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PAVASARIS 
 

Ledai ištirpo, upeliukai šnara, 
Žibuoklių mėlis širdžiai malonus. 
Ieva į saulę pumpurėlį kelia, 
Karkluos vėjelis supa kačiukus. 
 
Rytais skardena vyturio varpelis, 
Artoją guodžia, kviečia į laukus. 
Į šviesą kyla žiemkentėlis žalias, 
Saulutė glosto jo trapius šilkus. 
 
Sugėrė žemė vandenėlį tyrą 
Ir vėlei šaukias iš dangaus rasos. 
Paukščių giesmėm puikuojas senas šilas 
Lyg ir nebūta sopulio žiemos. 
 
Man regis, keliasi pasaulis visas, 
Pakvipo duona lauko arime. 
Palaimink, Viešpatie, saulėlydį ir rytą, 
Ir brandų grūdą žemės glėbyje. 
 

Izabelė Stašiauskienė 

Kaip Kūčių vakaro kalėdaitį dalija tė-
vas, taip Velykų ryto šventintą margu-

tį – motina, neaplenkdama nė vieno 
geru žodžiu. Paskui visi renkasi val-
gymui skirtų margučių ir miklina 

ranką juos daužaudami, kurio margutis 
bus stipriausias. Sakoma, jei pasiklysti 

miške, reikia atsiminti, su kuo pirmu sudaužei 
margutį, ir bemat rasi kelią. 

Be margučių ant stalo puikuojasi putlūs pyragai, sal-
dūs, visokiais priedais pagardinti varškiniai sūriai, 

sviestinis avinėlis žaliuojančiame avižų daigyne, visas 
veršio kumpis. Kuo toliau per metus ir amžius žengta, tuo 
išradingiau šeimininkių paruošti velykiniai stalai skonio ir 
grožio išmone lenktyniauja... 

Ar nepamiršote dar vieno svarbaus daikto? Kur jūsų 
Velykų medelis arba Kiaušinykas, kurio lizdeliuose pirami-
de sudėlioti patys gražiausi margučiai bus saugomi šventi-
nį metą jus aplankysiantiems krikštavaikiams, kitiems la-
lautojams? 

Paskui bus reikalingi ir loveliai – margučiams ridinėti, ir 
sūpuoklės, kurios Velykų metą išbandytos, tarnaus visą 
vasarą. 

Gražina Kadžytė 
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“GRIAUSMAS-2009” AKORDAMS NUSKAMBĖJUS... 
 
Kovo 5 d. Šiaulių profesinio rengimo centre vyko trečiasis Lietuvos profesinio mo-
kymo įstaigų šiuolaikinių šokių kolektyvų festivalis “Griausmas-2009”. Renginyje 
dalyvavo penkiolika šokių grupių iš Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Joniškio, 
Mažeikių, Telšių, Šilutės, Radviliškio, Joniškėlio, Kuršėnų, Bukiškių, Vabalninko, 
Vilkijos ir Šiaulių profesinio mokymo įstaigų. Festivalyje mūsų mokyklą atstovavo 
šokių grupė “Šokio manija” (vadovė Raimonda Stonytė). 
Šių metų festivalio laureatais paskelbti VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų pro-
fesinio rengimo centro šokių grupė “Hope in style”. Renginio organizatoriai festi-
valio laureatus apdovanojo specialiais prizais ir diplomais. Mūsų mokyklos šokėjų 
grupė apdovanota padėkos raštu. 
 

R. Stonytė, grupės “Šokio manija” vadovė 

 
Balandžio 1 d. mokinių taryba suorganizavo renginį, skirtą melagių 

dienai. Visi buvome pakviesti pasijuokti iki žandų plyšimo.  
Linksmiausiai juokiasi maži vaikai. Renginio pradžioje mažylių juo-

kus stebėjome ekrane. Renginį vedė mokyklos užklasinio darbo vadovas 
Vaidas ir PO-70 gr. mokinė Eglė Žulpaitė. Vedėjai pasakojo anekdotus, 
linksmus nutikimus. Scenoje pasirodė mokyklos šokėjai su pačia vadove R. Stonyte, dainavo merginos iš Viekšnių skyriaus. Visada 
smagu sulaukti svečių. Šį kartą jie atvyko iš Viekšnių ir Telšių. Viekšniškiai mums parodė jumoristinį vaizdelį apie dešrainio paruoši-
mą, Žemaitijos kolegijos Telšių menų fakulteto studentai improvizavo tema „Sapnas“. Po salę vaikštinėjo „dizaineris“ Aidas Dulinskas 
iš ST-67 gr., kuris ėmė interviu iš susirinkusių mokinių ir mokytojų. Visus sužavėjo linksmosios „ūdrytės“. Ant scenos buvo pakviesti 
savanoriai atlikti „sunkumų kilnojimo“ užduotį. Nugalėtoju tapo Žilvinas Balčiauskas iš SED-82 gr.  

Renginys visiems patiko. Prisijuokėme ir linksmai praleidome laiką. Ačiū organizatoriams! 
 

B. Butnoriutė, “Žvilgsnio” korespondentė  

2009-04-02 baigėsi Šiaulių regiono politechnikos 
mokyklų vaikinų krepšinio varžybos. Mūsų mokyklos 
komanda laimėjo III vietą. Susitikime su Šiaulių profe-
sinio rengimo centro komanda pralaimėjome rezultatu 
101: 86, prieš Kuršėnų Politechnikos mokyklą laimė-
jome rezultatu 99:46. Dėl trečios vietos žaidėme su 
Kelmės profesinio rengimo centro komanda, prieš kurią 
laimėjome rezultatu 95:71. 

Sveikiname prizininkus: Rukanskį A. PO-74 gr., 
Goscicką G., SAM-66 gr., Ringį A. SAM-66 gr., Miz-
girį A. SED-62 gr., Žvinklį G. SED-62 gr., Paldavičių 
D. SAM-58 gr., Čejauskį E. SAM-58 gr., Šukį A. PO-
60 gr., Paplauską D. ST-77 gr. 

2009-03-26 Viekšniuose baigėsi krepšinio varžybos 
Viekšnių seniūnijos taurei laimėti. Šiose varžybose 
dalyvavo 8 komandos. Mūsų mokyklos Viekšnių skyri-
aus komanda, kurioje taip pat dalyvavo mūsų mokyklos 
mokiniai: Goscickas G., SAM-66 gr., Paldavičius D. 
SAM-58 gr., Mizgiris A. SED-62 gr., Rukanskis A. 
PO-74 gr. 

Sveikiname juos iškovojus III vietą. Taip pat sveiki-
name Goscicką G., kuris buvo pripažintas geriausiu 
puolėju ir Paldavičių D. kuris buvo pripažintas geriau-
siu įžaidėju. 

Krepšinio varžyboms pasi-
baigus... 

Šią savaitę baigėsi mokyklos 
tarpgrupinės krepšinio varžybos. I 
vietą laimėjo SAM-66 grupė 
(Gintas Goscickas, Mindaugas 
Staškauskas, Arnoldas Ringys, 
Mindaugas Baranauskas, Linas 
Kirša). II vietos nugalėtoja – 
SAM-58 grupė  (Dainius Paldavi-
čius, Donatas Matutis, Kęstutis 
Malakauskas,  Egidijus Čejauskis, 
Rimvydas Balanavičius, Mindau-
gas Paulauskas). III vietą užėmė 
PO-60 grupė (Andrius Šukys, Ar-
tūras Kuprys, Mindaugas Po-
cius, Andrius Telšinskas, Tadas 
Veselis).  

Sveikiname nugalėtojus!  

I vietos laimėtoja - SAM-66 gr.  
su auklėtoja I. Grinkevičiene 

Šokių grupė “Šokio manija” 

Startavo kompiuterinio raštingumo įskaita 
 
Kovo 27 d. startavo kompiuterinio 
raštingumo įskaita. Mūsų mokyklo-
je šią įskaitą laikė 50 mokinių (4 
neatvyko). Penki mokiniai finišo 
nepasiekė. 90 % mokinių išlaikė 
įskaitą. Jiems bus įteikti kompiuteri-
nio raštingumo pažymėjimai. 



 

 

 
2009 m. balandžio 3 d., Nr. 2 (31)  

 
Kovo 2-8 d. vyko Lietuvos Res- publikos mokyklų moksleivių lietu-

vių kalbos internetinis konkursas „Gintaro kelias“, skirtas Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui paminėti. Konkur- sas vyko penkiose amžiaus grupėse. 11-
12 kl. mokinių lygis buvo penk- tas. Mokiniams reikėjo atlikti testą, kurį sudarė 100 klausimų: 60 klausimų iš 
praktinių ir teorinių lietuvių kalbos žinių, 40 klausimų iš Lietuvos istorijos, literatūros, geografijos ir kultūros žinių. Trukmė – 
100 minučių. Maksimali taškų suma – 100 balų. Už kiekvieną teisingą atsakymą dalyviams buvo skiriama po vieną tašką. Testavimo 
laiką ir datą kiekviena užsiregistravusi mokykla galėjo pasirinkti savarankiškai, atsižvelgdama į mokinių tvarkaraštį ir kompiuterinės 
klasės užimtumą. Pasirinkome kovo 4 d. Dalyvavo tik tie mokiniai, kurie patys pageidavo, kurie norėjo išbandyti savo jėgas ir pasitik-
rinti savo žinių lygį. Tai ne egzaminas, todėl dalyviai nebuvo „gąsdinami“ blogu pažymiu, nebuvo kuriama įtempta atmosfera.  

15 mūsų mokyklos mokinių dalyvavo konkurse: PO-80 gr. Skeivytė Rasa, Rumšaitė Reda, Šalčiūtė Ramunė, Kučka Gediminas, 
Zaborskis Tomas, Zaboraitė Rolanda, Kaupytė Viktorija, SAM-66 gr. Kirša Linas, Eičinas Gintas, Kašėta Mindaugas, Tutlys Aurimas, 
Staškauskas Mindaugas, Baranauskas Mindaugas, EM-68 gr. Zubavičius Mantas, ST-67 gr. Dulinskas Aidas. 

Konkursas vyko sklandžiai, dalyviai atvyko laiku ir visi, nebuvo jokių techninių nesklandumų, už tai esame dėkingi nuotolinio mo-
kymo klasės vadovui D. Gurauskui.  

Penktame lygyje iš visos respublikos konkurse dalyvavo 1102 dalyviai. Didžiuojamės, kad mūsų žinių lygis nėra prastas, aplenkėme 
ir kai kurių gimnazijų mokinius. Balų vidurkis – 50. O Rolanda Zaboraitė surinko 70 balų ir užėmė 16 vietą. Visi dalyviai iki gegužės 
pirmos dienos gaus sertifikatus, patvirtinančius dalyvavimą konkurse. 

Daugiau informacijos apie vykusį konkursą galima rasti internete: www.gintarokelias.lt 
M. Timinskienė, 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Kovo 18 d. Mažeikių kultūros centre buvo 
rodomas Alytaus miesto teatro spektaklis 
„Heroinas“. Spektaklis sukurtas pagal 
šiuolaikinio britų rašytojo M. Burgess to 
paties pavadinimo romaną.  
Mūsų mokyklos mokiniai kartu su vyr. 
socialine pedagoge I. Grinkevičiene ir 
lietuvių kalbos mokytoja metodininke M. 
Timinskiene lankėsi minėtame spektakly-
je. 

Spektaklio ašis – dviejų paauglių, Džemos ir Taro, draugystės 

ir meilės istorija. Pabėgę iš namų, jie patenka pas visuomenės 
atstumtuosius. Čia, apleistuose namuose, jaunuoliai atranda iki 
šiol nepažintą pasaulį. Paaugliai žaidžia pavojingus žaidimus: 
narkotikai, vagystės, prostitucija... Nepaisant aštrių temų, režisie-
rė Dalia Kimantaitė nesiekia gąsdinti ar šokiruoti, aktualios pro-
blemos spektaklyje atskleidžiamo per plastiką, jausmą, tarsi 
„perleidžiamos“ per dvasinį pasaulį. 

Mokiniams spektaklis patiko, jie turėjo galimybę įsijausti į 
personažų pasaulį, patirti džiaugsmą, liūdesį... 

Tai ne pirma ir, žinoma, ne paskutinė tokia išvyka į spektak-
lius. Manau, kad tokie spektakliai ugdo ne tik mokinių meninį 
skonį, bet ir yra svarbi asmenybės formavimosi sąlyga. 

 
M. Timinskienė, 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Vasario 27 dieną į Paskutinio skambučio šventę 
buvo pakviesti trečiakursiai – būsimieji mokyklos 
absolventai. 

Renginio tikslas – sukviesti visų baigiančiųjų 
kursų mokinius, jų auklėtojus, mokytojus, pasidalin-
ti įspūdžiais iš mokyklos gyvenimo. 

Renginį organizavo užklasinio darbo vadovas 
Vaidas Andrijaitis ir mokyklos mokinių taryba. Antro kurso mokiniai 
baigiančiųjų kursų mokiniams puošė klases. Trečiakursius mokyklos 
fojė pasitiko Mažeikių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras, moks-
leiviai iškilmingai buvo palydėti iki mokyklos aktų salės, kur jų laukė 
jiems skirtas renginys. Renginį vedė mūsų mokyklos mokiniai Aidas 
Dulinskas ir Agneta Armalytė.  

Mokinius pasveikino pirmasis skambutis (teatralizuotas pasirody-
mas), primindamas apie metus, praleistus mokykloje. Trečiakursius 
pasveikino gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė, direkto-
riaus pavaduotojas praktiniam mokymui Rimantas Pocevičius, auklė-
tojų vardu – Audronė Liubeznova, mokytojai. Tirkšlių kultūros centro 
merginų šokių kolektyvas atliko savo programą. Visus susirinkusius 
juoktis vertė studentai iš Žemaitijos kolegijos. Visiems patiko jų  pasi-
rodymas. Baigiančiųjų kursų moksleiviams staigmeną - filmuką apie 
mokyklą - buvo parengusi ir mokinių taryba. 

      “Žvilgsnio” informacija 
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Kas bendra tarp mokytojų ir debesų? Kai jie dingsta ateina pui-
ki diena! 

*** 
Kalbasi du draugai: 
-Aš girdėjau, kad išsiskyrei su savo 
mergina. 
- Taip. Ji labai nemaloniai juokiasi. 
- Kažkaip nepastebėjau... 
- Tavęs nebuvo šalia, kai aš jai pasa-
kiau, kiek uždirbu... 

*** 
Vyriškis ateina pas 
okulistą: 
- Daktare, man skauda akį. Ką daryti? 
- Brangusis, prieš savaitę man skaudėjo 
dantį. Tai jį išrovė ir skausmo kaip 
nebūta. 

*** 
Kūno kultūros mokytojas sako mokiniams: 
- Na, kurie iš jūsų rūko, išeikit į priekį. 
Keli mokiniai išeina, kiti stovi vietoj. 
- Dabar, kol mes parūkysime, visi kiti apibėgs penkis ratus ap-
link stadioną. 

*** 
Nenugalimoji Lietuvos kariuomenė. Karininkas klau-
sia eilinio: 
- Utėlių turi? 
Kareivis:  
- Nuuu, turiu... 
- O kuom gydai? 
- Kaip tai kuom, niekuom, jos pas mane sveikos... 

*** 
Štirlicui sugedo automobilis. Jis išlipo, pakėlė varik-
lio dangtį ir ėmė krapštytis. Pro šalį ėjo Miuleris.  

-Štirlicai, jūs ko gero esate sovietų žvalgas, - tarė jis. - Vokietis 
būtų seniai mašiną nutempęs į autoservisą. 

MEDŽIŲ HOROSKOPAS 
FIGMEDIS (birželio 14 – 23 d.) 
 

Figmedžiai yra malonūs. Jie nėra gražuoliai, tačiau nelieka nepastebėti. 
Figmedžiams būdingi kompleksai, ne visur ir ne visada jaučiasi patogiai, reikalauja gyvy-

binės erdvės ir šilumos, ir tiesiog vyste vysta nepalankiose sąlygose: labai sunkiai išgyvena 
nesėkmes, tiesiog nudžiūsta, palaužti liūdesio, skausmo. Figmedžių charakteris emocionalus ir 
nuolaidus. Neretai už tai jie sumoka dvasine ramybe ir gyvenimo džiaugsmu. Dirba kantriai, 
stropiai, nors kartais pritingi. Figmedžiai realistai, net nihilistai, netiki, kad pavyks įgyvendin-
ti tai, kas sumanyta,. Jie impulsyvūs, pilni gerų sumanymų, bet gyvenime ne visada pavyksta 
juos įgyvendinti. 

Figmedžiai meilėje šiek tiek nuobodoki. Nereikia iš jų laukti stebuklų. Figmedžiai nepri-
klauso prie romantiškų meilužių, paprastus jausmus vertina labiau už bet kokias fantazijas. 
Užtat jie labai tinka šeimyniniam gyvenimui. Jie iš tų, kuriems nepaprastai svarbus stabilu-
mas. Esama tik vieno pavojaus, dėl ko stabilus vedybinis gyvenimas gali suirti – Figmedžiai 
labai pavydūs. Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei – Uosis, Skroblas, Bukas, Figme-
dis, Jazminas, Pušis, Liepa. Akmuo – agatas, perlas, Mėnulio akmuo, turkis, cirkonis, smarag-
das, rubinas. Skaičius – 3,5,7. 

Redaktorė Vida Lumpickienė – 266 
Kalbos redaktorė  Marijona Timinskienė – 270 
Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239 
Korespondentė Ineta Grinkevičienė – 213 

 
Tiražas - kiek norėsit, o 
kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

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

SPALVA NUO NUTUKIMO 
 

Daugelis psichologų patvirtins nuomo-
nę, jog spalvos gali ne tik pagerinti ligonio 
savijautą, sveikatą, bet ir veiksmingai gydyti 
nuo nutukimo. 

Psichologai pataria valgyti iš mėlynų 
lėkščių tiems, kurie nori suliesėti. Ši spalva 
mažina apetitą. Tad laikantis dietos gerų 

rezultatų galima tikėtis, jei virtuvėje vyrauja 
mėlyna spalva – ant stalo patiesta mėlyna 
staltiesė, puikuojasi mėlyni baldai ar ant 
lango plevėsuoja mėlyna užuolaidėlė. 

Jei kamuoja rūpesčiai, nerimas, reikėtų, 
kad kambaryje būtų kuo daugiau žalumos: 
žalių augalų, žalių užtiesalų, pagalvėlių. 
Žalia patalynė šiuo atveju taip pat praverstų, 
juo labiau kad žalia spalva ne tik ramina, bet 
ir padeda mažinti kraujospūdį. 

Jei rytais sunku atsikelti, jaučiatės it 
nesavi – nedelsdami suvalgykite apelsiną. 
Po dušo nusišluostykite oranžiniu rankšluos-

čiu. 
Sergantiems mažakraujyste patartina 

valgyti kuo daugiau raudonos spalvos patie-
kalų, - raudona spalva didina kraujyje he-
moglobino kiekį. 

Apsivilkti geltonos spalvos drabužį būtų 
gerai tiems, kuriuos slegia prasta nuotaika. 
Padės geltoni sienų tapetai, užuolaidos, nes 
geltona spalva žadina energiją ir padeda 
įveikti depresija. Galima valgyti geltonos 
spalvos patiekalus. 

Nuramins ir nemigą padės įveikti viole-
tinė spalva. 


