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Skaitytojų dėmesiui!
Mokyklos laikraščiui „Žvilgsnis“ gruodžio mėnesio pabaigoje sukanka 10 metų, kai pasirodė pirmasis laikraščio numeris.
Kviečiame visus (didelius ir mažus) į laikraščio
„Žvilgsnis“ sukakties pažymėjimo Nr. 16 (82)
renginį.

Šiame numeryje:
2 p. Verslumo savaitė.
3 p. Atvira ekonomikos pamoka.
4 p. Lankėsi savivaldybės meras.
5 p. Parodos, renginiai.
6 p. Veiklinimas; sportas.
7 p. Solidarumo bėgimas.
8 p. Mokyklos turistų būrelio išvyka.

„Žvilgsnio“ redakcija

Vizitas Austrijoje su ERASMUS+
programa
Mažeikių politechnikos mokykla įgyvendina Erasmus+ Leonardo da Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo projektą
„Tradicinių amatų perteikimas profesinio
mokymo pamokose“ (Nr.2014-1-LT01KA102-000036).
Spalio 19 – 25 dienomis į pirmąjį šio
projekto vizitą Austrijoje išvyko mokyklos
profesijos mokytojos Angelė Kontenienė ir
Vilma Ramanauskienė. Vizite taip pat dalyvavo projekto partnerių - VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos bei VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro – atstovai.
Pagrindinis šio projekto tikslas – suteikti
galimybę medienos apdirbimo ir statybos
sektoriaus specialistams tobulinti dalykines,
profesines ir technologines kompetencijas,
ugdyti kūrybiškumą, novatoriškumą ir verslumą.
Projekto veiklą Austrijoje koordinavo
priimančios organizacijos Bildungsberatung
& Vermittlunsagentur vadovė Aldona Biedermann. Didelis dėmesys buvo skiriamas
tradicinių liaudies amatų elementų panaudojimui kuriant pastatų interjerą ir eksterjerą,
šių amatų perteikimo galimybėms architektūroje, tradicinių staliaus ir dailidės darbų
integravimui šiuolaikinėje statyboje.
Lankėmės naujai pastatytoje Tourismusberufsschule Villache profesinėje mokykloje, susipažinome su statybos eiga - nuo idėjos atsiradimo iki jos realizavimo, tradicinių
liaudies elementų naudojimu moderniame
interjere, naujausios ir moderniausios mokymo įrangos galimybėmis.
Tilly Holzindustrie Gesellschaft klijuotos

medienos plokščių fabrike susipažinome su naujausia
automatizuota
medienos
apdirbimo
įranga, įmonės produkcijos asortimentu, medienos plokščių naudojimu statybose bei
gaminant baldus.
Landhotel Metniztalerhof viešbutyje apžiūrėjome liaudies amatininkų dirbinių naudojimą kuriant naują interjerą.
Kultūrinės programos metu pabuvojome
Karintijos parlamente, kuris įsikūręs istoriniame Landhaus pastate. Susipažinome su
restauruojamais Vyskupų rūmais. Aplankėme kelis senovinius Austrijos miestus ir pilis. Didelį įspūdį paliko senos, apleistos granatų kasyklos. Kopėme į aukščiausią medinę
piramidę – Pyramidenkogel, vaikščiojome
po kalnus. Taip pat ragavome austriškų val-

gių, pagamintų pagal senovinius receptus.
Vizito metu lankėmės ir Austrijos sostinėje
Vienoje. Nors aplankėme tik mažą Austrijos
žemių dalį, bet ji mums liks nepamirštama.
Projekto Austrijoje metu patobulinome dalykines, profesines ir technologines kompetencijas, įgijome kūrybiškumo, novatoriškumo
ir verslumo patirties. Įgytas žinias ir patirtį
pristatysime mokyklos profesijos mokytojų
metodinės grupės posėdyje, parengsime metodinę medžiagą pamokoms „Tradiciniai
amatai šiuolaikiniame interjere, eksterjere ir
buityje, perimant Austrijos patirtį“.

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja
Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja
Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik
autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos.

Vilma Ramanauskienė,
vyr. profesijos mokytoja, projekto dalyvė
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Šiemet jau trečią kartą mokykloje vyko
tradicinis projektas „Verslumo savaitė“. Projekto sumanytojos ir organizatorės - ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojos Erika
Pusvaškė ir Vilma Ramanauskienė. Visą
savaitę vyko daug įvairių renginių.
Mokiniai kūrė taisykles ir patarimus tema
„Asmeninių finansų valdymas“. Su mokinių
pateiktais patarimais, kaip tinkamai tvarkyti
ir taupyti savo asmeninį biudžetą, buvo galima susipažinti I aukšto foje pastatytuose
stenduose. Geriausias taisykles ir patarimus
pateikusios grupės buvo apdovanotos padėkos raštais. I vietą užėmė jungtinė ST-29 gr.

ir PO-30 gr., II vietą - AP-26 gr., o III vietą AAD-42 gr.
Buvo organizuotos edukacinės išvykos į
įmones („Šešėliavimas įmonėse“). Mokiniai
ir juos lydintys profesijos mokytojai vyko į
šias įmones: aplinkos apsaugos darbuotojai
lankėsi UAB „Mažeikių vandenys“ ir susipa-

žino su nuotekų valymo įrengimais; apdailininkai (statybininkai) pabuvojo UAB
„Darstamas“; elektromontuotojai ir elektros
įrenginių elektromechanikai turėjo galimybę
susipažinti su AB „Axis Industries“; interjero apipavidalintojai lankėsi B. Lekavičiūtės
gėlių salone „Skinta“; naftos produktų operatoriai - UAB „Saurida“; staliai - UAB
„Taumona“; suvirintojai - UAB „Rudesta“.
Mokiniai susipažino su įmonių veikla, vadovais, karjeros galimybėmis ir reikalingais
darbui įgūdžiais. Tai įdomi ir naudinga patirtis, leidžianti mokiniams pamatyti ryšį tarp
mokyklos ir įmonės. Sugrįžę iš įmonių mokiniai rengė
pristatymus
apie aplankytas
įmones,
savo pranešimus
skaitė
rajoninėje
konferencijoje.
Lapkričio 12
d. mokykloje
vyko rajoninė
konferencija
„Verslumas –
pamatas sėkmingam gyvenimui“. Konferencija pradėta Apeigų ir
švenčių organizatoriaus
specialybės ir
Jaunųjų verslininkų būrelio mokinių ekonomine pasaka. Sveikinimo
žodį tarė mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Renginį vedė ekonomikos ir verslo
pagrindų mokytoja Erika Pusvaškė. Pranešimus skaitė Mažeikių jaunimo darbo centro
vyr. specialistė Ligita Diržininkienė, ji kalbėjo apie karjeros planavimą kaip kelią į

sėkmę. VšĮ „Versli Lietuva“ regiono atstovė
Auksė Vizbarienė pasakojo apie verslo pradžią ir drąsino mokinius nebijoti siekti savo
tikslų. Mažeikių kino klubo „Pirmas kadras“
bendrasavininkė Brigita Kateilienė dalijosi
savo gyvenimo istorija nuo idėjos iki sėkmės. VšĮ „Versli karta“ direktorius Irmantas
Sujeta supažindino su aktyvaus Mažeikių
jaunimo iniciatyvomis. DNB banko Mažeikių klientų aptarnavimo skyriaus vadovė
Diliara Zarifova skaitė pranešimą apie artėjančio euro įvedimą Lietuvoje.
Ketvirtąją projekto „Verslumo savaitė“
dieną mūsų mokyklos ir Viekšnių skyriaus
jungtinė mokinių komanda dalyvavo Mažeikių Verslininkų asociacijos ir VšĮ „Versli
Lietuva“ organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse. Vyko simuliacinis žaidimas „Noriu būti
verslininku“. Jungtinę mokinių komandą
sudarė šie mokiniai: Rita Baltavičiūtė (SV53 gr.), Ernestas Kriaučiūnas (V-54 gr.),
Ernestas Lukošius (SED-37 gr.), Dovilė Šeputytė (AP-36 gr.) ir Gintaras Talmontas
(SED-27 gr.). Komanda laimėjo I vietą.
Loginio mąstymo žaidime „Protų mūšis“
dalyvavo trys regiono profesinių mokyklų
mokinių komandos: Mažeikių politechnikos
mokykla, Mažeikių politechnikos mokyklos
Viekšnių skyrius ir VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla. Kiekvieną komandą sudarė
keturi dalyviai. Dalyvių atsakymus vertino
komisija – Mažeikių politechnikos mokyklos
direktorė Vida Lumpickienė ir VšĮ „Versli
karta“ direktorius Irmantas Sujeta. Visos trys
mokinių komandos buvo apdovanotos padėkos raštais ir dovanėlėmis. I vietą užėmė
Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių
skyriaus komanda, II vietą - Mažeikių politechnikos mokykla, o III vietą - VšĮ Kuršėnų
politechnikos mokykla.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems projekte „Verslumo savaitė“.
Erika Pusvaškė,
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja
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Renginių ciklas „Verslas veža“
Naujoje Akmenėje
Renginių ciklas „Verslas veža“ – tai galimybė savo kelio beieškančiam sužinoti, nuo
ko ir kaip pradėti savo verslą, ar paversti
realybe ilgai savyje brandintas verslumo
idėjas.
Spalio 16 d. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje vyko „Versli Lietuva“ ir
Ūkio ministerijos organizuotas renginys
„Verslas veža“. Renginyje dalyvavo ir mūsų
mokyklos atstovai - ekonomikos ir verslo
pagrindų mokytojos Erika Pusvaškė ir Vilma
Ramanauskienė su būrelių „Jaunieji verslininkai“ ir „Imitacinė įmonė“ mokiniais.

Sveikinimo žodžius tarė N. Akmenės r.
savivaldybės mero patarėjas T. Martinaitis,
N. Akmenės r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas V. Juozapavičius, „Versli Lietuva“ regiono atstovė A.
Vizbarienė.
Verslo sėkmės istorijas skaitė ir savo
asmenine patirtimi dalijosi sėkmingi Lietuvos verslininkai bei įžymūs žmonės, tokie
kaip Vytautas Medineckas-Ironvytas - muzikantas, verslininkas, prekinių ženklų „MPP
Clothing“ ir „Muscleshop.lt“ įkūrėjas; Dovydas
Gerdauskis
kavinės
sodybos ,,Viliošiai“ direktorius; Andrius Užkalnis - publicistas, laidų vedėjas, knygų autorius; Jurgis Didžiulis – muzikantas.
Pertraukėlės metu mokiniai turėjo gali-

mybę savo jėgas išbandyti klausimųatsakymų žaidime. Viktorija Novikovaitė
(AP-26 gr.) teisingai atsakė į pateiktą klausimą ir laimėjo prizą. Komandines užduotis
lėmė burtai. Mūsų mokyklos komandos atstovas Gintaras Talmontas (SED-27 gr.)
ištraukė tris korteles su paveiksliukais: mikrofonas, servetėlės ir arbatinukas. Su šiais
verslo idėjos simboliais mokiniai turėjo parengti ir pristatyti komisijai originalią verslo
idėją, kurią būtų galima lengvai įgyvendinti.
Buvo pateikta verslo idėja „Herbata”.
Renginys baigėsi „Fight for fitness” pasirodymu.
Erika Pusvaškė,
ekonomikos ir verslo pagrindų
mokytoja

Po paskaitų turėjome praktinius užsiėmiKonferencija „Jaunimo finansai: Edgaras (PV-41 gr.), Lukošius Ernestas
(SED-37
gr.),
Matavičiūtė
Indrė
(PV-39
gr.),
mus,
kurių metu sužinojome, kaip tvarkyti
sėkmė ir atsakomybė“
Neformalaus
ugdymo
būrelių
„Imitacinės įmonės“ ir „Jaunieji verslininkai“
nariai
dalyvavo
konferencijoje
„Jaunimo finansai: sėkmė ir atsakomybė“,
kurią organizavo VšĮ „Edukacijos Ambasadoriai“.
Iš viso konferencijoje dalyvavo 10 mokinių: Gintarė Lukošiūtė (AP-36 gr.), Edita
Rimkutė (AP-36 gr.), Gabrielė Latakaitė
(AP-36 gr.), Ričardas Andrejevas (AP-36
gr.), Arvydas Dainauskas (AP-36 gr.), Talmontas Gintaras (SED-27 gr.), Jastrumskis

Monika Derkintytė (PV-39 gr.).
Konferencijoje susipažinome su labai
įdomiais žmonėmis, jie pateikė daug naudingų patarimų, kurių prireiks gyvenime.
„Svedbank“ Asmeninių finansų instituto
vadovė Odetos Bložienė papasakojo apie
biudžetą, taupymo būdus, taip pat buvo aptarti išlaidų rūpesčiai, kaip juos mažinti.
Lietuvos banko darbuotoja Irmina Judickaitė skaitė labai įdomią paskaitą apie eurus:
kas yra euras, ar euras yra stabili ir patikima
valiuta? Sužinojome, kaip atpažinti tikrą
valiutą nuo padirbtos, taip pat žiūrėjome
vaizdo klipą apie eurus.

Lapkričio 17 d. profesinės savanorystės iniciatyvos „Kam to
reikia?!” ir Swedbanko Asmeninių finansų instituto vadovės Odetos
Bložienės dėka Mažeikių politechnikos mokyklos ir Mažeikių Sodų
vidurinės mokyklos mokiniai turėjo galimybę dalyvauti atviroje
ekonomikos ir verslo pagrindų pamokoje tema „Asmeninių finansų
valdymo pagrindai“. Susitikimo metu su moksleiviais buvo aptariamos svarbiausios asmeninių finansų valdymo sritys, kodėl pinigus
reikia valdyti, kas svarbiau - pajamos ar išlaidų valdymas bei apžvelgti artimiausi jų laukiantys finansiniai sprendimai bei iššūkiai.

savo asmeninį biudžetą, kaip investuoti savo
pajamas.
Grįžusios iš konferencijos Edita Rimkutė
ir Gintarė Lukošiūtė per ekonomikos ir verslo pagrindų pamoką pasidalino konferencijos įspūdžiais su grupės draugais. Visiems
išdalino asmeninio biudžeto skaičiavimo
lapus, kuriuos gavo konferencijoje, ir liepė
susiskaičiuoti savo išlaidas ir pajamas. Parodė ir vaizdo klipą apie eurus, kurį matė konferencijoje.
Gabrielė Latakaitė,
AP-36 grupės mokinė

Aptarti euro įvedimo Lietuvoje ir pasiruošimo tam pagrindiniai
klausimai.
Ši netradicinė pamoka paįvairino ugdymo procesą. Mokiniams
buvo puiki proga pamatyti savo srities specialistą iš arti, gauti informaciją jiems aktualiais klausimais.
Erika Pusvaškė,
ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja
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Mokykloje lankėsi Savivaldybės meras A. Tenys
Lapkričio 20 d. mokykloje lankėsi Savivaldybės meras
Antanas Tenys ir mero patarėjas Algimantas Čepys. Svečiai
susipažino su mokyklos materialine baze, bendravo su mokytojais, atsakė į mokytojų pateiktus klausimus. Mokytojus domino ne tik mokyklos klausimai, bet ir Mažeikių rajonui aktualūs klausimai.
Meras domėjosi naujai įrengtomis suvirintojų dirbtuvėmis,
kuriose sumontuota nauja įranga. Kalbėtasi apie svarbias mokyklos problemas - renovaciją, materialinės-techninės bazės
atnaujinimą, bendradarbiavimą su rajono verslininkais.
Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė padėkojo Savivaldybės merui Antanui Teniui už glaudų Savivaldybės ir mokyklos bendradarbiavimą.
„Žvilgsnio” informacija

Vizitas į Maltą su ERASMUS+ programa
Š. m. lapkričio 9-16 dienomis vyko Erasmus+ Leonardo Da
Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo projekto
„Tradicinių amatų perteikimas profesinio mokymo pamokose” Nr.
2014-1-LT01-KA102-000036 vizitas Maltoje. Projektą įgyvendina
Mažeikių politechnikos mokykla, partnerių teisemis dalyvauja
VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla ir VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras. Iš mūsų mokyklos į stažuotę vyko vyr. profesijos mokytoja Vida Karvauskienė ir mokytojas metodininkas Domininkas
Niūniava.
Projekto tikslas - suteikti galimybę medienos apdirbimo ir statybos sektoriaus specialistams tobulinti dalykines, profesines ir technologines kompetencijas, ugdyti kūrybiškumą, novatoriškumą ir
verslumą.
Priimančioji organizacija Paragon Europe (Malta) sudarė daly-

kinę vizito programą, pagal kurią stalių ir apdailininkų
(statybininkų) profesijos mokytojai tobulino ir gilino pedagogines
bei technologines kompetencijas, ugdė kūrybiškumą, novatoriškumą bei kėlė profesinę kvalifikaciją.
Stažuotės metu Paragon Europe komandos nariai mokytojus
supažindino su savo šalies amatais, jų perteikimo galimybemis.
Maltoje aplankyti šie objektai: Mdina Glass stiklo fabrikas, Bristow
Potteries keramikos dirbtuvės, Ta'Qali amatų kaimelis, Carlo dizaino studija, Brolių Agius akmens dirbtuvės, Camilleri mados namai,
Smart City verslo miestas, ARC dizaino studija, Chris'o dizaino
medžio dirbtuvės.
Vizito metu susipažinta su Maltos tradiciniais liaudies amatais,
tautinių motyvų panaudojimo galimybėmis interjere ir eksterjere.
Mokytojams buvo suteikta galimybė bendrauti su šios šalies menininkais, dizaineriais, amatininkais. Gauta daug naudingos informacijos kuriant šiuolaikinį interjerą, eksterjerą bei namų aplinką.
Stažuotės metu priimančioji organizacija stengėsi atskleisti ir
parodyti, kaip svarbu puoselėti tradicijas ir liaudies amatus bei parodyti, kad tai yra neatsiejama nuo jų kultūros. Mokytojams buvo
suteikta galimybė susipažinti su Maltos istorija, jos kultūra, senąja
architektūra, stebėti tradicinių amatininkų darbą bei patiems prisiliesti prie kuriamų gaminių praktinių užsiėmimų metu.
Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai
tarp Lietuvos ir Maltos MCAST
koledžo. Mokytojai turėjo galimybę susipažinti su šios šalies ugdymo procesu, pasidalinti profesine
patirtimi. Lankytasi koledžo kabinetuose, mokomosiose dirbtuvėse,
susipažinta su mokinių darbais.
Įgyta patirtimi bus pasidalinta
mokyklos profesijos mokytojų
metodinės grupės posėdyje, taip
pat parengsime metodinę medžiagą, skirtą profesinio mokymo pamokoms. Tik tobulėjantis ir žinių
siekiantis mokytojas kuria novatorišką, kūrybišką ir verslią jaunąją kartą.

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos
fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių
požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos.

Vida Karvauskienė, profesijos
vyr. mokytoja
Domininkas Niūniava, mokytojas
metodininkas
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Avangardinių šalių suvažiavimas
Lapkričio 14 dieną AP-18 grupės mokinės dalyvavo „XII Avangardinių šalių suvažiavime“, vykusiame Ryškėnuose, Telšių r. Pagrindinis renginio reikalavimas - rūbų kolekcija turėjo būti sukurta
iš netradicinių, avangardinių medžiagų. O „avangardinę šalį“ lėmė
pasirinkta „audinių“ medžiaga (pvz., plastmasė, popierius, stiklas,
gamtinės medžiagos ir pan.). Mūsų mokyklos komanda atstovavo
„popierinei šaliai“, nes gamybai pasirinko popierių. Taip pat kiekviena komanda turėjo pasigaminti ir atsivežti savo „šalies“ vėliavą,
kurios buvo eksponuojamos scenoje. „Rūbų kolekcija“ turėjo būti
meniškai apipavidalinta ir reikėjo demonstruoti ne mažiau kaip penkis modelius.
Renginiui buvo ruošiamasi iš anksto. Sunkiausia buvo sugalvoti
temą, daug diskusijų sukėlė medžiagos pasirinkimas. Pagaliau buvo
apsipręsta, kad visą „rūbų kolekciją“ sujungs bendra medžiaga –
popierius. Merginos piešė eskizus, planavo modelius, darė bandymus lankstydamos, sukdamos, kirpdamos, glamžydamos popierių,
kol rasdavo tinkančią ir prie eskizo derančią popieriaus apdirbimo
techniką. Kiekvienas modelis buvo savitas ir išskirtinis, nors sukurtas iš tos pačios medžiagos. Merginos su užsidegimu kūrė modelius,
nekantravo jais pasipuošti renginyje. Turbūt ne be reikalo šis šou
turi šūkį - „Fantazijai ribų nėra“. Tikrai nėra. Reikia tik pastangų,
noro, užsispyrimo, pasitikėjimo savimi ir kūrybiškumas liejasi per
kraštus.
Merginos iš renginio grįžo patenkintos, nes sulaukė daug puikių
įvertinimų - už originalumą, estetiškumą, kūrybiškumą ir gerą pasi-

Mandalų paroda
da.

Visą mėnesį mokyklos fojė buvo eksponuojama mandalų paro-

Mandala – centruotas, simetriškas piešinys apskritime. Tai universalus pasaulio vienovės, sveikatos ir sėkmės simbolis, dar vadinamas maginiu apskritimu. Jau daug tūkstantmečių mandalos kuriamos visuose žemės kontinentuose. Pats žodis „mandala“ yra kilęs iš
sanskrito kalbos ir reiškia ne tik ratą, diską, sferą, bet ir bendruomenę, susirinkimą – tai, kas skirtingas dalis sujungia į darnią visumą.
Mandalų kūrimo šaknys slypi gamtoje. Tiek didelių, tiek mažų
mastelių apskritimas su centru yra vienas iš labiausiai paplitusių ir
didžiausią estetinį pasigėrėjimą keliančių gamtos modelių. Besigėrint gėlėmis ar kitais centruotais augalais, snaigėmis, vandens ratilais ar galaktikų sūkuriais, vidinis džiaugsmas ir ramybė mus
užplūsta neatsitiktinai. Mes
instinktyviai esame linkę ieškoti
šių formų, kai blogai jaučiamės,
grožėdamiesi jomis greičiau
nurimstame ir pailsime. Tad
nenuostabu, kad mandalos nuo
seno buvo kuriamos siekiant
emocinės ir fizinės gerovės.
Mandalos yra piešiamos,
tapomos, daromos iš smėlio ir
net šokamos. Mandala nėra
paprastas rato simbolis. Tai –
asmenybės išraiška, kuri padeda
stimuliuoti kūno, dvasios ir
proto galias.
AP-26 grupės mokinės
(profesijos mokytoja A. Rimkienė) kūrė floristines mandalas. Pirmiausia darė eskizus,
piešė linijinius mandalų piešinius. Vėliau juos pildė įvairiomis gamtinėmis medžiagomis –
sėklomis, kruopomis, džiovintais augalais, gėlėmis, uogomis,
kavos pupelėmis, makaronais,

rodymą. Ačiū AP-18 grupės mokinėms: Eglei Selenytei, Rasuolei
Kontenytei, Dovilei Kovaitei, Vilmantei Bružaitei, Vitalijai Bužokaitei, Sandrai Jančauskaitei, Birutei Butaitei, Dainorai Naujokaitei,
Raimondai Butienei, Karolinai-Ksenijai Pachomovai, Ingridai Kibelkytei, Simonai Klemaitei, už iniciatyvumą, darbštumą, ir užsidegimą kuriant šitą popierinę kolekciją. Dėkoju šokių mokytojui R.
Žlibinui už choreografiją, V. Pikturnienei už auklėtinių palydėjimą į
renginį.

ryžiais ir pan. Pats darbo procesas mokinėms suteikė ramybės, vidinio susikaupimo. Klasėje vyravo tyla, o kūrėjas valdė meninis įkvėpimas. Kiekviena mandala buvo vis kitokia, viena nuo kitos skyrėsi
spalvingumu, dekoratyvumu, piešiniu. Mokinės liko patenkintos
savo darbu.
AP-18 grupės mokinės, paskatintos dailės mokytojos A. Perminienės, tapė mandalas ant popieriaus. Piešiniai kurti naudojant įvarius ornamentus, geometrines formas, augalų motyvus. Spalvų gamos įvairovė ir mokinių vidinė išraiška tarsi sugulė įvairiaspalvėse
mandalose. Jas tapydamos merginos suvokė, koks svarbus žmogaus
vidinis pasaulis, kaip svarbu išmokti išreikšti save. Visais laikais
gamta ir jos gyvasis pasaulis stebina, teikia idėjų, kurias galima
pasitelkti kuriant mandalas.
Asta Rimkienė, profesijos mokytoja
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Ugdymo karjerai koordinatorė
Lijana
Vėliūtė-Balzerienė
papasakojo ventiškiams, kokių specialybių galima įsigyti
mokykloje, atsakė į mokinių
klausimus.
Po to gimnazijos mokiniai
buvo pakviesti atlikti įdomias
ir originalias praktines užduotis. Interjero apipavidalintojo
specialybės profesijos mokytojos Asta Perminienė ir Asta
Rimkienė demonstravo tapybos ant šilko ir ant stiklo techniką. Mokiniai vitražiniais
dažais piešė paveikslą gamtos
motyvais, atliko tapybos kompoziciją ant šilko. Kiekvienas
Supažindiname su mokykla
turėjo galimybę pasidaryti nedidelį paveikslėlį.
Mūsų mokyklos mokytojai spalio praApdailininko (statybininko) specialybės
džioje lankėsi Akmenės rajono Ventos gim- profesijos mokytojai Vilma Šiaulienė ir Ginnazijoje. Susitikimo tikslas - supažindinti tautas Budreckis stengėsi atskleisti savo progimnazijos devintokus su mūsų mokykla.
fesijos specifiką ir sudominti įvairiais darbe-

liais. Mokiniai buvo mokomi gaminti paveikslėlius ant gipso kartono plokštės. Taip
pat dekoratyviniu glaistu atlikti dekupažo
darbelius - dekoruoti molinius vazonėlius.
Naftos produktų operatoriaus specialybės
ir aplinkos apsaugos darbuotojo specialybės
mokytoja Bronislava Butnoriutė supažindino
mokinius su laboratoriniais indais, reagentais, paaiškino, kaip gaminami tirpalai, atliekamos kitos laboratorinės operacijos. Mokiniai naudojo cheminius indus, prietaisus,
atliko chemines reakcijas, ruošė tirpalus,
svėrė, filtravo.
Mūsų mokykla su Ventos gimnazija ir jos
mokytoja Aida Sinkevičiene, kuri rūpinasi
mokinių profesiniu švietimu, bendradarbiauja ne pirmus metus. Ne tik mes esame kviečiami ir svečiuojamės gimnazijoje, bet ir
gimnazijos mokiniai šiais metais žada atvykti į svečius ir išsamiau susipažinti su mūsų mokykla.
B. Butnoriutė,
„Žvilgsnio“ korespondentė

E-pamoka iš Airijos „Inovuok
kaip Google”

transliuojama tiesiogiai
iš „Google” būstinės
Airijoje. Pamokos metu
Profesinės savanorystės iniciatyva „Kam „Google” specialistai
apžvelgė globalias IT
to reikia?!” ir įmonė „Investuok Lietuvoje“
Lietuvos mokykloms suteikė galimybę daly- tendencijas, visuotinį
judėjimą link skaitmenivauti e-pamokoje „Inovuok kaip Google”.
Šia galimybe pasinaudojo ir mūsų mokykla. zacijos bei įvairiausias
Spalio 2 d. ekonomikos ir verslo pagrin- korporacijos vykdomas
dų mokytoja Erika Pusvaškė kartu su nuoto- inovacijas. Taip pat
buvo pristatytos galimylinio mokymo klasės metodininku Dangiru
bės Lietuvos moksleiGurausku bei PV-39 gr., AO-40 gr., PV-41
gr., AAD-42 gr., ER-32 gr. mokiniais prisi- viams įsitraukti į inovacijų kūrimą.
jungė prie pirmosios šių mokslo metų epamokos, kurią vedė visiems puikiai pažįstaErika Pusvaškė,
moje informacinių technologijų (IT) korpoekonomikos ir verslo
racijoje „Google” dirbantys lietuvaičiai.
pagrindų mokytoja
E-pamoka „Inovuok kaip Google” buvo

Pokalbis su rankų lenkimo
čempionu
Norime papasakoti apie mūsų mokyklos
antro kurso elektromontuotojo specialybės
mokinį Liną Buivydą. Tiksliau, apie jo meilę
sportui. Kai pokalbio pradžioje užsiminėme,
kad apie jo sportinius pasiekimus girdėjome,
skaitėme spaudoje, Linas tik kukliai nusišyp-

sojo.
Rimtai sportuoti Linas
pradėjo tik prieš trejus
metus
sporto
klube
„Švyturys“. Paprašėme
išvardinti pačius reikšmingiausius sportinius
laimėjimus, kurių, palyginti per labai trumpą
laiką, turi nemažai.
Linas dalyvavo 36-ajame
pasaulio rankų lenkimo
čempionate
Vilniuje.
Jame dalyvavo daugiau
negu tūkstantis sportininkų iš beveik 50 šalių. Iš trijų pirmenybėse
debiutavusių jaunųjų mažeikiškių arčiausiai
prizininkų pakylos buvo Linas, kuris svorio
kategorijoje iki 75 kg iš penkiolikos dalyvių
laimėjo ketvirtąją vietą. Jam teko varžytis su
slovakais, gruzinais, rusais, ukrainiečiais. Iš
čempionato parsivežė daug malonių įspūdžių.
Šalies jaunimo rankų lenkimo čempionate Klaipėdoje Linas laimėjo pirmąją vietą.

Šiame čempionate Mažeikių komanda aplenkė daugiamečius šio turnyro laimėtojus šilutiškius ir iškovojo nugalėtojų taurę.
Pernai Linas dalyvavo Europos rankų
lenkimo čempionate Druskininkuose. Spaudoje apie Liną skaitėme, kad „jaunimo iki 18
metų klasėje geriausiai pasisekė mažeikiškiui Linui Buivydui, kuris iki 75 kg svorio
kategorijoje iškovojo vicečempiono titulą.
Tai labai aukštas pasiekimas“.
Rajono rankų lenkimo pirmenybėse Linas irgi buvo geriausias.
Lino klausėme, ko reikia, kad būtų galima pasiekti tokių puikių rezultatų? „Jėgos,
technikos, greičio, noro laimėti. Reikia turėti
tikslą ir jo siekti“,- dėstė Linas.
Linas treniruojasi penkis kartus per savaitę. Didžiąją savo laisvalaikio dalį jis skiria sportui. Dar Linas mėgsta krepšinį, stalo
tenisą.
Linkime Linui puikių sportinių pasiekimų, energijos, veržlumo ir sveikatos.
„Žvilgsnio“ korespondentė
B. Butnoriutė
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Spalio mėnesį visuomeninė organizacija
„Gelbėkit vaikus“ pakvietė mokyklas įsijungti į pirmąjį Lietuvoje organizuojamą
Solidarumo bėgimą. Akcijos tikslas - subūrus vaikus bendrai sportinei veiklai, skatinti
solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės
aplinkos ir įvairaus amžiaus moksleivių bei
rinkti paramą būtinoms vaikų mokymosi
priemonėms. Buvome informuoti, jog surinktas lėšas reikės pervesti į organizacijos

„Gelbėkit vaikus“ sąskaitą. Pinigai bus skiriami vaikų dienos centrus Lietuvoje lankantiems vaikams bei Zambijos vaikams, lankysiantiems naują mokyklą Mikutos kaime.
Į šią Solidarumo bėgimo akciją įsijungė
115 mūsų mokyklos mokinių. Aktyviausiai
bėgime dalyvavo EM-25, AS-24, SED-37
grupės. Daugiausia paramos surinko EM-25
ir PV-41 grupės.
Mūsų mokykloje akciją organizavo so-

Protų mūšis
„Žmogus ir gamta –
neatskiriama visuma“
Lapkričio 20 d. vyko protų mūšis „Žmogus ir
gamta – neatskiriama visuma“, kuriame dalyvavo
įdomiosios geografijos ir saugios aplinkos būrelių
nariai. Žaidimo metu komandos viena kitai pateikė po 10 klausimų, susijusių su Lietuvos gamta,
gamtosauga, ekologija. Protų mūšio laimėtojai draugystė ir žinios! Mokiniams šis žaidimas labai
patiko, todėl žadame protų mūšius organizuoti
dažniau.
S. Kiškėnienė, į
domiosios geografijos būrelio vadovė
S. Kuzmickytė,
saugios aplinkos būrelio vadovė

cialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė, kūno
kultūros mokytojos Irma Kerienė ir Diana
Rusienė, nemažai prisidėjo grupių auklėtojai. Dėkojame ir mokiniams, ir mokytojams,
kurie jaučia socialinę atsakomybę, nėra abejingi vargstantiems vaikams ir įsijungė į
mokykloje organizuojamą socialinę veiklą.
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė
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Lapkričio 14 dieną mūsų mokyklos turistų klubas kartu su vadove S. Čupkoviene vyko į Žemaitijos nacionalinį parką. Tai valstybės
saugoma teritorija, kur siekiama išsaugoti nacionalinės svarbos
kraštovaizdžio kompleksą ir kultūrinį paveldą bei sudaryti sąlygas
pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės
stebėjimams.
Pirmiausia aplankėme Platelių miestelį ir gražiame, sename name įsikūrusį Platelių lankytojų
centrą. Centro darbuotoja mums
papasakojo Platelių pavadinimo
kilmės mitą, supažindino su Platelių ežere gyvenančiomis žuvimis,
Žemaitijos nacionalinio parko
augalais, vabzdžiais, grybais. Antrame aukšte turėjome galimybę
pasitikrinti savo žinias: įdomiais
testais, žaidimais mėginome nustatyti medžių rūšis, grybų, gyvūnų
pavadinimus.
Turistai ne tik susipažino su
parko gamta, krašto istorija, kultūra, bet ir gilino ėjimo įgūdžius,
pasitikrino ištvermę, avalynės patogumą. Iš lankytojų centro patraukėme pėstute neseniai įrengtu
Šeirės taku, kurio ilgis 4,1 km.
Eidami grožėjomės puikiomis
ežero pakrantėmis, miško ramybe.
Oras paežerėje buvo vėsokas, todėl žingsniavome sparčiai. Kadangi esame dar nepatyrę turistai, tai
sugebėjome ir pasiklysti. Gerai,
kad mūsų mokyklos vairuotojas
Stasys atvažiavo mūsų pasiimti,
kitaip būtų tekę žygiuoti dar apie
pusantros valandos. Bus pamoka
kitam kartui - gerai išsianalizuoti

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

trasos schemą.
Rausvais žandukais, truputį pailsėję autobusiuke,
pakilome į Siberijos bokštą, kurio aukštis 15
metrų. Nuo jo atsivėrė nuostabūs vaizdai į Platelių ir Beržoro ežerus, į kalvotą ir miškingą parko
reljefą. Gražiai iš viršaus atrodė ir Platelių mietelis bei Siberijos pelkė.
Mašinoje sušilome, pailsėjome ir vakarėjant
išlipome Plokštinės miške prie Šaltojo karo
muziejaus. Kadangi teko truputį palaukti vilniečių grupės, muziejaus darbuotoja pasiūlė pramogą – foto sesiją su sovietinių karių ir karininkų
rūbais. Laiką leidome smagiai, pozavome, fotografavomės ir net nepajutome, kaip sulaukėme
vilniečių grupės. Kartu su gide pasukome į
muziejų. Tai vienintelė Europoje ekspozicija,
įrengta viename pirmųjų Sovietų Sąjungos buvusiame požeminiame balistinių raketų šachtiniame paleidimo komplekse. Muziejaus istorinė
ekspozicija pasakoja apie penkis dešimtmečius
trukusį Šaltąjį karą – vieną garsiausių bei pavojingiausių karinių konfliktų istorijoje. Čia pateikiama vaizdinė bei grafinė medžiaga, pasakojanti apie kažkada buvusios visiškai slaptos sovietinės imperijos branduolinės ginkluotės organizavimo bei veikimo principus, čia taip pat demonstruojami kovinių raketų bei kitų Šaltojo karo ginkluotės rūšių
pavyzdžiai bei maketai.
Išėjus iš muziejaus jau buvo tamsu, todėl pasukome link Mažeikių. Linksmi , patenkinti, šiek tiek pavargę grįžome namo.
Eglė Šateikytė,
mokyklos turistų klubo pirmininkė, AP-26 grupės mokinė
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