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LIETUVOS
VALSTYBĖS
ATKŪRIMO DIENA
Lietuvos Nepriklausomybės Aktas –
Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16
d. Vilniuje pasirašytas dokumentas,
skelbiantis, kad Lietuvos Taryba
atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių
ryšių, kada nors buvusių su kitomis
tautomis. Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26.
Tiesiogiai Valstybės atkūrimo akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras
Klimas, Mykolas Biržiška, gal dar Steponas Kairys. Akto tekstui, užgesinus partines ir asmenines ambicijas, pašalinus Lietuvos Tarybos visiško
skilimo grėsmę, pritarė visi Lietuvos Tarybos nariai, visi jį pasirašė. Minėtas intelektualų ketvertukas tėra projekto autoriai. Oficialus Valstybės atkūrimo akto autorius - visa Lietuvos Taryba.
Vasario 16-osios akto tekstą pasirašė 20 tarybos narių:
Saliamonas Banaitis, Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška, Kazimieras Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas
Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, Alfonsas Petrulis,
Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, Justinas Staugaitis, Aleksandras
Stulginskis, Jurgis Šaulys, Kazimieras Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis.

Šiame numeryje:
2 p. Sausio 13-osios renginys; Debatai.
3 p. Konkursai, varžybos.
4 p. Studijos 2014.

VASARIO MĖNESIO ŠVENTĖS
IR ATMINTINOS DATOS
2 d. - Grabnyčios, Kristaus Paaukojimo šventė,
Perkūno diena
3 d. - Šv. Blažiejus, Linų diena
5 d. - Šv. Agota, Duonos diena
11 d. - Pasaulinė ligonių diena
14 d. - Šv. Valentinas - Įsimylėjėlių diena
16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo diena
21 d. - Tarptautinė gimtosios kalbos diena/
Tarptautinė gidų diena
22 d. - Nusikaltimų aukų rėmimo diena
24 d. - Estijos nepriklausomybės diena/Šv.
Motiejus, Vieversio diena

Vasario 14-oji su Valentinu buvo susieta pirmaisiais
mūsų eros amžiais. Nuo tada ir atsirado graži tradicija
išreikšti savo jausmus atviruku su širdelėmis, balandžiais ar amūrais. Šią dieną žmonės visame pasaulyje
savo mylimiesiems siunčia ne tik romantiškus atvirukus,
bet ir dovanėles. Ant atviruko siuntėjo vardo dažniausiai nebūna, nes jie skirti slaptai meilei.

Kaip Valentino dieną švenčia pasaulis:
Australai, ispanai, anglai ir prancūzai Valentino

dieną švenčia vienodai - savo slaptiems mylimiesiems
siunčia atvirukus, o sutuoktiniams ir mylimiesiems - dar
ir dovanų.
Amerikiečiai atvirukus siunčia visiems, ką myli: sutuoktiniams, draugams, draugėms, sūnums ir dukterims.
Vokiečiai, belgai ir austrai nesiunčia anoniminių
atvirukų, tačiau savo sutuoktiniams ir mylimiesiems
dovanoja gėlių ir saldumynų.
Japonijoje priimta dovanoti šokoladą.
Švedai ir italai Valentino dienos iš viso nešvenčia.
Vidurio Europoje ši šventė pradėta
minėti tik po Antrojo pasaulinio karo.
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integracijos centras. Renginio tikslas – formuoti
integruotą požiūrį į lygias galimybes darbo rinkoje,
skatinti priimti „išskirtinumą“, drąsinti veikti, įgalinti
kaitai bei stiprinti bendradarbiavimą.
Debatuose dalyvavo keturios – mokytojų, tėvų, mokinių bei
darbdavių – komandos. Mūsų mokyklos atstovai - gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė, profesijos mokytojai Dangiras
Gurauskas ir Erika Pusvaškė, istorijos mokytoja Silva Bulauskienė,
anglų kalbos mokytoja Lijana Vėliūtė-Balzerienė bei lietuvių kalbos
mokytoja Vitalija Pikturnienė – sudarė darbdavių komandą.
Debatus vedė moderatorius, istorijos mokytojas Sergejus iš
Šiaulių. Užsiėmimo metu visi galėjo išsakyti savo nuomonę apie
įvairius diskriminacijos atvejus, toleranciją, pagarbą žmogaus orumui, teisėms. Forumo teatro metodas padėjo įsijausti į aukos ir
skriaudėjo vaidmenis, diskutuojant išsakyti savo jausmus ir vertinimą.
Mums tai nauja patirtis, kuri padės bendrauti ir bendradarbiauti plėtojant toleranciją ir pagarbą žmogaus orumui.
Sausio 24 dieną Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko debatai „Priimk. Drąsink. Keiskis“. Debatus organizavo Šiaulių

Lijana Vėliūtė-Balzerienė,
anglų kalbos vyr. mokytoja

Sausio 13 d. mokykloje vyko
pilietinė akcija „Atmintis gyva,
nes liudija“, skirta 1991 m. sausio įvykiams paminėti. 8 val.
uždegamos atminties žvakutės –
gyvybės, šviesos ir vilties simbolis – žuvusiems už Lietuvos
Laisvę. Laisvės gynėjų dienos
minėjimas pradedamas muzikine
kompozicija „Laisvė“, kurią
atliko mokyklos šokių grupė
(vad. R. Žlibinas). Giedamas
Lietuvos himnas, žuvusieji už
Lietuvą pagerbiami tylos minute. Tų įvykių svarbą kiekvienam
lietuviui ir šalies istorijai aptaria
istorijos mokytoja Silva Bulauskienė. Eilėmis ir prisiminimais
apie laisvę, tėvynę ir kovą dalijasi mokyklos mokinių tarybos
nariai. Skamba AP-26 grupės
mokinių Eglės Šateikytės ir Dovilės Šiaulytės atliekama daina apie Tėvynę. Žiūrimas vaizdo įrašas, liudijantis tų dienų įvykius.
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius

Gerumo savaitė 2013
Mūsų mokykloje jau tampa gražia tradicija paskutinę savaitę prieš žiemos atostogas gyventi artėjančių šv. Kalėdų nuotaikomis. Jau
antri metai Vaiko gerovės komisija inicijuoja kalėdinę Gerumo savaitę ir ragina mokyklos bendruomenę mokytis dalintis gerumu.
Šią savaitę mokykloje vaišinomės arbata, artėjančių švenčių proga mokiniai sveikino mokytojus, auklėtojus. Kalėdų senis su savo pagalbininkų komanda apsilankė visose grupėse, sukėlė mokykloje linksmą šurmulį, priminė mums visiems vaikystę, kai nestigo linksmybių, eilėraščių ir nerūpestingos nuotaikos. Penktadienį, paskutinę dieną prieš atostogas, mokiniai sulaukė malonių staigmenų iš mokytojų.
Manau, kad tokios akcijos suartina mokyklos bendruomenę, lavina socialinius įgūdžius, sudaro geresnes sąlygas sėkmingai dirbti ir
mokytis.
Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė
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Mažeikių politechnikos mokykla buvo
pakviesta dalyvauti Lietuvos profesinių mokyklų interjero apipavidalintojo mokymo
programos mokinių profesinio meistriškumo
konkurse „Kūrybinė erdvė“. Konkursas vyko Kauno taikomosios dailės mokykloje.
Konkurso pagrindiniai tikslai: ugdyti mokinių meilę profesijai, kelti profesijos įvaizdį;
skatinti mokinių sumanumą, kūrybiškumą ir
verslumą bei ekonomiškumą, formuoti praktinius įgūdžius, stiprinti mokinių ir mokytojų
tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą;
ugdyti mokinių profesinį meistriškumą ir
suteikti galimybę geriausiems mokiniams
parodyti savo profesinio meistriškumo lygį;
atskleisti interjero apipavidalintojo profesi-

jos savitumą, tikslingą profesijos pasirinkimą; kelti mokinių motyvaciją profesinei
veiklai; kelti interjero apipavidalintojo profesijos ir profesinio mokymo prestižą, pristatant profesinio mokymo sistemoje rengiamus specialistus.
Konkurso I etapas vyko Mažeikių politechnikos mokykloje. Jame dalyvavo III
kurso AP-12 (interjero apipavidalintojų)
grupės mokiniai. Šio etapo nugalėtojai: Vaida Novikovaitė, Jonas Vilimas, Simona Švaraitė, Ieva Beniušytė.
Konkurso II etapas sausio 22 d. vyko
Kauno taikomosios dailės mokykloje, kuriame dalyvavo Vaida Novikovaitė ir Jonas
Vilimas. Dalyviai turėjo sukurti bendrabučio

dviviečio (triviečio) gyvenamojo
kambario apipavidalinimo projektą kompiuterinėmis programomis arba piešimo (ir arba
braižymo) priemonėmis. Mokiniai dirbo 4
val.
Vaida Novikovaitė – idealiai suderino
spalvas, Jonas Vilimas – mažiausiai nukrypo
nuo mastelio,- tokias išvadas pateikė konkurso komisija.
Mūsų mokyklos interjero apipavidalintojai pirmą kartą dalyvavo tokiame konkurse.
Mokiniai turėjo galimybę išbandyti savo
praktinius įgūdžius.
Daiva Davainytė,
profesijos mokytoja

Šiaulių regiono profesinių mokyklų šaškiųšachmatų varžybos
Gruodžio 17 d. Radviliškio reabilitaciniame profesinio rengimo centre
vyko Šiaulių regiono profesinių mokyklų šaškių-šachmatų varžybos.
Mūsų mokyklos komanda šachmatų varžybose laimėjo II-ąją vietą. Sveikiname komandai atstovavusius Modestą Šakalį (ST-29 gr.) ir Nedą Jušką
(EM-17 gr.).
Šaškių varžybose užėmėme III-ąją vietą. Sveikiname Dovydą Šukį (SED28 gr.), Tadą Sobutą (SED-27 gr.) ir Mindaugą Gricių (EM-25 gr.), atstovavusius mūsų mokyklos komandai.
Irma Kerienė ir Diana Rusienė, kūno kultūros mokytojos

Nuo gruodžio 20 dienos mokykloje prasideda Kalėdų atostogos.
Mokinių tarybos nariai pastebėjo, kad mokiniai nenori palikti mokyklos net ir per atostogas. Tad pasiūlė mokyklos mokiniams, administracijai, mokytojams artėjantį šventinį laikotarpį leisti pradėti ir
atostogų pirmąją dieną atsibusti mokykloje. Šioje „avantiūroje“
sutiko sudalyvauti daugiau negu 40 mokinių ir keturi mokytojai:
popamokinės veiklos organizatorius Vaidas Andrijaitis, matematikos mokytoja Virginija Vaitkevičienė, istorijos mokytoja Silva Bulauskienė, kūno kultūros mokytoja Irma Kerienė.
Pirmiausia dalyviai buvo pakviesti į mokyklos aktų salę, supažindinti su renginio „Kalėdinė naktis mokykloje“ taisyklėmis ir programa. Burtų keliu sudarytos komandos, kurios tarpusavyje varžėsi
dėl prizų, nugalėtojų komanda laimėjo kvietimus žaisti boulingą.
Komandos turėjo susigalvoti kuo įdomesnį pavadinimą, šūkį,
pagal pasirinktą muzikinį kūrinį parengti pasirodymą, vėliau įvyko
komandų protų mūšis ir t. t.
Vėliau komandos turėjo įrodyti savo pranašumą žaisdamos
linksmąjį futbolą, kurį reikėjo žaisti surištiems poromis. Netrūko
smagaus juoko ir emocijų tiek žaidėjams, tiek žiūrovams. Mokiniai
rungėsi įvairiose estafetėse, žaidė krepšinį, futbolą, tinklinį. Už
sportines rungtis dėkojame kūno kultūros mokytojai Irmai Kerienei.

Didžiausio susidomėjimo sulaukė mokyklos pirmo aukšto fojė
įsikūręs karaokė kampelis - dainos nenutilo iki paryčių.
Vėliau aktų salėje vyko naktinė diskoteka. Vidurnaktį mokyklos
kiemelyje visų laukė „Naktinis Grill“. Mokiniai pasveikino mokytoją Virginiją Vaitkevičienę su atėjusiu gimtadieniu.
Deja, kalėdinę naktį mokykloje neradome nė vieno miegančio.
Ryte palinkėjome vieni kitiems gražių švenčių ir išsiskirstėme į
namus... miegoti.
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius
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Lietuvos parodų ir
kongresų
centre
„Litexpo“ vasario 68 d. vyko 12-oji tarptautinė
paroda
„Mokymasis. Studijos.
Karjera
2014“, kurioje
dalyvavo mūsų
mokyklos mokiniai ir mokytojai.
Parodoje apsilankę
prezidentė D. Grybauskaitė bei
švietimo
ir
mokslo ministras D. Pavalkis ragino jaunimą likti studijuoti Lietuvoje.
4-oje salėje išsirikiavusios daugiau negu 70 profesinio rengimo mokyklų ir profesinio mokymo centrų gyvai demonstravo savo profesijas ir amatus. Čia prezidentė gyvai išbandė
pristatomus amatus, gamino šokoladą, mokėsi megzti jūrinį mazgą, apžiūrėjo floristų darbus.
Bene daugiausiai lankytojų pritraukė
stendai, kuriuose buvo gaminami įvairūs
maisto produktai: desertai, užkandžiai,
įvairūs saldumynai.
Parodos Šiaulių krašto stende buvo demonstruojami mūsų mokyklos mokinių
darbai: lietuvių liaudies prieverpstės
(bendras stalių ir interjero apipavidalintojų

specialybių mokinių darbas), mozaikinis
staliukas su kėdėmis, dekoruotomis tapybos
technika ir Viekšnių skyriaus kalvystės profesijos mokytojo, tautodailininko pagaminta
žvakidė. Mokiniai gyvai demonstravo profesijas. Apdailininkai demonstravo dekoravimą glaistu, interjero apipavidalintojai tapybą ant stiklo. Viekšnių skyriaus virėjai
demonstravo dekoratyvinį vaisių ir daržovių
pjaustymą. Parodos lankytojai galėjo išsamiau susipažinti su šių profesijų subtilybėmis ir išbandyti save.
„Žvilgsnio” informacija

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