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AK, TA GĖLYTĖ 
 

Yra net kelios Kovo 8-osios kilmės ir 

prasmės versijos. Remiantis rašytiniais šal-

tiniais, tam tirą dieną Graikijoje moterys 

reikalaudavo ypatingo savo vyrų dėmesio, 

ir netgi karai tą dieną turėdavo būti nutrau-

kiami, kad kariai galėtų pabūti su savo mo-

terimis. Galima sakyti, kad pirminė šios 

dienos prasmė – dėmesys moterims. Tačiau 

šiuolaikinė Tarptautinės moters dienos idė-

ja kilo XIX-XX amžių sandūroje, ir pir-

miausia – ne dėl lygių teisių, o dėl žmoniš-

kų darbo sąlygų. Vienas iš tokių protestų 

vyko 1857 m. kovo 8 d. Niujorko tekstilės 

fabrike, kur moterys protestavo prieš ypač 

prastas darbo sąlygas ir mažus atlyginimus. 

Viskas baigėsi susirėmimais su policija. Šią 

dieną protestai vyko ir vėlesniais metais, 

vienas didesnių – 1908-aisiais, kai 15 tūkst. 

moterų žygiavo Niujorko gatvėmis, reika-

laudamos sutrumpintos dar-

bo dienos, didesnio darbo 

užmokesčio ir rinkimų teisės. Kitų metų 

vasario 28 dieną JAV buvo švenčiama pir-

moji Tarptautinė moters diena. Dabartinė 

Moters diena pradėta švęsti po to, kai 1910-

ųjų kovo 8 dieną Kopenhagoje vykusioje 

tarptautinėje moterų konferencijoje aktyvi 

moterų teisių gynėja Klara Cetkin pasiūlė 

kasmet vieną dieną skirti dėmesio moters 

kovai už laisvę ir lygias teises. 

 1990 m. kovo 11 d. atkurta Lietuvos Respublika. 

 Parlamentarai priėmė Lietuvos valstybės tęstinumo juridinį aktą. 

 Lietuvos Vyriausybė ir gyventojai tikėjosi politinės JAV bei kitų di-

džiųjų Vakarų valstybių paramos, bet jos atsisakė taikyti sankcijas SSRS, 

neskubėjo pripažinti Lietuvos. 

 Netrukus SSRS pradėjo prieš Lietuvą ekonominę blokadą. 

 Pirmosios valstybės, kurios pripažino Lietuvos nepriklausomybę, bu-

vo: Islandija – 1991 m. vasario 11 d., Latvija – 1991 m. rugpjūčio 23 d., 

Danija, Norvegija, Vengrija – 1991 m. rugpjūčio 24 d., Prancūzija, Argen-

tina – 1991 m. rugpjūčio 25 d., Kanada, Austrija, Bulgarija – 1991 m. 

rugpjūčio 26 d. 

 1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuva priimta į JTO. 

 2004 m. Lietuva priimta į Europos Sąjungą. 

 2004 m. Lietuva priimta į NATO. 

 

 

 

Pasaulinė Žemės diena minima kovo 20-21 

d., pavasario lygiadienio metu. 

Pasaulinę Žemės dieną Jungtinės Tautos 

oficialiai paskelbė 1971 m. Žemės dienai buvo 

pasirinktas pavasario lygiadienis – laikas, kai 

dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuo-

se Žemės rutulio taškuose. Lietuvai atgavus 

Nepriklausomybę, Žemės dienos iniciatorius 

John McConnell kreipėsi į mūsų tautą, raginda-

mas tapti Žemės globėjais, o pavasario ekvinok-

ciją, kuri skirtingose planetos vietose yra kovo 

20-21  d., minėti kaip Pasaulinę Žemės dieną. 

Atsiliepdamas į šį kreipimąsi, Lietuvos Res-

publikos Atkuriamasis Seimas (tuometė Lietu-

vos Respublikos Aukščiausioji Taryba) 1992 m. 

oficialiai įteisino Žemės dieną ir Lietuvoje. 

Pavasario lygiadienis – tai saulės grįžimo 

šventė. Nuo šiol diena vis ilgėja, o naktis trum-

pėja. 
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Kovo 2 dieną trečio kurso mokiniai 

šventė Paskutinio skambučio šventę.  

12  valandą papuoštose klasėse prasidėjo 

paskutinės pamokos, kurias vedė grupių 

auklėtojai.   

Vėliau visi buvo pakviesti į mokyklos 

aktų salę - laivą, plaukiantį į ateitį.  Šventės 

metu trečiakursiai galėjo „pamatyti“ savo 

ateitį, kurioje galima tapti ir Seimo nariu, ir 

profesoriumi, ir ledų pardavėju, mama ir 

tėčiu..., priminta, kad visų laukia senatvė. 

Renginio pradžioje direktoriaus pava-

duotojas praktiniam mokymui R. Pocevičius 

buvo paprašytas pasakyti, kiek šiais metais į 

„ateities krantą“ išleidžiama trečiakursių.  

„Laivo kapitonas“, mokyklos direktorė, 

visiems trečiakursiams palinkėjo sėkmės 

žengiant naują gyvenimo žingsnį. Būsimuo-

sius absolventus pasveikino UAB 

„Mažeikių Varduva“ generalinė direktorė 

Gražina Bartkevičienė ir apdovanojo geriau-

sius mokinius: Kneitą Evaldą (ST-91 gr.) ir 

Keršytę Vaidą (PO-92 gr.) - dovanėlėmis. 

Mokytojų vardu sveikino lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė M. Timinskienė.  

Salėje pasirodžiusi „ledų pardavėja“  

siūlė pirkti ledų, bet, nesulaukusi pirkėjų, 

labai nuliūdo, pradėjo pasakoti, kad prieš 

dešimt metų prekyba buvusi žymiai geresnė 

ir vaikų buvę daugiau, o dabar belikę tik 

suaugę žmonės. Tad visus pavaišino ledais.  

Baigiamųjų grupių atstovai ant ateities 

kranto medžio pakabino varpus.  

Grupių auklėtojai į tolimesnį gyvenimo 

krantą palydėjo pačių sukurta ir atlikta dai-

na, o mokyklos šokių kolektyvas „Dont 

Stop“ – šokiu.         

Būsimieji absolventai, prieš atversdami 

naują gyvenimo puslapį, tradiciškai  perdavė 

savo testamentą ir palinkėjimus antrakur-

siams. 

Paskutinio skambučio šventė baigėsi 

visų atliekama bendra daina.  

Dėkojame rėmėjams: UAB „Ingman 

ledai“ ir UAB „Mažeikių Varduva“ .  

                                                                           

Vaidas Andrijaitis,   

popamokinės veiklos organizatorius  

Vasario 21 

d. mokyk-

loje vyko 

bandoma-

sis anglų 

kalbos 

egzaminas. 

Iš viso jį 

laikė 24 

antro kurso 

mokiniai. 

Mokiniai 

turėjo galimybę pasitikrinti savo anglų kal-

bos žinias. 

Bandomojo egzamino užduotys buvo 

pateiktos iš Nacionalinio egzaminų centro. 

Užduotis sudarė klausymo, skaitymo, gra-

matikos bei rašymo dalys. Maksimali taškų 

suma – 121 taškas. 

Bandomojo egzamino rezultatai nedžiu-

gino. Tik trys mokiniai atliko daugiau nei 

60% užduočių teisingai. Keturi mokiniai 

atliko beveik 50% užduočių teisingai. Ir tik 

aštuoni mokiniai viršijo 40% teisingai atlik-

tų užduočių ribą. Devyni mokiniai nesurin-

ko minimalios taškų sumos - 45 taškų. 

Išanalizavę darbus matome, kad moki-

niams sunkiausiai sekėsi atlikti klausymo 

bei rašto darbų užduotis. Mokiniai nesugeba 

sukoncentruoti dėmesio klausymo užduo-

tims. Nesupratę sakinio ar frazės pradeda 

blaškytis, trukdo sau ir kitiems. Rašto už-

duotis sudaryta iš dviejų dalių, tai – laiškas 

draugui ir rašinys-straipsnis. Mokiniams 

sudėtinga nuosekliai dėstyti mintis, neprisi-

mena ir nevartoja jungiamųjų frazių, išraiš-

kingų nekasdienės kalbos žodžių bei žodžių 

junginių. Daro nemažai gramatikos bei ra-

šybos klaidų. 

Pamatę savo rezultatus, mokiniai atsa-

kingiau rinkosi anglų kalbos egzaminą,- 

vienas iš mokinių persigalvojo ir nusprendė 

nelaikyti anglų kalbos valstybinio egzami-

no. Kiti mokiniai susipažino su mokytojų 

pastabomis ir stengsis atsakingai ruoštis 

egzaminui. 

L. Vėliūtė-Balzerienė,  

anglų kalbos vyr. mokytoja 
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Mokykloje prasideda  

brandos  egzaminai  
 

Nuo kovo 8 dienos mūsų mokyklos  abi-

turientams, II kursų dvyliktokams,  praside-

da egzaminų metas. Pasirinkusieji pradės 

ruoštis technologijų mokykliniam brandos 

egzaminui. Mokiniai jį privalės išlaikyti iki 

gegužės 29 d. Technologijų mokyklinis 

brandos egzaminas – procesas, kurio metu 

mokinys rengia egzamino baigiamojo darbo 

aprašą, sukuria ir pagamina produktą ir jį 

pristato. Tai populiariausias pasirenkamasis 

egzaminas mūsų mokykloje. Šiemet jį rinko-

si 114 mokinių.  

 Šiais metais, kaip ir pernai,  brandos 

atestatui gauti mokiniai privalės išlaikyti du 

brandos egzaminus: vienas iš jų privalomas 

lietuvių kalbos (mokyklinis arba valstybi-

nis), kitą egzaminą mokinys galėjo pasirink-

ti iš valstybinių matematikos, istorijos, bio-

logijos, chemijos, fizikos, informacinių te-

chnologijų, užsienio kalbų, geografijos arba 

mokyklinių: dailės ir technologijų egzami-

nų. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti 

ne daugiau kaip 6 egzaminus. Primenu, kad 

stojantys į universitetą ir norintys patekti į 

valstybės finansuojamą vietą,  turi būti išlai-

kę tris valstybinius brandos egzaminus arba 

du valstybinius brandos egzaminus ir baigia-

mąjį kvalifikacijos egzaminą. Stojant į kole-

giją, būtina išlaikyti du valstybinius brandos 

egzaminus arba vieną valstybinį brandos 

egzaminą ir baigiamąjį kvalifikacijos egza-

miną. 

 Mūsų mokykloje 2012 metais brandos 

egzaminus laikys 122 mokiniai ir 6 buvę 

mokiniai. Lietuvių kalbos mokyklinį egza-

miną pasirinko 123 kandidatai, o valstybinį 

– 3 mokiniai. Technologijų mokyklinį egza-

miną rinkosi net 114 mokinių. Valstybinius 

egzaminus rinkosi 95 kandidatai. Kaip ir 

pernai, populiariausi iš pasirenkamųjų vals-

tybinių egzaminų  yra matematika  (jį pasi-

rinko 23 kandidatai), anglų kalbos  (22 mo-

kiniai) ir istorijos (19 mokinių). Šiemet, 

skirtingai nei pernai, 12 mokinių  rinkosi 

informacinių technologijų valstybinį egza-

miną. Dar 11 kandidatų ruošiasi laikyti ge-

ografijos, 3 rusų kalbos  ir 2 fizikos valsty-

binius egzaminus. Beveik pusė mokinių  

pasirinko tik du egzaminus, 41 mokinys 

rinkosi tris egzaminus, 17 - keturis ir 2 mo-

kiniai -  penkis egzaminus. 

Pagrindinė brandos egzaminų sesija pra-

sidės gegužės 19 dieną anglų kalbos egzami-

nu ir baigsis birželio 18 dieną. Po jos, birže-

lio 19 – liepos 9 dienomis, bus vykdoma 

pakartotinė sesija. Primenu, kad brandos 

egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko: 

kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos daly-

ko brandos egzaminas  buvo atidėtas; susir-

gęs pagrindinės sesijos metu mokinys ir 

buvęs mokinys, gavę Nacionalinio egzami-

nų centro direktoriaus leidimą vietoj atidėto 

valstybinio lietuvių kalbos  brandos egzami-

no laikyti to dalyko mokyklinį brandos eg-

zaminą; mokinys ir buvęs mokinys, gavę 

nepatenkinamą lietuvių kalbos brandos eg-

zamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu, 

laiko mokyklinį to dalyko brandos egzami-

ną. 

 Prieš pagrindinę egzaminų sesiją vyks 

įskaitos. Pirmoji, kompiuterinio raštingumo, 

vyks kovo 30 dieną. Išlaikiusiems įskaitą 

Nacionalinis egzaminų centras išduoda pa-

žymėjimą. Balandžio 2 – 6 dienomis  mo-

kykloje vyks  kalbų įskaitos. Lietuvių kalbos 

įskaitą privalo laikyti visi laikantys brandos 

egzaminus mokiniai, rusų ir anglų – pasirin-

kę tų dalykų egzaminus. Neišlaikiusiems 

įskaitos, tais metais neleidžiama laikyti ati-

tinkamų brandos egzaminų. 

 

Stasė Čupkovienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Vasario 16-oji – išskirtinė šventė Lietuvai. Valstybės atkūrimo 

diena įkūnija mūsų tėvų ir senelių Tėvynės laisvės, teisingumo ir 

šviesaus gyvenimo siekius.  

Mažeikių politechnikos mokykloje įvyko Vasario 16-osios pa-

minėjimo renginys. Mokyklos pedagogai, mokiniai, rankose laiky-

dami valstybinę atributiką, rinkosi mokyklos kieme. Renginys pra-

dėtas Valstybės Himnu, apie šios datos svarbą ir meilę Lietuvai kal-

bėjo istorijos mokytoja Silva Bulauskienė. Skambant muzikai, mo-

kiniai, susikabinę rankomis, apjuosė mokyklą, taip išreikšdami savo 

meilę Lietuvai ir parodydami, kad Vasario-16-osios idealų vardan 

privalo kantriai ir nuosekliai mokytis ir dirbti. 

Spalvinga atributika buvo papuoštas mokyklos kiemas. 

 

Marijona Timinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 
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Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

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

Suvirintojų savaitė 

Vasario mėnesio 20-24 dienomis Mažei-

kių politechnikos mokykloje vyko suvirinto-

jų specialybės antro ir trečio kurso mokinių 

darbų paroda. Pagrindiniai parodos dalyviai 

buvo SED-89 ir SED-90 grupių mokiniai,  

kuriems  vadovavo  profesijos mokytojai 

Antanas Kupstys ir Bronius Kontenis. Paro-

doje  taip pat dalyvavo SED-97 grupė,  ku-

riai vadovavo profesijos mokytojas Vincas 

Kirvelaitis. Darbų parodą  apipavidalinti ir 

darbus išdėstyti padėjo dailės darbų mokyto-

ja Asta Perminienė. 

Vasario 23 dieną vyko suvirintojų profe-

sinio meistriškumo konkursas, kuriame da-

lyvavo suvirintojų specialybės antro ir trečio 

kurso mokiniai. 

Konkurso tikslai - įgytas teorines žinias 

pritaikyti praktiniame darbe bei išaiškinti 

geriausią suvirintoją. 

Konkurse dalyvavo SED-97 grupės mo-

kiniai Romanas Gedraitis, Žygimantas Ged-

raitis ir Remigijus Veselis, SED-98 gr. - 

Egidijus Augustinas, Mantas Dovidauskas ir 

Karolis Kibelkis,  SED-89 gr. - Lukas Gri-

gaitis, Laurynas  Ilskis  ir Aurimas Šaulys, 

SED-90 gr. - Robertas Vynautas. 

Konkursą rengė profesijos  mokytojai 

Vincas Kirvelaitis, Bronius Kontenis, Anta-

nas Kupstys, Rimantas Pocevičius. 

Suvedus teorinės ir praktinės dalies re-

zultatus, pirma komandinė vieta atiteko SED

-97 gr., antra-SED-89 gr., trečia-SED-98 gr. 

SED-97 gr. mokiniai Romanas Gedraitis 

ir  Žygimantas Gedraitis laimėjo 1-2 vietas, 

o SED-89 gr. mokinys Aurimas Šaulys 3 

vietą. 

 

Vincas Kirvelaitis, profesijos mokytojas 

Tarpgrupinės krepšinio varžybos 
 

Vasario 23 d. baigėsi tarpgrupinės vaikinų krepši-

nio varžybos. Varžybas organizavo kūno kultūros vyr. 

mokytoja Diana Rusienė ir kūno kultūros mokytoja 

metodininkė Irma Kerienė. Renginyje dalyvavo visų 

kursų grupių mokinių komandos.  

Norą jose dalyvauti pareiškė mokiniai iš septynio-

likos grupių: AS-5, AS-6, EM-7,SED-8, SED-9, ST-

10/PO-11, ER14, PO-15, AS-86, EM-87, EM-88, ST-

91, AS-95, EM-96, SED-97. Sužaistos 32 rungtynės, 

kurių metu išaiškintos stipriausios mokyklos koman-

dos. I-ją vietą iškovojo EM-7 grupės komanda, II-ją 

vietą – AS-95 grupės komanda, o treti liko ST-91 gru-

pės mokiniai. 

 

Diana Rusienė, kūno kultūros vyr. mokytoja 

 Irma Kerienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė  


