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SKAMBIOJI KALBA
Tau, vaikuti, dovanoju
Skambią skambią kalbą.
Lyg varpeliai,
Lyg žvangučiai
Jos žodeliai skamba.
Tau, vaikuti, dovanoju
Švelnią švelnią šneką.
Taip, kaip Nemunas,
Šešupė
Ja visi čia šneka.

Tau, vaikuti, dovanoju
Žodį šimtaaidį.
Su daina
Skambiausi žodžiai
Lig širdies nuaidi.
Tau, vaikuti, dovanoju
Ir brangiausią žodį:
L I E T U V A!
Širdim ir lūpom
Nepaliauk kartoti.

Sausio 22 d. mokykloje lankėsi Seimo narys
Kęstutis Bartkevičius, jo padėjėjai-sekretoriai Česlovas Čyžas ir Mantas Badaukis, Mažeikių rajono
savivaldybės vicemerė Sigutė Bernotienė. Susitikime dalyvavo mokyklos direktorė Vida Lumpickienė, praktinio mokymo vadovas Rimantas Pocevičius, gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė. Svečiai domėjosi mokyklos problemomis.
Pirmiausia buvo kalbėtasi apie mokyklos renovaciją - apie mokyklos pateiktą paraišką pagal Klimato
kaitos specialiąją programą - mokykla šią paraišką
pateikė
pernai
rugpjūčio
mėnesį.
Seimo narį domino mokyklos materialinė bazė:
stadiono renovacija, kompiuterių naujumas, kabinetų, gamybinio mokymo dirbtuvių, bendrabučių
būklė, mokinių maitinimas.
Po nuoširdaus ir konstruktyvaus pokalbio svečiai ir mokyklos vadovai lankėsi kabinetuose, laboratorijose, dirbtuvėse, bendravo su mokiniais ir
mokytojais.

A. Matutis

Meilė – nelyginant medis: ji išauga pati,
giliai suleidžia šaknis į mūsų būtybę ir
neretai žaliuoja ir žydi net mūsų širdies
griuvėsiuose.
V. Hugo
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bingais, skatina kūrybines idėjas, socialinius
įgūdžius, moko bendradarbiauti ir dirbti komandoje, siekiant išspręsti tikras problemas
ir drąsiai siekti užsibrėžtų tikslų.
Šių metų sausio 24 dieną baigėsi Mažeikių verslininkų asociacijos organizuotas
konkursas „Geriausia mokomoji mokinių
bendrovė“ Mažeikių rajone. Šiame konkurse dalyvavo trys mokyklos mokinių mokomosios bendrovės: „Papje maše“, „Gold
Angels“, „MediaSpot“.
Pirmąją vietą laimėjo mūsų mokyklos
interjero dizaino akcinė bendrovė „Papje
maše“ (AP-18 grupės mokinės Rūta Vaškytė, Andželika Kontenytė, Laura Enciūtė ir
Rasuolė Kontenytė), antroji vieta atiteko Merkelio Račkausko gimnazistų bendrovei „Korys“, trečioji – bendrovei
„GDI“ iš Mažeikių Gabijos gimnazijos. Pirmosios vietos laimėtojams skirta 2
tūkst. litų piniginė premija, antroji vieta įvertinta
tūkstančiu, o likusiai
trečioje
vietoje bendrovei
skirta 500 litų
čekis. Gauti pinigai bus skirti jaunimo verslo idėjoms įgyvendinti.
Konkursas
vyko dviem etapais. Pirmasis etapas vyko
gruodžio 5 d. – verslo idėjos buvo pristatomos Mažeikių darbo biržos salėje, kur devyniolika mokomųjų bendrovių iš septynių
rajono mokyklų supažindino su savo veikla
ir produkcija. Antrasis etapas – produkcijos
realizavimas ir bendravimas su pirkėjais
mugėje, kuri vyko gruodžio 19 dieną Eifelio
prekybos centre.
Konkurso metu mokomosios mokinių
bendrovės buvo vertinamos pagal nustatytų
kriterijų surinktų balų skaičių. Taškai buvo
skiriami už mokomosios mokinių bendrovės
ekonominius rodiklius, paruoštą ataskaitą,
įmonės pristatymą ir stendą.
Vertinimo komisiją sudarė Mažeikių
verslininkų asociacijos švietimo komiteto
pirmininkas, minėtos asociacijos vykdančioji
direktorė D. Zarifova, trys asociacijos įmonių narių atstovai, Mažeikių rajono švietimo
skyriaus bei Žemaitijos kolegijos atstovai.
Kitos dvi mūsų mokyklos mokomosios
įmonės, dalyvavusios konkurse, taip pat buvo įvertintos bei apdovanotos. Bendrovė
„Gold Angels“ (PO-11 grupės mokinės Vaida Rimkutė, Toma Pelkute, Indre Pupkute,

Neringa Šeputyte) apdovanota už rinkodarinį sprendimą („auksinį pavadinimą"), akcinė
bendrovė „MediaSpot“ (AP-12 grupės mokinės Deimantė Černiauskaitė, Simona Antanaitytė, Dovilė Mosteikaitė, Karolina Molytė
bei ER-23 grupės mokinys Vilius Žvinklys)
- už išskirtinio dizaino ir kokybės medijų
paslaugas.
Šiek tiek išsamiau norėtume papasakoti
apie mokyklos mokinių mokomąsias bendroves. Mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojos
Vilmos Ramanauskienės, dalyvauja Lietuvos

Junior Achievement mokinių mokomųjų
bendrovių programoje ir įkūrė dvi akcines
bendroves „MediaSpot“ ir „Papje maše“.
„MediaSpot“ bendrovės veikla – šiuolaikinių medijų paslaugos, tai - dizaino, foto
montažo, maketavimo paslaugos, spaudos
gaminių gamyba ir pardavimas.
„Papje maše“ veikla - interjero dekoro
elementų gamyba iš popieriaus. Gamybai
naudojami seni laikraščiai, žurnalai, tualetinis popierius.
Trečia bendrovė, vadovaujama ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojos Erikos
Pusvaškės, „Gold Angels“. Šios įmonės
veiklos sritis – proginių žaisliukų, suvenyrų
gamyba ir pardavimas. Mugei bendrovė gamino kalėdinius žaisliukus-angeliukus.
Pasiruošti konkursui padėjo dailės mokytoja Asta Perminienė ir profesijos mokytoja
Asta Rimkienė, kurioms nuoširdžiai dėkojame.
Džiaugiuosi, kad mokykloje yra galimybė ugdyti mokinių verslumo įgūdžius. Dalyvavimas mokinių mokomųjų bendrovių
veikloje bei konkursuose įkvepia jaunus
žmones būti versliais, novatoriškais ir kūry-

MOKINIŲ ĮSPŪDŽIAI PO MOKINIŲ
MOKOMŲJŲ BENDROVIŲ
KONKURSO
„Mums geriausiai sekėsi produkcijos
gamyba, praktiškai jokių gaminių defektų
nebuvo, tad visas procesas vyko sklandžiai,
džiaugiamės gautu pelnu. Sunkiau buvo prekiauti - siūlyti savo prekę žmonėms. Pamatėme, kad trūksta komunikavimo gebėjimų,
tad ateityje stengsimės juos ugdytis. Patirtis
labai šauni ir tikimės, kad ne paskutinė“, –
savo patirtimi dalijosi bendrovės „Gold Angels“ merginos.
„Bendrovės veiklos metu bei mugėje
supratome, kad mažai dėmesio skyrėme savo
būsimiems klientams. Mugėje mokėmės
bendrauti su klientais, lavinome pardavimų
proceso įgūdžius, išmokome dirbti komandoje. Mūsų bendrovės veikla dar nesibaigia,
pakeitę savo rinkodaros ir reklamos strateginius planus, tikimės parodyti savo bendrovės
išskirtinumą ir sulaukti daugiau teikiamos
paslaugos vartotojų. Konkurso metu įdomu
buvo susipažinti su kitų bendrovių idėjomis“, – kalbėjo mokiniai iš bendrovės
„MediaSpot“.
„Manome, kad prekyba mugėje sekėsi
puikiai, pardavėme daug savo pagamintų
produktų. Be darnaus komandinio darbo to
būtume nepasiekusios. Labai patiko bendravimas su pirkėjais. Džiugu, kad mūsų pagaminti produktai patraukė daugelio žmonių
dėmesį, jie gyrė gaminius, klausinėjo apie
atlikimo techniką. Būtent, tai paskatino ieškoti naujų idėjų ir toliau tęsti bendrovės
veiklą. Išmokome dirbti komandoje, organizuoti MMB veiklą ir tvarkyti jos dokumentus, įgijome patirties versle. Papjė mašė
(pranc. papier-mâché „kramtytas popierius“)
technika mus sudomino, nes šiandieninėje
visuomenėje skiriamas didelis dėmesys popieriaus atliekų perdirbimui. Taip pat sužavėjo medžiagų prieinamumas, ekologiškumas, santykinai nedidelė savikaina bei šios
medžiagos universalumas. Labai džiaugiamės savo sėkme ir manome, kad šis laimėjimas pakeis mūsų gyvenimą. Tačiau to nebūtume pasiekusios be mokytojų pagalbos bei
tėvelių ir draugų palaikymo. Dalyvavimas
bendrovės veikloje ugdo atsakingumą, verslumą, veiklumą, padeda išmokti efektyviai
planuoti savo laiką.“, – savo įspūdžiais dalijosi bendrovės „Papje maše“ narės Rūta,
Andželika ir Laura.
Vilma Ramanauskienė,
ekonomikos ir verslo pagrindų
vyr. mokytoja
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SUSITIKIMAS SU BAIGUSIAIS
ELEKTRIKŲ SPECIALYBĘ
MOKINIAIS
Sausio 31d. vyko susitikimas su buvusiais mūsų mokyklos mokiniais, baigusiais
elektrikų specialybę. Į susitikimą atvyko
Raimondas Eičinas, Auras Juodeikis, Tomas
Viliušis, Egidijus Dovidauskas, Vygantas
Čeponis, Petras Steckis. Mokyklos direktorė
pasveikino nepamiršusius mokyklos mokinius, palinkėjo sėkmės darbe. Susitikime
taip pat dalyvavo praktinio mokymo vadovas Rimantas Pocevičius, profesijos mokyto-

ja metodininkė Vilma Šiaulienė, fizikos vyr.
mokytoja Irena Kesminienė bei visų kursų
elektrikų specialybės mokiniai.
Buvę mokiniai papasakojo apie galimybes tobulinti žinias, apie mokymosi, darbo
sąlygas: Tomas Viliušis ir Egidijus Dovidauskas papasakojo apie Klaipėdos valstybinę kolegiją, Raimondas Eičinas – apie Kauno technologijos kolegiją, Auras Juodeikis apie Šiaulių valstybinę kolegiją. Prekybos
vadovas, inžinierius-elektrikas Vygantas
Čeponis supažindino mokinius su UAB
„Mažesta“, kur jis dirba, atliekamais projektavimo ir montavimo darbais, kalbėjo apie

keliamus reikalavimus elektrikams. Petras
Steckis baigė Kauno Technologijos universiteto elektros inžinerijos bakalauro ir magistro studijas, sukūrė savo įmonę.
Būsimieji elektrikai dėmesingai klausėsi,
domėjosi studijų tąsa bei galimybėmis įsidarbinti pagal specialybę.
Renginį apibendrino praktinio mokymo
vadovas Rimantas Pocevičius, organizavo
profesijos vyr. mokytojos Margarita Zavjalova ir Daina Žukauskienė.
Margarita Zavjalova,
profesijos vyr. mokytoja

Gruodžio 20 dieną mokyklos aktų salėje statėme netradicinius Senius besmegenius. teka.
vyko kalėdinis karnavalas „Pasakų šalyje“.
Sulaukta ir Kalėdų senelio su dovanoVaidas Andrijaitis,
Karnavalo metu buvo inscenizuojamos nuo- mis.
popamokinės veiklos organizatorius
stabiausios pasakos: SED-9 grupė (auklėtoja
Vakare visų laukė smagi kalėdinė diskoS. Klyčmuradova) mus
supažindino
su
„Simpsonų“ veikėjais, PO
-11 gr. ir ST-10 gr. sekė
pasaką apie sumuštą vilką
ir septynis pasiutusius
ožiukus,
AP-12
gr.
(auklėtoja A. Liubeznova)
atvyko iš Madagaskaro,
AS-16 gr. supažindino
mus su draugiškuoju Mike
Pūkuotuku, AP-18 gr.
(auklėtoja R. Jonikaitė)
mums parodė kitokią pasakos apie Raudonkepuraitę versiją, o PO-20 gr.
ir ST-19 gr. sugrąžino
mus į senuosius Pelenės
laikus ir galų gale paskutiniai, bet neprasčiausi,
SED-22 gr. mokiniai pakvietė į sceną Čipoliną ir
jo draugus.
Per šį Kalėdinį pasakų
karnavalą ne tik svečiavomės pasakų šalyje, bet ir
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Vasario 7-9 dienomis „Litexpo“ parodų
rūmuose vyko paroda „Mokymasis, studijos,
karjera“, kurioje buvo beveik 200 dalyvių visos Lietuvos aukštosios mokyklas, kolegijos, per 70 profesinio rengimo ir verslo mokyklų, profesinio rengimo centrų, apie 40
mokymo įstaigų iš Latvijos, Estijos, Rusijos,
Lenkijos, Vokietijos, Olandijos, D. Britanijos, Kanados, Danijos.
Visos profesinės mokyklos buvo suskirstytos regionais – Vilnius, Alytus, Šiauliai,
Panevėžys, Klaipėda, Kaunas. Savo pašaukimo ar kelio ieškantis jaunimas parodoje galėjo susipažinti su daugiau kaip 100 profesijų.
Mūsų mokykla ir Viekšnių skyrius atstovavo Šiaulių regionui. Šio regiono mokyklų
ekspozicijų stenduose buvo eksponuojami
darbai, susiję su mokykloje rengiamomis
specialybėmis, mokymo programomis. Mūsų
mokyklos ekspoziciją sudarė 7 eksponatai:
stalas „Diskas“, atlikimo technika – mozaika
(Lukas Voveris, apdailininkų–statybininkų
gr. II kurso moksleivis), vadovė – profesijos
vyr. mokytoja V. Karvauskienė); lietsargis
„Naktis“, atlikimo technika – tapyba ant
tekstilės (Asta Perminienė, dailės vyr. mokytoja); paveikslas „Miestas“, atlikimo technika – koliažas (Asta Rimkienė, profesijos
mokytoja); gobeleno dviptikas „Žuvis“, atlikimo technika – gobelenas (Asta Rimkienė,
profesijos mokytoja); stiklo vitražas
„Gamta“, atlikimo technika – tapyba ant
stiklo (Gintarė Bielskytė, AP-12 gr. mokinė), vadovė – profesijos mokytoja A. Rimkienė); stiklo vitražas „Drugelis“, atlikimo
technika – tapyba ant stiklo (Sigita Girdvai-

nytė, AP-12 gr. mokinė), vadovė – profesijos
mokytoja A. Rimkienė); stiklo vitražas
„Gėlė“, atlikimo technika – tapyba ant stiklo
(Gintarė Valnickytė, AP-1 gr.mokinė), vadovė – profesijos mokytoja A. Rimkienė).
Pristatyta mūsų mokykla, supažindinta su
specialybėmis, kurias galima įsigyti mūsų
mokykloje, lankytojams išdalinti lankstinukai, žaismingi knygų skirtukai.
Atskiroje salėje dalyvavusios visos Lietuvos profesinio mokymo įstaigos stengėsi
ne tik visapusiškai ir plačiai supažindinti
su mokymo programomis, bet ir praktiškai

pademonstruoti profesijų specifiką. Lankytojai čia galėjo patys išbandyti, ką reiškia obliuoti, kalti, lituoti, klijuoti plyteles, lipdyti
puodą, pinti verbą, serviruoti stalą, tapyti ant
šilko ar net išardyti automobilį ir pakeisti
ratus.
Amatams demonstruoti pasirinkta mokytojos A. Perminienės pasiūlyta idėja - tapyba
ant šilko. Parodos lankytojai turėjo progą ne
tik pamatyti šilko kelią, įvairių pavyzdėlių,
bet ir patys išbandyti tapybą ant šilko. Tam
iš anksto buvo paruoštos reikalingos priemonės, kad parodos lankytojai galėtų išbandyti
ir pajustų šios technikos subtilumą bei pasidžiaugtų savo darbeliu. Susidomėjimas buvo
didelis, norinčių tapyti ant šilko būriavosi po
kelis ir net teko pastovėti eilėje. Kita sritis,
kurią pademonstravo Viekšnių skyrius, –
stalų serviravimas. Lankytojai džiaugėsi
galėdami ne tik pamatyti, bet ir išbandyti iš
pažiūros sudėtingą servetėlių lankstymo meną. Ne vienas jaunuolis nustebo, kad pavyko
sukurti tikrą meno šedevrą iš servetėlių.
Kaip teigė Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjas Mečislavas Griškevičius:
„Kiekvienais metais kvalifikuotų darbininkų
poreikis auga, todėl labai svarbu jaunimą
supažindinti su profesinio mokymo teikiamomis galimybėmis, įgyjamų kvalifikacijų
įvairove, darbo specifika, karjeros perspektyvomis“.

Asta Rimkienė,
profesijos mokytoja
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Projekto „Vidinių profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Plungės, Mažeikių ir Telšių profesinio mokymo įstaigose“ pristatymas
Mokyklos bendruomenė rinkosi į aktų
salę, kur vyko projekto „Vidinių profesinio
mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų
diegimas Plungės, Mažeikių ir Telšių profesinio mokymo įstaigose“ pristatymas. Detalią informaciją apie projektą pateikė mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Ji supažindino su projekto tikslais, vykusiais įvadiniais mokymais, kokybės valdymo instrumentais, pristatė darbo grupę, komentavo
teisės aktų svarbą profesinio mokymo įstaigų valdymo sistemoms. Direktorė minėjo,
kad geriausia patiems darbuotojams susikurti valdymo sistemą. Projektas vyko nuo 2012
-05-02 iki 2012-10-16 šešiais etapais, buvo
sukurta mokyklos įsivertinimo 10 žmonių
grupė. Taip pat akcentavo, kad profesinėse
mokyklose turi būti įdiegta vidinė kokybės
užtikrinimo sistema.
Projekto koordinatorė, Viekšnių skyriaus
vedėja Tatjana Kinčinienė, pateikė projekto

Artėja brandos egzaminai
Mokyklos abiturientams (antro kurso 12
klasės mokiniams) artėja svarbus įvykis –
brandos egzaminai. Vasario 8 dieną mokyklos aktų salėje vyko abiturientų supažindinimas su 2013 metų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu. Noriu
dar kartą atkreipti mokinių bei tėvelių dėmesį į pagrindines šio aprašo nuostatas.
Brandos atestatui gauti mokiniai privalės
išlaikyti du brandos egzaminus: vienas iš jų
privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros
(mokyklinis arba valstybinis), kitą egzaminą
mokinys galės pasirinkti iš valstybinių matematikos, istorijos, biologijos, chemijos,
fizikos, informacinių technologijų, užsienio
kalbų, geografijos – arba mokyklinių – menų (mūsų mokykloje dailės) ir technologijų egzaminų. Iš viso kandidatai galės rinktis
laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus.
Primenu, kad tie, kurie stos į universitetą
ir norės patekti į valstybės finansuojamą
vietą, turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus arba du valstybinius brandos
egzaminus ir baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą. Stojant į kolegiją būtina išlaikyti du
valstybinius brandos egzaminus arba vieną
valstybinį brandos egzaminą ir baigiamąjį
kvalifikacijos egzaminą.
Jau vasario 15 dieną mokiniai turi pateikti preliminarius egzaminų pasirinkimus.
Iki kovo 1 dienos dar bus galima juos koreguoti. Perdavus pasirinkimo duomenis į sistemą KELTAS, pasirinktų egzaminų ir jų

ataskaitą. Ji akcentavo, kokios buvo
nustatytos mokyklos stiprybės, tobulintinos sritys, atliktas vadovų veiklos, mokyklos strategijos ir planavimo, procesų ir pokyčių valdymo
vertinimas. Koordinatorė pažymėjo,
kad problemų sprendimas priklauso
nuo pačios organizacijos ir kad geriausias būdas tobulinti mokyklos
veiklą yra dirbti kartu ir išvien.
Apie „Voratinklio“ ir valdymo
sistemos schemą kalbėjo VšĮ „Idėjų
sektorius“ jaunoji konsultantė Eglė
Kuklieriūtė. Ji paaiškino, kas yra
kokybės valdymo sistema ir kuo ji
skiriasi nuo bendrosios valdymo sistemos, apie kokybės valdymo naudą
profesinėms mokykloms, kuri užtikrina greitą reagavimą į aplinkos pokyčius, teikia informaciją apie mokinių ir darbdavių lūkesčius bei įgalina
organizaciją prisiimti atsakomybę už
poreikių patenkinimą. Konsultantė
paminėjo, kad bendrojo vertinimo modelis
(BVM) vykdomas visoje Europoje, visose
organizacijose.
tipų (valstybinis ar mokyklinis) keisti nebus
galima. Noriu patarti, kad abiturientai atsižvelgtų į savo mokymosi rezultatus ir rinktųsi laikyti tuos egzaminus, kuriuos jie galės
išlaikyti ar kurių jiems gali reikėti ateityje.
Kaip minėjau, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra PRIVALOMAS. Mokinys gali rinktis tik jo tipą – mokyklinį ar
valstybinį. Valstybinį lietuvių kalbos egzaminą reikėtų rinktis labai atsakingai, atsižvelgiant į mokymosi lygį ir papildomą savarankišką ruošimąsi.
Populiariausias mūsų mokykloje pasirenkamasis egzaminas – technologijų egzaminas. Pernai jį rinkosi 114 mokinių. Tai yra
mokyklinis egzaminas iš pasirinktos specialybės technologijų. Technologijų mokyklinis
brandos egzaminas – procesas, kurio metu
mokinys rengia egzamino baigiamojo darbo
aprašą, sukuria ir pagamina produktą ir jį
pristato. Egzaminas prasidės kovo 8 dieną ir
baigsis gegužės 29 dieną. Pasirinkęs šį egzaminą, abiturientas turės darbo vadovą, kuris
konsultuos, patars, kaip atlikti visas tris egzamino dalis. Per tris mėnesius visi gali pasirengti ir išlaikyti šį egzaminą. Svarbu laiku
pradėti dirbti.
Atsakingai reikėtų rinktis ir valstybinius
egzaminus. Rekomenduoju rinktis tų dalykų
egzaminus, iš kurių 11 kl. metiniame ir 12
kl. I pusmetyje mokinys, mokydamasis B
kursu, turi ne mažesnį pažymį kaip 7. Kadangi daugelio dalykų, dėl mūsų mokyklos
specifikos, jūs mokotės B lygiu, pasirinkus
valstybinį egzaminą, reikia būti pasirengusiems padirbėti papildomai. Prašau nesirink-

Bronislava Butnoriutė
„Žvilgsnio” korespondetė
ti daug egzaminų, į kuriuos jūs paskui net
neatvykstate ar nesiruošiate jiems. Prieš
rinkdamiesi valstybinius egzaminus pasitarkite su to dalyko mokytojais - jie patars
jums, padės pasiruošti.
Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės gegužės 25 dieną anglų kalbos egzaminu ir baigsis birželio 19 dieną.
Po jos, birželio 20 – liepos 5 dienomis,
bus vykdoma pakartotinė sesija. Primenu,
kad brandos egzaminą pakartotinės sesijos
metu laiko kandidatas, kuriam pagrindinės
sesijos dalyko brandos egzaminas buvo atidėtas ar susirgęs pagrindinės sesijos metu
mokinys. Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar
mokyklinio brandos egzamino, pakartotinėje
sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos
egzaminą.
Prieš pagrindinę egzaminų sesiją vyks
kalbų įskaitos. Kovo 25-26 dienomis mokykloje vyks lietuvių kalbos ir literatūros, o
kovo 27-28 dienomis užsienio kalbų įskaitos. Lietuvių kalbos įskaitą privalo laikyti
visi laikantys brandos egzaminus mokiniai,
rusų ir anglų – pasirinkę tų dalykų egzaminus. Neišlaikiusiems įskaitos, tais metais
neleidžiama laikyti atitinkamų brandos egzaminų.
Linkiu protingai pasirinkti egzaminus,
atsakingai pasiruošti jiems bei sėkmingai
išlaikyti.
Stasė Čupkovienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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Lietuvos raitelių 2010 metų rudenį išsiruošė
pakartoti legendinį kunigaikščio Vytauto
žygį žemaitukais buvusia LDK teritorija –
per Baltarusiją ir Ukrainą, pasiekę Juodąją
jūrą, pagirdė žirgus sūriu jos vandeniu.
Prieš kino filmą susitikome su žygio vadovu Gintaru Babravičiumi, raiteliais Gintaru Kalteniu, Antanu Narmontu ir kt., kurie
papasakojo apie projektą. „Atvyko“ ir vilkšunis Alšis – netikėtai papildęs žygio daly-

vių komandą Baltarusijoje - dabar labai populiariu tapęs.
Pamatėme žygio metu užfiksuotas istorines Lietuvos šaknis. Tai padės geriau suprasti istoriją, senąją lietuvių literatūrą bei
suvokti istorinius kūrinius.

nių iš įvairių grupių. Pirmąją vietą laimėjo
Šarūnas Pargauskas iš AS-5 gr. Antroji vieta
atiteko Mariui Krampalcui iš SED-9 gr. Trečias liko Kazimieras Polianskij iš EM-17 gr.
Šachmatų rungtyje jėgas išbandė 6 mokiniai. Pirmąją vietą laimėjo Žygimantas Švažas iš EM-96 gr. Antroji vieta atiteko Nerijui
Pinskui iš SED-97 gr. Trečioji vieta - Andriui Martinkui iš ER-14 gr.
Sausio 10 d. Radviliškio reabilitaciniame
Šaškių - šachmatų varžybos profesinio rengimo centre vyko Šiaulių regiono profesinių mokyklų šaškių-šachmatų
Sausio 8 d. mokykloje vyko šaškių - varžybos.
Mūsų mokyklos šachmatų komanda laišachmatų varžybos.
Šaškėmis žaidė 10 mūsų mokyklos moki- mėjo II-ąją vietą. Šiaulių profesinio rengimo

centro komanda ir mūsų mokyklos komanda
surinko vienodai taškų, bet Šiaulių komandos pirmoji lenta turėjo geresnį rezultatą, tad
likome antri. Komandai atstovavo Žygimantas Švažas iš EM-96 gr. ir Nerijus Pinskis iš
SED-97 gr. Sveikiname!
Šaškių komanda užėmė IV-ąją vietą.
Sveikiname komandos atstovus: Šarūną Pargauską iš AS-5 gr., Marių Krampalcą iš
SED-9 gr. ir Kazimierą Polianskij iš EM-17
gr.

ginų komandą. Jos pateko į superfinalą ir jį
laimėjo atspėjusios, kas buvo paslėpta po
baltu
gaubtu.
Renginyje vyravo draugiška atmosfera, daug
azarto ir gera nuotaika. Į klausimus sėkmingai atsakinėjo ir prizus laimėjo ne tik renginio dalyviai, bet ir žiūrovai bei svečiai –
mokyklos direktorė Vida Lumpickienė, profesinio mokymo vadovas Rimantas Pocevi-

čius. Renginyje taip pat dalyvavo gimnazijos
skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė, rusų
kalbos mokytoja Nila Paulikienė, naftos produktų operatorių specialybės mokytojos Regina Ažukienė, Juzefa Čapienė, Birutė Šeštaskauskienė, Bronislava Butnoriutė - jos ir
organizavo šį žaidimą.

Lankėmės kino filme
Sausio 24 d. SED-8 gr. ir AP-12 gr. mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja M.
Timinskiene Mažeikių kultūros centre žiūrėjo filmą „2000 kilometrų istorijos“. Filme
pasakojama apie 40 dienų trukusį žygį žirgais buvusia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija iki Juodosios jūros. Dešimt

Žaidimas „Taip. Ne”
Sausio 15 d. vyko naftos produktų operatorių specialybės mokiniams organizuotas
žaidimas „Taip. Ne”. Jame dalyvavo visi
šios specialybės grupių mokiniai – PO-11
gr., PO-15 gr., PO-20 gr. ir PO-100 gr. Žaidimo tema - „Viskas, kas susiję su mano
specialybe“. Dalyviai turėjo galimybę pasitikrinti savo specialybės žinias.
Daug klausimų ir tik du stebuklingi
žodžiai „taip“ ir „ne“ žaidimo dalyviams turėjo padėti rasti teisingą
atsakymą.
Pirmajame pusfinalyje susirungė vyresniųjų kursų grupių atstovai
– Mindaugas Rimkus, Karolis Vilkauskas iš PO-15 gr. ir Julius Drungys bei Vytautas Puzinas iš PO-100
gr. Geriau sekėsi PO-15 gr. vaikinams.
Antrajame pusfinalyje nugalėjo PO11 gr. merginos Toma Petkutė ir
Indrė Pupkutė, jų varžovės buvo
pirmakursės Neda Jecytė bei Dovilė
Pragulbickaitė iš PO-20 gr.
Finale Toma ir Indrė varžėsi su
vaikinais. Ir čia sėkmė lydėjo mer-
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