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Nulipdyti gražią skulptūrą ir įkvėpti jai gyvybę –
kilnu, bet išugdyti jauną protą, savaip subrandinti
jauną sielą ir įkvėpti jai tiesos jausmą – dar kilniau.
Viktoras Hugo

Šiame numeryje:
2 p. „Bobų vasara 2015”.
3 p. Ekskursijos, varžybos.
4 p. „Statybininkų diena 2015”.

iš visos širdies sveikinu Jus
su Tarptautine mokytojų diena.
Mokytojas - nepaprastai svarbus žmogus
kiekvieno vaiko ar jaunuolio gyvenime, ne tik
suteikiantis žinias, perduodantis savo išmintį,
bet ir padedantis pasirinkti ateities kelią.
Linkiu stiprybės, ištvermės, kūrybiškumo,
įkvėpimo, tarpusavio pasitikėjimo.
Tegul Jūsų mintis, žodžius ir darbus lydi
mokinių dėkingumas ir pagarba.
Direktorė Vida Lumpickienė

Spalio 1 d. mokykloje lankėsi
pasaulinės Rotary klubų asociacijos Mažeikių Rotary
Klubo „LIBERTA“ narės
Dalia Poliakaitė, Diliara Zarifova ir Gražina Garalienė. Už
paramą, dalyvaujant socialiniame projekte, įteikta padėka. Apdailininkų specialybės
mokiniai įrengė Mažeikių
nakvynės namų mamos ir
vaiko kambarį.
„Žvilgsnio“
informacija
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Mokyklos kiemelis sulaukė tikrai didelio susidomėjimo.
Interjero ir vizualinio apipavidalinimo mokytoja Asta
Rimkienė pristatė Rudens bobos popierinių rūbų kolekciją. Kolekciją demonstravo Violeta Kulikauskaitė
(PV-48 gr.), Ineta Skurvydaitė (AP-49 gr.), Agnė
Balanaitė (AP-36 gr.), Evelina Lukavičiūtė (AP-36
gr.), Roberta Mažutė (AO-40 gr.). O šaunų jaunatvišką mokyklos pristatymą parengė šokių mokytojas
Robertas Žlibinas.
Organizatoriai mokyklai įteikė Padėkos raštą ir saldžių dovanų.
Dėkojame visiems mokytojams ir mokiniams, kurie
dalyvavo renginyje.
Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius

Rugsėjo 27 dieną mokyklos mokytojai ir
mokiniai dalyvavo tradicinėje miesto rudens
šventėje „Bobų vasara 2015“.
Renginiui buvo sukomponuotas mokyklą
reprezentuojantis kiemelis: netradiciniai papuošimai, dekoracijos, pagamintos iš rudens
gėrybių – giliukų, kaštonų, klevo lapų ir pan.
Dekoracijas ir papuošimus kūrė dailės ir interjero mokytojos Asta Rimkienė ir Asta Perminienė kartu su interjero apipavidalintojų ir
apeigų ir švenčių organizatorių specialybių
mokiniais. Netradicinę Rudens bobą ir dekoracijas kūrė suvirintojų specialybės mokiniai
ir mokytojai.
Šventės lankytojai turėjo galimybę nusifotografuoti mokyklos kiemelyje (fotografas mokytojas M. Jonauskis), o nuotraukas galės
parsisiųsti iš mokyklos internetinio puslapio.

M. K. Čiurlionio spalvų ir garsų pakylėti

Žolynų šnabždesiai, sidabrinės voratinklių gijos, žemę apkabinanti saulė savo spinduliais kasdien vis labiau paryškina medžių
lapų margumą... Neatsitiktinai šiuo metu, rugsėjo 22 d., Vytauto
Klovos muzikos mokykloje surengtas koncertasparoda „M. K. Čiurlionio spalvų ir garsų pakylėti“,
skirta kompozitoriaus 140-osioms gimimo metinėms
paminėti. Muzikos mokyklos meno kolektyvai atliko
M. K. Čiurlionio kūrinius.
Mūsų mokyklos AP-36 gr. mokinės Gabrielė Latakaitė, Gintarė Lukošiūtė, Edita Rimkutė ir PV-39 gr.
mokinė Odeta Augutytė
atliko muzikinęchoreografinę kompoziciją ir parodė tapytą tekstilės
darbą ant širmos „Surinkti jausmai“. Kompoziciją
parengė šokių mokytojas Robertas Žlibinas. Širmą
tekstilės kompozicijai pagamino profesijos mokytojai
Antanas Kupstys ir Romas Špokauskas su mokiniais.
Renginio organizatorius, Pavasario pagrindinės mokyklos dailės mokytojas Aleksandras Novakas, dėkojo renginyje dalyvavusiems mokiniams ir mokytojams. Šventės akimirkas užfiksavo profesijos mokytojas Mindaugas Jonauskis.
Dėkojame mokyklos administracijai suteikusiai galimybę, kad mūsų mokinių kūryba pasigrožėtų ir kiti.
Asta Perminienė, dailės vyr. mokytoja
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Ekskursija į Anykščius
Jau antrus metus mokykloje vyksta geriausiai pamokas
lankančios grupės konkursas. 2015 m. birželio mėn. buvo
paskelbti šio konkurso nugalėtojai: mūsų mokykloje laimėjo
EM-35 grupės mokiniai (auklėtoja D. Žukauskienė), Viekšnių
skyriuje – MA-57 grupės mokiniai (auklėtoja D. Barakauskienė).
Geriausiai pamokas lankiusių grupių mokiniams mokyklos administracija dovanojo nemokamą ekskursiją. Taip pat
kartu vykti į ekskursiją buvo pakviesti birželio 1 d. Geriausiųjų šventėje apdovanoti mokiniai.
Rugsėjo 18 dieną išvykome į Anykščius. Aplankėme A.
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų.
Čia apžiūrėjome Antano Baranausko klėtelę, kurioje jis mėgo
ilsėtis ir sukūrė poemą „Anykščių šilelis“. Ekskursijos vadovė mokiniams pasakojo, kad ši klėtelė – tai pirmasis memorialinis muziejus Lietuvoje, kurį įkūrė Antano Baranausko
brolio Jono anūkas rašytojas Antanas Vienuolis – Žukauskas.
Jis buvo ir muziejaus įkūrėjas, ir direktorius, ir ekskursijų
vadovas. Mirus A. Vienuoliui, jo name įkurtas rašytojo memorialinis muziejus, kurį taip pat aplankėme. Muziejaus parodų salėje apžiūrėjome tautodailininko Stanislovo Petraškos akmens tapybos darbų parodą.
Kitas objektas, kurį labai norėjome pamatyti – naujai pastatytas,
tik šį rugpjūtį pradėtas eksploatuoti Medžių lajų takas. Tai vienintelis ne tik Baltijos šalyse, bet ir Rytų Europoje takas ties medžių laja.
Takas prasideda netoli Puntuko akmens, tada nuo žemės pamažu
kylama iki 21 metro aukščio. Takas medžių viršūnėmis vingiuoja
300 metrų ir veda į 35 metrų aukščio bokštą. Likome sužavėti
Anykščių šilelio, Šventosios upės vingių grožio, rudeniškų spalvų
ryškumo ir, žinoma, įspūdingo aukščio, kuriame pabuvojome.
Labiausiai mokiniai laukė aktyvių pramogų. Tam labai tiko

Prevencija kitaip
Rugsėjo 23 dieną mokykloje vyko krepšinio varžybos 3x3. Jose dalyvavo Mažeikių
politechnikos mokyklos ir Viekšnių skyriaus
pirmo kurso mokiniai. Renginys buvo skirtas
Angelų sargų dienai paminėti. Pagrindiniai
varžybų tikslai – vykdyti paauglių prevenciją, didinti užimtumą, motyvuoti ir skatinti
jaunimą rinktis pozityvų ir turiningą laisvalaikį, atitraukti juos nuo socialiai nepagei-

Anykščių šilelio prieglobstyje, prie Šventosios upės, įsikūręs Dainuvos nuotykių slėnis. Beveik tris valandas mokiniai praleido lipynių
parke, išbandė 6 įvairaus sudėtingumo trasas, skrydį per Šventosios
upę.
Namo grįžome kupini gerų emocijų. Dėkojame mokyklos administracijai už suteiktą galimybę turiningai ir įdomiai praleisti dieną.
Norime paraginti mokinius stropiai mokytis, lankyti pamokas. Šiais
mokslo metais taip pat rinksime geriausiai pamokas lankančią grupę, ji kitą rugsėjį taip pat sulauks mokyklos administracijos dovanos.
Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė

dautinos veiklos, kartu gerinti policijos
įvaizdį, ugdyti mokinių pasitikėjimą policijos pareigūnais.
Varžybas organizavo Mažeikių rajono
policijos komisariato Prevencijos poskyrio
specialistė R. Vasiliauskytė, kūno kultūros
mokytojos I. Kerienė ir D. Rusienė, socialinė pedagogė I. Grinkevičienė.
Geriausiai krepšinio varžybose sekėsi
Viekšnių skyriaus TP-59 grupės mokinių
komandai, jie užėmė I-ąją vietą. Antroji vieta atiteko AS-45 grupės komandai, o trečioji

– SED-46 grupės komandai. Visus dalyvius
Mažeikių policijos komisariato Prevencijos
poskyrio pareigūnai apdovanojo atminimo
dovanėlėmis, o laimėtojus – dar ir medaliais,
padėkos raštais. Prizines vietas užėmusių
komandų atstovai spalio 2 dieną pakviesti
dalyvauti Mažeikių policijos komisariate
vyksiančiame renginyje, kur mokiniai dar
kartą bus pasveikinti ir apdovanoti prizais.
Ineta Grinkevičienė,
vyr. socialinė pedagogė
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Rugsėjo 17 dieną mokykloje
vyko tradicinis renginys
„Statybininkų diena 2015“
Mažeikių politechnikos mokyklos bendruomenė jau šeštus metus švenčia ir kviečia Mažeikių miesto gyventojus švęsti kartu tradicinį renginį „Statybininkų diena – Mes mokame švęsti“.
Kiekvienais metais su nauju šūkiu renginį
atidaro mokyklos direktorė Vida Lumpickienė.
Šių metų renginio šūkis „Dirbdami iš širdies –
kiekvienam pagamintam daiktui galime suteikti
gyvybę“. Renginio atidarymo metu buvo atidengtos statulos, kurias sukūrė mokytoja Asta
Rimkienė su mokiniais ir kurios renginio metu
atgijo ir tapo gyvomis statulomis ir pakvietė
visą mokyklos bendruomenę dalyvauti eisenoje
Mažeikių gatvėmis ir pakviesti Mažeikių miesto
gyventojus švęsti statybininkų dieną kartu. Renginio atidarymo metu pirmo kurso mokiniai
pristatinėjo savo specialybes.
Po renginio atidarymo mokyklos mokiniai,
mokytojai, administracija pajudėjo miesto gatvėmis, kviesdami gyventojus prisijungti prie
šios šventės. Eisena prasidėjo nuo Mažeikių
politechnikos mokyklos, su gera nuotaika ir
šypsena eidami Žemaitijos gatve sustojome prie
Mažeikių rajono kultūros centro, kur vyko koncertas. Jį parengė mūsų mokyklos mokiniai.
Tradicinę dovaną miestui, masinį šokį
(flashmobą) parengė šokių mokytojas Robertas
Žlibinas.
Toliau visa graži eisena pajudėjo link Pavenčių gatvės fontano. Prie fontano visą mokyklos bendruomenę pasveikino buvęs Mažeikių politechnikos mokyklos direktorius Stasys
Girdvainis.
Kaip ir kiekvienais metais „Statybininkų
dienos“ renginio metu aplankome artimiausius

kaimynus (mokyklas) Ventos progimnaziją ir
Kalnėnų pagrindinę mokyklą. Kiekvienais
metais kaimynams įteikiame mūsų mokyklos
mokinių pagamintas dovanas. Šiais metais
buvo įteiktos suvirintojų profesijos mokinių
pagamintos žvakidės.
Dėkojame nuolatiniams profesinės statybininkų šventės rėmėjams UAB „Rudesta“. Džiaugiamės, kad rėmėjų daugėja. Šiemet prisijungė UAB „Darstamas“.
Eisenos pabaigoje visi susirinkome mokyklos
kiemelyje, kur vaišinomės „statybininkų“
koše ir arbata.
Vakare visi susirinko į mokyklos aktų salę,
linksmai praleisti laiką diskotekoje.
Vaidas Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius
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