
 

 

Statybininkų šventė prasidėjo anksti ryte - 
buvo dalijami kvietimai visiems, pravėrusiems 
mokyklos duris. 

Šventė vyko mokyklos fojė, kuri buvo išpuošta plakatais, balionais, skambėjo muzika, veikė 
statybininkų darbų paroda. Šventės organizatoriai buvo apsirengę statybininkų spec. rūbais. Už-
klasinio darbo vadovas kartu su statybininkų profesijos mokytojomis pristatė renginio programą. 

Pradžioje profesijos mokytoja V. Šiaulienė papasakojo istoriją – anekdotą apie Petriuką, kuris 
gamino langus. Visus susirinkusius pasveikino direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui R. 
Pocevičius. 

Projektų vadovė L. Pocevičienė pristatė projektą, kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos moki-
niai. Iš atrankoje dalyvavusių 15 mokinių buvo atrinkti 4.  

 Jie buvo išvykę į Austriją ir Latviją, kur dirbo visą vasarą. Susipažino su naujomis technolo-
gijomis, aplankė kultūrines vietas. Austrijoje lankėsi ST-67 gr. mokokinys Aidas Dulinskas ir 
SAM-66 gr. mokinys Paulius Prašukas. Latvijoje – SAM-71 gr. mokinys Kęstutis Garalis ir ST-
77 gr. mokinys Vladislav Lavrinovič. Susirinkusiems kalbėjo Aidas ir Kęstutis, kurie papasakojo 
savo įspūdžius, rodė skaidres apie tai, kaip patys mūrijo, tinkavo, dažė, tapetavo. Po to vaikinai 
atsakinėjo į klausimus ir pažymėjo, kad tokie projektai labai naudingi, daug galima išmokti, suži-
noti. 

Po to vyko linksmoji renginio dalis. Pirmoji užduotis – kas ilgiausiai išlaikys plytą ištiesta 
ranka. Stipriausias pasirodė ir prizą iškovojo AS–85 gr. mokinys Ovidijus Daugmaudis. Prizu 
buvo apdovanota ir vienintelė mergina Elytė Jasmontaitė iš  A-76 gr., kuri drąsiai kovojo su vaiki-
nais. Kita užduotis – nupiešti medį užrištomis akimis. Norinčių piešti atsirado tik 2. Geriausią 
dailininką reikėjo išrinkti plojimais. Garsiausiai susirinkę plojo Vaidai Pupšytei  iš PO-70 gr. Pas-
kutinę užduotį su balionais atliko vaikinai su merginomis. Balionus reikėjo užsirišti ant kojos ir 
vienas kitam susprogdinti. Laimėjo merginos iš PO-80 gr. – Raimonda Baranauskytė, Sandra 
Bendikaitė, Martyna Juzumaitė. 

Renginio pabaigoje A-93 gr. mokinys Mantas Bružas papasakojo kelias linksmas  istorijas iš 
statybininkų gyvenimo. 
Po to visi norintys galėjo pasižiūrėti filmuką apie Šuriko nuotykius statybose. 

Šiame numeryje: 
2-3 p. Viekšnių skyriuje įvykę renginiai. 
4 p. Išrinkta nauja mokinių taryba; trumpos 
sentencijos;  medžio horoskopas. 

M a ž e i k i ų  p o l i t e c h n i k o s  m o k y k l o s  l a i k r a š t i s  

 

  

 
Suks liepsnotą ratą rudeninė saulė. 
Debesys audroti lėks jai iš paskos. 
O ant knygos lapo vaikiškam pasauly 
Pažinimo medis vėlei sužaliuos... 
Raidė veja raidę - kiek jose prasmės! 
Tad sudėkim žodį iš pačios širdies... 
 
Su Mokytojų diena Jus sveikina  
 

Mokyklos karpinių būrelis 

Pasiaukojimas 
 
Nėra atlyginimo už meilę, 
Nėra atlyginimo už mirtį, 
Nėra atlyginimo už gera, 
Nėra atlyginimo už viltį. 
 
Nėra atlyginimo kariui, 
Ir mokytojui nėra, 
Nėra atlyginimo mamai 
Ir tėvui jo nėra. 
 
Nėra atlyginimo draugui, 
Ir gydytojui jo nėra, 
Nėra atlyginimo daug kam -  
Pasiaukojimas yra. 
 

V. Naraškevičius 
 

Su profesine švente Jus svei-
kina “Žvilgsnio“ redakcija 
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MIELI MOKYTOJAI, 
 
Sveikinu Jus Tarptautinės mokytojų dienos proga. 
Linkiu visiems Mokytojams sveikatos, stiprybės, ištvermės bei ne-
blėstančio entuziazmo atsakingame ir sunkiame darbe. 
 

Mokyklos direktorius Stasys Girdvainis 
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Rugsėjo 30 dieną Mažeikių politechnikos 
mokyklos Viekšnių skyriuje vyko sporto var-
žybos, kurių tikslas buvo populiarinti sportą 
mokinių tarpe, gerinti fizinį aktyvumą ir stip-
rinti sveikatą.  
Dalyvauti varžybose pareiškė norą 5 grupių 
komandos, kurios pateikė paraiškas kūno 
kultūros mokytojai. Komanda buvo sudaryta 
iš penkių dalyvių. Komandoje negalėjo daly-
vauti nuo kūno kultūros pamokų atleisti mo-
kiniai ir mokiniai, nepristatę sveikatos pažy-
mėjimų. 

Dalyviai varžėsi trijose rungtyse: 

1. Giros stūmimas (16 kg), rovimas (24 kg); 
2. Virvės traukimas; 
3. Estafečių varžybos. 
Varžybas stebėjo gausus būrys aistruolių, kurie šūksniais ir skanduotėmis palaikė savo komandas. Pasibaigus rungtims ir 
susumavus rezultatus apdovanojimai buvo įteikti šioms komandoms: 

1. Estafečių rungtyje I vieta atiteko PB – 30 grupės komandai, II vieta – VB – 26 grupės komandai. 
2. Virvės traukimo rungtyje laimėjimai tarp komandų pasiskirstė taip: I vieta atiteko AD – 32 grupės vaikinų komandai, II 

vieta atiteko Jungtinei komandai, III vieta – TP – 33 grupės vaikinų komandai. Merginų komandos išsidalino vietas 
taip: I vieta – PB – 30 grupės komanda, II vieta – VB – 26 grupės komanda. 

3. Giros rovimo ir stūmimo rungtyje prizines vietas laimėjo: 
 I vietą laimėjo AD – 28 grupės mokinys Svajūnas Žilinskas; 
 II vietą laimėjo TP – 33 grupės mokinys Mindaugas Gabalis; 
 III vietą laimėjo AD – 24 grupės mokinys Robertas Kochas. 

Varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti padėkos raštais. Kūno kultūros mokytoja Sonata Jaskaudienė aktyviausius dalyvius 
apdovanojo asmeninėmis dovanėlėmis. 

AKCIJA „TAPKIME KRAU-
JO DONORAIS" 

Rugsėjo 29 dieną Mažeikių politechnikos 
mokyklos Viekšnių skyriuje vyko akcija 
„TAPKIME KRAUJO DONORAIS !!! 
NEBŪKIM ABEJINGI SVETIMAI NE-
LAIMEI.“ Tai jau antrus metus iš eilės ir 
tradicine tapusi akcija. Šios akcijos orga-
nizatorė ir iniciatorė – etikos vyr. mokyto-
ja Genovaitė Čiužienė. 
Vaikinai ir merginos gana noriai ir gausiai 
įsijungė į akciją. Iš viso kraujo davė 36 
mokiniai. Klaipėdos kraujo centro medikai 
dėkojo mokiniams ir priminė, kad jie pa-
dėjo sergantiems ir sužeistiems žmonėms. 

 

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus  
sporto varžybų dalyviai 

Jaunosios donorės Veronika Karvaitė ir Kristina Stugienė nėra abejingos  
kitų žmonių skausmui 
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2009 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių politech-
nikos mokyklos Viekšnių skyriuje vyko 
renginys, skirtas Europos kalbų dienai 
paminėti. Šį renginį organizavo užsienio 
kalbų mokytojos Erika Bertulienė ir Lai-
ma Raubienė. Renginys nustebino dalyvių 
gausa, net 8 komandos iš įvairių grupių 
pareiškė norą dalyvauti. Komandos turėjo 
iš anksto paruošti plakatus ir pristatyti juos 
įvairiomis užsienio kalbomis. Ant plakatų 
užrašytus tekstus turėjo išversti ir kitų 
komandų nariai. Kita užduotis buvo anke-
ta, kurioje dalyviai išbandė savo intelektu-
alines žinias. O paskutinės rungties metu 
komandos turėjo traukti vokus, kuriuose 
buvo eilėraščiai anglų, vokiečių arba rusų 
kalbomis ir juos perskaityti kuo gražiau, 
teisingiau ir su intonacija. Pasibaigus vi-
soms rungtims, vertinimo komisija susu-
mavo balus ir išskyrė tris prizines vietas. I 
vieta atiteko BVT-25 (biuro veiklos tvar-
kytojų) grupės komandai, II –oji vieta S-
29 (sekretorių) grupės komandai, III vieta 
– MA-34 (maitinimo ir apgyvendinimo 
paslaugų teikėjų) grupės komandai. Ta-
čiau pralaimėjusių nebuvo, visos dalyva-
vusios komandos buvo apdovanotos padė-
kos raštais. Renginio metu vyravo puiki 

nuotaika, o pertraukėlių tarp rungčių metu skambėjo vokalinio ansamblio merginų dainos. Renginį vedė AD-32 grupės mokinys Vytenis 
Kasperavičius ir BVT-25 grupės mokinė Gintarė Kasperavičiūtė. 

XVII tradicinis bėgimas  
„Simono Daukanto takais“ 

 
Rugsėjo 25 dieną Akmenės rajono Papilės miestelyje įvyko jau tradiciniu tapęs 

ir kiekvienais metais organizuojamas bėgimas „Simono Daukanto takais“ 
Šiame bėgime dalyvavo ir Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių sky-

riaus 4 mokiniai. Amžiaus grupėje nuo 1990 metų ir vyresni, kurie turėjo įveikti 
8,2 km, dalyvavo AD-28 grupės mokinys Tadas Kontvainis ir AD-32 grupės moki-
nys Mantas Rubinas. Pastarasis atbėgo ketvirtas, įveikęs distanciją per 36,17 min. 

Amžiaus grupėje nuo 1991 – 1992 m., kurie turėjo įveikti 2 km distanciją, da-
lyvavo AD-28 grupės mokinys Nerijus Leknius ir TP-33 grupės mokinys Martynas 
Erlickas. Martynas distanciją įveikė per 7,23 min. ir užėmė I vietą. Nuoširdžiai 
sveikiname nugalėtoją. 
 

 

I - os vietos laimėtojas – Mažeikių politechnikos 
mokyklos Viekšnių skyriaus TP-33 gr. mokinys 

Martynas Erlickas 

Informaciją apie Viekšnių skyriuje vykusius renginius pateikė 

reklamos ir žurnalistikos būrelio vadovė Tatjana Kinčinienė 

I vietos laimėtoja BVT-25 grupės komanda ir jų auklėtoja Vitalija Milieškienė 
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MEDŽIŲ HOROSKOPAS 
SKIRPSAS (liepos 15-25 d.) 

 
Skirpstai (vyrai ir moterys) aukšti, grakštūs, gražūs žmonės, ta-

čiau nesirūpina savo išore. Jiems svarbiau patogumas, o ne mada. 
Skirpstai realistai, mėgsta sunormintą buitį, stengiasi neapsunkinti 
savo gyvenimo. Jie tiesūs ir atviri, dosnūs. Be galo mėgsta vadovauti, 
kur kas rečiau - paklusti, bet jaučia atsakomybę. Ypač stengiasi dėl 
savo artimųjų. 

Paprastai šio ženklo atstovai yra reiklūs, žinodami, kad sugeba 
paveikti aplinkinius žmones, kartais tuo piktnaudžiauja. 

Skirpstai tiki žmonių gerumu, nedvejoja, kad nugalės tiesa, todėl 
tai, ką jie gina, visada kilnu. Skaudžiai išgyvena nesėkmes. Skirpstai 
turi trūkumų. Labiausiai pastebimas - lėtas apsisprendimas, polinkis 
moralizuoti. 

Skirpstai myli labai aistringai, net įkyriai, jeigu pasirinkimas bus 
sėkmingas kartu išgyvens iki gyvenimo pabaigos. Tinkamiausias partneris - Kaštonas, Lazdynas, Klevas, Pušis, Ieva. Spalvos - sodriai 
žalia, žalsvai melsva, violetinė. Akmuo - granatas, ametistas, Mėnulio akmuo, rubinas. Skaičius - 4, 7, 8. 

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 

Trumpos sentencijos 
Viena galva gerai, o su smegenimis - dar geriau. 
*** 
Nesakyk ką man daryti, aš nesakysiu kur tau eiti. 
*** 
Geriems berniukams dangus. Blogi užsuka pas mane namo. 
*** 
Jei jau susiradote savo svajonių moterį, tai galite pamiršti kitas sva-
jones. 

Ariu penkias dienas, kad gyvenčiau likusias dvi.  
*** 
Gali pasirodyti, kad aš nieko nedarau, bet mano ląstelės be galo 
užimtos! 
*** 
Mušti gulintį žmogų - negražu, bet labai veiksminga ir saugu. 
*** 
Jei komplimentai būtų tiesa, tai būtų jau ne komplimentai, bet pa-
prasčiausia informacija. 

Rugsėjo 30 d. Mažeikių politechnikos mokykloje įvyko mokinių konferencija, į kurią atvyko visų grupių atstovai – delegatai, išrinkti 
grupių susirinkimų metu. Mokinių tarybos pirmininkė Agneta Armalytė pateikė 2008-2009 m. m. mokinių tarybos veiklos ataskaitą. 

Konferencijos metu išrinkta nauja mokinių 
taryba. Išrinkta 12 mokinių. Susirinkusius 
pasveikino mokyklos direktoriaus pavaduo-
toja ugdymui, pavaduojanti direktorių Vida 
Lumpickienė: „Daug galite nuveikti, tik rei-
kia kalbėtis. Tegul kiekvieno mokinio idėja 
it sraigtelis įsijungia į mokyklos mechaniz-
mą – pamatysime, kaip bus lengva siekti 
tikslų. Burkimės, diskutuokim, veikim.“ 
 Į naująją mokinių tarybą išrinkti šie 
mokiniai: Armalytė Agneta (PO-80 gr.), 
Vėžauskas Dainius (AS-76 gr.), Grigaitis 
Algimantas (ER -94 gr.), Mikutytė Sandra 
(PO-92 gr.), Paulikas Kęstutis (AS-75 gr.), 
Baranauskytė Raimonda (PO-92 gr.), Butke-
vičius Virginijus (PO-92 gr.), Štamaras Ei-
naras (AS-75 gr.), Voveris Lukas (AS-86 
gr.), Bulauskis Donatas (SED-90 gr.), Valan-
čiauskas Mindaugas (SED-79 gr.), Butaitė 
Brigita (AS-85 gr.). 


