
 

 

 
Su Rugs÷jo 1Rugs÷jo 1Rugs÷jo 1Rugs÷jo 1----osios šventeosios šventeosios šventeosios švente sveikinu visus mokytojus ir mokinius, 

aptarnaujantį personalą, administracijos darbuotojus. 
Šiais metais rugs÷jo pirmoji kviečia jaunuolius į mokyklą jau 31-

ąjį kartą. 
Mokykla per vasarą atsinaujino ir pagraž÷jo. 
Renovuota sporto sal÷, kūno kultūros mokytojų kambarys, persi-

rengimo kambariai ir dušai. 
Naujai suremontuoti mokomieji kabinetai: lietuvių kalbos, dizai-

no ir geografijos. 
Didesniame ir erdvesniame kabinete dirbs direktoriaus pavaduoto-

ja ugdymui.   
Šių mokslo metų eigoje dar numatyta pakeisti grindų dangą biolo-

gijos, lietuvių kalbos ir istorijos kabinetuose. Taip pat numatoma mo-
komuosiuose kabinetuose atnaujinti stalus ir k÷des. 

Džiugu, kad šiais metais sklandžiai vyko naujų mokinių pri÷mi-
mas. 

Naujais mokslo metais darbuotojams linkiu kūrybin÷s s÷km÷s, ge-
ros sveikatos, nuoširdaus bendradarbiavimo. 

O mokiniams  - s÷kmingai mokytis ir tobul÷ti. 
 

Mokyklos direktorius S. Girdvainis 

Šiame numeryje: 
2 p. I  kurso grupių aukl÷tojai ir kabinetai, 
anekdotai, medžių horoskopas. 

M a ž e i k i ų  p o l i t e c h n i k o s  m o k y k l o s  l a i k r a š t i s  

 

  
Nr. 18  
2007 m. rugs÷jo 1 d. 
Leidžiamas nuo 2004 m. 

ATVERČIAME RUGSöJO KNYGAS 
 

Rugs÷jo knygos atverčiamos ties Žinių, mokslo ir taikos diena. 
Visa tai labai svarbu sud÷ti kartu, kad įgytos žinios bei mokslo atradi-
mai tarnautų geriems bei taikiems tikslams, kad mes patys mokyda-
miesi taikiai sugyventi ir kartu dirbti, padarytume daug gero ir gražaus. 

Rytų Lietuvos kultūrin÷s veiklos centras jau gerą dešimtmetį po 
Vilnijos krašto mokyklas organizuoja ir skatina patiems kopti ant arti-
miausių piliakalnių pirmajai T÷vyn÷s istorijos, geografijos, etnokultū-
ros paveldo pamokai. Kelios klas÷s, kartais net kelių mokyklų vaikai, 
susirinkę susitikimo vietoje, žvalgosi nuo kalno viršūn÷s, stengdamiesi 
įžvelgti, atpažinti kuo daugiau matomos vietov÷s objektų ir varžosi, 
kas įdomiau apie juos papasakos. Svečias archeologas pasakoja, kokie 
istorijos klodai glūdi po šia vel÷na. 

Kartais užteks knygos, kurią balsu skaitydami sugretinsim praei-
ties įvykius su dabar matomu kraštovaizdžiu. Na, dar žaidimai, viktori-
nos, gardūs priešpiečiai, nusilaksčius gryname ore – tokios pamokos 
išlieka tarp gerųjų mokyklos atsiminimų. 

 
    Gražina Kadžyt÷ 

RUGSöJO NUOTAIKA 
 

Suvirpa išskrendančių gervių graudulys, 
Vos beišgirstamas padang÷s aukštume... 
Jame – kiekvieno mūsų palikta dalis, 
Ir viltys grįžti – paliktos jame... 
 

Danut÷ Tamašauskait÷-Balsien÷ 

 
Pradedant naujus mokslo metus... 

 

Pilnai sukomplektuotos III pakopos grup÷s: 

Statybininkai    SAM-66  
Staliai     ST-67  
Elektromontuotojai   EM-68 
Suvirintojai    SED-69 
Naftos produktų operatoriai  PO-70  

Papildomai priimta III pakopos statybininkų SAM-71 
grup÷. Keletą kandidatų dar galime priimti ir į III pakopos 
elektromontuotojo specialybę. 

Šiuo metu dar vyksta pri÷mimas į apdailininko specia-
lyb÷s A-65 grup÷s I pakopą ir elektros įrengimų montuoto-
jo specialyb÷s ER-73 grup÷s IV pakopą bei naftos produk-
tų operatoriaus specialyb÷s PO-74 grup÷s IV pakopą. 

Kandidatų pageidavimu papildomai priimame mokytis 
ir suvirintojų specialyb÷s (SED-72 grup÷, III pakopa). 

Tod÷l galite pakviesti mokytis savo draugus, gimines, 
pažįstamus į papildomai komplektuojamas grupes. 
 

Užklasinio darbo organizator÷ Virgi-
nija Galdikien÷ kviečia mokinius, turin-
čius “artisto gyslelę”, į Teatro studiją, o 
meno gerb÷jus - į Meninio audimo būrelį. 

Pasiūlymus, pageidavimus bei id÷jas, 
kaip turiningai praleisti laisvalaikį, galite 
pateikti 308 kab. 
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I kurso grupių aukl÷tojų ir kabinetų sąrašas 
 
A-65 gr. – aukl÷toja Silva Bulauskien÷  kab. T-306 
SAM-66 gr. – aukl÷toja Ineta Grinkevičien÷ kab. T-307 
ST-67 gr. – aukl÷toja     kab. T-302 
EM-68 gr. – aukl÷toja Irena Kesminien÷  kab. T-209 
SED-69 gr. – aukl÷toja Lidija Pocevičien÷  kab. T-107 
PO-70 gr. – aukl÷toja Juzefa Čapien÷  kab. D-201 
SAM-71 gr. – aukl÷toja Stas÷ Čupkovien÷  kab. T-101 
SED-72 gr. – aukl÷toja Roma Žukauskien÷ kab. T-201 
ER-73 gr. – aukl÷toja Rima Jurkūnien÷  kab. D-303 
PO-74 gr. – aukl÷toja Bronislava Butnoriut÷ kab. B-302 
 

Pasikeit÷ grup÷s aukl÷toja: 

ST-59 gr. – aukl÷toja Nila Paulikien÷  kab. T-303 

MEDŽIŲ HOROSKOPAS 
PUŠIS (vasario 19-29 d.) 

 
Pušims būdingas išraiškingas siluetas, nevystantis grožis visą gyvenimą. Pušys narsios, 

pasipriešinimą pasitinka pakelta galva, neleidžia nes÷km÷ms jų įveikti. Joms sekasi, nesvar-
bu, ką veiktų. Pušys užsispyrusios, paprastai žino, ko nori, tod÷l neleidžia įvykiams rutuliotis 
savaime, pačios juos kontroliuoja. 

Pušys sugeba ne tik planuoti savo gyvenimą, bet ir įgyvendinti tuos planus. Jos myli 
namus, vertingus daiktus, gražų interjerą. Aplinką, be kurios negali gyventi, susikuria pačios. 
Pušys rūpinasi savimi, nesistengia pad÷ti kitiems. Jos geros organizator÷s, skvarbaus proto, 
tačiau linkusios pabr÷žti savo dorybes. Tarp jų daug keliautojų. Ypač šis ženklas palankus 
moterims. 

Pušys labai emocionalios, greitai ir dažnai įsimyli. Ši silpnyb÷ gali sugriauti jų vedybinį 
gyvenimą. Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei – Pušis, Ieva, Liepa, Alyvmedis. 
Spalvos – šviesiai pilka, sidabrin÷, geltona. Akmuo – akvamarinas, heliotropas, chrizolitas, 
safyras, sardoniksas. Skaičius – 5, 7. 

Redaktorius Vida Lumpickien÷ – 261 

Kalbos redaktorius Marijona Timinskien÷ – 270 

Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 
Korespondent÷ Bronislava Butnoriut÷ – 239 
Korespondent÷ Ineta Grinkevičien÷ – 217 

Tiražas - kiek nor÷sit, o 
kaina - kiek negail÷sit 
 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

� 247 � el. paštas: 
zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt 

Bibliotekos ved÷ja Algimanta Paliutien÷ knygas išduo-
da kasdien nuo 8-17 val.  

Pietų pertrauka 12-13 val. 

Skaitykloje galima naudotis kompiuteriais, internetu. 

---------------------------------------------------------------------- 

Visi mokiniai iki spalio 1 d. privalo tur÷ti banko mok÷-

jimo korteles. Stipendijos bus pervedamos tik į korte-

les. 

--------------------------------------------------------------------- 

Socialin÷ pedagog÷ Ineta Grinkevičien÷ nuo rugs÷jo 

1d. dirba T-305 kabinete. Kviečiu kreiptis visais su 

mokinio gerove susijusiais klausimais. 

Susitinka du avinai. 
− Be-e-e... – sveikinasi vienas. 
− Mū-ū-ū ... – atsako kitas. 
− Čia dabar kas? 
− Mokausi užsienio kalbos. 

*** 
Mokyklos direktorius atveda į klasę naują mokytoją: 

− Vaikai, tai jūsų nauja mokytoja. Tikiuosi ji jums patiks. 
− Petriukas: - Taip, figūra nebloga. 

Direktorius (pasididžiuodamas): - Pats išrinkau. 
*** 

Kalbasi du t÷vai: 
− Na, kaip taviškiam mokykloje sekasi? 
− Jau geriau. Tačiau į t÷vų susirinkimus einu svetima pavar-

de. 
*** 

T÷vas nusipirko televizorių, išsineš÷ į gatvę ir laukia taksi. 
Mažas sūnelis, apžiūr÷damas įpakavimą, klausia: 

− T÷veli, o kod÷l ant d÷ž÷s nupiešta taurel÷? 
− Kad nepamirštum aplaistyti pirkinio. 

*** 
Visi studentai skirstomi į tris grupes: 

− Kurie su malonumu mokosi. 
− Kurie mokosi be jokio malonu-

mo. 
− Kurie su malonumu nesimoko. 

*** 
Turistus pagrobia žmog÷dros. Jų vadas 
sako: 

− Kas pasakys naują anekdotą, tą 
paleisim. Tik įsp÷ju: mes turim 
internetą! 


