimas su šia švente mūsų mokykloje vyko pirmą kartą, 

todėl anglų kalbos mokytojos puoselėja mintį šią šventę organizuoti 

kasmet, ją vis tobulinant.           

           R. Jonikaitė ir I. Ačiutė, anglų kalbos mokytojos  

 

Spalio mėnesį mokykloje buvo paskelbtas projektas tema 

„Sovietinis teroras Lietuvoje 1940-1990 metais.“ Projektas buvo 

vykdomas trimis etapais. Dalyvaujančios grupės pirmame etape pri-

statė savo darbus paskelbtąja tema. Antrame etape važiavome į eks-

kursiją, į edukacinį spektaklį „Atgal į SSSR“, kuris vyko požeminia-

me bunkeryje prie Vilniaus. Trečias etapas - ankstesnių etapų aptari-

mas ir apibendrinimas vyks trečiadienį, lapkričio 23 dieną, istorijos 

kabinete.  

Pirmo etapo renginyje, vykusiame spalio 27 dieną, mokyklos 

aktų salėje, net 12 grupių pristatė savo parengtas programas minėta 

tema. Matėme mini vaidinimų, to laikotarpio dainų fone buvo ko-

mentuojamos paruoštos skaidrės, A-12 gr. atstovės skaitė rusų kal-

bos mokytojos Audronės Liubeznovos mamos prisiminimus apie 

tremtį, A-2 gr. mokiniai renginyje tapo pionieriais - sovietinio rėži-

mo jaunimo simboliais, PO-15 gr. mergaitės, apsirengusios to laiko-

tarpio suknelėmis, pristatė tremties laikotarpį nuo pokario iki Stalino 

mirties, 1953 metų. 

Didžiausią įspūdį mokiniams paliko ekskursija į edukacinį spek-

taklį ir į Genocido aukų muziejų. Edukacinis spektaklis „Atgal į 

SSSR“ truko tris valandas. Spektaklio metu mokiniams teko pajusti 

sovietinės diktatūros būdus. Kaip ir Lietuvos gyventojai sovietinės 

okupacijos laikotarpiu, jie buvo žeminami, „verčiami“ prisipažinti 

nebūtais dalykais: draudžiamos spaudos skaitymu, Nepriklausomos 

Lietuvos atributikos saugojimu, buvo verčiami užsidėjus dujokaukes 

bėgioti ristele. Trys valandos sovietinio despotizmo - tiek laiko užte-

ko palaužti mūsų jaunuolius, nes į paskutinį „sovietinio majo-

ro“ (aktorius) klausimą „Ar jums gera gyventi Sovietų Sąjungoje?“, 

visi vienbalsiai atsakė: „Taip, draugas majore“. Todėl kyla klausi-

mas, iš kur Lietuvoje atsirado žmonių, sugebėjusių režimui prieši-

ntis, naktimis keli trispalvę, susideginti dėl Lietuvos, susiburti į Są-

jūdį? 

Paklauskime savęs: ar mes pakankamai mylime savo Lietuvą? 

Galvoju, kad kitas mano organizuojamas projektas skambės būtent 

taip. 

S. Bulauskienė, istorijos vyr. mokytoja  

NUSILEIDIMAS VERTIKALIA 

SIENA SU VIRVE 
 

Baigėsi vasara, nusinešdama įvairias pramo-

gas gamtoje. Ką gi veikia turistai šaltoku 

oru, krapnojant lietučiui? Gal jie kartu su 

barsukais užmigo žiemos miegu? Pasirodo – 

ne. Renginiai vyksta... Ir dar kokie įdomūs! 

Gražią sekmadienio, lapkričio šeštosios, 

popietę nedidelis turistų būrelis rinkosi prie 

geležinkelio tilto per Ventos upę už Kurmai-

čių sodų. Ten vyko turistų klubo praktinis 

užsiėmimas - nusileidimas vertikalia siena 

su virve. Mūsų geras draugas, kalnų turizmo 

entuziastas ir technikos žinovas Dimitrijus 

Demidovas mokė, kaip reikia naudotis kalnų 

turizmo įranga, kaip leistis žemyn stačiais 

kalnais. 

Išryškėjo teorinių žinių trūkumai, todėl Di-

mitrijus kviečia visus - jau esamus turistus ir 

norinčius jais tapti, - dar kartą pasimokyti 

kalnų laipiojimo technikos pagrindų. Užsiė-

mimai vyks du antradienius, t.y. lapkričio 

8d. ir lapkričio 15 d. turistų klube, Respubli-

kos g. 40 (prieš autobusų stotį) 18 val. Lau-

kiami visi. Mokykitės ir išmėginkite save 

ekstremalioje kalnų laipiojimo srityje. Vė-

liau planuojami nusileidimai vertikalia siena 

iš gerokai didesnio aukščio nuo to paties 

tilto. 

Stasė Čupkovienė,  

mokyklos turistų klubo vadovė 
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Naftos produktų operatorių specialybės 

PO-92, PO-100, PO-4 ir PO-15 grupių moki-

niai su profesijos mokytojomis Birute Šešta-

kauskiene, Regina Ažukiene, Juzefa Čapie-

ne,  Gėne Janina Pavloviene ir Bronislava 

Butnoriute buvo išvykę į AB „ORLEN Lie-

tuva“. Pažintinę ekskursiją vedė bendrovės 

vyresnysis inžinierius Justinas Šeštakauskas.  

AB „ORLEN Lietuva“ - viena didžiausių 

Šiaurės Vakarų Lietuvos bendrovių, kuri 

gamina įvairius aukščiausios kokybės naftos 

produktus – benziną, dyzeliną, katilų kurą, 

reaktyvinių variklių kurą, suskystintas auto-

mobilines dujas bei suskystintas buitines 

dujas, kelių, stogų ir statybinį bitumą, ele-

mentinę sierą, emulsuotą kurą (emulsuotą 

bitumą). Daugiau nei 70 proc. produkcijos 

iškeliauja iš šalies į Latviją, Estiją, Lenkiją, 

Ukrainą, Vakarų Europą, JAV ir kt. Moki-

niai susipažino su įmonės įrenginiais, te-

chnologine įranga. Ekskursijos vadovas pa-

pasakojo apie naftos produktų gamybą, te-

chnologinius procesus, supažindino su įmo-

nės naujovėmis, atsakė į mokinių pateiktus 

klausimus.  

Mokiniai ne tik pagilino savo žinias, įgy-

tas specialybės pamokų metu, bet ir gavo 

dovanų. 

 

B. Butnoriutė, profesijos mokytoja 

 

Tęsiame rubriką „Pomėgiai“. 
 

Šį kartą pakalbinau trečiakursį Edgarą Malerą, kurio darbus teko matyti mokykloje. Su Edgaru kalbėjomės apie jo pomėgį kurti 

paveikslus, pasiekimus, mokyklą, mėgstamą mokytoją, namus, svajones... Edgaras pasakojo, kaip gimsta idėjos, kas labiausiai sekasi... 

Ir, kaip visada, apie save – vienu sakiniu... 

„Visų pirma sugalvoju temą, tada ją vystau, planuoju, mokytoja padeda. Mokytojos patarimai yra reikalingi. Nuo pirmos klasės ben-

drauju su dailės mokytoja E. Daučiūnaite, kai pradėjau lankyti būrelį (Edgaras labai šiltai atsiliepė apie mokytoją). Labiausiai man sekė-

si karpinių kompozicijos, todėl tuo ir susidomėjau. Patinka kurti. Teko dalyvauti parodose, konkursuose. 2 kartus dalyvavau Mažeikių  

rajono dailės mokytojų ir mokinių dailės darbų  parodose,  respublikiniame konkurse „Angelo žinia“, rajoniniame  konkurse „Gyvybės 

šaltinis“,  rajoniniame renginyje „Žmogaus gyvybės alsavimas – Viešpaties žibintas“ , 4 metus dalyvavau Žemaitijos krašto jaunųjų tau-

todailininkų konkurse „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersonas“. Man svarbu ne laimėti, o dalyvauti. Savo darbų esu pasikabinęs  

kambaryje, mėgstu juos dovanoti draugams.  

Dar man patinka skaityti knygas, ypač fantastinius romanus, patinka žiūrėti istorinius dokumentinius filmus.  

Kodėl pasirinkau šią mokyklą? Atvažiavau, - patiko. Įgysiu specialybę. Statybininko profesija, manau, gyvenime visada pravers. 

(Mėgstamiausio mokomojo dalyko Edgaras neįvardijo, visos pamokos jam kažkuo įdomios). 

Norėčiau toliau mokytis. Susidomėjau juvelyrika. 

Apie save... 

Esu ramus, bet moku už save ir pakovoti“. 

Kuklus, apie savo laimėjimus  net neuţsiminė, o 2010 m. net du kartus yra laimėjęs laureato vardą, turi daugybę padėkų. 

Linkime Edgarui kūrybinės sėkmės, svajonių išsipildymo. 

 

Kalbino „Ţvilgsnio“ korespondentė B. Butnoriutė 

Lapkričio 14 d. rašytojai, dailininkei, Naci-

onalinės premijos laureatei Jurgai Ivanaus-

kaitei būtų sukakę 50 metų.  

Ši sukaktis paminėta ir mūsų mokykloje. 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė M. 

Timinskienė vedė pamoką nuotolinio mo-

kymo klasėje. Ji supažindino su rašytojos gyvenimu, kūryba. Buvo 

skaitomos rašytojos mintys, kūrinių ištraukos, demonstruojamos 

skaidrės. 

Mokyklos bibliotekos vedėja A. Paliutienė pakvietė mokinius į 

biblioteką susipažinti su rašytojos knygų parodėle. 

Aktyviausiai pamokoje dalyvavo AP-12 gr. bei AS-95 grupės moki-

niai su lietuvių kalbos vyr. mokytoja V. Miniotiene. 

 

M. Timinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 
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Redaktorė Vida Lumpickienė – 226 

Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 

Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239 

 

Tiraţas - kiek norėsit, o 

kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

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

Spalio 24-30 dienomis 

profesijos mokytojai Vida 

Karvauskienė ir Vaidas 

Andrijaitis vyko į stažuotę 

Vokietijoje pagal ŠMPF 

Leonardo da Vinci progra-

mos mobilumo projektą 

„Pastatų atnaujinimas: nau-

jausių statybos technologi-

jų panaudojimas interjero 

ir eksterjero darbuose“ Nr. 

LLP-LdV-VETPRO-2011-

Lt-0654. Šį projektą koor-

dinuoja VšĮ Kelmės profe-

sinio rengimo centras. Ja-

me taip pat dalyvauja pro-

fesijos mokytojai iš VšĮ 

Raseinių TVM, Tauragės 

PRC, VšĮ Kuršėnų PM, 

Šiaulių PRC, Mažeikių 

PM. Pagrindinis projekto 

tikslas - gerinti profesijos 

mokytojų pasirengimo lygį 

statybos, medienos ir meta-

lo apdirbimo srityse bei 

susipažinti su naujovėmis 

ES šalių darbo erdvėse.  

Vizito metu mes, pro-

jekto dalyviai, buvome 

supažindinti su dualine 

profesinio mokymo siste-

ma, kuri Vokietijoje taiko-

ma jau kelis dešimtmečius. 

Pagal šią mokymo sistemą 

pirminis profesinis moky-

mas vyksta ir profesinėse 

mokyklose, ir darbo vieto-

se. Kompanijos pagrindinė 

mokymosi vieta yra šioje 

sistemoje. Mokiniai, pasi-

rašę sutartį su verslo įmo-

nėmis, tampa darbuotojais 

su specialiu praktikanto 

statusu. Tuo pačiu metu 

lankydami ir profesines 

mokyklas, jie teisiškai bū-

na mokiniai ir turi vado-

vautis bendromis švietimo 

sistemos taisyklėmis. Už 

kompanijose praleistą laiką 

mokinai gauna pinigines 

išmokas, kurios priklauso 

nuo sektorinių kolektyvi-

nių susitarimų. Pagal pa-

rengtą stažuotės programą 

aplankėme tris profesines 

mokyklas, kurios rengia 

statybos, medžio ir metalo 

apdirbimo specialistus.  

Vokietijoje plačiai tai-

komas projektinis mokymo 

metodas, kuris gerina mo-

kymosi kokybę, nes moki-

niai patys siekia profesinio 

brandumo, yra atsakingi už 

mokymosi rezultatus.  

Iš Vokietijos sugrįžome 

įgiję naujų žinių ir kompe-

tencijų, kurių taikymas 

padės siekti geresnių rezul-

tatų. 

 

Vida Karvauskienė,  

profesijos vyr. mokytoja 

 

- Keista ta žemė mūsų sode. Pasodinau 

pomidorus - išaugo kopūstai, 

pasėjau petražoles - išdygo ridikėliai. 

- Čia dar nieko. Neseniai pasėjau aguo-

nas, išdygo policininkai... 

**** 

Blondinė verda kiaušinius. Jos draugas 

valgydamas klausia: „Kodėl jie tokie 

kieti? Kiek laiko virei”. - „30 minučių”. - 

„O, Dieve. Kiaušinius juk reikia virti 5 

minutes”. - „Bet jų buvo šeši”. 

**** 

Rusai ralį Paryžius-Dakaras laimi ne 

todėl, kad rusų kamazas pats galingiau-

sias, o todėl, kad ralio trasa ir keliai Ru-

sijoje tokie patys. 

**** 

- Povilai, klausyk - ar tikrai tavo pavardė 

Rožinis? 

- Na, taip... 

- Pavadink savo sūnų Lietpalčiu. Įsivaiz-

duoji, kaip skambės mokykloje: „O da-

bar prie lentos atsakinėti ateis Rožinis 

Lietpaltis!” 

**** 

Naktis, skambutis į duris. 

- Čia policija, įleiskit. 

- Nieko nėra namie. 

- Tai kas čia kalba? 

- Jums pasigirdo. 

- Tai kodėl šviesa dega? 

- Tuoj išjungsim! 

**** 

- Ooo!!! Labas! Dvejus metus nesimatė-

me!!! Kas naujo? 

- Tai va, sulčių nusipirkau. 

**** 

Kalbasi du studentai:  

- Kas šiandien?  

- Trečiadienis.  

- Prašyčiau be detalių, žie-

mos ar vasaros semestras? 

**** 

Psichiatrijos ligoninė. Lauke vaikšto du 

ligoniai, vienas sako: 

– Lipam į medį. 

– Gerai, – atsako kitas. 

Tupi jie medyje, staiga vienas iškrito. 

Kitas klausia: 

– Kaip čia nukri-

tai? 

– Prinokau. 


