Mažeikių

politechnikos

mokyklos

lai kraštis

Nr. 16 (82)
2014 m. gruodžio 18 d.
Leidžiamas nuo 2004 m.

Šiame numeryje:
2-3 p. Svarbiausios mokyklos akimirkos
per 10-metį.
4 p. Mokinių mintys apie „Žvilgsnį“.

Pažvelkite į dieną šią – joje juk slypi
gyvenimas ir jo esmė.
Vien atkarpoj tokioj mažytėj
Tiek daug tiesų ir Jūsų egzistavimo prasmė:
Augimo nuostabumas,
Darbų puikumas,
Laimėjimų didybė.
Juk vakar buvusi diena – tai tarsi sapnas,
O rytdiena – tik neryškus miražas.
Jeigu šią dieną puikiai pragyvensit,
Tai vakarykštė bus tarsi laimingas
sapnas,
O rytdiena – vilties pašvaistė.

Dėkojame Jums, kad jau 10 metų skaitote
mūsų laikraštį, juk bendraudami nuolat
augame ir stiprėjame. Tegul ir ateinančiais
metais Jums nepritrūksta džiaugsmo, šilumos. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas Jūsų namus, o sėkmė - Jūsų darbą. Linkime Jums optimizmo, stiprybės, puikios
šventinės nuotaikos.
„Žvilgsnio” redakcija
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„Jaunųjų verslininkų“ būrelio mokiniai kuria laikraščio
emblemą ir pavadinamą

Mokyklos 30-mečio proga sveikina Joniškio žemės ūkio
mokyklos atstovai

Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. mokyklai vadovauja direktorė
Vida Lumpickienė
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2011 m. sausio mėn. mokykloje lankėsi Švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius

2011 m. vasario mėn. pasirašoma bendradarbiavimo
sutartis su verslininkų asociacijos prezidentu
Kęstučiu Bartkevičiumi

2009 m. rugsėjo mėn. pirmą kartą pradėta
švęsti statybininkų diena, kuri kasmet pažymima
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„Žvilgsnis“ – tai lyg spindulėlis mokyklos gyvenime, tai
žvilgsnis į mokyklos gyvenimą, veiklą.
(Mantas)

Gerai, kad mokykla turi
savo laikraštį.
(Modestas)

Redakcijai linkiu kantrybės ir kūrybiškumo, o
mokiniams – skaityti ir sužinoti, kas vyksta
mūsų mokykloje.
(Kornelija)

Puiki galimybė pažvelgti į tai,
ką galbūt praleidome.
(Mantas)

Sveikinu su 10-mečiu gražiu!
(Monika)

Įdomu „Žvilgsnį“ skaityti.
(Asta)

Laikraštis reikalingas tam,
kad mokiniai žinotų, kas
vyksta mokykloje.
(Giedrius)

Laikraštis yra labai įdomus ir reikalingas mokiniams, galima sužinoti
visas mokyklos naujienas ir svarbius
įvykius.
(Raimondas)

Sveikinu „Žvilgsnį“ jubiliejaus proga, linkiu
toliau gyvuoti ir suteikti mums svarbios informacijos.
(Oksana)

Man labai patinka laikraščio pavadinimas
„Žvilgsnis“ ir laikraščio dizainas. Perskaitęs straipsnius, gaunu daug naudingos informacijos apie mokyklos gyvenimą.
(Vilius)

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

Manau, kad laikraštis yra perdaug
baltas, reikėtų jį padaryti spalvotą.
(Tomas)
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