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Leidžiamas nuo 2004 m. 

SAUSIS 
Iš lėto pasisuko metų ratas, 
Ir jo pirmasis stipinas 
Mane iš nebūties iškėlė. 
Pirmoji mano ašara 
Ir pirmutinis šypsnys 
Sustingo tekančios to ryto saulės 
Blankioj šviesoj. 
Legenda sako, 
Jogei trys karaliai praėjo netoliese 
Nuo mano vargano lopšelio, 
Galbūt, kad jųjų dovanų 
Tą žvarbų sausio rytą 
Ir man keli krislai nukrito. 
Nes mano priešai ir draugai man sako, 
Kad vien tik gėlės klojasi 
Ant mano tako. 

Vincas Mykolaitis-Putinas 

Pilietinė akcija skirta prisiminti ir 

visuotinai paminėti prieš 21 metus Lie-

tuvos piliečių vieningą siekį apginti 

atkurtos valstybės nepriklausomybę ir 

bendrą pilietinę poziciją, padėjusią atsi-

laikyti prieš sovietinių okupantų ir vieti-

nių kolaborantų agresiją bei bandymą 

karine jėga įvykdyti perversmą. 

Kiekvienais metais mokyklos ben-

druomenė, siekdama ugdyti mokinių 

patriotiškumą, primena jiems Lietuvos 

Respublikai svarbią ir skaudžią datą - 

Sausio 13-ąją. Jau penktąjį kartą mūsų 

mokykla prisijungia prie pilietinės akci-

jos „Atmintis gyva, nes liudija“. Ja sie-

kiama, kad nors mažą dalelytę to vieny-

bės jausmo pajustų mokiniai tuo pačiu 

metu įžiebdami žvakutes visoje Lietu-

voje. 

Mokyklos bendruomenė kartu su 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 

nariu, UAB „Roventa“ generaliniu di-

rektoriumi Romu Venclovu rinkosi į 

mokyklos kiemelį. Languose matėsi 

degančios žvakės, kurios simbolizuoja 

gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir 

vienybę. 

Skambant Tautinei giesmei, buvo 

pradėtas Sausio 13 - osios dienos minė-

jimas. Tautiniais rūbais apsirengusios 

mokinės deklamavo eiles, priminė tos 

dienos istorinius momentus, išvardijo 

žuvusiuosius. Sausio 13 -ąją keturioli-

kos žuvusiųjų atminimas buvo pagerb-

tas tylos minute, į dangų buvo paleista 

14 trispalvių dangaus žibintų kaip lais-

vės skrydžio simbolių. 

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas 

toliau tęsėsi mokomuosiuose kabinetuo-

se. Mokytojai buvo skyrę mokiniams 

užduotį - paklausti savo tėvų, senelių, 

giminaičių ar pažįstamų, ką jie atsimena 

apie Sausio 13- osios įvykius, ką tuomet 

mąstė, ką jautė. Mokiniai papasakojo 

savo klasės draugams ir mokytojams 

apie tai, ką išgirdo, o ir patys mokytojai 

dalijosi savo prisiminimais ir išgyveni-

mais, o kas žiūrėjo su mokiniais filmu-

kus apie Sausio 13 dienos įvykius, juos 

aptarė. Mokyklos vestibiulyje visą dieną 

pertraukų metu buvo rodomi filmai bei 

laisvės gynėjų pasakojimai. 

 

V. Andrijaitis, popamokinės veiklos 

organizatorius  

Vyksta nacionalinis Dailyraščio  

konkursas 

„Rašom! 2012“ 
 

Jau nuo gruodžio 1 d. 

Lietuvos gyventojai 

kviečiami rankų miklumą bandyti nacionaliniame 

Vinco Kudirkos Dailyraščio konkurse „Rašom! 

2012“. Antrus metus iš eilės organizuojamo rengi-

nio metu bus išrinkti dailiausios bei originaliausios 

rašysenos Lietuvos gyventojai. 

Šiųmetinio konkurso tekstus, kuriuos dalyviai 

turi išraityti plunksnakočiu mėlynu rašalu, galite 

rasti renginio organizatorių Lietuvių kalbos institu-

to ir raštinės reikmenų bendrovės „Biuro pasaulis“ 

tinklalapiuose www.lki.lt ir www.biuropasaulis.lt. 

Dailyraščių laukiama iki sausio 31 d. Lietuvių kal-

bos instituto Lituanistikos židinio adresu P. Vileišio 

g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva. 

Konkurse „Rašom!“ kviečiami dalyvauti visi 

Lietuvos gyventojai: nuo trečiokų iki senjorų. Daly-

viai susirungs trijose amžiaus grupėse: 3–6 klasių 

moksleivių, 7–12 klasių moksleivių ir suaugusiųjų. 

 

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti! 

Mažeikių politechnikos mokykla - bazinė mokykla 
 

Šiemet mūsų mokykla pirmą kartą paskirta bazinė mokykla. Norintys perlaikyti 

anksčiau laikytus egzaminus turi kreiptis į bazinės mokyklos direktorę Vidą Lum-

pickienė, telefonu (8 443) 204 83, T-208 kab. 
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Kompiuterinių atvirukų  

konkursas „Žiemos fantazija” 
 

Lapkričio mėnesį gavom pakvietimą (iš Natalijos Kazako-

vos kompiuterių mokyklos) dalyvauti konkurse „Žiemos fan-

tazija“. Šio konkurso rengėjai siūlė moksleiviams ir visiems 

kitiems, norintiems dalyvauti, sukurti kalėdinį ar naujametį 

virtualų atviruką, kurį būtų galima siųsti elektroniniu paštu, 

skelbti interneto tinklalapyje. 

Darbai buvo priimami iki gruodžio 5 d. 

Tarp  2350 dalyvių, buvo ir mūsų mokyklos mokiniai Gre-

da Tuminaitė (AS-95 gr.) ir Tadas Šakys (ST-10 gr.), taip pat 

ir informacinių technologijų vyr. mokytoja Nina Steponavičie-

nė. 

Septintus metus vykstančiam konkursui šie metai buvo 

išskirtiniai. Atvirukus atsiuntė du kartus daugiau moksleivių. 

Šiais metais dalyvavo ir moksleiviai iš Latvijos. 

Nepavyko išvengti ir sunkumų. Paskutinę konkurso dieną, 

neatlaikęs apkrovimo, pradėjo „streikuoti” serveris. Tačiau, 

nepaisant problemų, paskutinę konkurso dieną buvo publikuo-

ta virš 400 atvirukų. 

Visi moksleiviai, kurių vardus ir pavardes pavyko 

„iššifruoti“, gavo „Žiemos fantazija“ konkurso dalyvio diplo-

mą, o jų mokytojai – padėkas. 

„Žiemos fantazija“ komisija, kurią sudarė dailinin-

kė Kristina Daniūnaitė, foto ir video režisierius Ričardas Mar-

tišius, NKKM kompiuterių mokyklos direktorė Natalja Kaza-

kova, atrinko geriausius darbus, kuriuos galite pasižiūrėti sve-

tainėje www.nkkm.lt. 

Visų dalyvių darbus galima pamatyti interneto svetainė-

je  http://kaledos.nkkm.lt. 
 

Nina Steponavičienė,  

informacinių technologijų vyr. mokytoja 

Greda Tuminaitė AS-95 gr. 

Tadas Šakys ST-10 gr. 

Prieš mokinių žiemos atosto-

gas mokyklos fojė galėjome pa-

sidžiaugti įvairaus stiliaus paga-

mintomis Kalėdinėmis eglutė-

mis. 

Mokiniai, vadovaujami profe-

sijos mokytojų, kūrė netradicines 

eglutes, naudodami įvairias me-

džiagas iš metalo, stiklo, medžio. 

Mūsų mokykla dalyvavo mo-

kinių darbų parodoje „Kalėdų 

eglutė kitaip“, kuri vyko miesto 

kultūros rūmuose.   

Švietimo centras mokytojams, 

kurie vadovavo eglučių kūrimui 

įteikė padėkos raštus ir pažymėji-

mus. 
 

„Žvilgsnio” informacija 

http://www.nkkm.lt/index.php
http://kaledos.nkkm.lt/
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Jums siūlo savaitę pakeliauti po vieną ar 

kitą pasaulio šalį? Mes gruodžio 22 dieną 

pasiūlėme mokyklos bendruomenei geriau – 

apkeliauti pasaulį per vieną dieną! 

Keleiviai į maršrutą aplink pasaulį buvo 

laipinami mokyklos aktų salėje, tik su šalių 

atributika, nacionaliniais rūbais. 

Sulaukėme įvairiausių šalių atstovų. La-

bai garbingų svečių iš tolimos Togo valsty-

bės, kurie mums pademonstravo savo dai-

nas, šokius, kuriuos šoko juodaodžiai – AS-

5 grupė, (auklėtoja A. Kontenienė). AS-6 ir 

EM-7 grupės (auklėtoja V. Pikturnienė) pa-

kvietė į Kiniją ir supažindino su ten gyve-

nančiais didžiaisiais drakonais. Aplankyti 

Japoniją pakvietė AP-12 grupė (auklėtoja A. 

Liubeznova), iš arčiau susipažinti su Japoni-

jos papročiais, patiekalais ir tradicijomis. 

Visus lietuvius pasveikinti su artėjančiomis 

šventėmis atvyko gyventojai iš šiltojo Egip-

to PO-15 grupė, (auklėtoja B. Butnoriutė), 

bei Alžyro - AS-95 grupė, (auklėtoja I. Kes-

minienė). Visus susirinkusius pamokė kaip 

reikia šokti tradicinius afrikiečių šokius ST-

10, PO-11 grupės, (auklėtoja R. Ažukienė).  

Visų atvykėlių laukė smagūs žaidimai, 

kurių metu dalyviai varžėsi dėl šauniausio 

šalies vardo ir dėl prizų, kuriuos įsteigė 

UAB „Kvistija“ (vadovas Virgilijus Eidim-

tas), AB „Pieno žvaigždės“. Grupių pasiro-

dymus vertino kompetetinga komisija.  

Šauniausia šalimi pripažinta Lietuva 

(SED-9 gr., auklėtoja S. Klyčmuradova), 

kurie pristatė Lietuvą prieš 50 metų ir po 50 

metų.  

Vakare visų laukė smagi Kalėdinė disko-

teka.  

V. Andrijaitis,  

popamokinės veiklos organizatorius  

Sausio 18 dieną EM-96 gr. mokiniai dalyvavo mokomo-

joje ekskursijoje. Jie lankėsi UAB „Mažesta“. Išvykoje mo-

kinius lydėjo mokytojai Margarita Zavjalova, Rima Jurkūnie-

nė, Algis Račys. Ekskursijos tikslas – supažindinti mokinius 

su šiuolaikinėmis elektros įrenginių montavimo darbų te-

chnologijomis ir jų taikymu, bei priemonėmis technologijos 

egzaminui. Nuvykus į UAB „Mažesta“, mokinius pasitiko 

firmos darbuotojai, buvę Mažeikių politechnikos mokyklos 

mokiniai Rūta Kužminskaitė ir Tadas Lukavičius. Jie supa-

žindino su naujomis elektros instaliacijos montavimo darbų 

technologijomis, elektros įrenginių apsaugos priemonėmis ir 

įrenginiais (automatiniais jungikliais ir saugikliais), laidų 

sujungimų ir prijungimų būdais, šiuolaikiniais įrankiais ir 

matavimo prietaisais bei apšvietimo elektros įrenginiais.  

 

Margarita Zavjalova, profesijos vyr. mokytoja 
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Redaktorė Vida Lumpickienė – 226 

Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 

Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239 

 

Tiražas - kiek norėsit, o 

kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

 247  el. paštas: 
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt 

2012 METŲ KALBŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITŲ,  

BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI 
 

I. ĮSKAITŲ TVARKARAŠTIS 

Įskaita Data Pradžia 

1. Mokinių kompiuterinis raštingumas Kovo 30 d. 9.00 val. 

2. Lietuvių kalba (gimtoji) Balandžio 3, 4 d. 9.00 val. 
3. Užsienio kalba (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) Balandžio 5, 6 d. 9.00 val. 

II. BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 

Egzaminas Egzamino tipas Pradžia Pabaiga 

Technologijos Mokyklinis Kovo 8 d. Gegužės 29 d. 

 1. PAGRINDINĖ SESIJA 

1.1. Užsienio kalba (vokiečių) Valstybinis Gegužės 12 d. 9.00 val. 

1.2. Užsienio kalba (anglų) Valstybinis Gegužės 19 d. 9.00 val. 

1.3. Užsienio kalba (rusų) Valstybinis Gegužės 26 d. 9.00 val. 

1.4. Lietuvių kalba (gimtoji) Valstybinis, Mokyklinis Birželio 1 d. 9.00 val. 

1.5. Informacinės technologijos Valstybinis Birželio 4 d. 9.00 val. 

1.6. Dailė Mokyklinis Birželio 5 d. 9.00 val. 

1.7. Matematika Valstybinis Birželio 6 d. 9.00 val. 

1.8. Geografija Valstybinis Birželio 8 d. 9.00 val. 

1.9. Biologija Valstybinis Birželio 11 d. 9.00 val. 

1.10. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis Birželio 12 d. 9.00 val. 

1.11. Istorija Valstybinis Birželio 13 d. 9.00 val. 

1.12. Muzika Mokyklinis Birželio 14 d. 9.00 val. 

1.13. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis Birželio 14 d. 9.00 val. 

1.14. Chemija Valstybinis Birželio 15 d. 9.00 val. 

1.15. Fizika Valstybinis Birželio 18 d. 9.00 val. 

2. PAKARTOTINĖ SESIJA 

2.1. Užsienio kalba (anglų) Valstybinis Birželio 19 d. 9.00 val. 

2.2. Biologija Valstybinis Birželio 20 d. 9.00 val. 

2.3. Užsienio kalba (rusų) Valstybinis Birželio 20 d. 13.00 val. 

2.4. Užsienio kalba (vokiečių) Valstybinis Birželio 21 d. 9.00 val. 

2.5. Informacinės technologijos Valstybinis Birželio 21 d. 13.00 val. 

2.6. Lietuvių kalba (gimtoji) Valstybinis Birželio 22 d. 9.00 val. 

2.7. Matematika Valstybinis Birželio 25 d. 9.00 val. 

2.8. Geografija Valstybinis Birželio 25 d. 13.00 val. 

2.9. Istorija Valstybinis Birželio 26 d. 9.00 val. 

2.10. Chemija Valstybinis Birželio 26 d. 13.00 val. 

2.11. Fizika Valstybinis Birželio 27 d. 9.00 val. 

2.12. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis Birželio 27 d. 13.00 val. 

2.13. Muzika Mokyklinis Birželio 29 d. 9.00 val. 

2.14. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis Birželio 29 d. 9.00 val. 

2.15. Dailė Mokyklinis Birželio 29 d. 13.00 val. 

2.16. Lietuvių kalba (gimtoji) Mokyklinis Liepos 9 d. 9.00 val. 

III. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS 

Patikrinimas Data Pradžia 

1. Lietuvių kalba (gimtoji ) (žodžiu) Vasario 10 – balandžio 27 d. * 

2. Lietuvių kalba (gimtoji ) (raštu) Gegužės 23 d. 9.00 val. 

3. Matematika Gegužės 29 d. 9.00 val. 

* mokyklos direktoriaus nustatytu laiku 


