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Vasara suvienija žemę, dangų ir žmogų, pristabdo laiką ir dovanoja jo mums,
nuolat skubantiems.
Dovanoja, kad suvoktume: laimė – tai paprastos akimirkos.
Tai liepsnos šokis virš laužo, jonvabaliai naktyje, saulės takas jūroje.
Tai draugų juokas ir gera tyla su artimu žmogumi.
Linkime Jums daug tokių laimingų akimirkų, gerų atostogų! Sugerkite jūrą šviesos ir šilumos, kad visus metus ją
dosniai dalintumėte kitiems.
Redakcija
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Džiaugtis gyvenimu - tai mokytis
gauti už savo pinigus ką nors vertinga ir
suvokti tai.
E.Hemingvėjus

Nuo rugsėjo 1 d.
mokykla pradės
naudoti elektroninį
dienyną TAMO
Mokyklos įsivertinimo
rezultatų pristatymas
Birželio 13 d. mūsų mokykloje vyko
mokyklos įsivertinimo pristatymas. Audito
koordinavimo grupė (I. Ačiutė, K. Barsevičienė, R. Jonikaitė, I. Kesminienė, S. Kiškėnienė, S. Klyčmuradova, A. Kontenienė, A.
Liubeznova, V. Miniotienė, N. Paulikienė,
V. Pikturnienė, N. Steponavičienė) įvertino
penkias mokyklos veiklos sritis:
 mokyklos kultūrą;

ATOSTOGOS
Mokinių atostogos prasideda 2012-06-29.
Į mokyklą grįžtame 2012-09-01.

 ugdymą ir mokymąsi;
 pasiekimus;
 pagalbą mokiniui;
 mokyklos strateginį valdymą.
Įsivertinimo tikslas – išanalizuoti mokyklos veiklos kokybę ir pateikti bendruomenei duomenų analizės rezultatus išskiriant
veiklos privalumus ir trūkumus. Mokyklos
įsivertinime dalyvavo mokytojai, mokiniai,
mokinių tėvai. Atliekant įsivertinimą buvo
laikomasi objektyvumo, kolegialumo, konfidencialumo principų. Darbas vyko sklandžiai, kiekvienas kokybės rodiklis įvertintas

pagal 4 lygius. Įsivertinimo rezultatai leidžia
daryti išvadą, kad dauguma mokyklos veiklos rodiklių yra priskirti 3–čiajam lygiui.
Audito koordinavimo grupės pateikti rezultatai , pristatyti bendruomenei, bus naudojami mokyklos veiklos kokybės kaitai analizuoti, metinei veiklos programai, strateginiam planui rengti bei koreguoti, skleisti
gerosios praktikos pavyzdžius bendradarbiaujant su kitomis švietimo organizacijomis.
Snieguolė Kiškėnienė,
gimnazijos skyriaus vedėja
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PROJEKTAS „Mažeikių politechnikos mokyklos
infrastruktūros plėtra, siekiant užtikrinti kokybišką profesinio mokymo programų vykdymą“
NR. VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-014
2012 metų balandžio 2 dieną buvo pasirašyta projekto „Mažeikių politechnikos
mokyklos infrastruktūros plėtra, siekiant
užtikrinti kokybišką profesinio mokymo
programų vykdymą“ finansavimo ir administravimo sutartis, kurio vertė 600 tūkstančių litų.
Pagrindinis projekto tikslas – gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei
veiklai ir sudaryti sąlygas pedagogams nuolat tobulinti kvalifikaciją – plėtoti profesiniam ir technologiniam mokymui skirtą infrastruktūrą. Projekto uždavinys – modernizuoti mokyklos infrastruktūrą ir įrangą, pritaikant ją suvirintojų, elektrotechnikos ir su
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugomis
susijusių specialistų mokymui. Projektu siekiama ne tik suremontuoti Mažeikių poli-

technikos mokyklai priklausančias patalpas,
bet ir įsigyti materialinę bazę – įrangą ir
priemones.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma
atlikti Mažeikių politechnikos mokyklos
dviejų patalpų (mokomosios virtuvės Viekšnių skyriuje ir suvirinimo dirbtuvių Mažeikių politechnikos mokykloje) esančių dviejuose pastatuose paprastojo remonto darbus,
įsigyti mokymams reikalingą įrangą, mokymo priemones ir baldus. Numatoma įsigyti
elektrotechnikos, suvirinimo ir su maitinimo
paslaugomis susijusi įranga, mokymo priemonės ir baldai tiesiogiai susijusi su asmens,
besimokančio pagal pastarojo sektoriaus
mokymo programas būtiniausiais gebėjimais
darbo rinkoje.

Atnaujinus Mažeikių politechnikos mokyklos materialinę
bazę, mokiniams ir pedagogams bus užtikrintos geresnės
mokymosi bei darbo sąlygos,
Mažeikių rajono darbdaviai
gaus geriau parengtus, aukštos
kvalifikacijos specialistus, o regiono gyventojams bus sudarytos sąlygos mokytis ir kelti
kvalifikaciją.
Sukūrus tinkamą profesinio mokymo
infrastruktūrą Mažeikių rajono savivaldybėje, pagerės profesinio mokymo paslaugų
prieinamumas Mažeikių miesto, Mažeikių
rajono, aplinkinių regionų gyventojams. Bus
sudarytos sąlygos įgyti formalų ir neformalų
profesinį išsilavinimą neišvykstant į kitus
Lietuvos regionus, tuo užtikrinant stabilesnę
Telšių apskrities demografinę situaciją.
Šiuo metu yra vykdomi parengiamieji
darbai, ruošiami įvairūs projekto vykdymo
dokumentai. Projekto įgyvendinimo pabaiga
2013 m. birželio 30 d.
Tatjana Kinčinienė, projekto vadovė

Mokyklos veiklos vertinimas
Grupė mokyklos mokytojų ir mokyklos vadovai dalyvavo mokymuose „Kokybės valdymo principai praktinėje veikloje. BVM
ir ISO 9004 principai mokymo įstaigose. Organizacijos veiklos vertinimas“. Mokymus vedė lektoriai iš Klaipėdos. Dalyviai nagrinėjo
kokybės valdymo principus, vertino mokyklos veiklą, susipažino su teisės aktais. Mokymai tęsis ir kitais mokslo metais.
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Baigiasi Leonardo da Vinci programos
mokinių mobilumo projektas „Profesinio
tobulėjimo galimybės ES šalyse – žingsnis
karjeros link“ Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT0512. Dotacija skirta iš Europos Komisijos
lėšų.
Pagrindinis projekto tikslas - suteikti
galimybę mokiniams patobulinti įgytas profesines žinias, įgūdžius ir kompetencijas
pagal pasirinktą specialybę; susipažinti su
Latvijos, Vokietijos ir Turkijos šalyse esančiomis naujomis technologijomis, darbo
kultūra, keliamais reikalavimais darbuotojams, įvertinant jų profesines kompetencijas
ir patirtį, bei darbo paieškos ir įsidarbinimo
galimybėmis.
Projekte dalyvavo 18 Mažeikių politechnikos mokyklos statybinių, automobilių remonto bei maitinimo ir viešbučių paslaugų
sektorių specialybių baigiamųjų kursų mokinių, pareiškusių norą dalyvauti projekte ir
atrinktų atrankos komisijų posėdžių metu.
Pirma keturių savaičių stažuotė vyko nuo
š.m. kovo 12 d. iki balandžio 7 d. Latvijoje,
Saldus profesinėje vidurinėje mokykloje.
Joje dalyvavo 6 III kurso apdailininko specialybės mokiniai: Antanas Brazdeikis, Tomas Galdikas, Ramūnas Jankauskas, Ovidijus Daugmaudis iš AS-85 grupės ir Gitana
Kazlauskytė ir Tadas Spalvys iš AS-86 grupės.
Į stažuotę Vokietijoje, F+U gGmbH mokymo centre Chemnitze, (nuo 2012-04-26
iki 2012-05-27) vyko 3 Viekšnių skyriaus
agroserviso darbuotojo ir 3 technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybių mokiniai. Tai Juozas Vėlavičius, Tomas Rimkus
ir Marius Kazlauskas iš AD-32 grupės, bei

Marius Jurevičius, Mantas Paulauskas ir
Žygimantas Vanagas iš TP-33 grupės.
Stažuotę Turkijoje, Fethiye turizmo mokymo centre (nuo 2012-04-27 iki 2012-0527), atliko 6 Viekšnių skyriaus maitinimo ir
apgyvendinimo paslaugų teikėjo specialybės
mokiniai. Tai Gintarė Sukurytė, Karolis Survila, Julius Raštikis, Simona Ališauskaitė,
Raimonda Vilimaitė ir Laura Kužminskaitė
iš MA-34 grupės.
Visus mokinius lydėjo ir savaitę prižiūrėjo lydintys mokytojai. Latvijoje – profesijos mokytojas Domininkas Niūniava, Vokietijoje – vokiečių kalbos mokytoja Laima
Raubienė, Turkijoje – projektų vadovė Lidija Pocevičienė. Mokytojai padėjo mokiniams adaptuotis naujoje aplinkoje, susipažino su praktikos atlikimo vietomis, gyvenimo
sąlygomis, dalyvavo kalbinio, kultūrinio
paruošimo metu, buvo pasiryžę padėti visose galimose situacijose.
Stažuočių metu mokiniai
sėmėsi profesinių žinių,
tobulino darbinius įgūdžius
ir kompetencijas pagal pasirinktą specialybę, susipažino
su naujomis technologijomis
ir darbo kultūra Latvijos/
Vokietijos/ Turkijos šalyse.
Mokiniai bendradarbiavo ir
dirbo su kitų šalių žmonėmis, tobulino užsienio kalbą
darbinėje ir kasdienio gyvenimo aplinkoje. Pagal parengtas priimančiųjų organizacijų kultūrines programas
projekto dalyviai lankėsi šių

trijų šalių įžymiose vietose, įmonėse, grožėjosi gamta.
Priimančios organizacijos projekto dalyviams įteikė sertifikatus apie vizitų metu
įvykdytas veiklas ir Europass dokumentus.
Mūsų mokykla, remdamasi šiais dokumentais, išduos pažymėjimus apie sėkmingą
dalyvavimą projekte. Teigiamai įvertinta
stažuotė užsienyje mokiniams bus užskaitoma kaip baigiamosios gamybinės praktikos
dalis.
Leonardo da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, Lietuvoje ją administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis projektas finansuojamas
remiant Europos komisijai. Šis straipsnis
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Lidija Pocevičienė, projektų vadovė

Mokomės Vokietijoje

Mokiniai Latvijoje

Fethiye uoste
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TARPTAUTINIS PRAKTINIS
SEMINARAS – PLENERAS
„VENTOS SVAJONIŲ
ATSPINDYS SKULPTŪROJE“
Kuldygos technologijų ir turizmo profesinė vidurinė mokykla nuo 2012-05-22 iki
2012-05-25 organizavo tarptautinį praktinį
seminarą – plenerą tema „Ventos svajonių
atspindys skulptūroje“. Į šį seminarą – plenerą vyko profesijos mokytojas metodininkas Domininkas Niūniava bei mokiniai Kęstutis Vėlavičius (ST-91 gr.) ir Marius Valantis (ST-10 gr.).
Praktinis seminaras – pleneras vyko
Martino saloje. Jame dalyvavo vienuolika
komandų iš Latvijos ir dvi komandos iš Lietuvos. Pirmąją dieną visi dalyviai buvo supažindinti su darbų saugos taisyklėmis bei
programa. Joje buvo numatyta, kad kiekviena komanda turi burtų keliu išsitraukti medžiagą – rąstą, iš kurios pagal seminaro –
plenero temą droš skulptūrą.
Mūsų mokyklos komanda nutarė išdrožti
krokodilą, nes šis gyvūnas labiausiai atitiko
pateiktą temą. Drožti sekėsi puikiai. Mokiniai ir mokytojas labai daug įdėjo meilės,
skulptūra atrodė natūrali. Papildomai mokiniai dar išdrožė pingviną.
Seminaro - plenero metu buvo užmegzti
draugiški ryšiai, pasidalinta profesine patirtimi, susipažinta su Latvijos kultūra bei tradicijomis. Šiuo pleneru labai domėjosi vie-

tos valdžia ir spauda. Plenero dalyviai buvo
pakviesti į susitikimą su Kuldygos Dūmos
mere, kurio metu pasidalinta mintimis apie
tarptautinių ryšių plėtojimą bei gerosios
patirties sklaidą.
Visas dienas tarp komandos dalyvių vyravo šilta atmosfera. Visos komandos buvo
įvertintos nominacijomis, padėkos raštais,
įteikti sertifikatai bei atminimo dovanėlės.

Mūsų mokyklos komandai buvo įteikti du
padėkos raštai ir paskirta nominacija „Labai
mielas krokodilas Genadijus“.
Tai labai naudingas praktinis seminaras
– pleneras, kuriame galima patobulinti savo
profesines kompetencijas.

VšĮ Kelmės PRC pagal ŠMPF Leonardo
da Vinci programą parengė mobilumo projektą „Pastatų atnaujinimas: naujausių statybos technologijų panaudojimas interjero ir
eksterjero darbuose“ Nr. LLP-LdVVETPRO-2011-LT-0654, į kurį mūsų mokykla buvo pakviesta dalyvauti partnerio
teisėmis. Be mūsų projekte dalyvavo dar
keturi Lietuvos partneriai: VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Kuršėnų
politechnikos mokykla, Tauragės profesinio

rengimo centras bei VšĮ
Kelmės PRC. Visas šias
organizacijas jau ne pirmus
metus sieja gražus ir prasmingas
bendradarbiavimas, susiklausymas ir patikimumas. Teisė projekte
atstovauti mokyklą buvo
suteikta man po įvykusios
projekto dalyvių atrankos.
Pagrindinis projekto tikslas
buvo: įgyti naujų žinių ir
kompetencijų pastatų eksploatacijos, reguliarios techninės būklės patikros ir
priežiūros bei remonto darbuose, daugiau sužinoti
apie į rinką sparčiai patenkančias įvairius
interjero apdailos elementus bei medžiagas,
susipažinti su eksterjero profesionalaus projekto ir darbų sąmatos paruošimu bei pakelti
statybos sektoriaus tiesioginių mobilumo
dalyvių asmenines kvalifikacines žinias,
įgūdžius ir kompetencijas, susipažinti su
Bulgarijos statybinės pakraipos mokyklų
mokymo sistema.
Naudingas ir produktyvus buvo apsilankymas vienoje iš didžiausių Bulgarijos šiau-

rės - rytų statybinių firmų „Komfort“. Jos
vadovas sudarė galimybę apsilankyti jos
pastatytuose bei statomuose objektuose,
tokiuose kaip viešbutyje „Dimet“, „Varnos
Grand MOL“, „Biznio centre“, susipažinti
su ten naudojamomis statybos ir apdailos
technologijomis, kūrybinėmis idėjomis.
Statybinės pakraipos profesijos mokytojo
darbas neatsiejamas nuo aplinkos formavimo principų suvokimo. Todėl pažintis su
specializuotos firmos „Erika KO“ projektais
ir kūrybinėmis idėjomis buvo ne tik džiuginantis akį, bet ir naudinga.
„Siti komfort“ - paskutinė specializuota
firma, kurią aplankėme prieš išvykdami iš
Bulgarijos. Jos darbo kryptis - plastikinių
langų gamyba. Firma yra įgijusi Vokietijos
koncerno „Koemmerling Kunstroff GmbH“
sertifikatą ir yra viena patikimiausių ir kokybiškiausių plastikinių langų gamintoja Varnoje.
Tai nepaprastai naudinga ir nepamirštama
profesinė patirtis, kurią mes, šio projekto
dalyviai, mielai išgyventume dar ir dar kartą.

D. Niūniava,
profesijos mokytojas metodininkas

Vilma Ramanauskienė,
profesijos vyr. mokytoja
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Baudų, tritaškių ir
krepšinio žaidimo 3x3
varžybos

-96 grupės komanda, o treti liko ST-99/PO-100 grupių
mokiniai. Baudų metimo varžybose I vietą iškovojo ST-99
grupės mokinys Rokas Ronkauskis, II vietą – EM-96 grupės mokinys Aurimas Liulys, o trečias liko PO-15 grupės
mokinys Mantas Saltonas. Tritaškių metimo varžybose I
vietą iškovojo EM-96 grupės mokinys Aurimas Liulys, II
Gegužės 15-17 dienomis mokykloje vyko vietą – SED-97 grupės mokinys Giedrius Dobrovolskis, o
baudų, tritaškių metimo ir krepšinio žaidimo 3x3 varžybos. trečią – ER-14 grupės mokinys Andrius Martinkus.
Varžybas organizavo kūno kultūros mokytojos Diana Rusienė ir Irma Kerienė. Renginyje dalyvavo pirmo ir antro kurI. Kerienė, D. Rusienė, kūno kultūros mokytojos
so grupių mokinių komandos. Krepšinio žaidimo 3x3 varžybose I vietą iškovojo EM-7 grupės komanda, II vietą – EM

Gegužės 23 d. mūsų mokyklos futbolo komanda buvo išvykusi į
Šiaulių PRC statybos ir mechanikos skyrių dalyvauti Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių futbolo finalinėse
varžybose. Varžėsi 4 komandos. Mūsų mokyklos komanda iškovojo pirmąją vietą. Žaidėme trejas rungtynes ir visas laimėjome: su
Kuršėnų komanda rezultatu 3:0, su Radviliškio komanda - 5:0, su

Šiaulių komanda - 2:0. Patikimai mūsų vartus
saugojo M. Vilkelis,
kuris nepraleido nė
vieno įvarčio.
Džiaugiamės regione
iškovota pirmąja vieta.
Birželio 8 d. mūsų komanda vyks į
respublikines profesinio mokymo
įstaigų mokinių futbolo finalines varžybas. Tikime, kad fortūna ir ten lydės
mūsų komandą.

Birželio 8 d. mūsų mokyklos
futbolo komanda buvo išvykusi į
Panevėžio futbolo akademijos stadioną dalyvauti Lietuvos profesinio
mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynių futbolo 7x7
finalinėse
varžybose. Tarp savęs varžėsi 6 komandos. Mūsų mokyklos komanda iškovojo ketvirtąją vietą. su Kėdainių komanda (rezultatas 7:4), su Kauno komanda
Pogrupyje likome antri, todėl varžėmės dėl trečios vietos. Deja, šį (rezultatas 1:1), su Marijampolės komanda (rezultatas 3:1).
kartą sėkmė nuo mūsų nusisuko. Iš viso žaidėme trejas rungtynes:
Džiaugiamės respublikoje iškovota ketvirta vieta.

Gegužės 30 d. mokykloje vyko masinis bėgimas, skirtas Pasaulinei nerūkymo dienai paminėti.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Stasė Čupkovienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Roma
Žukauskienė pasveikino bėgikus ir
palinkėjo sėkmės.
Bėgime dalyvavo 34 mokiniai iš įvairių grupių. Tarp merginų
greičiausia buvo Monika Vitkevičiūtė (AP-12 gr.), antra – Diana
Valytė (AP-12 gr.), trečia – Gintarė Bielskytė (AP-1 gr.).
Tarp vaikinų greičiausiai distanciją įveikė Rokas Ronkauskis
(ST-99 gr.), antras – Ivaras Lauraitis (AP-1 gr.), trečias – Leonas
Laurinaitis (ST-99 gr.).
Po bėgimo sveikatos priežiūros specialistė Roma Žukauskienė
surengė viktoriną.
Nugalėtojai buvo apdovanoti padėkos raštais ir pietumis mokyklos valgykloje.
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Joniškio žemės ūkio mokykloje gegužės
17-18 dienomis vyko tarptautinis mokinių
profesinio
meistriškumo
konkursas
„Jaunasis apdailininkas–2012“. Jame varžėsi mūsų mokyklos, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos, Kėdainių profesinio
rengimo centro, Latvijos Liepojos valstybinio technikumo, Limbažu profesinės vidurinės mokyklos, Jelgavos amatų vidurinės
mokyklos, Apguldes profesinės mokyklos
būsimųjų apdailininkų komandos. Konkurso
dalyviams teko atlikti užduotis: du mokiniai
turėjo dekoratyviniu tinku per kelias valandas ištinkuoti Žemės ūkio mokyklos bendrabučio koridoriaus ketvirtojo aukšto sienas, o
vienas – anksčiau tokiu pat būdu nutinkuotas sienas nudažyti.
Mūsų mokyklos komandą sudarė 3 nariai: A-2 grupės mokinys Gintaras Vizgau-

dis, AS-95 grupės mokiniai Modestas Tamašuitis ir Justas Prialgauskas. Į konkursą
mokinius lydėjo profesijos mokytojos Vilma
Šiaulienė ir Angelė Kontenienė.
Ir mokiniams, ir mokytojams pirmąją
konkurso dieną buvo surengtos įsimintinos
pažintinės kelionės į Joniškio krepšinio
muziejų bei kitus lankytinus objektus. Antrąją konkurso dieną mokiniai atliko užduotis. Profesijos mokytojai mokiniams konkurso metu negalėjo padėti, nes jiems buvo
surengta pažintinė kelionė į Pakruojo dvarą.
Konkurso dalyvių darbus vertino komisija, sudaryta iš Joniškyje dirbančių statybos
verslo atstovų.
„Laimėjome visi, o ypač mūsų mokykla,
nes jūsų darbas liko trečiajame ir ketvirtajame bendrabučio aukštuose“, – įteikdamas
konkurso nugalėtojams įvairias dovanas ir

padėkas kalbėjo Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius L. Jonaitis. Jis taip pat
pasidžiaugė, kad šį konkursą rėmė UAB
„Grebėstas“, „Joniškio spedicija“, „Joniškio
mechanizacija“, „Biržų žemtiekimas“. Komisijos pirmininkė L. Marcikonienė, apibendrindama mokinių darbą, taip pat pažymėjo, jog jaunimas neatsilieka nuo profesionalų. „Realioje statyboje kai kada galima
pamatyti žymiai prastesnį vaizdą nei konkurse“, – pastebėjo ji. Jaunimui ji linkėjo
susirasti gerą darbą ir sėkmingai įsilieti į
statybų verslą.
Iš konkurso mūsų mokyklos komandos
nariai grįžo įgiję naujos patirties ir susipažinę su Joniškio kraštu.

Kovo 20 d. startavęs projektas „Žemė
mūsų rankose. Prisidėti galime kiekvienas“,
skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti,
tęsiasi. Gegužės 24 dieną mokiniai kartu su
mokytojomis S. Kiškėniene ir S. Kuzmickyte vyko į pažintinę išvyką - Kamanų valstybinį gamtinį rezervatą. Kamanos – tai šiauriniame Lietuvos pakraštyje apsupta miškų
plytinti pelkė. Tenykščių žemaičių tarme jos
vardas reiškia šlapią, klampią, sunkiai praeinamą vietą. Tai viena seniausių Europos
aukštapelkių, išsiskirianti unikaliu reljefu,
klampynių ir ežerokšnių gausa. Čia plyti dar
ledynmetį menantis didžiausias pelkės vandens telkinys – 6 ha ploto Kamanų senežeris, kuriam gali būti apie dvylika tūkstančių
metų. Kamanų rezervate aptikta 45 saugomų
rūšių augalų ir 102 saugomų rūšių gyvūnų.
Taip pat čia nuolat vyksta gamtos moksliniai tyrimai ir stebėjimai, kaupiama informacija apie gamtinės aplinkos būklę ir pokyčius. Rezervato plotas yra daugiau nei
3900 ha, apie pusę jo užima pelkė. Čia draudžiama bet kokia ūkinė veikla, išskyrus priemones, reikalingas pažeistoms buveinėms
atkurti ir palaikyti.
Vienas iš rezervato tikslų – vykdyti ekologinį švietimą, propaguoti gamtos paveldo
kompleksus ir objektus. Tam skirta moderni
ekspozicija, į kurią pirmiausia mus ir pakvietė rezervato vyriausioji biologė Sigita
Sprinaitytė. Čia pateikiama rezervato istorija, Kamanų aukštapelkės raida, pelkių reikšmė ir biologinė įvairovė. Spalvinguose temi-

niuose stenduose įkomponuota video medžiaga apie „slapukus“ pelkės gyventojus, o
interaktyvūs monitoriai siūlo patirti virtualios kelionės gamtoje džiaugsmą. Taip pat
žiūrėjome G. Aleknos sukurtą pažintinį filmą apie rezervato augalijos ir gyvūnijos
įvairovę „Kamanų rezervatas“.
Vėliau, lydimi gido, keliavome Kamanų
mokomuoju-pažintiniu taku (jo ilgis 3,6
km), grožėjomės žmogaus rankų nepaliestos
gamtos vaizdais, susipažinome su mišraus
miško, pievos bei pelkės ekosistemomis, ten
augančiais augalais. Kamanų rezervate užregistruotos net 3652 augalų, grybų ir gyvūnų

rūšys! Drėgmėje gausu maisto medžiagų,
todėl jie gali puikiai išgyventi. Vien grybų
čia daugiau nei 200 rūšių. Tačiau nei grybauti, nei uogauti Kamanose negalima.
Žmonės turi netrikdyti gamtos ramybės, kad
neišnyktų retos augalijos ir gyvūnijos rūšys.
Stebėdami šio gamtos kampelio savitą
gyvenimą patyrėme daug įspūdžių, įgijome
žinių apie retus augalus ir pelkių gyventojus.

Vilma Šiaulienė, Angelė Kontenienė,
profesijos mokytojos

Snieguolė Kiškėnienė, geografijos mokytoja
Svetlana Kuzmickytė, civilinės saugos mokytoja
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Mokyklos turistai
Anykščiuose
Anykščių rajone šalia Jaros ir Šventosios upės santakos vyko turistinissportinis renginys „Anykštietiškas triatlonas“. Dviračių mėgėjai galėjo rinktis
dviračių trasą, vandens turizmo mėgėjai
– baidarių trasą, o ištvermingesni ar
ieškantys kuo įvairesnių įspūdžių – ilgesnes ir kombinuotas trasas.
Elito grupės dalyviai turėjo įveikti
apie 7 km bėgdami, 17 km baidarėmis,
60 km dviračiu, buvo kelios perkėlos ir
sudėtingesnės užduotys. Mėgėjų varžybų dalyviai apie 5 km bėgo, 13 km plaukė baidarėmis, 35 km važiavo dviračiu ir
atliko papildomas užduotis. Tokios rung-

Gegužės 31 dieną Mažeikių politechnikos mokykloje vyko tradicinis renginys
„Geriausieji - 2012”, kurio metu buvo apdovanoti ir pagerbti šauniausieji mokyklos
mokiniai.
Renginys prasidėjo Olimpinės ugnies
įžiebimu. Ją įžiebė Prometėjas (Laurynas
Mažonas ST-91 gr.) ir mokyklos direktorė
Vida Lumpickienė. Ji pasveikino visus susirinkusius į šventę. Taip pat sveikinimo žodį

tys mūsų jauniesiems turistams dar per
sudėtingos, tačiau jau tarptautinėmis
tapusiose turistinėse varžybose baidarių
trasoje dalyvavo ir Mažeikių politechnikos mokyklos turistų klubo nariai Mantas Dovydauskas iš SED-98 grupės ir
Vidas Lapkus iš Viekšnių skyriaus TP-43
grupės.
Kaip visada, mūsų baidarininkai buvo
nenugalimi ir iškovojo pirmąją vietą. Ją
užėmė mūsų mokyklos turistas Vidas
Lapkus bei jo brolis Sigitas Lapkus. Labai nedaug iki prizinės vietos trūko ir
kitam baidarininkų ekipažui, kuriame
dalyvavo kitas mūsų mokyklos turistas
Mantas Dovydauskas.
Į varžybų trasą sportininkus išleisdavo bei pavargusių su ant laužo virta koše laukdavo palaikymo komanda. Tad

ne tik sportavome, bet ir gerai praleidome laiką nuostabioje gamtoje, dalyvavome vaistažolių rinkimo bei jų atpažinimo
konkurse. Beje, mažeikiškiai ir čia užėmėme antrąją ir trečiąją vietas.
Vakare varžybų dalyvius linksmino
įvairūs meno kolektyvai, muzikos grupės, vyko smagi diskoteka. Visi triatlono
dalyviai mėgavosi maloniomis rėmėjų
dovanomis: 100 proc. nuolaida vasaros
rogučių pramogai ant Kalitos kalno, 100
proc. nuolaida Anykščių rajono muziejų
bilietams, nuolaidomis pietums bei įvairioms kitokioms pramogoms. Deja, kelias iki Mažeikių ilgokas, todėl visko aplankyti nespėjome.

tarė direktorės
pavaduotoja
ugdymui Stasė
Čupkovienė. AP
-12 grupės mokinė Lina Stončiūtė visus pasveikino savo
kūrybos darbu-piešiniu „Istorija ant smėlio“.
Šiemet buvo pasiūlyta ir naujų nominacijų:
išrinktas Metų fizikas - EM-96 grupės mokinys Tomas Vanagas, Metų sportininkas - AS
-95 grupės mokinys Mantas Vilkelis bei
Metų statybininkas - AS-95 grupės mokinys
Modestas Tamošuitis.

Renginio metu buvo apdovanoti geriausiai besimokantys ir geriausiai mokyklą lankantys mokiniai.
Mokyklos direktorė taip pat padėkojo
atvykusiems į renginį mokinių tėveliams,
pasidžiaugė, kad jie įskiepijo savo vaikams
meilę darbui, pareigos ir atsakomybės jausmą, tikslo siekimą.
Renginio pabaigoje visų laukė Mažeikių
moksleivių
namų
teatro
studijos
„Atžalynas“ (vadovė Daiva Jaškulienė)
spektaklis „Ak, tie rojaus obuoliukai“.

Stasė Čupkovienė,
mokyklos turistų klubo vadovė

Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius
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JAUNŲJŲ VERSLININKŲ BŪRELIS LANKĖSI
AB „SWEDBANK“ MAŽEIKIŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO
SKYRIUJE
Gegužės 8 d. Jaunųjų verslininkų būrelio nariai lankėsi AB
„Swedbank“ Mažeikių klientų aptarnavimo skyriuje pagal profesinės savanorystės projektą „Banko klientų konsultanto darbo diena“.
Mokinius pasitiko ir susitikimą vedė banko konsultantė Žaneta
Paulauskaitė. Ji supažindino su AB „Swedbank“ banko istorija,
banko teikiamomis paslaugomis ir finansiniais sprendimais,
„Auksine paslauga“, jaunimo programa Zoom bei Senjorų finansų
akademija, parodė Mažeikių klientų aptarnavimo skyriaus patalpas.
Susitikime dalyvavo ir banko klientų aptarnavimo centro valdytoja Aida Stankevičienė, kuri mokiniams papasakojo apie vadovo
asmenines savybes, pasidalino įspūdžiais iš savo darbo patirties.
Erika Pusvaškė, ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja

vos. Varžybose aktyviai dalyvavo Mažeikių politechnikos
mokyklos turistų klubo nariai. Prie jų gana gausiai prisijungė Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namų
auklėtiniai. Nuošalyje neliko ir Mažeikių turistų klubo
aktyvistai.
Jauniesiems baidarininkams šios varžybos nebuvo lengvos, nes sekmadienį oras nelepino - prieš pietus pradėjo
lyti. Todėl trasa buvo gana sudėtinga. Sunkiau sekėsi mažai patyrusiems sportininkams, srovės verpetuose nesuvaldžius baidarių, jos apsiversdavo. Kai kam maudynių lediniame vandenyje išvengti pavyko, tačiau į baidarę patekdavo vandens ir jau trasos įveikti nebepavykdavo. Kai
kam net ir irklai lūžo. Tačiau dalyvių nuotaikos tai nesugadino.
Šiais metais vyresnieji turistai nusprendė patys nesivaržyti, o leisti jėgas išbandyti jauniesiems baidarių mėgėjams.
Jaunimo jėgos buvo apylygės. Prizines vietas iškovojo
Mažeikių politechnikos mokyklos jaunieji baidarininkai:
Mažeikių turistų klubas organizavo jau tradicija tapusias baida- Ernesta Stelmokaitė, Linas Liatukas, Mantas Dovidauskas, Vidas
rių slalomo varžybas, kurios vyksta kiekvienais metais pavasarį. Lapkus.
Šiemet baidarių mėgėjai savo jėgas bandė Ventos upėje prie LeckaS. Čupkovienė, turistų klubo vadovė

Mokytoja grąžina Petriukui jo namų darbų
sasiuvinį ir sako:
- Pasakyk sąžiningai, ar tavo tėvui kas nors
padeda?
***
Ateina Petriukas į mokyklą. Mokytoja klausia:
- Petriuk, kiek bus 2 kart 2?
Petriukas atsako:

- 53 milijonai.
- Ne, Petriuk, - sako mokytoja.
- Tada antradienis.
- Ne, Petriuk, turi paskutinį šansą pasakyti
teisingai.
- Gerai, tada 4.
- Iš kur tu žinai? - klausia mokytoja. - Mes
dar to nesimokėm.
- Ai, tai yra labai paprasta, - atsakė Petriukas. - Iš 53 milijonų atėmiau antradienį ir
gavau keturis.

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 226  el. paštas:
zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt

***
Mokytoja susipažįsta su vaikais:
- Aš Jonukas. Mano mama lietuvė, tėtis taip
pat, reiškia aš tikras lietuvis.
- Gerai, šaunuolis. O kaip tu? - klausia mokytoja vienos mergaitės.
- Aš Sara. Mano tėtis ir mama žydai, bet aš
gimiau Lietuvoje, todėl aš taip pat lietuvė.
Staiga įsikiša Petriukas:
- Kažkokia nesąmonė. Aš gimiau garaže, tai
gal tai reiškia, kad aš koks Zaparožietis?

Redaktorė Vida Lumpickienė – 226
Kalbos redaktorė Marijona Timinskienė – 270
Maketavo Dangiras Gurauskas – 236
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239

Kiek galėsi, tiek mokėsi!

