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Rugsėjo 1-oji vėl sukvietė į mokyklą 
mokinius, tėvelius, mokytojus, vadovus, 
svečius. Šie metai mokyklai ypatingi – 40-

ieji. Šventė vyko mokyklos kiemelyje. Svei-
kinimo žodį tarė mokyklos direktorė Vida 
Lumpickienė. Direktorė akcentavo, jog Rug-

sėjo 1-oji ypatinga diena, ne tik šventė, bet ir 
permainos, kažko naujo ir galbūt netikėto 
pradžia. Ji palinkėjo prasmingo darbo ir 
džiugesio matant savo darbo rezultatus. 

Visus pasveikino Seimo narys Kęstutis 
Bartkevičius, Naftininkų profesinės sąjungos 
pirmininkė Virginija Vilimienė, mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė 
Čupkovienė, mokinių tarybos pirmininkas 
EM-35 grupės mokinys Algimantas Kon-
čius. Mokyklos direktorė su svečiais žiups-
neliais bėrė gintaro dulkes ir uždegė simboli-
nį mokyklos aukurą. 

Šiais metais pirmakursių auklėtojos į 
šventę atvyko motociklais, jas lydėjo ener-
gingi baikeriai, maloniai sutikę pavėžinti 
mokytojas.  

Šventiškai skambėjo mūsų mokyklos 
mokinių Jolantos Kriaučiūnienės ir Valdo 
Bučiaus atliekamos dainos.  

Mokiniai su mokytojais sugužėjo į kla-
ses. Nauji mokslo metai prasidėjo... 

 
„Žvilgsnio“ informacija 

Sveikinu Jus  profesinės šventės –  

Tarptautinės mokytojų dienos  - proga. 

 Linkiu sveikatos, kantrybės ir darnaus darbo 

puoselėjant svarbiausias vertybes – dorą,  

sąžinę, garbę. 

Mokyti ir mokytis, ugdyti ir augti patiems – 

tai išskirtinė mokytojo teisė, pareiga ir  

atsakomybė. 

Tegul Jūsų mintis, žodžius ir darbus lydi  

mokinių dėkingumas ir pagarba. 

 
Direktorė Vida Lumpickienė 

Visas mokytojo pasididžiavimas - mokiniai, jo 

pasėtų sėklų dygimas. 

Dmitrijus Mendelejevas 
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Statybininkų diena - 2016  
„Mes mokame švęsti“ 

 
Antrą rugsėjo šeštadienį visos Lietuvos įmonės, 

susijusios su statybų veikla, švenčia Statybininkų dieną.  
Mažeikių politechnikos mokykla jau septintus metus 

švenčia šią šventę kartu su Mažeikių miesto gyvento-
jais. 

Rugsėjo 9 dieną (penktadienį) mokiniai, auklėtojai, 
mokytojai susirinko mokyklos kiemelyje. Visus su Sta-
tybininkų diena pasveikino mokyklos direktorė Vida 
Lumpickienė ir pakvietė dalyvauti eisenoje, skirtoje šiai 
dienai paminėti. 

Eisenos dalyviai pasipuošė išskirtine apranga, balio-
nais. Juos lydėjo senovinių automobilių paradas, už jį 
dėkojame Vytautui ir Martynui Knitoms. Specialiai šiai 
šventei buvo sukurti „gyvi personažai“, simbolizuojan-
tys mūsų mokyklos profesijas. Skambant muzikai eise-
na pasuko Ventos – Žemaitijos gatve link Mažeikių 

kultūros centro. Mažeikių rajono kultūros 
centro aikštėje mokiniai buvo parengę pro-
gramą Mažeikių miesto gyventojams: buvo 
skanduojami  specialybės šūkiai, koncertavo 
AS-60 gr. mokinė Jolanta Kriaučiūnienė. 
Pirmo kurso apeigų ir švenčių organizatoriai 
(AO-63 gr.) –  Gintė Petraitytė (akordeonas), 
Andrey Sevostiyanikhin (solinė gitara), Ma-
rius Petrauskas (vokalas) – parengė gyvą 
pasirodymą. Taip pat AO-63 grupės mokiniai 
Eglė Vaitkuvienė, Marius Petrauskas ir Vita 
Gyrė pristatė savo naują kūrinį, su juo ruošia-
si debiutuoti realybės šou „X faktorius“. Taip 
pat mokiniai miestui tradiciškai dovanojo 
šokį „Flash mobas“. 
Grįžę į mokyklą mokiniai vaišinosi arbata ir 
koše. Vakare visų laukė smagi diskoteka. 
 

Vaidas Andrijaitis,  
popamokinės veiklos organizatorius,  

karjeros koordinatorius  

Dalyvavome UAB „Mažeikių Varduva“  Statybininkų dienos ir sporto šventėje  

 
Rugsėjo 10 dieną (šeštadienį) Mažeikių paplūdimio poilsio 

ir sporto aikštyne vyko UAB „Mažeikių Varduva“ sporto 
šventė, skirta Statybininkų dienai paminėti. Renginyje dalyva-
vo ir mūsų mokyklos komanda kartu su kūno kultūros mokyto-
ja Diana Rusiene. Vyko įvairios sportinės rungtys, krepšinio 
varžybos, jose dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai Tomas 
Čijunskis (EM-56 gr.), Mindaugas Simanavičius (SED-46 gr.), 
Laurynas Vareika (SED-46 gr.). Šaškių turnyre dalyvavo Eval-
das Simučis (EM-56 gr.) ir Karolis Šakalis (EM-56 gr.).  

Mokyklos mokytojai Angelė Kontenienė, Vilma Rama-
nauskienė, Vilma Šiaulienė, Mindaugas Jonauskas kvietė visus 
žiūrovus užsukti į Mažeikių politechnikos mokyklos palapinę, 
kur laukė įvairūs edukaciniai užsiėmimai: mozaikos-paveikslo 
gamyba iš plytelių duženų, paveikslų-trafaretų gamyba iš de-
koratyvinio tinko. Mokytojams talkino AP-49 grupės mokinės  
Laura Razgutė ir Viktorija Šukytė  bei AP-36 grupės mokinė 
Evelina Lukavičienė. 

 
Vaidas Andrijaitis,  

popamokinės veiklos organizatorius 
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Judumo savaitės renginys – 
Dviračių žygis 

 
Kasmet rugsėjo 16-22 d. Europoje vyksta 

Judumo savaitė. Į ją įsijungė ir mūsų mokyk-
los turistų klubo nariai. Kartu su Mažeikių 
turistų klubu rugsėjo 18 dieną dalyvavome 
dviračių žygyje maršrutu Mažeikiai – Vove-
riai – Lėteniai – Užlieknė – Žibikai – Žibikų 
ąžuolas – Viekšniai – Krakiai – Mažeikiai. 
Vėsoką sekmadienio rytą susirinkome prie 
prekybos centro „Iki“ ir 24 dviratininkai 
patraukėme gražia vorele link Voverių. Mū-
sų mokyklos turistų klubo vadovė, direkto-
riaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovie-
nė kiekviename sustojime pasakojo apie 
atitinkamos gyvenvietės istoriją, vietovar-
džių kilmę, istorinius, architektūrinius pa-
minklus bei kitokius įdomius dalykus.  

Štai Voverių pavadinimas - seniau kaime 
buvo daug voverių. Jas norėjo išnaikinti vel-
nias, tačiau voverės buvo labai protingos. 
Kartą voverės įvedė velnią į miško tankmę. 
Tas ėmė ir pasikabino už šakos. Tuomet 
voverės velnią užkapojo, aplaidė riešutais. 
Todėl kaimas taip ir pavadintas. 

Lėteniuose ieškojome trijų  senovinių 
klėčių, kurių viena pastatyta 1820 metais. 
Dvi atradome greitai, o trečiosios nežinojo 
net vietiniai gyventojai. Ten susidraugavome 
ir su mielu šuneliu Pupa. 

Užlieknėje gėrėjomės Šv. Marijos Mag-
dalietės bažnyčia, pastatyta 1857 m., ieško-

jome seniausios kaimo trobos, kalbinome 
vietinius gyventojus. 

Žibikuose aplankėme ir ilsėjomės prie 
ąžuolo. Žibikų ąžuolas – tai  botaninis Lietu-
vos gamtos paveldo objektas. Kamieno ap-
imtis 1,3 metro aukštyje – 620 cm, medžio 
aukštis – 22,5 m. Paskelbtas saugomu 1971 
m. Jaunimas su entuziazmu lėkė ir prie geo-
logijos gamtos paminklo -Juodojo arba Mei-
lės akmens. Akmuo apipintas legendomis. 
Viena iš jų, kad čia gyvenimą baigė du įsi-
mylėję jaunuoliai – turtinga mergina ir varg-
šas jaunikis, kurių santuokai nepritarė tėvai. 
Kiti padavimai: velnias nešė šį akmenį, 
norėdamas sugriauti Viekšnių bažnyčią, bet 
nespėjo to padaryti, nes ryte užgiedojo 
gaidys; naktimis akmuo prasiveria, iš jo 
išlenda mergaitės ir per naktį čia šoka; saulei 
leidžiantis ant akmens verpia laumės. Jeigu 
žmogus, eidamas nuo akmens, atsisuka ir 
pamato laumes, tai tuoj pavirsta į pušelę. 
Labiausiai suintrigavo, kad prie akmens 
paslėptas Napoleono auksas. 

Po pietų pasirodė saulutė ir visi patenkin-
ti pasukome link Mažeikių. Netoli Krakių 
dar pasukome į miškelį ir  aplankėme parti-
zanų bunkerį.  

Žygiu likome patenkinti – jame ne tik 
smagiai pajudėjome, bet ir įgijome žinių 
apie Mažeikių kraštą. 

 
Vladimir Loginov, mokyklos 

turistų klubo narys,  
SED-64 grupės mokinys 

Geriausiai pamokas lankantiems mokiniams - 
ekskursija į Druskininkus 

 
Kiekvienais mokslo metais yra skelbiamas Geriausiai pamokas 

lankančios grupės konkursas. 2015-2016 mokslo metais šį konkur-
są laimėjo mūsų mokyklos AP-49 grupė ir MA-57 grupė (Viekšnių 
skyrius).  

Rugsėjo mėnesį laimėtojai intensyviai tarėsi, kokią ekskursiją 
pasirinkti, kur nuvykti, ką pamatyti. Buvo nuspręsta rugsėjo 16 die-
ną vykti į Druskininkus. 

Atvykę į Druskininkus, mokiniai dalyvavo pažintinėje ekskursi-
joje po miestą. Lydimi gidės, menotyrininkės Aušros Česnulevičie-
nės, apžiūrėjo gražiausias ir įžymiausias 
kurorto vietas. Vėliau išbandė lynų kel-
tuvų trasas, kilo į 45 metrų aukštyje 
esančią Snow areną. Kildami pro skaid-
rius keltuvų langus, tarsi iš apžvalgos 
rato, stebėjo įspūdingus Druskininkų 
miškus, Nemuno upės vingius ir nuo-
stabią miesto panoramą. Snow arenoje 
staiga iš gražios rudens dienos pateko į 
žiemą. Pajutę 20 laipsnių temperatūros 
skirtumą, apžiūrėję trasas, šiek tiek 
pasiilsėję arenos kavinėje, išvyko į 
Druskos studiją.  

Druskininkuose ant Ratnyčios upės 
kranto įsikūrusioje sodyboje gyvena 
menininkas Tauras Česnulevičius. Šioje 
sodyboje ir yra įkurta Druskos studija. 
Pats skulptorius edukacinių užsiėmimų 
metu bendravo su mokiniais, padėjo 
gaminti suvenyrus iš druskos masės, 
dalijosi kūrybos paslaptimis. Druskos 

studijoje mokiniai pamatė įvairiausių druskos rūšių, įspūdingų drus-
kos skulptūrų bei kitų gaminių iš druskos.  

Turbūt neatsirastų žmogaus, galinčio paneigti šio nuostabaus 
kurortinio miesto grožio. Kai kurie ekskursijos dalyviai išbandė net 
Vandens parko teikiamas pramogas. Ten kiekvienas galėjo rasti 
užsiėmimų pagal savo pomėgius.  

Noriu paskatinti mokinius ir šiais mokslo metais nepriekaištin-
gai  lankyti pamokas, dalyvauti Geriausiai pamokas lankančios 
grupės konkurse, jį laimėti, o po to pelnytai pailsėti ir papramogau-
ti.  

 
Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė  

https://lt.wikipedia.org/wiki/1820
https://lt.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEliekn%C4%97s_%C5%A0v._Marijos_Magdaliet%C4%97s_ba%C5%BEny%C4%8Dia
https://lt.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEliekn%C4%97s_%C5%A0v._Marijos_Magdaliet%C4%97s_ba%C5%BEny%C4%8Dia
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gamtos_paveldo_objektas
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Renginys pirmo kurso  
mokiniams 

Rugsėjo 6 dieną pirmakursius pakvietė-
me į aktų salę ir supažindinome su mokyklos 
administracijos darbuotojais, pagalbos moki-
niui specialistais, mokyklos tvarka.  

Siekdami mokinių saugumo į mokyklą 
pasikvietėme Telšių apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Mažeikių rajono poli-
cijos komisariato Viešosios tvarkos ir eismo 

priežiūros poskyrio vyriausiąjį patrulį Remi-
gijų Stonkų. Jis skaitė pranešimą  apie saugų 
eismą, nelaimes keliuose. Pareigūnas de-
monstravo vaizdo medžiagą, diskutavo su 
mokiniais apie eismo nelaimių priežastis ir 
kas padėtų jų išvengti.  

Renginyje taip pat dalyvavo UAB 
„Mokymo žiedas“ direktorius ir vairavimo 
instruktorius Tomas Gudavičius. Jis pratęsė 
diskusiją apie saugų eismą keliuose. Buvo 
akcentuota pėsčiųjų atsakomybė, dažnai 

neatsargus ir neatsakingas jaunimo elgesys. 
Mokiniai turėjo atsakyti į įvairius klausimus, 
o aktyviausi buvo apdovanoti dovanėlėmis.  

Po paskaitos ir diskusijų mokyklos sta-
dione vyko praktinė renginio dalis. Mokiniai 
galėjo pasivažinėti mokomaisiais automobi-
liais, atlikti įvairias užduotis. 

 
Ineta Grinkevičienė,  

socialinė pedagogė 

 
Mūsų mokykla kasmet dalyvauja 

tradicinėje rudens šventėje „Bobų 
vasara“. Šiųmetinės šventės tema – 
„Atvežk Bobų vasarą“. Apeigų ir 
švenčių organizatoriaus specialybės 
AO-59 gr. bei AO-63 gr. mokiniai, 
persirengę piratais, „pagrobė“ vasarą 
ir atvežė ją į miesto šventę. Ir ne bet 
kaip, o atplukdė laivu. Laivą gamino 
ir dekoracijas ruošė profesijos moky-
tojai Asta Rimkienė, Mindaugas Jo-
nauskis, Domininkas Niūniava ir Vai-
das Andrijaitis su mokiniais.  

 
„Žvilgsnio“ informacija  


