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AS-85 gr. – auklėtoja Vilma Ramanauskienė  kab. D-208 
AS-86 gr. – auklėtoja Nila Paulikienė   Aktų salė 
EM-87 gr. – auklėtoja Regina Milkintienė  kab. T-304 
EM-88 gr. – auklėtoja Nila Paulikienė   Aktų salė 
SED-89 gr. – auklėtoja Bronislava Butnoriutė  kab. D-308 
SED-90 gr. – auklėtoja Violeta Miniotienė  kab. T-302 
ST-91 gr. – auklėtoja Vitalija Pikturnienė  kab. T-202 
PO-92 gr. – auklėtoja Gėnė-Janina Pavlovienė  kab. D-209 
A-93 gr. – auklėtoja Audronė Liubeznova  kab. T-104 
ER-94 gr. – auklėtoja Rima Jurkūnienė   kab. D-302 
 

Per pageltusią žolę atbėgo rugsėjis. 
Greit pakvips gelsvais lapais ir sidabro lietum... 
Eina derliaus surinkti net ir tas, kas nesėjo,  
Ir lydės jaunos mamos į mokyklą vaikus. 
 
Su Rugsėjo pirmąja, Žmonijos pasauli! 
Mokslo grūdus eik rinkti Tu, Jaunasis Žmogau! 
Tavo skaidrią vaikystę nušvies skaisti saulė 
Ir globos tyrą gėrį angelai iš dangaus. 
 
 
Sveikiname sulaukus jaunatviškos, gražios ir 

prasmingos Mokslo ir žinių šventės. 
Su rugsėjo pirmąja! 

 
“Žvilgsnio” redakcija 

Brangūs pedagogai ir moksleiviai, 
  

Patikėkit - ir lietus nušviečia kelią. 
Patikėkit - ir ūkanos neša šviesą. 
Patikėkit ir naktis budina saulę. Patikėkit... 
Nuoširdžiai sveikinu Jus Rugsėjo 1-osios proga  
ir linkiu šviesaus žvilgsnio į kasdieną,  
sveikatos, džiaugsmo, sėkmės, optimizmo.  

               
 Mokyklos direktorius Stasys Girdvainis 

Mieli Mokytojai, 
 
kūrybingų pamokų, 
imlių mokinių, 
ryžto ir įkvėpimo kurti naujojo 
Lietuvos tūkstantmečio mokyklą! 

 
Švietimo ir mokslo ministras  

Gintaras Steponavičius 
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MEDŽIŲ HOROSKOPAS 
Eglė (liepos 5-14 d.) 

 
Eglių (vyrų ir moterų) grožiui būdingas didingumas, griežtumas, net šaltumas. Eglės mėgsta senovi-

nius daiktus, papuošalus, aitrius kvapus. Gimę po šiuo ženklu dažnai jaučiasi vieniši, moka atsiriboti, 
užsidaryti, beveik nepasiduoda kitų poveikiui, retai išsako savo nuomonę. Eglės paprastai būna išdi-
džios, užsispyrusios siekia savo tikslo. Eglės būna protingos, pasižymi analitiniu protu, nesmulkmeniš-
kos, linkusios į mokslus. Darbui skiria labai daug dėmesio, dėl savo sąžiningumo ir kruopštumo gali 
pasiekti didelės karjeros. Eglėmis galima pasikliauti bet kokioje situacijoje, todėl, kad ji niekada nepra-
randa vilties, tikėjimo, jog viskas baigsis laimingai. Gimę ženklo pradžioje dažniausiai pasirenka versli-
ninko kelią, jei viduryje - būna technikai, jei pabaigoje - menininkai. 

Eglės nepasižymi dideliu iškalbingumu ir linksmumu, kaprizingos, sunku su jomis bendrauti, o ypač 
kartu gyventi. Būdamos labai reiklios, žinodamos savo vertę, eglės nenuolaidžiauja, tad meilėje retai 
randa pasitenkinimą. 

Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei - Pušis, Ieva, Liepa, Alyvmedis, Riešutas, Jazminas, 
Kaštonas. Spalvos - sodriai žalia violetine. Akmuo - granatas, rubinas, turkis, Mėnulio akmuo, perlas, smaragdas. Skaičius - 7, 8. 

Redaktorius Vida Lumpickienė – 261 
Kalbos redaktorius Marijona Timinskienė – 270 
Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239 
Korespondentė Ineta Grinkevičienė – 217 

Tiražas - kiek norėsit, o 
kaina - kiek negailėsit 
 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

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

Koks skirtumas tarp dramblio ir blusos? Tas, kad drambliai gali 
turėti blusų, o blusos turėti dramblių ne. 

*** 
Ateina į psichiatrinę ligoninę paprastas žmogus ir žiūri, kad psi-
chai pro langą lėktuvėlius svaido. Žmogus sako: 
- Ką jūs čia darote ? 
- Lėktuvėlius skraidinam,-atsakė jie. 
Žmogus pagalvojęs tarė: 
- O kur seselė? 
- Pirmu reisu išskrido. 

*** 
Mokytojas: 
- Koks veiksmažodžio laikas: aš tvarkausi, jis, ji tvarkosi? 
Petriukas kelią ranką: 
- Prieš šventinis... 

*** 
Kartą mokytoja Petriuko klausia: 
- Petriuk, be kokių trijų dalykų negalėtum gyventi? 
- Be pusryčių, pietų ir vakarienės. 

*** 
Pareina Petriukas iš mokyklos ir sako tėvui: 
- Tėtė tave kviečia į mokyklą... 
- Tai ką šį kartą iškrėtei? 
- Nieko tokio tik susprogdinau laboratoriją - atsakė Petriukas.  
Nueina Petriuko tėvas į mokykla. Kitą dieną grįžęs iš mokyklos 
Petriukas sako tėvui: 
- Tėtė tave vėl kviečia į mokyklą 
- Petriuk, aš gi sakiau kad daugiau į tavo mokyklą neisiu. 
Petriukas sako: 
- Ir aš sakau, ko po tuos griuvėsius vaikščiot? 

*** 
Negras rado dykumoj butelį, atkimšo o iš butelio išskrido džinas: 
- Prašyk ko nori negre, - išpildysiu tris tavo norus! 
- Noriu būti baltas, dažnai matyti nuogas moteris ir kad visada 
man netrūktų vandens! 
Džinas mostelėjo ranka ir pavertė negrą klozetu... 

Bibliotekos vedėja Algimanta Paliutienė knygas išduo-
da kasdien nuo 8-17 val.  

Pietų pertrauka 12-13 val. 

Skaitykloje galima naudotis kompiuteriais, internetu. 
---------------------------------------------------------------------- 

Visi mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo turėti banko mo-
kėjimo korteles.  

Stipendijos bus pervedamos tik į korteles. 

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

Socialinės pedagogės Inetos Grinkevičienės kabinetas 
T-305 (teorinis korpusas, trečias aukštas). Kviečiame 

kreiptis visais su mokinio gerove susijusiais klausimais. 

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

Visi II ir III kursų mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo 
pristatyti medicininę pažymą (forma Nr. 027-1a) iš savo 

šeimos gydytojo. 

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

Kol bus sudarytas pastovus tvarkaraštis, prašome kiek-
vieną dieną stebėti tvarkaraščio pakeitimus (skelbimų 

lentoje).  

Kilus neaiškumams kreiptis į gimnazijos skyriaus vedė-
ją Snieguolę Kiškėnienę (T-207 kabinetas). 


