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Kad tik nenutiltų, kad tik nepraeitų
Taip greitai birželio simfonijos šventė!
Birželio 27 d. 13 val. aktų salėje įvyks mokytojų tarybos posėdis.
Darbotvarkė:
1. 2012-2013 m. m. mokyklos veiklos kraitis (V. Lumpickienė).
2. 2012-2013 m. m. rezultatų analizė ir gairės ateinantiems m. m.
(S. Čupkovienė, S. Kiškėnienė, T. Kinčinienė).
3. Pagalba mokiniui (I. Grinkevičienė).
4. Kompetencijų vertinimas bei mokinių lūkesčių tyrimo analizė
(R. Pocevičius).
5. Einamieji klausimai.

Birželio 28 d. 11 val. Viekšnių skyriaus aktų salėje, 13 val. Politechnikos mokyklos kiemelyje įvyks iškilmingas kvalifikacijos ir profesinio mokymo pažymėjimų įteikimas.

Gegužės 14-17 d. Kuldygoje vyko tarptautinis medžio drožėjų pleneras,
kuriame dalyvavo Marius Valantis (ST-10 gr.), Laurynas Lukošius (ST-19
gr.) ir profesijos mokytojas metodininkas Domininkas Niūniava. Plenero
tema - „Ventos širdis medinėje skulptūroje“. Vaikinai pelnė „Vyrų svajonių
išsipildymo“ nominaciją. Jie išdrožė žuvį.
Dalyviai turiningai praleido laisvalaikį: susipažino su Kuldygos miestu,
jo architektūra, dalyvavo organizuotose ekskursijose. Ypač didelį įspūdį
paliko ekskursija į smėlio urvus. Dalyviai įgijo daug draugų.
„Žvilgsnio” informacija

Tačiau ta naktis taip trumpa nematytai!
Dar žvaigždės zenite sužibti nespėjo.
O paukščiai jau brėkštantį sveikina rytą,
Ir topolių lapai guviai sušnarėjo.
O aš dar nenoriu nė saulės, nė ryto.
Nenoriu, kad sutemų burtai praeitų.
Nurimus širdis visą amžių klausytų
Birželio simfonijos smuikų ir fleitų.
Vincas Mykolaitis-Putinas
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Amatų dirbtuvės Mažeikių
politechnikos mokykloje
Lietuvos bendrojo ir profesinio mokymo
įstaigose sėkmingai yra vykdomas Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime
ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3ŠMM-01-V-01-002, kuriame sėkmingai
dalyvauja dauguma miesto ir rajono mokyklų. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės
profesinio orientavimo sistemos plėtros ir
dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes
visiems švietimo sistemos dalyviams. Pagrindiniai ugdymo karjerai uždaviniai profesinio mokymo įstaigose – tai karjeros informavimo ir profesinio veiklinimo organizavimas mokiniams. Profesinis veiklinimas –
socialinė praktika, kurios metu mokinys
kaupia darbinę patirtį, gali išmėginti save
skirtingose veiklose, pasitikrinant savo jėgas
ir profesinę motyvaciją. Profesinio veiklinimo tikslas - padėti mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, realioje veikloje perimti ir plėtoti žinias, gebėjimus ir nuostatas, naudingas būsimai karjerai, kaupti
darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją
bei planuoti būsimą karjerą.
Karjeros koordinatorės, įgyvendindamos
projektą mokykloje, sėkmingai vykdė profesinio veiklinimo užsiėmimus miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų dešimtokams. Susitikimai ir praktiniai užsiėmimai,
kurių metu buvo pristatomos specialybės,
vyko visą balandžio mėnesį. Juose dalyvavo

ir pasirinktų specialybių
praktinius užsiėmimus išbandė daugiau nei 130 mokinių iš įvairių miesto ir
rajono mokyklų bei Skuodo
Pranciškaus Žadeikio gimnazijos.
Susitikimų metu mokiniai buvo supažindinami su
priėmimo į mokyklą tvarka,
mokymo
programomis,
gamybinės praktikos atlikimo ir įsidarbinimo galimybėmis, tolimesnės savo darbinės veiklos ar karjeros
planavimu (studijų tęstinumu). Taip pat mokiniai lankėsi praktinio mokymo kabinetuose, dirbtuvėse, laboratorijose ir turėjo galimybę patys išbandyti
ir pajusti vienos ar kitos specialybės specifiką.
Dešimtokams buvo pristatytos naftos
produktų operatoriaus ir chemijos laboranto,
apdailininko (statybininko), mūrininko betonuotojo, interjero apipavidalintojo, elektromontuotojo, suvirintojo bei staliaus specialybės. Karjeros koordinatorėms organizuoti ir
vykdyti veiklą padėjo aktyvūs ir entuziastingi profesijos mokytojai, kurie trumpai supažindino su profesijomis, parengė praktines
užduotis, o atvykusieji jas išbandė.
Praktinius darbelius mielai atliko ir mokiniai, ir juos lydintys mokytojai. Ypač daug
dėmesio susilaukė tapyba ant šilko. Daugelis
pripažino, jog tai savotiška meditacija, kuriai
reikia kantrybės, kruopštumo ir minčių laisvės. Kai kurie nustebo pamatę, kokio tikslu-

Edukacinė programa
„Amatų erdvės“ – baigiamasis projekto „Kuriame
Respubliką“ renginys
Projekto „Kuriame Respubliką“ baigiamasis renginys įgyvendintas kartu bendradarbiaujant su Mažeikių rajono savivaldybės
kultūros centru, Mažeikų rajono kalviais, amatininkais, Mažeikių
politechnikos mokyklos Viekšnių skyriumi. Parengta edukacinė

mo ir atsargumo reikia dirbant laboratorijoje
su įvairiomis cheminėmis medžiagomis,
žavėjosi šaltkalvystės meno kūriniais, kuriems sukurti reikia kantrybės, kruopštumo,
vaizduotės bei praktikos. Apsilankiusieji
pamatė, kad kone kiekvienas padarytas darbelis ar sukurtas gaminys gali tapti puikia
šiuolaikinio interjero detale.
Karjeros koordinatorė
Lijana Vėliūtė-Balzerienė

programa „Amatų erdvės“.
Birželio 8 dieną prie kultūros centro vyko ketvirtoji Kalvystės ir
amatų šventė. Šiame renginyje ir buvo pristatyta edukacinė programa. Mažeikių rajono gyventojai ir svečiai turėjo galimybę susipažinti su mokykloje ruošiamomis specialybėmis, mokinių darbų paroda bei praktiškai išbandyti įvairių amatų specifiką: drožinėjimo,
ornamentų pjaustymo, suvirinimo – šaltkalvystės pagrindų. Merginos ir moterys galėjo pasimokyti serviruoti stalą, puošti maistą.
Smaližiai mokėsi konditerio amato ir ragavo iškeptų bandelių ir
barmenų pagamintų specialių vasariškų gėrimų.
Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir
padavėjai supažindino su servetėlių lankstymo
menu. Dailės mokytojos ir interjero apipavidalintojo specialybės mokiniai mokė pasidaryti dovanėles iš stiklo, jas dekoruoti. Didžiausio lankytojų
dėmesio sulaukė piešimo ant šilko pamokėlė. Mokyklos chemikai kvietė svečius atlikti įvairius
cheminius bandymus, sudalyvauti konkurse
„Atspėk kvapus“.
Edukacinė programa „Amatų erdvės“ sulaukė
didelio šventės dalyvių dėmesio. Parodą aplankė
Mažeikių rajono miesto meras Antanas Tenys,
Mažeikių kultūros skyriaus vedėja Angelė Ruputė.
Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius
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Konkurse „Geriausios 2013 metų Lietuvos
mokomosios mokinių bendrovės“ laimėti net
du diplomai!
Mūsų mokyklos mokomosios mokinių bendrovės „Papje maše“ narės Rūta Vaškytė, Andželika Kontenytė, Laura Enciūtė ir
jų mokytoja Vilma Ramanauskienė gegužės 16–18 dienomis
dalyvavo „Lietuvos Junior Achievement“ organizuotame
„Geriausios 2013 metų Lietuvos mokomosios mokinių bendrovės“ konkurse Vilniuje. Konkurse dalyvavo daugiau nei šešiasdešimt bendrovių iš įvairių Lietuvos gimnazijų ir profesinių mokyklų. Mugė vyko pagrindinio mokinių mokomųjų bendrovių
programos rėmėjo „Swedbank“ administracinio pastato fojė.
Konkursui bendrovės turėjo parengti veiklos ataskaitą, prezentaciją, sukurti video reklamą bei pristatyti savo bendrovę ir
produktą stendų sesijoje.
Stendo vertinimo kriterijai - bendra išvaizda ir patrauklumas,
produkto pristatymo efektyvumas, reklama, savo produkto žinojimas ir jo pardavimo technologijos išmanymas. Buvo vertinama
ir tai, kaip bendrovės nariai bendradarbiauja pristatydami savo
bendrovę, kaip pasitinkami klientai, kaip su jais bendraujama.
Atsižvelgta, ar stendas pasižymi išskirtiniais, kūrybiniais bruožais (pvz. įdomus, žaismingas pristatymas, kūrybiškas stendo
komponavimas), ar veikla tiesiogiai susijusi su produktu ar bendrove, dalykai, kurie patraukia, sudomina. Stendą lankė ne tik
komisijos nariai, bet ir banko lankytojai, kitų bendrovių nariai.
Antra konkurso diena buvo skirta bendrovių prezentacijoms
Forum Palace rūmuose. Komisijai ir auditorijai bendrovės pristatė savo veiklą, patirtį ir pasiekimus. Pristatymas turėjo būti parengtas verslo stiliumi.
Konkurse mokyklos mokomajai mokinių bendrovei sekėsi
puikiai. Galime didžiuotis, kad iš dvylikos galimų nominacijų
„Papje maše“ komanda pelnė net dvi – „Geriausia reklama“ ir
„Geriausias stendas“.
Puikiai praleidome laisvalaikį. Pirmą vakarą vykome į nuotykių parką po atviru dangumi „UNO Parks“. Pasiskirstę komandomis, atlikome įvairias užduotis, po to vaišinomės kareiviška koše.
Baigiamasis vakaras vyko Forum Palace rūmuose. Renginio dalyvius sveikino ir apdovanojimus teikė „Lietuvos Junior Achie„Papje maše“ video reklamą galite pažiūrėti čia:
vement“ direktorius Eugenijus Savičius, koncertavo grupė
http://www.youtube.com/watch?v=ReJyNJF6UnU
„Teatriukas“, vyko diskoteka ir vaišės.
Mokomosios mokinių bendrovės pagal „Lietuvos Junior AchieVilma Ramanauskienė,
vement“ programą šalies mokyklose kuriamos jau beveik du deekonomikos ir verslo pagrindų
šimtmečius. Bendrovę įsteigę moksleiviai gali programos metu įgyvyr. mokytoja
tas teorines ekonomikos ir finansinio raštingumo žinias pritaikyti
praktiškai ir patys paragauti verslininko duonos. Tarptautiniai tyrimai atskleidžia, kad daugiau kaip pusė mokomąsias bendroves kūrusių mokinių jaučiasi geriau pasirengę patys pradėti verslą ir beveik trečdalis ketina jį kurti. Dalyvavimas bendrovių veikloje ir
konkursuose ugdo jaunų žmonių verslumą.

Paminėti tarmių metai
Lietuvių kalbos tarmės – nepamatuojamas lobynas, iš kurios gyvybingumo semiasi bendrinė kalba. Etnologai
pabrėžia, kad tarmės natūraliai keičiasi,
nyksta, atsiranda naujų atmainų, todėl
ilgiau jas išsaugoti galime tik nesigėdydami kalbėti savo gimtąja tarme. Kalbėdami tarmiškai tutiname savo kalbą,
vaizdingiau reiškiame mintis.
Gegužės mėnesį aktų salėje vyko
viktorina pirmo ir antro kurso mokiniams, kurios tikslas - patikrinti savo
žinias apie Lietuvoje esančias tarmes.
Renginį organizavo istorijos mokytoja

metodininkė Silva Bulauskienė, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja
Vitalija Pikturnienė ir vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Violeta
Miniotienė.
Mokiniai atlikinėjo užduotis susibūrę į komandas. Pradžioje
pristatė savo pasirinktą regiono tarmę, vėliau klausėsi tarmiško teksto ir stengėsi prisiminti jame pateiktas istorines, literatūrines detales. Viena iš užduočių ypač patiko mokiniams, nes jas pateikė mokyklos mokytojos. Mokytoja Vitalija Pikturnienė (PasvalysAukštaitija), pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė (Šakiai), Angelė Kontenienė (Mažeikiai), Violeta Miniotienė (Anykščiai) skaitė
tą patį tekstą savo tarme, o mokiniai turėjo atspėti tarmę.
Silva Bulauskienė,
istorijos mokytoja metodininkė
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Gražią, šiltą gegužės 8 dienos trečiadienio popietę Ventos upė pasipuošė įvairiaspalvėmis baidarėmis bei jaunų žmonių klegesiu ir šurmuliu. Ten vyko Mažeikių politechnikos mokyklos antrus metus veikiančio
Turistų klubo orientacinės baidarių varžybos. Baidarių valdymo pradžiamokslio pamokose panoro dalyvauti apie 30 mokyklos
mokinių. Po praktinių pamokėlių turistai
dalyvavo varžybose - pagal žemėlapį jie
turėjo surasti ir pažymėti penkis punktus.
Reikėjo plaukti ir pasroviui, ir prieš srovę, o
punktai buvo išdėstyti ir arti vandens, pasiekiami iš baidarės, ir ant kranto, o vienas net
medyje. Todėl jaunieji turistai turėjo parodyti ne tik baidarės valdymo techniką, bet ir
jėgą, ištvermę, sumanumą bei gebėjimą orientuotis pagal žemėlapį. Merginos ir vaikinai, žinoma, varžėsi – buvo fiksuojamas

trasos įveikimo laikas bei baudos taškai.
Labai džiaugiamės gražiu bendradarbiavimu su Mažeikių turistų klubu. Mokykla
neturi nei baidarių, nei kitos turistinės įrangos. Kaip malonu, kad negailėdami išlaidų
ar brangaus laiko šie žmonės su didžiausiu
entuziazmu neatlygintinai padeda ugdyti
jaunimą, perduoda savo patirtį. Ir šiose varžybose labai daug mums padėjo patyręs turistas Antanas Meškys bei mūsų mokinio
Viliaus tėvelis Arūnas Kulvelis.
Nors didžiausias varžybų įvertinimas –
dalyvavimas varžybose, bet mokiniai labai
laukė ir rezultatų. Taigi, šauniausi baidarininkai, geriausiai besiorientuojantys pagal
žemėlapį, buvo apdailininkų specialybės
antrakursiai - AS-5 grupės mokiniai Tomas
Opulskis ir Artūras Maziliauskis, antrąją
vietą užėmė A-13 grupės mokinys Tomas

Sekmadienį Pavenčiuose vyko Mažeikių
turistų klubo organizuotas tradicinis dviratininkų krosas, kuriame dalyvavo 36 sporto
entuziastai. Jų amžius - nuo septynerių iki
penkiasdešimties metų
Suaugusiųjų kroso varžybose galėjo dalyvauti dviratininkai nuo 16 metų ir jiems reikėjo nuvažiuoti apie 20 km atstumą, o jaunesniesiems, suskirstytiems į atskiras penkias amžiaus grupes, buvo surengtos atskiros važiavimo dviračiu rungtys. Didžioji kroso atkarpa
tęsėsi palei Ventos upę iki Krakių ir atgal,
moterys važiavo iki Naikių tilto. Jaunesniems
kroso dalyviams buvo skirtos trumpesnės distancijos – nuo trijų iki keturių kilometrų.
Dviračių krose, nors ir negausiai, bet rezultatyviai, dalyvavo ir mūsų mokyklos turistų
klubo nariai. Didžiajame vyrų krose sėkmingai pasirodė ir laimėjo trečiąją vietą SED-9
grupės mokinys Rokas Dulieba. Jis apdovanotas Mažeikių turistų klubo diplomu bei asmenine dovana. Sveikiname Roką ir linkime,
kad jam taip pat puikiai sektųsi ir abitūros egzaminuose.

Mačernis ir Kazimieras Polianskij iš EM-17
grupės, trečiąją vietą užėmė naftos operatorių specialybės mokinė Neda Jecytė ir apdailininkas Gediminas Lipskis bei tos pačios
AS-5 grupės apdailininkai Saulius Savickis
ir Tomas Paulauskas. Taigi, baidarių varžybose mokiniai pasirodė puikiai, o po varžybų
dauguma jų išbandė ir Ventos vandenį, kuris
pasirodė ne toks jau šaltas.
Mokinių dalyvavimas turistų klube –
labai naudingas. Pirmiausia stengiuosi mokinius „atplėšti“ nuo kompiuterių. Antra – ne
visiems žmonėms duota pasiekti gerų rezultatų kalbų ar tiksliųjų mokslų olimpiadose.
Mokiniai, žinoma, nori ir turi pasiekti mokymosi, tobulėjimo džiaugsmą, patirti sėkmę.
Mūsų mokyklos mokinių didžiausi pasiekimai dažniausiai būna sporto, turizmo, profesijos konkursuose. Turistų klubo ar kita popamokinė veikla ugdo bendrąsias kompetencijas, kurios nemažiau svarbios nei dalykinės
ar profesinės.
Artėja, o gal jau ir atėjo, vasara, todėl
turistų laukia dar daug žygių, varžybų, įdomių įspūdžių.
Stasė Čupkovienė,
mokyklos turistų klubo vadovė

S. Čupkovienė,
mokyklos turistų klubo vadovė
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Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių futbolo finalinės
varžybos
Gegužės 28 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 žaidė dvejas rungtynes. Prieš Kuršėnų komandą pralaimėjome, o prieš Šeduvos
komandą laimėjome. Džiaugiamės regione iškovota trečiąja vieta.
I. Kerienė, D. Rusienė,

Dalyvavome knygos
pristatyme
Gegužės mėn. 15 d. 17.00 val. Mažeikių
viešojoje bibliotekoje vyko mūsų kraštiečio teatro režisieriaus Alberto Vilimo knygos „Nuodėmių pilnatis“ pristatymas ir Stanislovo
Žebrausko autorinių dainų koncertas „Tavo šypsenoj – pavasaris“.
Knygos pristatyme dalyvavo SED-8 grupės mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja M. Timinskiene. Renginys prasi-

Gegužės 23-24 dienomis Joniškio žemės
ūkio mokykloje savo profesinius gebėjimus
demonstravo
jaunieji
apdailininkai
(statybininkai) iš Lietuvos ir Latvijos profesinių mokyklų. Šis tarptautinis profesinio
meistriškumo konkursas Joniškyje vyko jau
ketvirtą kartą.
Konkurse „Jaunasis apdailininkas 2013“ dalyvavo komandos iš Jelgavos technikumo, Apguldės ir Limbažu profesinių
vidurinių mokyklų, Liepojos valstybinio
technikumo, Kėdainių profesinio rengimo
centro, Plungės technologijų ir verslo mokyklos, Žeimelio žemės ūkio mokyklos,
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos, Mažeikių politechnikos
mokyklos ir, žinoma, Joniškio žemės ūkio
mokyklos komanda.
Mūsų mokyklai šiais metais atstovavo
trečio kurso mokiniai: AS–95 grupės Modestas Tamašuitis ir Justas Prialgauskas, A
–2 grupės Gintaras Vizgaudis. Vaikinai
konkurse dalyvavo jau antrą kartą. Atliekant konkurso užduotį – nudažyti duotą
paviršių – visiems konkurso dalyviams
buvo sudarytos vienodos sąlygos. Darbą
reikėjo atlikti laiku, laikytis darbuotojų
saugos ir sveikatos reikalavimų. Pernai
įgyta patirtis, noras siekti geresnių rezultatų suteikė mokiniams ryžto. Džiugu, kad
jaunojo dažytojo nominacijos III vietą
laimėjo A-2 grupės mokinys Gintaras Vizgaudis. Kaip sako pats Gintaras, šiais metais dalyvavo daug daugiau dalyvių negu
pernai (12 mokyklų). Gintaro nuomone,
konkursas buvo puikiai organizuotas. Mokiniai ne tik specialybės žinias demonstravo, bet ir malonių akimirkų patyrė bei praplėtė savo akiratį vykdami į jiems organizuotą ekskursiją į krepšinio muziejų, Kry-

kūno kultūros mokytojos

dėjo knygos redaktoriaus, bendraautorio bei viršelio autoriaus S.
Žebrausko daina. Tada buvo prisiminti režisieriaus A. Vilimo svarbiausi mokymosi bei darbo teatre etapai. Apie pačią knygą kalbėjo
autorius, skaitė ištraukas. Vėliau buvo klausomasi S. Žebrausko
autorinių dainų. Manau, kad dalyvavimas renginyje praturtino mokinių žinias, padėjo susipažinti su mūsų krašto įžymiais žmonėmis
ir jų darbais.
M. Timinskienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

žių kalną ir Žagarę. O mokytojai galėjo kelti
kvalifikaciją „PRO“ įmonės iš Vilkaviškio
organizuotame seminare.
Taip jau sutapo, kad Seimo nario Vitalijaus Gailiaus iniciatyva, gegužės 24 d. Joniškyje vyko Lietuvos Respublikos Seimo
Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupės ir Latvijos Respublikos Seimo
Tarpparlamentinių ryšių su Lietuva grupės
susitikimas. Susitikimo dalyviai lankėsi ir
Joniškio žemės ūkio mokykloje vykusiame
tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis apdailininkas – 2013“. Dar-

bo grupės narė, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Stanislava Sabaliauskienė, sveikindama konkurso dalyvius ir nugalėtojus,
džiaugėsi, kad profesines mokyklas renkasi
gabūs mokiniai, ji taip pat akcentavo, kad
Seimo programoje numatyta didelį dėmesį
skirti profesiniam mokymui.
Vilma Šiaulienė, Angelė Kontenienė,
profesijos mokytojos
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Gegužės 31 dieną mokyklos aktų salėje apdovanoti geriausi
mokyklos mokiniai. Padėkos raštai ir vardinės statulėlės įteiktos
mokiniams už gerą mokymąsi ir lankomumą, aktyvią visuomeninę
veiklą. Į šventę buvo pakviesti ir mokinių tėvai.
Šventę pradėjo mokyklos direktorė Vida Lumpickienė ir pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė.
Svečiai - Mažeikių muzikos mokyklos kolektyvas
„Saksofonija“ (vadovas Augustas Jastromskis) ir akordeonininkų
ansamblis (vadovas Rimantas Mikalauskas) savo atliekamus kūrinius skyrė mokyklos geriausiems mokiniams.
Šiais mokslo metais geriausių mokinių vardą pelnė šie mokiniai:
Už gerą lankomumą apdovanoti:
Živilė Bernotaitė (AP-12 gr.);
Artūras Polis (SED-8 gr.);
Egidijus Rindeikis (SED-8 gr.);
Kazys Gelžinis (SED-8 gr.);
Evaldas Stabinskas (SED-8 gr.);
Kęstutis Šakys (SED-8 gr.);
Laurynas Lukošius (ST-19 gr.);
Simas Jasis (ST-19 gr.);
Osvaldas Lapkus (AS-16 gr.);
Andrius Škarovskij (AS-16 gr.).
Už labai gerą mokymąsi apdovanoti:
Karolis Vilkas (ER-23 gr.);
Lina Bernotaitė (AP-18 gr.);
Vaida Novikovatė (AP-12 gr.);
Rosita Saltonaitė (AP-12 gr.);
Lina Stončiūtė (AP-12 gr.);
Vaida Rimkutė (PO-11 gr.).

Už gerą lankomumą ir labai gerą mokymąsi apdovanotas
Edmundas Keršys (EM-17 gr.).
Už aktyvią visuomeninę veiklą apdovanoti:
Kazimieras Polianskij (EM-17 gr.);
Vitalija Bužokaitė (AP-18 gr.);
Rasuolė Kontenytė (AP-18 gr.);
Laura Dubosaitė (AP-18 gr.);
Karolina Pachomova (AP-18 gr.);
Modestas Stelmokas (SED-22 gr.).
Už aktyvią veiklą mokinių mokomosiose bendrovėse apdovanotos:
Rūta Vaškytė (AP-18 gr.);
Laura Enciūtė (AP-18 gr.);
Andželika Kontenytė (AP-18 gr.).
Už labai gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą apdovanota
Egle Selenytė (AP-18 gr.).
Už gerą lankomumą ir aktyvią visuomeninę veiklą apdovanotos:
Ingrida Kibelkytė (AP-18 gr.);
Dovilė Pragulbickaitė (PO-20 gr.);
Neda Jecytė (PO-20 gr.).
Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius
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Pažintinė išvyka į Kamanų
valstybinį gamtinį rezervatą
Gegužės 9 dieną mokiniai kartu su mokytojomis S. Kiškėniene ir S.
Kuzmickyte vyko į pažintinę išvyką – Kamanų
valstybinį gamtinį rezervatą. Rezervatas įkurtas
1979 m. botaninio draustinio pagrindu. Rezervato
tikslas – išsaugoti vieną iš
didžiausių Šiaurės Lietuvos aukštapelkių, apsuptą
mišrių apypelkio miškų, ir
visas šių ekosistemų gamtos vertybes. 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 3935
ha, apie pusę jo užima
pelkė. Čia plyti dar ledynmetį menantis didžiausias
pelkės vandens telkinys –
6 ha ploto Kamanų senežeris, kuriam gali būti
apie dvylika tūkstančių
metų. Rezervate draudžiama bet kokia ūkinė veikla,
išskyrus priemones, reikalingas pažeistų
buveinių atkūrimui ir palaikymui.
Vienas iš rezervato tikslų – vykdyti ekologinį švietimą, propaguoti gamtos paveldo
kompleksus ir objektus. Tam skirta moderni
gamtinė ekspozicija, į kurią pirmiausia mus
ir pakvietė rezervato vyriausioji biologė
Aušra Urbonienė. Čia pateikiama rezervato
istorija, Kamanų aukštapelkės raida, pelkių
reikšmė ir biologinė įvairovė. Spalvinguose
teminiuose stenduose įkomponuota video
medžiaga apie „slapukus“ pelkės gyventojus,
o interaktyvūs monitoriai siūlo patirti virtua-

lios kelionės gamtoje džiaugsmą. Taip pat
žiūrėjome G. Aleknos sukurtą pažintinį filmą „Kamanų rezervatas“ - apie rezervato
augalijos ir gyvūnijos įvairovę.

ledynmečio tirpsmo laikus menantį Kamanų
senežerį, kuriame migracijos metu poilsiui
leidžiasi žąsys, antys. Aplankėme žemaūgių,
kreivų, ilgaamžių pušelių apsuptą klampynę

Vėliau, lydimi gido, keliavome Kamanų su blizgančiomis pelkių akimis.
mokomuoju-pažintiniu taku (jo ilgis 3,6 km),
Stebėdami šio gamtos kampelio savitą
grožėjomės žmogaus rankų nepaliestos gam- gyvenimą patyrėme daug įspūdžių, įgijome
tos vaizdais, susipažinome su mišraus miško, žinių apie retus augalus ir pelkių gyventojus.
pievos bei pelkės ekosistemomis, ten auganSnieguolė Kiškėnienė,
čiais augalais. Stabtelėję tako stotelėse, plageografijos mokytoja
čiau sužinojome apie gyvūnų biologiją, jų
Svetlana Kuzmickytė,
aplinką. Pamatėme, kaip mišraus miško
civilinės saugos mokytoja
tankmė atsiremia į pelkės lagą, kaip kylantis
aukštapelkės šlaitas pamažu pasidengia ištisine samanų danga, o aplink medžių kamienus susidaro neaukšti kauburiai. Išvydome

Ekskursija į
Druskininkus
Birželio mėnesį grupės,
aktyviausiai dalyvavusios
projekte „Mes – Lietuva“
buvo
išvykusios
į
Druskininkus. Ekskursiją
organizavo projekto vadovė, istorijos mokytoja
metodininkė Silva Bulauskienė ir popamokinės
veiklos
organizatorius
Vaidas Andrijaitis.
Ekskursija
buvo
edukacinė ir pramoginė.
Tik nuvykę į Druskinin-

kus apsilankėme miško muziejuje „Miško
aidas“. Gidas papasakojo apie girininkų darbą, miškų apsaugą. Apžiūrėjome pirmuosius
naudotus miškininkų darbo įrankius. Gidas
priminė apie valgomus ir nuodingus grybus,
žiūrėjome paukščių ir žvėrių iškamšas.
Kita ekskursijos edukacinė programos
dalis - susipažinimas su nauju „Snow Arena“
sporto kompleksu, pasigrožėjome puikiu
jūriniu akvariumu.
Linksmiausia dalis ekskursijos dalyviams
buvo vandens parko pramogos.
Silva Bulauskienė,
istorijos mokytoja metodininkė
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Lietuvių k.

Technologijos
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1
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Dalykai

2012 m.

2011 m.
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atvyko
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Lietuvių k.

129

127

114

114
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Technologijos

138

122

114

104

98

81

Grupė

Turėjusių dalyvauti
vertinime mokinių skaičius

Dalyvavusių vertinime
mokinių skaičius

Teorinė dalis

Praktinė dalis

AS-95

24

23

6,3

7,4

EM-96

13

12

7

8,1

SED-97

15

15

6,6

7,2

SED-98

12

12

6,5

7,8

ST-99

10

10

6,5

7,1

PO-100

6

5

9

9

AP-1

16
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7,1

A-2
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7,3

ER-14

13
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8,1

PO-15
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9

8,8

8,3
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