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Meilės himnas 
 
Dviejų širdžių ištikima draugystė 
Jokių nepaiso kliūčių kelyje. 
Juk meilė dar – ne meilė, jeigu ją 
Sutriuškina klasta ir išdavystė.  
Tikroji meilė – tai žvaigždė skaisti, 
Kuri nė mirksniui nepaliauja degti 
Ir drąsina jūreivį gūdžią naktį, 

Kai laivą svaido viesulai pikti.  
Ne, meilė ne pastumdėlė Likimo; 
Jai visagalis Laikas nebaisus, 
Kuris naikina lūpų radastus 
Ir iš visų tą pačią duoklę ima.  
Jei tau meluoja posmai šių eilių, - 
Nebėr pasauly meilės! Aš tyliu… 
 
Viljamas Šekspyras 

 

 

Pirmadienį Lietuvoje bus minima viena svarbiausių valstybinių 
švenčių – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Prieš 91 metus, 1918 metų vasa-
rio 16 dieną dvidešimties narių Lietuvos Taryba pasirašė Nepriklausomybės 
atkūrimo aktą. Jame pabrėžta, kad Lietuvos Taryba „skelbia atstatanti nepri-
klausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su 
kitomis tautomis“. 

 
 „Mūsų nepriklausomybės prasmė glūdi mūsų tautos sukūrime, 

mūsų lietuviškosios kultūros suorganizavime ir mūsų lietuviškosios istorijos 
vyksme. Šita prasmė turi persunkti visus tautos narius. Nepriklausomybės są-

monė šiuo metu turi pasidaryti aštresnė, negu kitados. Mūsų tautos nepriklauso-
mas gyvenimas turi būti mūsų valios kūrinys“.  

Filosofas Antanas Maceina 
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Smurto prevencija mokykloje 
 

Per pirmas dvi vasario mėnesio savaites  kartu su mūsų 
mokyklą kuruojančia Mažeikių policijos komisariato nepil-
namečių reikalų pareigūne R. Vasiliauskyte apsilankėme 
visose pirmo kurso grupėse. Pirmiausia su mokiniais buvo 
kalbama apie jų saugumą, mokyklose pasitaikančius fizinio 
ir psichologinio smurto atvejus. Pareigūnė ragino vaikus 
nekęsti patyčių, laiku kreiptis pagalbos į mokyklos darbuo-
tojus arba į policiją.  

Kita kartu su policijos darbuotoja analizuota tema – 
nepilnamečių teisinė atsakomybė už įvairius teisės pažeidi-
mus (chuliganizmas, rūkymas draudžiamose vietose, alko-
holio vartojimas ir pan.). Mokiniams primintos ir mokyk-
los vidaus tvarkos taisyklės, kalbėta apie mandagų bendra-
vimą su mokytojais, kitais mokyklos ir bendrabučio dar-
buotojais, bendramoksliais.  

Ineta Grinkevičienė, 
vyr. socialinė pedagogė 

Pažintis su naujuoju užklasinio darbo vadovu 
 

Mokyklos mokinių užklasiniam darbui pradėjo vadovauti naujas darbuotojas – Vaidas 
Andrijaitis. 

Pakalbinome Vaidą. Paprašėme papasakoti save,  savo darbo planus, kadangi artėja šv. 
Valentino diena, ir apie meilę... 
 Esu buvęs šios mokyklos mokinys. Atsiradus galimybei čia įsidarbinti, nutariau vėl sugrįžti į savo 

mokyklą. Man įdomu dirbti su jaunais žmonėmis, norisi juos pažinti, todėl ir pasirinkau šį darbą. 
Dabar studijuoju paskutiniame Žemaitijos kolegijos Telšių meno fakulteto kurse. Mano specialy-
bė – kultūrinės veiklos vadyba. Esu dirbęs Telšių jaunimo centro teatro studijoje, statęs spektaklį. 

 Su teatru susijusi didelė dalis mano gyvenimo. Dar mokydamasis vidurinėje mokykloje lankiau 
teatro studiją moksleivių namuose,  turiu svajonę studijuoti teatro ir muzikos akademijoje. 

 Apie šeimą...? 
 Mano tėvai taip pat yra baigę šią mokyklą, čia mokosi ir brolis. 
 Kai mokiausi politechnikos mokykloje, patiko dizaino pamokos. Su grupe dalyvaudavau mokykloje organizuojamuose LIK-uose, 

mačiau, ką būtų galima tobulinti, įvairinti. Galvoju, kad organizuodamas renginius, aš, kaip jaunas specialistas, galiu save reali-
zuoti. 

 Mano planuose – įvairūs proginiai renginiai, galvoju ir apie naujus renginius: Šimtadienį, renginį „Metų klumpė“, turiu ir dau-
giau sumanymų. 

 Pirmiausiai žadu mokinius supažindinti su savo planais, sudominti mokinius, o po to įtraukti juos į veiklą. Jau susipažinau su mo-
kinių taryba, yra aktyvių žmonių. 

 Apie save vienu sakiniu...? 
 Aš – greitai užsidegantis, norinti daug nuveikti, tačiau, jei neturiu komandos, galiu greitai išblėsti, pagal zodiako ženklą - Liūtas, 

komunikabilus, nuoširdus, kartasis išsiblaškęs, norėčiau būti charizmatiška asmenybė. 
 Apie kitus pomėgius...? 
 Skaitau knygas domiuosi įvairia muzika – nuo klasikos iki metalo. 
 Ir apie meilę...? 
 Manau, žmogus nepatyręs tikrosios meilės, reiškia nieko nepatyręs. 
 Mylėkite ir būkite mylimi! 

Dėkojame Vaidui už pokalbį ir linkime kūrybinės sėkmės. 
B. Butnoriutė, “Žvilgsnio” korespondentė  

Didysis Pavasario siautulys 
 
Užgavėnės - viena savičiausių ir žaismingiausių tradicinių švenčių. Šiais metais jos 
šėls vasario 24 d. Seni žmonės sakydavo - jei Užgavėnių nešvęsi, tai visus metus 
nuo nelaimių neatsiginsi. 
Lietuviškų Užgavėnių tradicija siekia pirmykštės žemdirbystės laikus. Seniau ši 
šventė buvo vadinta Ragučio švente. Tai paskutinė mėsėdžio diena, žiemos palydų, 
žiemos išvarymo, daugelio dar vadinama vaisingumo žadinimo, skalsos ir gausumo 
skatinimo švente. 
Dabartiniai Užgavėnių papročiai - tai senovėje buvusių šventės apeigų, kuriomis 

būdavo siekiama nulemti derliaus gausumą, mūsų dienas pasiekusi dalis. Pagal seną tradiciją Užgavėnės turėtų būti švenčia-
mos net 8 dienas (pradedant sekmadieniu). Nuo XX a. pradžios Užgavėnes Lietuvoje šventė tris dienas. 

Lietuvoje Užgavėnės, ypač Žemaitijoje, garsėja persirengėliais. Visi svarbiausieji Užgavėnių tipai buvo iš kasdieninės ap-
linkos - žydai, elgetos, čigonai, jaunavedžiai, daktarai. O Žemaitijoje dažniausiai persirengdavo kaukėmis, vaizduojančiomis 
gyvulius - arkliai, ožiai, gervės, beždžionės. Kiekviena kaukė turėjo prasmę, paskirtį. Žmonės tikėjo, kad žemėje vaikščioja 
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Šiemet per lietuvių gimtosios kalbos 
brandos egzaminą kandidatams, kuriems 
nepasiseks išlaikyti vienos kurios nors 
egzamino dalies (atsakymas įvertinamas 
„0“), kita dalis, skirtingai nei praėjusiais 
metais, bus įskaityta. Tai numatyta 2009 
metų lietuvių kalbos brandos egzaminų 
programoje. Atsižvelgus į praėjusią eg-
zaminų sesiją ir pateiktas rekomendaci-
jas, šių metų lietuvių kalbos egzaminų 
programoje nurodoma, kad lietuvių gim-
tosios kalbos brandos egzamino įvertini-
mą sudarys abiejų egzamino dalių – teks-
to suvokimo ir rašymo dalies – įvertini-
mų suma. 

Nuliu taškų įvertinamas toks rašymo 
dalies darbas, kai rašymo užduotis neat-
likta, samprotavimo rašinys arba literatū-
rinis rašinys parašytas kita, nei nurodyta, 
tema, jei interpretuojamas kitas, nei nu-
rodyta, tekstas. 

2009 metų lietuvių gimtosios kalbos 
egzaminų programoje atsisakyta nustaty-
ti išankstinę išlaikymo ribą (kad išlaikytų 
mokyklinį brandos egzaminą, mokinys 
turėjo surinkti ne mažiau kaip 25 proc. 
galimų surinkti taškų, valstybinį – ne 
mažiau kaip 30 proc. galimų taškų). 

Taip pat įvardinta minimali rašymo 
darbo apimtis: mokyklinio brandos egza-

mino – 350 žodžių, vals-
tybinio brandos egzami-
no – 400 žodžių. Di-
džiausia rašomo teksto 

apimtis nenurodoma. 
Šiek tiek keičiasi valstybinių fizikos 

bei chemijos brandos egzaminų struktū-
ra. Į chemijos egzaminą, kaip ir fizikos, 
šiemet įvedama nauja trumpojo atsaky-
mo dalis, kurioje galimas atsakymas yra 
skaičius arba raidė. Fizikos ir chemijos 
brandos egzaminų užduočių atsakymai 
rašomi į sprendimų ir atsakymų A3 for-
mato lapą. 

Mokykliniai fizikos ir chemijos bran-
dos egzaminai nesikeičia. 

Brandos atestatui gauti reikia išlai-
kyti tris brandos egzaminus: privalomą 
lietuvių kalbos ir dar dviejų savo indivi-
dualaus ugdymo plano pasirinktus daly-
kų brandos egzaminus. Iš viso kandida-
tas galės laikyti ne daugiau kaip 6 egza-
minus. Kandidatai galės laisvai pasi-
rinkti egzaminų tipą - valstybinį arba 
mokyklinį. 

2009 metais neišlaikiusieji valstybi-
nio brandos egzamino pagrindinės sesi-
jos metu, galės laikyti atitinkamo dalyko 
mokyklinį brandos egzaminą per pakar-
totinę sesiją. 

Kai mokinys ir buvęs mokinys, gavę 
nepatenkinamą dalyko brandos egzami-
no įvertinimą pagrindinės sesijos metu, 
atsisako laikyti mokyklinį brandos egza-
miną (- us) pakartotinės sesijos metu, 
jis apie tai per  vieną dieną po to, kai 
buvo paskelbti egzaminų rezultatai, turi 
raštu pranešti mokyklos direktoriui. Jei 
mokinys nepateikia minėtos informaci-
jos, jis turės kompensuoti brandos egza-
minų užduočių rengimo, pristatymo ir 
kt. išlaidas. Įmoka už vieną brandos 
egzaminą - 40 Lt. 

SAUSIO 13-OSIOS DIENOS MINĖJIMAS 
 

Dar gruodžio pabaigoje buvo paskelbtas konkursas, kviečian-
tis vienuoliktų - dvyliktų klasių mokinius rašyti pranešimus, skir-
tus Laisvės gynėjų dienai paminėti. Daugiau nei dvidešimt moki-
nių atsiliepė į kvietimą. 

Sausio 13 - tą dieną istorijos kabinete įvyko skaudžios mūsų 
tautai dienos minėjimas. Į jį susirinko mokiniai, mokytojai, mo-
kyklos direktorius S. Girdvainis. Renginio pradžioje nuskambėjo 
eilės, skirtos žuvusiųjų atminimui. Po to pažiūrėjome videoįrašą 
apie skaudžius to meto įvykius, apie tai, kaip mūsų visų nepri-
klausomybę gynė eiliniai Lietuvos piliečiai, negalvodami apie 
savo gyvybę ar lemtį. PO-70 gr. moksleivė Eglė Žiulpaitė skaitė 
pranešimą apie piliečių didvyriškumą. Renginio pabaigoje mo-
kyklos direktorius įteikė padėkos raštus įdomiausių pranešimų 
autoriams: 

 AS-75 gr. Žilvinui Bučiui, 
 PO-80 gr. Redai Rumšaitei, 
 SAM- 71 gr. Juliui Raudžiui, 
 PO-70 gr. Eglei Žiulpaitei, 
 PO-70 gr. Karolinai Korsakaitei, 
 SAM-71 gr. Viliui Budreckiui. 

 
S. Bulauskienė, 

istorijos vyr. mokytoja  

 

 
M ū s ų  m o k yk l o s 

Viekšnių skyrius dalyvauja 
krepšinio turnyre Krakių 
seniūnijos taurei laimėti. 
Jame dalyvauja 8 koman-
dos iš Mažeikių rajono. 
Viekšnių skyriaus koman-
dą papildė mūsų mokyklos 
mokiniai: Andrius Šukys 
PO–60 gr., Aurimas Ru-
kanskis PO-74 gr., Andrius 
Mizgiris SED – 62 gr., 
Gediminas Žvinklys SED 
– 62 gr., Gintas Goscickas 
SAM-66 gr.,  Dainius Pal-
davičius SAM – 58 gr. 
Mūsų komanda jau žaidė 
su Viekšnių gimnazijos ir 
Kapėnų „Vesterno“ ko-
mandomis. Abi rungtynes 
mūsiškiai laimėjo. Linkime krepšininkams tolesnės sėkmės. 

 
Diana Rusienė, 

kūno kultūros vyr. mokytoja 
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Sėdi kiškis ir vilkas kalėjime, kiškis už laikrodžio 
vagystę, vilkas už karvės vagystę. Taigi vilkas su-
galvojo paerzinti kiškį ir sako: 
-Kiški, kiek valandų? 
Kiškis: 
-O ką, ar jau laikas karves milžti? 

*** 
Dvi blondinės viename bute. Viena šaukia iš vonios: 
- Atnešk, prašau, šampūną! 
- Bet juk vonioj jo pilna! 
- Bet ten visur parašyta "sausiems plaukams". O aš jau juos su-
šlapinau!.. 

*** 
Vienas mokytojas 
skundžiasi kitam: 
- Na, ir bukagalvių klasė man atiteko! 
Aiškinu vieną kartą teoremą - nesupranta. 
Antrą kartą aiškinu - nesupranta. Trečią kartą aiškinu - pats pa-
galiau supratau, o jie - vis nesupranta. 

*** 
- Daktare, kažkodėl blogai jaučiuosi... 
- Tikrai? Hmmm... Prarykite štai šį varžtą. 
...Po kelių minučių: 
- Na, ar pajutote ką nors? 
- Taip, daktare... Dabar dar blogiau 
jaučiuosi.  
- Viskas aišku. Varžtų alergija. 

MEDŽIŲ HOROSKOPAS 
SKROBLAS (birželio 4 – 13 d.) 

 
Skroblai palieka gerą įspūdį, nors ir nėra itin išvaizdūs. Jaunystėje būna labai gražūs, o su me-

tais tampa tiktai gražūs. 
Skroblai į viską žiūri iš viršaus, šiek tiek pašaipiai. Tai tipiški estetai, kuriuos labiau traukia 

forma, o ne turinys. Jie mėgsta rodytis aukštuomenėje, vertina įvairiausius pažymėjimo ženklus, 
nuolat svajoja apie savo garbę. Skroblai yra pareigos, tvarkos ir įstatymo žmonės. Jie konservato-
riai, nepaprastai skrupulingai laikosi ritualo, nustatytos tvarkos, nemėgsta naujovių. Skroblus nuo-
lat persekioja baimė, kad gali suklysti. Jie mėgsta filosofiją, oratorinį meną. 

Meilėje jie pasižymi didele atsakomybe - jausmus jie laiko ne pramoga, o labai svarbiu dalyku. 
Iš Skroblo visada galima tikėtis mielo ir atsakingo partnerio. Tačiau, jei gyvenime Skroblams ten-
ka rinktis tarp meilės ir pareigos, pasirenka pareiga. Vedybinis gyvenimas klostosi ramiai, tvarkin-
gai, be stresų. Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei - Uosis, Skroblas, Bukas, Figmedis. 
Akmuo - agatas, perlas, Mėnulio akmuo, turkis, topazas, cirkonas. Skaičius – 3, 5. 

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 
Prenumeratos platintoja  
Virginija Galdikienė - 217 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

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

Kaip vadinti gimines? 
 

Vertėtų prisiminti ir gra-
žius senuosius giminystės 
pavadinimus, kurie įvairuoja 
skirtinguose Lietuvos etno-
grafiniuose regionuose. Tik 
gaila, kad jie vis rečiau be-
vartojami. 

Motinos ar tėvo motina 
vadinama senole, mamaite, 
močiute, bobute; motinos ar 
tėvo tėvas – senoliu, bočiumi, 
tėvuku, seneliu; senelės ar 
senelio motina – prosenele, 
senmote, prosene, o senelės 
tėvą – proseniu, proseneliu, 
protėviu. 

Vaikų (dukters, sūnaus) 
dukra paprastai vadinama 
anūke, dukraite, vaikaite, sū-
nus – anūku, dukterėnu, vai-
kaičiu. Anūkų vaikas šaukia-
mas – proanūkiu, provaikiu, 
anūkų dukra – proanūke, pro-
dukraite. 

Motinos brolis 
vadinamas dėde, dėdžium, 
dėdule; dėdės žmona – dėdi-
na, tetule, dėdiene. Motinos 
ar tėvo sesuo šaukiama tetule, 
teta, tetos vyras – tetėnu. 

Brolio žmona vadinama 
svaine, broliene, brolaite, 
sesers vyras – svainiu. 

Tetos ar dėdės dukra vadi-
nama – broliadukte, pussese-
re, tetos ar dėdės sūnus – bro-
lėnu, pusbroliu. 

Sesers dukra vadinama 
seserėčia, dukterėčia, sesers 
sūnus – seserėnu, brolio duk-
ra – dukterėčia. 

Sūnaus žmona vadinama 
marčia, brolio žmona – bro-
liene, dukters vyras – žentu. 

Žmonai vyro tėvai: moti-
na – anyta, tėvas – šešuras; 
vyrui žmonos tėvai – uošvis, 
uošvė. 

Šiandien, vasario 12 d., 13 val. 15 min. ak-
tų salėje bus bandoma išgelbėti visus nuo  

siautėjančio meilės viruso. 

Vasario 17 d. 12 val. 15 min. aktų salėje 
įvyks renginys Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienai paminėti. 


