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Balandžio 12 dieną Vilniuje vyko Nacionalinio diktanto finalas. Jo dalyviai rinkosi
LRT didžiojoje studijoje, konkursas buvo
transliuojamas tiesiogiai per LRT Kultūros
kanalą. Diktanto tekstą skaitė ir tiesioginę
transliaciją vedė LRT televizijos žinių vedėjas Marijus Žiedas. Finalo dalyviai rašė poeto, Nacionalinės premijos laureato, Vlado
Braziūno sukurtą tekstą „Paukščiai lizdų
visokiausių“. Dėl raštingiausio moksleivio,
suaugusiojo ir užsienio lietuvio vardo varžėsi 104 asmenys, pirmame etape padarę ne
daugiau kaip tris klaidas.
Savo laikraštyje jau rašėme, kad į finalą
pateko mūsų mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Pakalbinome direktorę, grįžusią iš

konkurso
Vilniuje.
„Nacionalinis diktantas –
puiki proga pasitikrinti savo
žinias ir išbandyti save. Tai,
kad patekau į finalą, mane
labai įpareigoja,
jaučiau
didelę atsakomybę. Diktantas buvo sunkus,
sudėtinga skyryba. Kadangi diktavimo tempas buvo gana greitas, rašydama galvojau,
kad tik spėčiau parašyti tekstą, o klaidoms
taisyti lyg ir nebeliko laiko. Savotiškai jaudinausi, kad parašyčiau gerai, kad nepadaryčiau klaidų“,- pasakoja direktorė.
Mes džiaugiamės, kad mūsų direktorė
Nacionalinio diktanto finale atstovavo ne tik
mūsų mokyklai, bet ir Mažeikių rajonui.

Brandos egzaminų sesija
prasidėjo kalbų įskaitomis
Šiais metais startavo net septintą
kartą organizuojama pavasarinė švarinimosi akcija „Darom 2014“.
Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai atsiliepė į kvietimą prisijungti prie
mūsų miesto švarinimo bei mus supančios aplinkos gražinimo. Kaip ir pernai,
tvarkė teritoriją nuo Skuodo gatvės iki
Ventos tilto. Rinko šiukšles Juodpelkio
parkelyje, Troškučių gatvėje, švarino
mokyklos aplinką.
„Žvilgsnio“ informacija

2014 metų balandžio 14–16 dienomis
vyko lietuvių kalbos ir literatūros įskaita.
Buvo vertinamas pasirengimas kalbai, viešasis kalbėjimas ir atsakymai į klausimus. Viešosios kalbos planą mokiniai turėjo įteikti
savo mokytojui ne vėliau kaip prieš savaitę
iki įskaitos vykdymo dienos. Įskaitos vykdymo dieną kiekvienas mokinys pasirinkta tema
kalbėjo apie 10 minučių ir 3–5 minutes atsakinėjo į klausimus. Įskaitą laikyti turėjo 138
mokiniai, 5 mokiniai dėl tam tiktų priežasčių
įskaitos laikyti neatvyko. Laikiusių įskaitą
mokinių rezultatai geri – išlaikė visi: įvertinimus „10“ gavo 24 mokiniai, „9“ - 28, „8“ 16, „7“ – 15, „ 6“- 10, „5“ – 20, „4“ -17.

Kas tapo raštingiausiu piliečiu paaiškės
gegužės 7-ąją, minint Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dieną. Diktanto nugalėtojai
bus apdovanoti Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.
„Žvilgsnio“ korespondentė
B. Butnoriutė

Balandžio 17 dieną vyko rusų ir anglų
kalbų įskaitos. Anglų kalbos įskaitą laikė 21
mokinys. Įvertinimai puikūs: dešimtukų - 3,
devintukų – net 12, aštuntukai – keturi, po
vieną septynetą ir penketą.
Rusų kalbos įskaitą laikė tik du mokiniai.
Vienas gavo dešimtuką, kitas - devintuką.
Linkiu dvyliktokams sėkmės brandos
egzaminuose, o dabartiniams vienuoliktokams – nuoširdžiai mokytis ir kitąmet drąsiau rinktis valstybinius užsienio kalbos egzaminus. Tai jums užtikrins geresnes įsidarbinimo galimybes bei didesnį atlyginimą. Be to
nuo 2015 metų abiturientams, pretenduosiantiems į valstybės finansuojamas studijas tiek
universitetuose, tiek kolegijose, anglų kalbos
egzaminas būtinas.
S. Čupkovienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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Mažeikių politechnikos mokyklos ir
Viekšnių skyriaus mokiniai, kurie aktyviai
dalyvauja verslumo ugdymą skatinančiuose
projektuose bei konkursuose, balandžio 9 d.
lankėsi LR Vyriausybėje ir Lietuvos banko
Pinigų muziejuje. Juos lydėjo ekonomikos ir
verslo pagrindų mokytojos Adolfina Grušienė, Erika Pusvaškė ir Vilma Ramanauskienė.
LR Vyriausybė
vykdo
programą
„Vyriausybėje - moksleivių trečiadieniai“.
Mus maloniai pasitiko ponia Danguolė Treikauskienė, Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Piliečių ir atviros
Vyriausybės skyriaus patarėja. Ji mus palydėjo į Vyriausybės ministrų pasitarimų salę
ir supažindino su LR Vyriausybės istorija ir
šiandienine veikla. 11.30 val. mus priėmė
Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius,
kuris mielai keliolika minučių pabendravo su
mokiniais ir mokytojomis. Jis domėjosi,

kokios mokykloje ruošiamos specialybės,
kokia vykdoma kultūrinė veikla, sportiniai
užsiėmimai, kaip ugdomas mokinių verslumas. Mokyklos atstovai atsisveikindami
Ministrui Pirmininkui įteikė atminimo dovanėlę su mokyklos atributika.
Kitoje LR Vyriausybės salėje mūsų laukė
Algirdo Butkevičiaus patarėjas turizmui,
jaunimui, migracijai ir investicijoms, NVO
Justinas Pankauskas, kuris skaitė paskaitą
„Kaip valdoma Valstybė?“. Jis detaliau supažindino su LR Vyriausybės darbu, atsakė į
klausimus, dalyvavo diskusijoje švietimo
klausimais.
Vyriausybės rūmų fojė vyko Ukrainos
dailininko Ivano Marčuko parodos atidarymas. Ivanas Marčukas - Tarptautinės šiuolaikinio meno akademijos Romoje mokslinės
tarybos ir „Auksinės gildijos“ narys, britų
dienraščio „The Daily Telegraph“ įtrauktas į

žmonijos genijų šimtuką. Menininkas kuria
amžinosios būties temomis, daugiau nei 5
tūkstančiai jo paveikslų saugomi visų pasaulio žemynų, išskyrus Antarktidą, muziejuose
ir privačiose kolekcijose. Renginyje dalyvavo Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Valerijus Žovtenko,
sveikinimo žodį tarė Vyriausybės kanclerio
pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas.
Po parodos atidarymo buvome pakviesti į
posėdžių salę, turėjome galimybę stebėti
ministro pirmininko A. Butkevičiaus ir 14
ministerijų ministrų bei jų patarėjų darbą.
Po apsilankymo LR Vyriausybėje mokiniai nuskubėjo į Lietuvos banko Pinigų
muziejų, gidė supažindino su pasaulio pinigų
ir bankininkystės istorija, Lietuvos pinigais,
bankininkystės raida mūsų šalyje nuo pirmųjų kredito įstaigų atsiradimo iki šių dienų.
Mokiniai turėjo galimybę pasisverti specialiomis svarstyklėmis ir sužinoti, kiek kainuotų, jei būtų auksiniai, platininiai ar sidabriniai. Taip pat galėjo nusikaldinti atminimo
dovanėlę - knygos skirtuką-pinigą „Skatiką“.
Tikimės, kad ši turininga edukacinė išvyka paskatins mokinius ateityje aktyviau dalyvauti verslumo ugdymo projektuose ir konkursuose.
E. Pusvaškė,
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja

praktinius gebėjimus. Mokiniai per dvi valandas turėjo įveikti ekonominio mąstymo ir žinių testo užduotis bei išspręsti ekonomikos
uždavinius. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokinys Gintaras
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko 20-osios Lietu- Talmontas (SED-27 gr.) laimėjo antrąją vietą.
vos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas.
Nuoširdžiai sveikiname nugalėtoją.
Jame dalyvavo ir du mūsų mokyklos mokiniai - Deividas Grikšas (SED-21 gr.) ir Gintaras Talmontas (SED-27 gr.).
E. Pusvaškė,
Olimpiados užduotys buvo parengtos derinant teorines žinias ir
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja

Ekonomikos ir verslo olimpiada
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Vyko įvairių dalykų edukaciniai konkursai „Olympis
2014“, juose buvo kviečiami dalyvauti Lietuvos mokymo
įstaigų mokiniai. Lietuvių kalbos konkurse dalyvavo 8
mokiniai. Jie galėjo pasitikrinti savo lietuvių kalbos žinias
atlikdami įvairias įdomias užduotis. Kaip sekėsi konkurso dalyviams, matome pateiktoje lentelėje.
M. Timinskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Edukacinių konkursų „Olympis 2014“ rezultatai
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai

Mokinys

Klasė

Grupė

Rezultatas

Diplomo laipsnis

1. Drungys Paulius

11

EM-25

65.91

III

2. Bužokaitė Vitalija

12

AP-18

60.97

III

3. Bružaitė Vilmantė

12

AP-18

50.08

Padėka

4. Selenytė Eglė

12

AP-18

42.57

Padėka

5. Arlauskas Justas

11

PO-30

41.25

Padėka

6. Kontenytė Rasuolė

12

AP-18

35.47

Padėka

7. Bernotaitė Lina

12

AP-18

34.59

Padėka

8. Butkutė Vaida

11

PO-30

31.82

Padėka

Kovo 24 d. baigėsi tarpgrupinės vaikinų krepšinio varžybos, kurias organizavo kūno kultūros mokytojos Diana
Rusienė ir Irma Kerienė. Varžybose dalyvavo aštuonių grupių komandos.
Finale varžėsi EM-17 ir EM-25 grupių mokiniai. Kova
buvo atkakli, rezultatą persverdavo tai viena, tai kita komanda. Prireikė net dviejų pratęsimų, kad išaiškėtų nugalėtojai. Pirmąją vietą iškovojo EM-17 grupės komanda, antrąją – EM-25 gr., o trečiąją - SED-27 grupės mokinių komanda. Nugalėtojų komandai net 63 taškus pelnė Aurimas Kleinauskas, EM-25 gr. komandoje rezultatyviausias žaidėjas
buvo Mantas Čejunskis, pelnęs 43 taškus.

Kovo 5 d. Šiauliuose vyko regiono profesinių mokyklų svarsčių kilnojimo ir virvės traukimo varžybos. Tiek vienoje, tiek kitoje rungtyje
mūsų mokyklos komanda laimėjo II-ąją vietą. Sveikiname prizininkus:
V. Berenį (AS-24 gr.), N. Gintauską (EM-25 gr.), M. Kaubrį (EM-25
gr.), H. Martinkų (EM-25 gr.), M. Lalą (SED-27 gr.), R. Šarnelį (SED-27
gr.), B. Karklių (EM-17 gr.), E. Erlicką (SED-21 gr.), D. Grikšą (SED-21
gr.), M. Šidlauską (SED-21 gr.), D. Malerą (ST-10 gr.), Š. Juškų (TP-43
gr., Viekšnių sk.).
Asmeninėse rungtyse geriausiai sekėsi M. Lalui (SED-27 gr.) ir Š.
Juškui (TP-43 gr., Viekšnių sk.), jie laimėjo antrąsias vietas. E. Erlickas
(SED-21 gr.) užėmė III- ąją vietą.
I. Kerienė, D. Rusienė, kūno kultūros mokytojos
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Tūkstančiai abiturientų ir jaunų žmonių kasmet
svarsto ir kuria ateities planus ieškodami tinkamiausio
sprendimo kur mokytis. Švietimo ir mokslo ministerija
balandžio 10 dieną Lietuvos profesinėse mokyklose
organizavo visuotinę Atvirų durų dieną. Visuotinė Atvirų durų diena profesinėse mokyklose - puiki galimybė kiekvienam besidominčiam savo akimis pamatyti,
kaip, kur ir ko mokosi būsimieji įvairių sričių specialistai.
Šią dieną Mažeikių politechnikos mokykloje ir mokyklos Viekšnių skyriuje apsilankė apie 150 mokinių iš įvairių rajono mokyklų:
Senamiesčio, Pikelių, Krakių, Balėnų, Kalnėnų, Jievaro, Tirkšlių
Juozo Vitkaus-Kazimieraičio, Pavasario pagrindinių mokyklų,
Gabijos ir Viekšnių gimnazijų, Sodų vidurinės mokyklos, Mažeikių Jėzaus Širdies parapijos.
Politechnikos mokykla ne tik stiprina praktinį mokymą, bet ir
daug dėmesio skiria mokinių saviraiškai, užimtumui, prevencijai.
Veikia sporto, menų, dainavimo, šokio kolektyvai, mokinių mokomosios bendrovės. Mokiniai gauna stipendiją, suteikiamas bendrabutis.
Mokiniai buvo supažindinami su specialybėmis, su karjeros ir
verslo perspektyvomis. Jie galėjo išbandyti savo jėgas, įgytus gebėjimus įvairiose varžybose, konkursuose. Mokiniai aplankė mokomuosius kabinetus, dirbtuves, laboratorijas.
Direktorė Vida Lumpickienė

Veiksmo savaitė
BE PATYČIŲ 2014
Kiekvienais metais kovo mėnesio pabaigoje „Vaikų linija“ inicijuoja „Veiksmo
savaitę BE PATYČIŲ“, kurios pagrindinis
tikslas keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias patyčioms nuostatas. Pagrindiniai „Veiksmo savaitės BE
PATYČIŲ“ uždaviniai – sutelkti partnerius
bendram darbui Lietuvoje bei keisti visuomenės požiūrį į patyčių problemą.
Mūsų mokykla, kaip ir kasmet, įsijungė į
šią respublikinę akciją. Buvo organizuojamos įvairios veiklos. AP-18 grupės mokiniai
kartu su profesijos mokytoja Asta Rimkiene
sukūrė plakatų patyčių prevencijos tema ir
jais papuošė mokyklą. Vyko Mažeikių politechnikos mokyklos (centro) ir Viekšnių
skyriaus mokinių tarybos narių susitikimas,
kurio metu mokiniai dalyvavo protų mūšyje,
diskutavo, kaip mokykloje išvengti patyčių.
Paraginti „Vaikų linijos“ bei VšĮ „Vaiko
labui“, net trylikos grupių mokiniai įsijungė
į bendrą veiklą ir kūrė sudėtinę „Draugystės

knygą“. Grupėms burtų keliu buvo paskirstytos įvairios temos: kaip išlaikyti draugus ir
draugystę, kas griauna draugystę, kas mus
džiugina ir skaudina, kaip padėti draugui,
kas yra patyčios, jų priežastys, patyčių formos, kaip jaučiasi žmogus, prie kurio priekabiaujama,
kaip
netapti
priekabiautoju,
kaip elgtis, jei
prie tavęs priekabiauja, elektroninės patyčios ir pan.
Į
bendrą
„Draugystės
knygą“ sutilpo
daug kas: patarlės ir priežodžiai apie draugystę, taikliai
parinkti dainų žodžiai, mokinių nuomonės,
įvairūs pamąstymai, nuotraukos, mokinių
eilėraščiai, piešiniai, liaudies kūryba, žymių
žmonių mintys apie draugystę, specialistų
patarimai. Ši knyga – įdomi, prasminga, joje

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
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atsispindi mokinių išmintis, logika, nuoširdumas.
„Draugystės knyga“ buvo pristatyta mokyklos bendruomenei kovo 27 dieną bendros
visų grupių valandėlės metu ir padovanota
mokyklos bibliotekai. Kviečiame visus apsi-

lankyti bibliotekoje ir paskaityti šią originalią knygą.
I. Grinkevičienė,
vyr. socialinė pedagogė
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