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Mieli Mokytojai,
nuoširdžiai sveikinu Jus
su gražia rudeniškai šilta ir spalvinga
Mokytojo diena.
Linkiu bendrauti, palaikyti ir visuomet džiaugtis
sutikus vieniems kitus.
Direktorė Vida Lumpickienė

Šiame numeryje:
2 p. Paminėjome profesinę šventę.
3 p. Netradicinė pamoka.
4 p. Bobų vasara - 2014.

SPALIS
Tavo paletėj visoki dažai.
Liepas ir beržus prie kelio,
Klevus ir kaštonus pakiemiais
Geltonai, rudai ir raudonai paišai,
O dangui nesigaili pilko
Su mėlynom properšom
Ir šitais lengvais debesėliais
Iš balzgano šilko.
Pro juos į pakalnės šešėlius antai
Dar spindulius saulės
Kur ne kur barstai.
Dėkoju tau, spali,
Už tuos stebuklingus dažus,
Kad, baigiantis mano šių metų kelionei,
Palydi mane į tamsą ir šaltį
Šviesiai nusiteikęs
Ir toks gražus!
Vincas Mykolaitis-Putinas

Paroda – mugė „AgroJoniškis 2014“
Auksaspalviais medžiais pasipuošęs ruduo 2014 m. rugsėjo 27
d. sukvietė į Joniškio žemės ūkio mokyklą, kur vyko šiaurės Lietuvos paroda-mugė „AgroJoniškis 2014“. Mažeikių politechnikos mokyklos floristikos būrelio narės Rugilė Šonaitė, Kornelija
Virkšaitė, Oksana Šiudeikytė, Ingrida Sutkutė iš PV-39 grupės
ir vadovė Asta Perminienė dalyvavo floristinių kilimų konkurse
„Baltijos kelias – vienybės kelias“, skirtame Baltijos kelio 25mečiui paminėti. Parodos-mugės lankytojai grožėjosi spalvingais
floristiniais kilimais, kurtais iš margaspalvių žiedų, rudens augalų, žolynų. Mūsų moksleivių sukurta floristinė kompozicija įvertinta trečiąja vieta. Dėkojame visiems padėjusiems pasiruošti šiam konkursui.

Asta Perminienė, floristikos būrelio vadovė
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organizatoriaus specialybės mokiniai.
Tada visų laukė antroji
šventės dalis – eisena.
Lydimi policijos pareigūnų mokiniai žygiavo Žemaitijos, Naftininkų ir
Pavenčių gatvėmis. Prie
Kultūros rūmų mokiniai
šoko „flashmob'ą“. Kaip
ir kasmet, eisenos dalyvius sveikino mokyklos
artimiausi kaimynai „Ventos“ progimnazijos
bei Kalnėnų pagrindinės
mokyklos mokinių atstovai. Apsikeista simbolinėmis dovanomis.
O grįžę į mokyklą dalyviai vaišinosi mokyklos

Kasmet tradiciškai mokykla švenčia Statybininkų dieną. Šiemet
buvo paminėta jau penktoji - jubiliejinė - šventė. Nors mokykloje
rengiami ne tik būsimieji statybininkai, kitų specialybių mokiniai
solidarizuojasi su jais, sveikina ir švenčia kartu.
Ketvirtadienio rytas mokykloje buvo nekasdieniškas: skambėjo

virėjų išvirta gardžia koše ir arbata.
Vakare vyko smagi diskoteka.
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius

muzika, statybos profesijos mokytojos pasitiko skubančius į pamokas mokinius simbolinėmis vaišėmis ir kvietė visus švęsti kartu.
Mokyklos fojė veikė fotografijų paroda, pasakojanti apie įdomiausias statybininkų profesijos mokinių akimirkas.
Po pamokų mokiniai rinkosi mokyklos kiemelyje. Būsimuosius
statybininkus, profesijos mokytojus šventės proga pasveikino mokyklos direktorė Vida Lumpickienė, praktinio mokymo vadovas
Rimantas Pocevičius.
Įspūdingu pop „žvaigždžių“ koncertu pasveikino apeigų ir švenčių
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VšĮ „Edukacijos Ambasadoriai“ ugdymo
karjerai specialistai, administruojami Švietimo mainų paramos fondo, lankėsi AP-36 gr.
ir PV-39 gr. ekonomikos ir verslo pagrindų
pamokose.
Rugsėjo 22-24 dienomis PV-39 grupės
mokiniams buvo pristatytas projektas
„Edukacinių priemonių rinkinys profesijos
konsultantams mokyklose“ ir pravestos 5
skirtingų formatų ir atitinkamų temų dalys:
stalo žaidimas „Mano karjeros kelias“, kortelių labirintas „Karjeros pokyčiai“, simuliacija
„Mano darbo diena“, karjeros situacijų analizė, konsultavimo priemonė-technika „Penkių
kampų žvaigždė“. Šiuo projektu siekiama
prisidėti prie ugdymo karjeros įvairovės didinimo, skatinti mokyklų ugdymo karjeros
specialistus naudoti naujas edukacines priemones. Projekto nauda jaunimui yra neįkainojama - padeda lavinti karjeros valdymo
įgūdžius, gebėjimus priimti sprendimus, strateginį ir kritinį mąstymą, supažindina su įvairiais karjeros vystymosi etapais, priežastiespasekmės dėsniais, sprendžiamos realios
situacijos, problemos, susipažįstama su nuolatinio mokymosi svarba, karjeros iššūkiais
bei skatina atsakomybės veikti prisiėmimą.
Pateikiame kai kurių mokinių atsiliepimus apie projekto naudą.
Kaip teigia Monika Derkintytė, VšĮ
„Edukacijos ambasadoriai“ įdomi organizacija, kuri skatina jaunimą tobulėti, o užsiėmimų metu padėjo įvertinti savo galimybes,
turimas žinias bei gebėjimus. Nuoširdžiai
dėkoju mokytojoms, kurios lankėsi pas mus
ekonomikos ir verslo pagrindų pamokose ir
suteikė mums naujų žinių bei potyrių.
„Visi penki užsiėmimai, kuriuos turėjome kartu su
VšĮ „Edukacijos ambasadoriai“, turi savo idėjas ir
tikslą. Kiekvienas užsiėmimas padėjo patirti individualaus darbo ir darbo komandoje ypatumus, spręsti
iškilusias problemines situacijas, suprasti save kaip
asmenybę. Man tai neįkainojama patirtis, kuri padėjo
sudėlioti mintis ir suprasti, kad einu tinkamu karjeros keliu“, - mintimis dalijasi Benitas Lisovskij.
„Konsultantų pravesti užsiėmimai man be galo patiko, kiekvienas užsiėmimas buvo vis kitoks, leidžiantis susipažinti su vis nauja situacija. Tokie užsiėmimai labai praplečia akiratį ir papildo žinias. Tikiuosi,
kad VšĮ „Edukacijos ambasadoriai“ dar kartą atvyks
pas mus į ekonomikos ir verslo pagrindų pamokas ir
pateiks naujų žinių“, - teigia Agnė Juciūtė.
Erika Pusvaškė,
ekonomikos ir verslo
pagrindų mokytoja
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Rugsėjo 28 dieną (sekmadienį) Mažeikių miesto
stadione vyko tradicinis renginys „Bobų vasara2014”, kurį organizavo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras. Renginio metu savo kiemeliusstendus pristatė Mažeikių rajono bendruomenės.
Jau antri metai šiame renginyje dalyvauja ir mūsų mokykla bei Viekšnių skyrius. Mokyklos
„kiemelis” sulaukė nemažo susidomėjimo, ypač visiems patiko interjero profesijos mokytojos Astos
Rimkienės floristikos darbai. Viekšnių skyriaus mokyklos bendruomenė renginio dalyvius vaišino kulinariniais skanėstais, iškeptais šventės metu. Mokyklos merginų šokių kolektyvas (vad. Robertas Žlibinas) ir muzikos būrelio auklėtinė Eglė Šateikytė
parengė bendrą šokio kompoziciją. Roberta Mažutė
ir kitos AO-40 grupės mokinės vaišino moliūgiene,
patiekta pačiame moliūge.
Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius

Mokytojas pasakoja apie vėplius. Petriukas nuobodžiaudamas žiūri
pro langą:
- Petriuk, prašau žiūrėti į mane, jei nori sužinoti kaip atrodo vėplys!!!
***
Vyksta geografijos pamoka. Mokytoja klausia:
- Vaikai, kur yra Makedonija?
Jasikevičius kelia ranką aukščiau už Petriuką ir atsako:
- Pusfinalyje!
***
Ateina čiukčia į mokyklą, išsitraukia iš smuiko dėklo automatą ir
pradeda juoktis. Mokytoja išsigandusi klausia:
– Čiukčia, ko juokies?
– Tėtis į banką su smuiku išėjo!
***
Ankstyvas rytas. Mama žadina sūnų:
- Kelkis sūneli, laikas eiti į mokyklą!
- Kodėl, mama? Aš nenoriu eiti.
- Pasakyk man nors dvi priežastis, kodėl tu nenori eiti į mokyklą.
- Na, visų pirma, vaikai manęs nekenčia, ir antra, mokytojai irgi
manęs nekenčia!
- Čia ne priežastys neiti į mokyklą. Tuoj pat kelkis ir eik.
- Pasakyk man nors dvi priežastis, kodėl turėčiau...
- Na, visų pirma, tau 52 metai, ir antra, tu mokyklos direktorius!
***

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

Paskaita karo mokykloje. Majoras aiškina apie šarvuočius:
- Maksimalus šarvuočio kulkosvaidžio vertikalaus pakėlimo
kampas yra 30 laipsnių.
- O kokių laipsnių, Celsijaus ar Farenheito? - klausia iš auditorijos.
- Farenheito.
Auditorijoje pasigirsta juokas.
- Na, aš pajuokavau, - pasitaiso majoras. - Aišku, kad Celsijaus.
***
Vovočka du mėnesius nesirodė mokykloje. Galų gale atėjo. Mokytoja klausia:
- Tai kur buvai dingęs, kodėl mokykloje nesirodei?
- Dirbau aš, tamsta mokytoja, mersedesus ploviau...
- Echhh... Užjaučiu aš tave, Vovočka, vargšeli...
- O ką daryt, tamsta mokytoja... Prisipirko tėvas mersedesų, tai kur
dabar dėsies...
***
- Jonuk, kuo norėtum būti užaugęs? - klausia mokytoja.
- Statybininku.
- O kodėl?
- Statyčiau apvalius namus.
- O kodėl apvalius?
- Kad kampe nestovėčiau...
***
Tamsi šilta naktis. Antra valanda nakties. Profesoriaus butas. Staiga
pasigirsta telefono skambutis. Apsimiegojęs profesorius pakelia
telefono ragelį:
- Alio...
- Tai ką, miegi?
- Mmm... O ką?
- O mes tai mokinamės! - pasigirsta balsas iš anapus ragelio.
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