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Mokinių mokomųjų bendrovių mugė 
 

Gruodžio 19 dieną prekybos centre „Eifelis“ įvyko Mažeikių 

verslininkų asociacijos organizuota mokinių mokomųjų bendrovių 

mugė, kurioje dalyvavo 19 bendrovių iš įvairių mokyklų.  

Mūsų mokyklai atstovavo trys mokinių mokomosios bendrovės 

(vadovės - mokytojos Erika Pusvaškė, Vilma Ramanauskienė ir 

Asta Perminienė). Jos reklamavo mokyklą, pardavinėjo paslaugas 

bei pagamintą produkciją (apie renginį plačiau kitame „Žvilgsnio“ 

numeryje). 

„Žvilgsnio“ informacija 

Gerumo savaitė 

mokykloje prasidėjo 

“Žvilgsnio” redakci-

jos organizuotu 

„Kalėdinio pyrago“ 

konkursu. Konkurse 

dalyvavo penkios 

pirmo kurso ir trys antro kurso grupės. Ra-

gautojų balsai lėmė gražiausio ir skaniausio 

pyrago nominacijas.  

Skaniausiu išrinktas SED-22 grupės 

(auklėtoja Nila Paulikienė) dviaukštis 

„Kalėdinis tortas“ (29 balsai). Jis pelnė ir 

gražiausio pyrago nominaciją. (39 balsai). 

Antroji vieta paskirta AP-18 grupei 

(auklėtoja Regina Jonikaitė) 

už kalėdine eglute papuoštą tortą (19 ir 34 

balsai). Kokios Kalėdos be sausainių? Už 

įvairiaspalvius kalėdinius sausainius (14 ir 

28 balsai) AP-12 gr. merginos (auklėtoja 

Audronė Liubeznova) buvo įvertintos tre-

čiąja vieta. Beje, šių dviejų grupių mokinės 

konkursui iškepė net po du gaminius. Ant 

stalo puikavosi dvi jų išpuoštos „Kalėdinės 

eglutės“. 

Labai gardūs buvo ir kitų dalyvių kepi-

niai: PO-11 ir ST-10 grupių (auklėtoja Regi-

na Ažukienė) „Kalėdinis pyragas“, AS-16 

grupės (auklėtoja Vilma Ramanauskienė) 

„Kalėdinė eglutė“ bei du  PO-15 grupės 

(auklėtoja Bronislava Butnoriutė) ir ER-23 

grupės (auklėtoja Daina Žukauskienė) 

„Šokoladiniai pyragai“.  

„Žvilgsnio“ redakcija dėkoja konkurse 

dalyvavusioms grupėms bei jų auklėtojoms 

už išradingumą. Žiūrovams - už aktyvumą 

ragaujant ir vertinant kalėdinius gardumy-

nus. Taip pat dėkojame Viekšnių skyriaus 

mokinėms Robertai Kripaitei ir Gabrielei 

Stasiulytei iš MA-38 grupės, kurios pjaustė 

pyragus, EM-17 grupės mokiniui Erikui 

Keturakiui, kuris parinko mūsų renginiui 

muziką, renginį organizuoti padėjusiems 

mokytojams Vidai Karvauskienei, Audronei 

Liubeznovai, Petrui Mekšraičiui, Reginai 

Jonikaitei, Astai Rimkienei. 

 

„Žvilgsnio“ redakcija 

Angelo gerumo palytėti, 

Dekim širdyse po žiburį vilties. 

Te senieji išmintį pasėję, 

Drąsiai į Naujuosius palydės! 

 

Su ateinančiais Naujaisiais metais! 
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Bendrojo lavinimo dalykų 

olimpiados savaitė  
 

Fizikos mokytojos Irenos Kesminienės 

pasiūlymu buvo surengta visų bendrojo  

lavinimo dalykų olimpiada. Pagrindiniai 

olimpiados tikslai - skatinti mokinių kūry-

biškumą, kritinį mąstymą, asmenybės lanks-

tumą, gebėjimą panaudoti savo žinias įvai-

riose dalykinėse situacijose.  

 Bendrojo lavinimo dalykų olimpiados 

savaitė vyko gruodžio 3-7 dienomis.  Daly-

viai -  pirmo ir antro kurso mokiniai. Dalykų 

mokytojai užduotis parengė vadovaudamiesi 

bendrosiomis rajoninių olimpiadų užduočių 

rengimo nuostatomis. Užduotis mokiniai 

turėjo atlikti per 45 min. Buvo sudarytas 

atskiras tvarkaraštis, kad mokiniai galėtų 

dalyvauti įvairiose olimpiadose ir išbandyti 

savo galimybes.  

Aktyviausios buvo šios grupės: AS-16 

gr., EM-17 gr., AP-18 gr., ST-19 gr., SED-

21 gr., SED-22 gr., AS-5 gr., PO-11 gr., AP-

12 gr. Geriausiai atlikę užduotis mokiniai 

bus apdovanoti Kalėdinio karnavalo metu. O 

visi kiti dalyvavę olimpiadose mokiniai bus 

skatinami  dalyko mokytojo įvertinimu.  

Ir mokytojai, ir mokiniai pageidautų to-

kio renginio ir kitais metais.  

 

Lijana Vėliūtė-Balzerienė,  

bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės 

pirmininkė 

 

Lapkričio mėn. AP-12 grupė dalyvavo 

konkurse „EKO reklama“, kurį organizavo 

LR Aplinkos ministerija ir ryšių su visuo-

mene agentūra „Avenire“. 

Konkursas „EKO reklama“ – viena iš 

projekto „Aš-žalias“, kuriuo skatinamas 

atliekų rūšiavimas, veiklų. Iš visų atliekų 

rūšių pasirinkta plastikinė tara, nes tai viena 

iš ilgiausiai nesuyrančių medžiagų. Idėjai 

įgyvendinti rinkome plastikinius butelius ir 

kvietėme į pagalbą visą mokyklos bendruo-

menę. Bendromis jėgomis buvo surinkta ir 

atnešta daug plastikinių butelių, kuriuos 

panaudojome reklaminiam plakatui kurti. 

Reklaminio plakato idėja – skatinti žmones 

švariai gyventi, rūšiuoti šiukšles, neteršti 

gamtos. Plastikiniai buteliai plakate simboli-

zuoja šiukšles, kurias paliekame iškylauda-

mi, keliaudami ar atostogaudami gamtoje. 

Lapo forma simbolizuoja gamtą, kurią turi-

me puoselėti, saugoti ir mylėti. Jei kiekvie-

nas tausosime aplinką, atsakingai rūšiuosi-

me atliekas, turėsime sveiką gyvenimą ir 

švarią gamtą. Vaikai simbolizuoja žmogų -  

pilietišką, atsakingą, mylintį gamtą ir aplin-

ką, kurioje gyvena. Pienės pūkas reiškia 

trapumą, lengvumą, kai lengva ranka nu-

mesdami šiukšlę, nesusimąstome, kokią žalą 

darome gamtai. Užrašas „Aš-žalias“ reiškia, 

kad mes renkame ir rūšiuojame šiukšles. 

Sukurtas plakatas išsiųstas konkursui. 

Ačiū visiems prisidėjusiems ir padėju-

siems įgyvendinti mūsų idėją. 

 

Asta Rimkienė, profesijos mokytoja 

Svetlana Kuzmickytė, būrelio „Saugi 

aplinka“ vadovė 

Siekdami mokyklos bendruomenei su-

teikti kuo daugiau žinių apie ŽIV/AIDS 

problemas, propaguoti sveiką gyvenseną, 

nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 6 dienos 

mokykloje vykdėme mokyklinį projektą 

„AIDS: geriau žinoti“. Visą savaitę su pir-

makursiais buvo kalbama apie AIDS proble-

mas grupių valandėlių metu, per dorinio 

ugdymo pamokas. Taip pat buvo išleistas 

informacinis stendas šia tema. Lapkričio 30 

dienos rytą mokykloje vyko „Raudono kas-

pino“ akcija, mokiniams ir mokytojams pri-

segti raudoni kaspinėliai – solidarumo su 

sergančiais šia nepagydoma liga ženklas, 

visi buvo kviečiami pamąstyti apie ŽIV/

AIDS grėsmę. Kad mokiniai įtvirtintų savo 

žinias apie ŽIV/AIDS, mokykloje organi-

zuotas „AIDS Protų mūšis“. Jame dalyvavo 

visų pirmo kurso grupių mokinių komandos, 

vaikams talkino grupių auklėtojai. Renginio 

metu mokiniai stebino savo puikiomis žinio-

mis, kūrybingumu, greita reakcija, gražio-

mis emblemomis. Geriausiai 

„AIDS Protų mūšyje“ pasi-

rodė ir I-ąją vietą laimėjo 

SED-21 grupė. 

 

Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė,  

Roma Žukauskienė, visuomenės sveikatos  

priežiūros specialistė 
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Profesinio meistriškumo 

konkursas  Varniuose 
 

Lapkričio 28 d. mūsų mokyklos atstovai 

dalyvavo apdailininko (statybininko) bei 

pastatų restauratoriaus specialybės mokinių 

profesinio meistriškumo konkurse. Jame be 

mūsų mokyklos mokinių komandos dalyva-

vo mokiniai iš Plungės technologijų ir verslo 

mokyklos ir Varnių paslaugų verslo ir žemės 

ūkio mokyklos. Konkurso tikslas - pasidalin-

ti profesine patirtimi, mokymosi metodais ir 

technologijomis, stiprinti bendradarbiavimo 

ryšius tarp panašaus profilio profesinio mo-

kymo įstaigų.  

Mūsų mokyklai atstovavo AS-6 gr. mo-

kiniai Ovidijus Grabauskis, Stasys Jurevi-

čius, Vaidas Šimkus ir A-13 gr. mokinys 

Egidijus Šimkus. Šiuos mokinius konkursui 

ruošė profesijos mokytojai Gintautas Bud-

reckis ir Vida Karvauskienė.  

Komandoms buvo pateiktos 4 užduotys: 

testas (viktorina) - klausimai iš darbų sau-

gos, mūrijimo, tinkavimo darbų technologi-

jos; namų darbas – 5 min. užduotis kitai ko-

mandai; stulpo mūrijimas -  510x510 mm iš 

silikatinių plytų pagal trieilę plytų rišimo 

sistemą; išorinės sienos kampo tinkavimas - 

rankiniu būdu rupiuoju tinku apie 1,5 m2. 

Du mokiniai atliko mūro, kiti du - tinkavimo 

darbus. Mūsų mokyklos mokiniams puikiai 

sekėsi  atlikti tiek teorines, tiek praktines 

užduotis. 

Po konkurso buvo organizuota ekskursija 

į ekspoziciją ,,Septyni keliai iš Varnių”, pri-

statančią Varnių regioninį parką. Iš ekspo-

nuojamų darbų daug sužinojome apie parko 

istoriją, geografiją, gyvūniją, augmeniją ir 

„kuldringą“ , t.y. akmeninį kelią, grįstą po 

vandeniu.  

Visos komandos buvo patenkintos orga-

nizuotu konkursu, kuris paliko nepakartoja-

mų įspūdžių ir suteikė galimybę susipažinti 

su kitų mokyklų mokytojais ir mokiniais.  

 

Vida Karvauskienė,  

Gintautas Budreckis,  

profesijos mokytojai 

AVANGARDO ŠOU 

„FANTAZIJAI NĖRA RIBŲ“ 

 
Lapkričio 30 dieną AP-1 grupės moks-

leivės Viktorija Alšauskaitė, Gintarė Biels-

kytė ir Ernesta Stelmokaitė dalyvavo avan-

gardo šou „Fantazijai nėra ribų“, kurį kas-

met organizuoja Telšių rajono Ryškėnų kul-

tūros centras. 

Renginyje dalyvavo 11 mokyklų bei 

kultūros centrų atstovai iš Plungės, Žemai-

čių Kalvarijos, Mažeikių ir Telšių rajonų bei 

miestų.  

Kostiumams gaminti pasirinktos įvai-

riausios medžiagos bei priemonės – laikraš-

čiai, plastikiniai buteliai, folija, agroplėvelė 

ir pan. 

Mūsų mokyklos atstovės avangardinei 

kolekcijai pasirinko temą „Saga“. Kostiumų 

gamybai buvo naudojama izoliacinė plėvelė, 

aksesuarams – papje–maše technika, krepi-

nis popierius. Pasirinktos spalvos – juoda ir 

raudona.  

Kolekcija „Saga“ pelnė nominaciją 

„Spalvų suderinimas“. 

 

Asta Rimkienė, profesijos mokytoja  

Naujas projekto  

„Kuriame Respubliką“ 

renginys - susitikimas su 

Mažeikių miesto senjorais 
 

Visoje respublikoje vykdomas projekas 

„Kuriame Respubliką“, jo tikslas - ugdyti 

mokinių, bendruomenės pilietiškumą.  

Lapkričio 27 dieną įvyko dar vienas mū-

sų mokyklos mokinių organizuojamas pro-

jekto renginys „Jūsų patirtis ir mano energija 

– galime kurti Respubliką kartu“.  

Koncertas įvyko Mažeikių vaikų ir sene-

lių globos namuose. Renginyje dalyvavo 

rajono senjorai, vaikų globos namų vaikai 

bei mūsų mokyklos mokiniai.  

Pradžioje žiūrovų laukė programa, kurią 

paruošė mokyklos šokių kolektyvas (vadovė 

Agneta Spudytė), mokyklos mokinių taryba 

ir Urvikių kultūros centro folkloro ansamblis 

„Ašvija“ (vadovė Virginija Mockuvienė).  

Po koncerto abiejų kartų atstovai diskuta-

vo, „Kodėl jaunimas ir vyresnė karta dažnai 

neranda bendro sprendimo“. Diskusijos me-

tu pažvelgta į vyresniąją kartą jauno žmo-

gaus akimis, sužinojome, kokį mato jaunimą 

vyresnė karta. Kilo nemažai probleminių 

klausimų, į juos ieškota atsakymų.  

Renginio pabaigoje vienbalsiai nutarta, 

kad tokių diskusijų ateityje reikėtų daugiau. 

Nusprendėme, kad kiekvienais metais pana-

šiu laiku organizuosime diskusijų vakarus su 

vyresnės kartos žmonėmis. 

 

Vaidas Andrijaitis, 

 popamokinės veiklos organizatorius  
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Tiražas - kiek norėsit, o 

kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

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

MAŽEIKIŲ VERSLININKŲ  

ASOCIACIJOS KONFERENCIJA 

VERSLO DIENAI PAMINĖTI 
 

Lapkričio 23 d. ekonomikos ir verslo 

pagrindų mokytojos E. Pusvaškė ir V. Ra-

manauskienė bei keturios mokinės, Antanai-

tytė S. (AP-12 gr.), Černiauskaitė D. (AP-12 

gr.), Kontenytė R. (AP-18 gr.) ir Mosteikaitė 

D. (AP-12 gr.), dalyvavo verslininkų asocia-

cijos surengtoje konferencijoje Verslo dienai 

paminėti. 

Konferencijoje pranešimą skaitė Lietu-

vos pramoninkų konfederacijos prezidentas 

Robertas Dargis. Trumpai pristatė dabartinę 

Lietuvos pramonės situaciją, pateikė ateities 

prognozes.  

DNB banko Ekonominių tyrimų padali-

nio vadovas Rokas Bancevičius supažindino 

su Lietuvos makroekonominėmis problemo-

mis ir šalies ekonomikos plėtros tendencijo-

mis. 

Advokatų kontoros „Balčiūnas ir Gra-

jauskas“ atstovas Marius Grajauskas skaitė 

pranešimą tema „Investicijų grąžos optimi-

zavimas ir mokestiniai ginčai: ką reikia ži-

noti verslo savininkams ir vadovams“. 

Mažeikių verslininkų asociacijos sureng-

ta konferencija Verslo dienai paminėti pali-

ko didžiulį įspūdį, iš pirmų lūpų galėjome 

išgirsti apie dabartinę verslo ir pramonės 

situaciją šalyje. 

 

Erika Pusvaškė,  

ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja 

Akcija „Nemokami apsikabinimai“ 

 

Visoje respublikoje startavo projektas „Kuriame Respubliką“, 

jame dalyvauja 120 mokyklų. Šiame projekte dalyvauja ir penkios 

mūsų miesto mokyklos: Pavasario pagrindinė mokykla, Senamies-

čio pagrindinė mokykla, Ventos pagrindinė mokykla, Sedos Vytau-

to Mačernio gimnazija ir Mažeikių politechnikos mokykla.  

Dar spalio mėnesį Ventos pagrindinėje mokykloje vyko mo-

kymai: susipažinome su projekto tikslais, uždaviniais, vyk-

dymo etapais ir pan. Mokymus vedė ekspertas Darius Kuo-

lys. 

Lapkričio 13 dieną mūsų mokykloje įvyko antrasis projekto 

dalyvių susitikimas: mokyklų atstovai dalinosi idėjomis. 

Mūsų mokyklos projekto idėja ir tikslas - skatinti bendruo-

menės tolerantiškumą, mažinti atskirtį tarp vyresnės ir jau-

nesnės kartos, skatinti žmonių bendravimą. Mūsų šūkis: „Aš 

ir tu kuriame Respubliką kartu“.  

Lapkričio 14 dieną prasidėjo projekto įgyvendinimo pirma-

sis etapas - mokyklos mokiniai Mažeikių mieste surengė 

akciją „Nemokami apsikabinimai“. Akcijos metu buvo ska-

tinama tolerancija. Vyresnio amžiaus žmonėms buvo prime-

nama, kad tik dirbdami išvien, galime sukurti gražesnę atei-

tį. Aplankėme rajono mokyklas, Mažeikių vaikų ir senelių 

globos namus.   

Lapkričio 22 dieną įvyks kitas renginys - susitikimas su ra-

jono senjorais. Kuriama bendra programa-koncertas,  kurią 

ruošia jaunoji karta ir vyresnė karta. Po koncerto laukia va-

karonė – diskusija „Kodėl jaunoji ir vyresnė karta dažnai nesusikal-

ba?“.  

Vaidas Andrijaitis,  

popamokinės veiklos organizatorius 

Renginys Maironio jubiliejui 

paminėti 
 

Spalio 25 dieną mūsų mokykloje buvo 

paminėtos didžiojo lietuvių poeto, XIX am-

žiaus Atgimimo dainiaus Maironio 150- 

osios gimimo metinės. Renginys buvo pava-

dintas Maironio eilėraščio citata: „Kam 

man, Viešpatie, širdį davei“. Jį suorganizavo 

ir vedė lietuvių kalbos mokytojos V. Minio-

tienė ir V. Pikturnienė. 

Mokytojos buvo pasiūliusios  mokiniams 

pasirinkti labiausiai patikusį Maironio eilė-

raštį ir išmokti jį gražiai padeklamuoti. Kon-

kurso būdu buvo atrinkta 19 skaitovų.  

Ketvirtadienį per 5 pamoką  susirinkome 

paminėti Maironio jubiliejų. Iš  mokytojos V. 

Miniotienės sužinojome, kad gimtoji poeto 

žemė yra senų istorinių tradicijų kraštas 

( pasak legendos į padubusio slėnius kadaise 

atvykęs lietuvių protėvis Palemonas su pen-

kiais šimtais Romos didikų, kad Betygalos 

apylinkėse rusenęs ir užgesęs paskutiniojo 

krivių krivaičio Gintauto aukuras, kad Duby-

sos paupiuose vyko atkakliausios lietuvių 

kovos su kryžiuočiais). Sužinojome, koks 

nepaprastas buvo „karališkasis“ valstietis 

Jono Mačiulio tėvas Aleksandras, kodėl Mai-

ronis pasirinko kunigystę. 

 Mokytojos V. Pikturnienės padedami 

„aplankėme“ Maironio muziejų Kaune. 

„Vaikščiojome“ po Maironio kambarius, 

gėrėjomės skoningu interjeru, klausėmės 

poeto gyvenimo įdomybių. 

 Po filmo mokinių deklamuojamuose 

eilėraščiuose poetas į savo klausimą, - „Kam 

man, Viešpatie, širdį davei“?- atsakė, jog 

„<...> be „jos/ ant šios žemės karčios/ poe-

tai negims nesapnavę“, kad nenurimstanti 

kūrėjo dvasia nuolat ieško to, „kas dora, 

gražu ir kilnu“.  

 Pamoka praėjo nepastebimai greitai. 

Ji trumpa, tačiau, kiek daug joje visko sutil-

po! Ir dabar, kai žiūriu į lietuvių kabinete 

kabantį rūstų poeto portretą, žinau, kokią 

iškankintą ir jautrią sielą jis slepia. 

 

SED-22 gr. mokinys Gytis Miknys 


