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Mokykloje svečiavosi Joniškio žem÷s ūkio
mokyklos mokytojai. Apie tai - 3 psl.
2 psl. skaitykite apie danų viešnagę
Mažeikių mieste ir mūsų mokykloje.

ŠV. VALENTINO DIENA
Nežaisk žaibais. Prašau tavęs, nereikia
Šią naktį v÷l paversti ugnimi.
Tu nesuvaldoma ir nenusakoma kaip vaikas,
O tarp žaibų velnioniškai rami.
Bet pajuntu, kad nuo manęs ramyb÷ nusisuko.
Meluoju sau, meluoju tau, kad pailsau.
Matau, įstringa tavo akyje nulaužto žaibo
šuk÷
Ir pjauna, pjauna ašarą pusiau.
Gal vieną pusę sau paliksi, kitą atiduosi
Tik man? Ir būsi tu teisi ir neteisi.
Aš su tavim klumpu ir su tavim keliuosi
ir ačiū Dievui, meile, kad esi.
Rimgaudas Graibus

Visų d÷mesiui!!!
Vasario 14 d. 1240 aktų sal÷je vyks popiet÷
„Neklauskit
„Neklauskit meil÷s vardo...“,
skirta šv. Valentino dienai.
dienai.
Maloniai kviečiame!
Reng÷jai

Priminimas mokiniams☺
☺
2006 m. vasario 16-19 d. nepamirškite
pails÷ti.................
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Mūsų mokykla, kaip ir kitos mokyklos, gavo Laisv÷s gynimo 15-ųjų metinių min÷jimo komisijos,
vadovaujamos LR Seimo Pirmininko Artūro Paulausko, kvietimą į sausio 13-osios gyn÷jų atminimui skirtą
koncertą. Susidom÷jimas renginiu buvo didelis - mokinių, norinčių vykti į koncertą, buvo labai daug. Kai kam
teko ir nusivilti, nepatekus į „laimingųjų“ sąrašą. O „laimingieji“ kartu su ekskursijos vadovais profesijos
mokytojais R. Ažukiene ir V. Kirvelaičiu sausio 14 d. išvyko į Vilnių, Siemens areną, kur koncertavo Rūta
Ščiogolovait÷, Vytautas Kernagis, Edmundas Kučinskas, Rebelheart, B‘Avarija, Delfinai ir kt. atlik÷jai.

„Žvilgsnio“ informacija

TĘSIAME BENDRADARBIAVIMĄ SU DANAIS
Vasario pirmomis dienomis Mažeikių rajono savivaldyb÷je ir Mažeikių politechnikos mokykloje lank÷si
delegacija iš Danijos. Rajono savivaldyb÷je vyko susitikimas, kuriame dalyvavo rajono savivaldyb÷s atstovai,
Danijos projekto „Baltic Sea Solution“ atstovai, AB „Mažeikių nafta“ profesin÷s sąjungos atstovai ir Mažeikių
politechnikos mokyklos atstovai. Buvo kalbama apie bendrą projektą „Profesinių technologinių žinių atnaujinimas
perimant ES šalių patirtį ir pasiekimus“, kurio tikslas yra įtraukti kaip galima daugiau Baltijos šalių, kuriose būtų
sustabdyta dirbančiųjų emigracija.
Danijos delegacijos atstovai buvo Maribo savivaldyb÷s mer÷ Liljan Kjocks ir savivaldyb÷s direktor÷ Trine
Riis Jensen, regiono profesin÷s sąjungos pirmininkas Joergen Erik Kozak Nielsen, ES projektų direktorius Gert
Meyer Madsen bei projekto „Baltic Sea Solution“ vadovas Steen Frederiksen.
Svečiai iš Danijos susitikimą pavadino konstruktyviu. Jie aplank÷ „Gabijos“ gimnaziją, du vaikų darželius
ir Mažeikių politechnikos mokyklą, kurioje buvo pravestas pokalbis su mokyklos administracija, susipažino su
mokyklos problemomis bei apžiūr÷jo materialinę bazę.
Mažeikių politechnikos mokykla jau nuo 2004 metų bendradarbiauja su Danijos EUC Lolland mokykla.
Danai lank÷si mūsų mokykloje, o mūsų mokyklos atstovai lank÷si jų mokykloje, pasidalijome profesinio mokymo
patirtimi, ruošiant specialistus. Šie susitikimai buvo abiem pus÷ms naudingi.
Šiuo metu mūsų mokyklos projektų vadov÷ Lidija Pocevičien÷ rašo Leonardo da Vinči projektą, kuriame
kaip partneriai yra pakviesti dalyvauti Danijos EUC Lolland mokykla, Vokietijos F+U Sachsen mokykla, Joniškio
aukštesnioji žem÷s ūkio mokykla, Gruzdžių žem÷s ūkio mokykla ir Dieveniškių profesin÷ technikos mokykla.
Projektas turi būti pateiktas iki vasario vidurio.

Direktorius
Stasys Girdvainis

Regiono profesin÷s sąjungos pirmininkas Joergen Erik Kozak
Nielsen atsisveikina su mokyklos direktoriumi S.Girdvainiu

Svečiai šį susitikimą pavadino konstruktyviu
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Susitikimas su Šaulių rinktin÷s nariais
Mažeikių politechnikos mokykloje sausio11 dieną lank÷si Telšių apskrities Žemaitijos Šaulių 8-osios rinktin÷s
vadas, kapitonas Jonas Mažylis ir S3 planavimo skyriaus viršininkas Kęstutis Mockus.
Kapitonas Jonas Mažylis pirmiausia kalb÷jo apie Jaunųjų Šaulių veiklą, KASP (Krašto apsaugos savanorių
paj÷gos) veiklą (2 kuopos yra Mažeikiuose, Stoties gatv÷je; 1 kuopa – Telšiuose). Pamin÷jo, jog šauliais galima tapti
nuo 12 metų. Svečiai papasakojo apie šaulių ginkluotę, pademonstravo filmuką apie Lietuvos kariuomenę,
supažindino su įvairiais atsivežtais ginklais.
Pradžioje papasakojo apie pistoletą MAKAROV (šovinio kalibras 9 mm, svoris - 810 gramų). SIG-SAUER –
šveicarų-vokiečių firmos pistoletas, priklausantis ginklų gamintojų elitui, 1980 metų modelis, turintis 3 automatines
apsaugas. Daugiausia d÷mesio sulauk÷ KALAŠNIKOV-o automatas. Pirmasis buvo pagamintas 1947 metais. Šis
automatas buvo daug sykių modernizuotas. Jų yra su buože, sulenkiamų, su durtuvu, granatsvaidžiu. Į d÷klą telpa 30
šovinių. Lietuvos kariuomen÷ naudoja granatsvaidžius CARL-GUSTAF. Juos aptarnauja du žmon÷s, svoris 9,5 kg,
pramuša apie 1 m storio betoninę sieną. Kapitonas pamin÷jo, jog mūsų policija ginkluota čekų pistoletais.
Susitikimo pabaigoje Jonas Mažylis akcentavo, kad Lietuvos kariuomen÷je sudarytos geros sąlygos tiek
tarnybai, tiek sportui, geras maitinimas (dienai vienam žmogui skiriama 12 litų).
Susirinkę mokiniai pateik÷ keletą klausimų. Jie dom÷josi, ar bus profesionali armija. Kapitonas Jonas Mažylis
atsak÷, kad bus šauktinių, nes kiekvienoje armijoje jų yra.
Svečiams buvo įteiktos atminimo dovan÷l÷s su mūsų mokyklos atributika.

Kalashnikov AKS-74U assault rifle (Russia - USSR)

P226: SIG Sauer
„Žvilgsnio“ redakcija

Turininga viešnag÷
Žiemos atostogų metu mūsų mokyklą aplank÷ kolegos iš Joniškio žem÷s ūkio mokyklos. Šios mokyklos
pedagogai turi tradiciją kasmet žiemos atostogų metu pasisvečiuoti panašaus profilio mokykloje.
Susitikimas prasid÷jo mokyklos aktų sal÷je. Mokyklų direktoriai – S. Girdvainis ir L. Jonaitis – supažindino su
savų mokyklų istorijomis, darbuotojais, kalb÷jo apie pedagogų kolektyvams iškylančias problemas.
Po to svečiai tur÷jo galimybę susipažinti su mūsų mokykla, kabinetais, mokomosiomis dirbtuv÷mis, bibliotekaskaitykla, nuotolinio mokymo klase. Tiek bendrojo lavinimo, tiek profesijos mokytojai dom÷josi mokinių ugdymo
metodais, priemon÷mis.
Susitikimas tęs÷si mokyklos valgykloje. Buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos, pasikeista
suvenyrais, dalintasi darbo patirtimi.
Po susitikimo mokykloje joniškiečiai skub÷jo susipažinti su Mažeikių miestu.

„Žvilgsnio“
korespondent÷
B. Butnoriut÷

Nuotraukose susitikimo
akimirkos
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II–oji vieta — ST-43 gr.

III – oji vieta — S-49 gr.

Pasibaigus piešinių konkursui
Prieš Naujuosius metus buvo paskelbtas piešinių konkursas „Mokykim÷s dirbti saugiai“. Id÷jos autorius ir
sumanytojas – šviesaus atminimo Mažeikių politechnikos mokyklos darbų saugos ir sveikatos inžinierius,
Viekšnių skyriaus mokytojas Antanas Grigas. Gaila, kad jam pačiam nebeteko vertinti bei pasidžiaugti
mokinių sukurtais darbais, per anksti iškeliavo į Amžinybę.
Konkurso tikslas – formuoti sąmoningą požiūrį į saugų darbą, jausti atsakomybę už savo ir kitų žmonių
sveikatą, mokyti išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.
Konkurse dalyvavo visų grupių mokiniai, nes darbų sauga yra d÷stoma visų specialybių mokiniams.
Darbų vertinimo pagrindiniai kriterijai: temos atitikimas, darbo originalumas, darbo meniškumas.
Vertinimo komisijos narių (dizaino mokytoja Daiva Davainyt÷, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida
Lumpickien÷, direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui Rimantas Pocevičius) nuomon÷s sutapo. I-oji
vieta paskirta PO-39 grup÷s mokiniams už piešinį „Ugnis pavojinga“ (aukl÷toja G÷n÷ Pavlovien÷). II–oji vieta
– ST-43 grup÷s mokiniams už piešinį „Mokykim÷s dirbti saugiai“ (aukl÷toja Juzefa Čapien÷). III – oji vieta
atiteko S-49 grup÷s mokin÷ms, pamiršusioms užrašyti piešinio pavadinimą (aukl÷toja Marijona Poliakien÷).
Paskatinamasis prizas už atlikto piešinio tvarkingumą skirtas A – 51 grup÷s mokiniams (aukl÷toja Virginija
Vaitkevičien÷).
Piešinių konkurso nugal÷tojai apdovanoti prizais.

Vertinimo komisijos pirminink÷
Daiva Davainyt÷

Elektrikai pakviet÷ į renginį
ER–47 gr. ir EM–54 gr.mokiniai, profesijos mokytojai ir
direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui R. Pocevičius
dalyvavo mokytojų D. Žukauskien÷s ir M. Zavjalovos
organizuotoje dalykin÷je paskaitoje „Šiuolaikin÷s energetikos
naujov÷s“, kuri vyko nuotolinio mokymo klas÷je.
Užsi÷mimą ved÷ ER–47 gr. mokiniai: apie elektros
apšvietimą kalb÷jo Ernesta Šuliokait÷, Rimantas Kontutis
pademonstravo elektros instaliacijos gaminius, Linas Žulpa –
elektros variklius, Laimonas Urnikis – srov÷s transformatorius,
Valdas Urbonas – kabelius. Mokiniai pateik÷ elektros prietaisų
techninius duomenis, papasakojo apie jų privalumus ir
trūkumus bei panaudojimą.
Mokytoja D. Žukauskien÷ pad÷kojo paskaitos ved÷jams ir
dalyviams, akcentavo, kad ši informacija ypač naudinga
pirmakursiams elektrikams, palink÷jo visiems s÷km÷s ir
daugiau tokių įdomių paskaitų.

Profesijos mokytoja B. Butnoriut÷

ER-47 grup÷s mokin÷ Ernesta Šuliokait÷
skaito pranešimą apie elektros apšvietimo
naujoves
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Vasario 2828-ąją – Užgav÷n÷s. Užgav÷nių apeigos žemaičiuose
Savotiška žemaičių Užgav÷nių vaidyba ne mažiau įdomi ir graži negu lietuviškų vestuvių.
Užgav÷n÷s – paskutin÷ m÷s÷džio diena, tod÷l tą dieną įvyksta Lašiniaus ir Kanapinio karas. Tačiau per
Užgav÷nes visuomet Lašinių nugali Kanapinis, o per Velykas išvejamas Kanapinis.
Nors Užgav÷n÷s yra darbo diena, bet ūkio darbų tą dieną niekas nedirba. Kiekvienas tą dieną turi iki soties
pasilinksminti ir prisivalgyti, kad ištvertų iki Velykų. Senu papročiu tą dieną reikia valgyti būtinai dvylika kartų.
Žemaičiuose ypač m÷gstami šiupinys, v÷darai, dešros ir blynai. Tod÷l Užgav÷nių dieną ir vakarą visi valgo,
geria, dainuoja, groja ir visokiomis išdaigomis linksminasi iki paryčių.
Žiūr÷k, ateina juokingų baidyklių būrys, apsirengęs įvairiais gyvuliais, kitur užeina čigonai, tai „Užgav÷nių
bites“ veža arba ateina žydai.
Tik dabar mūsų žmon÷s, niekindami visa, kas sena, patys atsisako tų papročių ir imasi viso, kas vadinasi
naujoviška.
Pagal B. Buračą

Užgav÷nių ubagių daina
1937 m. Tryškiuose užraš÷ J. Kaulavičius
(Lietuvos tautosakos archyvas1165/40)

Atmink, kad...

Aš užgimiau sirat÷le
Ir paaugau ubag÷le.
Einu per svietą vargdama,
Visus šunis lodydama.

Kai Užgav÷nių dieną s÷di namie, to
pas÷liai bus menki, kuo toliau nuvažiuosi – tuo
didesni užaugs.
Jei važiuosi stačias – linai dideli užaugs.
Kuo dažniau iš rogių išgriūsi ir sniege
pasivoliosi, tuo didesnis bus derlius.
Jei Užgav÷nių dieną ant stogo yra sniego,
tai ir Velykos bus su sniegu.
Jei Užgav÷nių diena saul÷ta – reikia anksti
s÷ti.

Kojas nagin÷mis aunu
Kartais ir batus įgaunu.
Kai niekas niekur nemato,
Turiu gerą aš sveikatą.
Kai tiktai ką sutinku,
Tuojau raišti aš įninku.

LANKöMöS SPEKTAKLYJE
Sausio 27 d. grup÷ mokyklos mokinių kartu su socialine pedagoge I. Grinkevičiene ir lietuvių kalbos
mokytoja M. Timinskiene lank÷si Panev÷žio teatro „Menas“ spektaklyje „B÷gikas“ (pagal Mattias Andersson
pjesę). Spektaklyje keliamos j÷gos, prievartos, vienatv÷s, narkotikų, t÷vų ir vaikų problemos.
Toli gražu ne visi gyvena tokį gyvenimą kaip pjes÷s personažai, bet kai kuriems jauniems žmon÷ms tos
problemos labai skaudžios ir aktualios. Jei būsi ne toks kaip visi, būsi laikomas nevyk÷liu, gali būti mušamas ir
spardomas. Pagrindinis pjes÷s personažas B÷gikas – pernelyg tylus, drovus, nesugebantis kovoti su brutaliais
bendraamžiais. Jis b÷ga ir b÷ga, tik÷damasis kada nors tapti čempionu. Tada, anot B÷giko, tur÷siąs 17 milijonų ir
15 tūkstančių panų, o skriaud÷jai jam laižys kojas… Bet tai tik svajon÷s!
Klubin÷ muzika, gatv÷s slengas, diskotekos – toks šiuolaikinio jaunimo pasaulis, jame dažnai nebelieka
vietos tolerancijai, meilei, pagarbai.
Anot mokinių, spektaklis suk÷l÷ įvairių minčių, privert÷ pamąstyti apie save, draugus, gyvenimą,
vertybes.
Manome, kad kultūra ir menas atlieka svarbų vaidmenį siekiant aukštesnių vertybių. Spektaklių
lankymas, jų aptarimai kelia jaunimo kultūrinį ir estetinį lygį, padeda formuoti jų meninį skonį, teigiamą požiūrį
į vertybes, praplečia akiratį, palengvina šiuolaikin÷s kultūros suvokimą.
Socialin÷ pedagog÷ I. Grinkevičien÷,
lietuvių kalbos mokytoja M.Timinskien÷

6

ŽVILGSNIS

2006 m. vasario 14 d., Nr. 8

SALOTOS SULIESöJIMUI
200 g aguročių, 1 obuolys, 1 svogūnas, 1 raugintas
arba marinuotas agurkas, 1 ryšelis krapų.
Viską (išskyrus krapus) stambiai sutarkuoti, krapus
smulkiai supjaustyti, sumaišyti, užpilti majonezu. Valgyti 3 –
4 kartus per dieną vietoj pusryčių, pietų ir vakarien÷s. Per 8 –
10 dienų jūs neteksite 15 kg svorio. Be to, niekada nejausite
alkio. Ir dar – šias salotas galima valgyti su duona.

KOKIA AŠ VELNIŠKAI GRAŽI!
Biblijoje pasakyta: „Myl÷k savo artimą kaip save patį“.
Daug kam tai nepasiekiama d÷l egoizmo, pasipūtimo.
Bet yra ir tokių, kuriems šis priesakas neįgyvendinamas
d÷l to, kad jie nemyli savęs: nuolat graužiasi, priekaištauja sau
d÷l menkiausių klaidų, visaip save žemina. Kur išeitis?
Pavyzdžiui, per daug kukliai merginai rytą atsik÷lus iš
lovos reik÷tų prieiti prie veidrodžio ir mintyse arba balsu sau
pasakyti: „Aš graži, protinga, talentinga! Aš mylima. Ir
laiminga“.
Gal tai ir n÷ra absoliuti tiesa, bet mintys materializuojasi,
tad ginkite šalin blogas mintis apie save ir kitus. O min÷tas
„pratimas“ užtruks gal minutę rytą ir vakare, bet pagerins
nuotaiką bei sustiprins savigarbą.

Manoma, jog Šv. Valentinas buvo Romos
vyskupas, gyvenęs III a. po Kr. Tada Romos
imperatorius Klaudijus II buvo išleidęs įsakymą,
draudžiantį tuoktis. Taip buvo siekiama, kad kuo
daugiau vyrų eitų kariauti ir gintų Imperiją nuo
išorin÷s agresijos ir vidinio chaoso. Klaudijus II man÷,
kad vedę vyrai yra emociškai labiau prisirišę prie savo
šeimų, tod÷l negali būti geri kariai.
Vyskupas Valentinas, matydamas jaunų žmonių
skausmą, slapčia juos sutuokdavo. Klaudijus II,
išgirdęs apie šį „meil÷s draugą”, su÷m÷ jį ir uždar÷ į
kal÷jimą. Jis buvo nubaustas mirtimi vasario 14
dieną. Po kiek laiko Valentinas buvo paskelbtas
šventuoju. Štai kod÷l dabar meil÷s šventę vadiname
Šv.Valentino vardu.
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Mūsų mokykloje, I-ame aukšte, netoli pamokų
tvarkaraščio,
kabo
ANONIMINö
KLAUSIMŲ
DöŽUTö, kuri šiais mokslo metais visiškai prarado
populiarumą.
Nor÷čiau atkreipti mokinių d÷mesį, kad tai yra puiki
galimyb÷ pasidalinti su mokyklos administracija savo
nuomone apie tai, kaip mes gyvename, dirbame, mokom÷s.
Galite išreikšti savo mintis bei nusiskundimus, jei
mokykloje kažkas nepatinka, yra negerai, Jūsų netenkina,
ir būsite išgirsti. Juk visi suprantame, kad ne visada
galime drąsiai išsakyti savo nuomonę viešai, o d÷l to, kad
tarpusavyje grup÷se padiskutuojame, - niekas nesikeičia.
Tad būkime sąmoningi, visi bendrai siekime, kad
mokykloje būtų gera, saugu, malonu kiekvienam. Jei
galime prisid÷ti prie savo ir kitų gerov÷s – nebūkime
abejingi.
Laiškus iš anonimin÷s d÷žut÷s kiekvieną savaitę išima
socialin÷ pedagog÷. Jei pateiksite ne pasiūlymą ar pastabą,
o klausimą, į kurį reikalingas konkretus atsakymas,
nurodykite savo grupę, kad žinotume, į ką kreiptis.

Socialin÷ pedagog÷ Ineta Grinkevičien÷

Ar žinote, kad iš vieno Buratino galima padaryti
du pakelius popieriaus spausdintuvui?

Valentino dienos istorija

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 247.El. paštas:
vida@pm.mazeikiai.lm.lt

AR PASTEBöJOTE ???

***
Bjauriau už šiltą alų gali būti tik visiškas jo
nebuvimas.
***
Dieną praleisk taip prastai, kad kiti nepavyd÷tų...
***
Jūsų tikimyb÷ laim÷ti loterijoje truputį padid÷s,
jei kada nors nusipirksite loterijos bilietą.
***
Kovai su miškų gaisrais bus surengtas alaus
festivalis.
***
Oro niekas nepastebi, kol jo kas nors nepagadina.
***
Keičiu vieną 40 metų vyrą į 2 po 20. Varianto 4
po 10 nesiūlyti.
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