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Paprastai šios dienos išvakarėse savo namų durų staktas pažymime 
simbolinėmis raidėmis +K+M+B, reiškiančiomis: šventasis Kasparas, 
šventasis Merkelis, šventasis Baltazaras. Kryželis prieš kiekvieną raidę 
reiškia asmens šventumą, o vardai – trijų išmintingų karalių, atėjusių 
pasveikinti gimusio žmonijos atpirkėjo, dažnai šventuosiuose paveiks-
luose vaizduojamų kaip trijų pagrindinių pasaulio rasių – baltosios, juo-
dosios ir geltonosios – atstovai. Mūsų senoliai niekada nepamiršdavo 
paženklinti savo durų. Pažymėdami kryželius prieš kiekvieną raidę arba 
virš jos, iš kartos į kartą perduodavo sakmę, kodėl turėtume tai daryti: 

„Velniai, kaip ir žmonės, pradėdami metus, puošia pragare eglutę ir 
linksminasi. Tačiau velnių linksmybės irgi velniškos: jie prisigeria, susi-
muša, viską sudaužo, sulaužo... Kai atsipeikėję supranta, jog nebeliko nė 
vieno žaislulio, iškeliauja jų ieškoti per žmones. Jei randa nepažymėtas 
Trijų karalių globos ženklu duris, gali lengvai įeiti į namus ir jų gyvento-
jus pamažėl paversti tuščiagarbiais, beširdžiais, šaltais blizgučiais, kurie 
bus patys tie kitų metų velnių eglutei.“ 

 
G. Kadžytė  

Šių metų sausio 21 dieną T-304 kabi-
nete įvyks anglų kalbos popietė moki-
niams „Let‘s test your brain power“, 
kurioje komandos rungsis dėl geriau-
sių anglų kalbos žinovų vardo. 
 
Anglų kalbos mokytojos  
Regina ir Inga 

SENTENCIJA 
Yra žmonių, kurie niekada neklysta todėl, kad 
jų niekada nevargina jokios protingos mintys. 
 

J.V. Gėtė 

Gerb. mokytojai ir mokiniai, kviečiame sausio 13 dieną, 12.00 val. dalyvauti 
popietėje 

 

„Sausio 13-oji – Lietuvos vilties slenkstis“ 
 

10.00 val. prisiminkime Sausio 13 dienos žuvusiuosius, uždekime klasės lange 
žvakutę ir pagerbkime tylos minute. 

Organizatoriai  

„Žvilgsnis“ atšventė 5 metų jubiliejų 
 
Gruodžio 21 d. aktų salėje vyko mokyklos laikraščio „Žvilgsnis“ 5 

metų jubiliejinis gimtadienis. Renginyje dalyvavo mokyklos administ-
racija, mokytojai, mokiniai, svečiai. Renginį pradėjo laikraščio redak-
torė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Lumpickienė, kuri apžvelgė 
laikraščio kelią, kalbino kitus laikraščio leidėjus. „Žvilgsnio“ redakciją 
sveikino mokyklos direktorius S. Girdvainis, Žemaitijos kolegijos Ma-
žeikių fakulteto dekanė M. Labžentienė, kurie linkėjo laikraščiui gy-
vuoti dar daug metų. Mokyklos direktorius redakcinę kolegiją apdova-
nojo padėkos raštais. 

 
„Žvilgsnio“ informacija 
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Gruodžio 9 d. naftos technologijų kabinete vyko viktorina 
„Tūkstantmečio chemikas“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui 
paminėti. Viktorinoje dalyvavo naftos produktų operatorių specialy-
bės visų grupių mokiniai. Vieni dalyvavo, kiti stebėjo renginį. 
Aplodismentais viktorinos dalyvius, komisiją pasveikino žiūrovai. 
Dalyvius vertino gimnazijos skyriaus vedėja S. Kiškėnienė, profesi-
jos mokytojų metodinės grupės pirmininkė G. J. Pavlovienė, komisi-
jos pirmininkas direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui R. 
Pocevičius. Renginio tikslas - skatinti mokinius domėtis savo specia-
lybe. Viktorinoje dalyvavo PO-80 gr. mokiniai – Rolanda Zaboraitė, 
Gediminas Kučka, Tomas Zaborskis, Rasa Skeivytė, PO-70 gr. mo-
kiniai – Artūras Navardauskas, Rimantas Kazlauskas, Oksana Fukar-
taitė, Rasa Petrošiūtė ir PO-83 gr. mokiniai Remigijus Kievišas, Pa-
vel Abramov, Raminta Meižytė, Deimantė Šilinskaitė, Dovilė Du-
linskaitė, Jovita Juodeikytė. 
Mokiniai atsakinėjo į klausimus iš specialybės dalykų: laboratorinių 
darbų technikos, cheminės analizės pagrindų, naftos ir jos produktų, 
naftos perdirbimo technologijos bei chemijos, atliko įvairias užduo-
tis, pvz.:  iš filmuke pateikto laboratorinio darbo atpažinti cheminę 
medžiagą, atspėti dėžutėje paslėptą laboratorinį indą ir kt. Užduotis 
bei klausimus ruošė, renginį organizavo profesijos mokytojos B. 
Šeštakauskienė, J. Čapienė, R. Ažukienė, G. J. Pavlovienė, B. But-

noriutė. Renginį vesti padėjo asistentės R. Šukytė ir V. Keršytė  iš PO-92 gr. bei laborantė G. Jonuškienė, kuri atliko ir kabineto apipavi-
dalintojos darbą. 

Viktorina vyko trimis etapais. Pirmame etape dalyviams reikėjo patvirtinti arba paneigti atsakymus į 10 žodžiu pateiktų klausimų. 
Deja, bet po pirmo etapo atsisveikinti reikėjo net penkiems dalyviams. Kovą dėl geriausio tūkstantmečio chemiko vardo tęsė likę devyni 
pusfinalininkai. Antrame etape reikėjo parinkti teisingus atsakymus į 10 klausimų iš trijų galimų. Abiejuose etapuose dalyviai atsakinėjo 
raštu. Į finalą  pateko penki geriausieji - tai antrakursiai Rolanda Zaboraitė ir Tomas Zaborskis bei trečiakursiai - Oksana F.ukartaitė, Ar-
tūras Navardauskas ir Rimantas Kazlauskas. Finalininkai trumpai prisistatė, papasakojo apie savo pomėgius. Trečiame etape klausimai 
buvo sudėtingesni ir atsakinėti reikėjo žodžiu. 

Nenuobodžiavo ir žiūrovai, kurie aktyviai palaikė savo grupės narius. Jiems taip pat buvo galimybių laimėti prizą už teisingą atsa-
kymą į pateiktą klausimą.  Pasižymėjo pirmakursis Virginijus Butkevičius iš PO-92 gr. 

Geriausia savo specialybės žinove tapo trečio kurso PO-70 grupės mokinė Oksana Fukartaitė, kuri ir pelnė tūkstantmečio chemiko 
vardą. Prizinėmis vietomis pasidalino tos pačios grupės mokinys Rimantas  Kazlauskas bei Tomas Zaborskis iš PO-80 gr. Nugalėtojai 
buvo apdovanoti padėkos raštais, dovanėlėmis. Nepamiršti liko ir visi viktorinos dalyviai. Jiems buvo įteikti mokyklos ženkliukai bei su-
venyrai. Renginio rėmėja – AB „Mažeikių nafta“ profesinė sąjunga. 
 

PO-70 grupės mokinė Oksana Fukartaitė, pelniusi tūkstantmečio 
chemiko vardą 

Viktorinos „Tūkstantmečio chemikas” dalyviai 
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AAPDOVANOTIPDOVANOTI  LAIMĖTOJAILAIMĖTOJAI  
 

2009 metais mokykloje vykdėme vaikų so-
cializacijos programos projektą 
„Nepamirškime sportuoti“. Projektinė veikla 
buvo skirta visų kursų mokiniams, kurie 
mėgsta  aktyvų ir turiningą laisvalaikį. 
Gruodžio 17 dieną organizavome projekto 
baigiamąjį renginį. Visi 235 mokiniai, daly-
vavę įvairiose varžybose, kartu su grupių 
auklėtojais buvo pakviesti į aktų salę. Rengi-
nio metu apibendrinome nuveiktus darbus, 
prisiminėme smagiausias varžybų akimirkas, 
užfiksuotas video medžiagoje, fotografijose. 
Pagrindinis ir svarbiausias renginio uždavi-
nys buvo pasiektas – apdovanojome gausų 
būrį prizinių vietų laimėtojų. Visus susirinku-
sius maloniai nuteikė  EM-88 grupės mokinio 
Dominyko Simanavičiaus atliekamos dainos. 
Galime pasidžiaugti, kad projektas 
„Nepamirškime sportuoti“ mokiniams buvo 

smagus ir reikalingas. Jo aktualumą rodė itin geranoriškas vaikinų įsitraukimas į siūlomas veiklas, gausios renginių dalyvių gretos. Kro-
so varžybose dalyvavo 52 mokiniai, laimėtos 8 prizinės vietos. Itin populiari buvo šventė „Mokyklos galiūnai“: dalyvavo net 109 moki-
niai, laimėti 28 asmeniniai ir 3 komandiniai prizai. Krepšinis mūsų mokykloje, kaip visada, taip pat populiarus. Dvi dienas vyko baudų, 
tritaškių metimo ir krepšinio 3x3 rungtis įsitraukė 74 mokiniai, kurie iškovojo 6 asmeninius ir 3 komandinius prizus. Dar kartą sveikina-
me projekto dalyvius ir nugalėtojus, kurie tikrai atskleidė geriausius savo gebėjimus, demonstravo komandinio darbo įgūdžius, azartą, 
atsakomybę ir draugiškumą. 

 
Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė 

GEOGRAFIJOS - 
 ISTORIJOS OLIMPIADA 

 
Gruodžio 15 d. mokykloje 

įvyko geografijos ir istorijos olimpia-
da. Olimpiadoje dalyvavo keturiasde-
šimt šeši I ir II kurso moksleiviai. 
Abiejų dalykų olimpiados užduotys 
buvo paruoštos atsižvelgiant į moki-
nių mokymo programas. Dalis užduo-
čių reikalavo teorinių žinių - reikėjo 
spręsti testo užduotis. Antra užduočių 
dalis buvo praktinė - istorijos užduo-
tis sprendusiems reikėjo nagrinėti 
šaltinius ir karikatūrą. Tad abiejų kur-
sų mokiniams užduotys buvo pažįsta-
mos ir daugumai nesunkiai įveikia-
mos. Nustebino I kurso mokiniai, 
kurie istorijos olimpiadoje pasirodė 
tikrai neblogai. Tačiau pirmas vietas 
tiek geografijos, tiek istorijos daly-
kuose užėmė antrakursiai, surinkę 
daugiausią balų. Ir tai nestebina, nes 
jie jau ruošiasi brandos egzaminams ir pradėjo kurso kartojimą. 

 
Pirmą vietą geografijos olimpiadoje užėmė ST-77 gr. mokinys Justinas Repšas. 
Pirmą vietą istorijos olimpiadoje užėmė SAM-75 gr. mokinys Rimvydas Sakalauskas. 
 

S. Kiškėnienė, geografijos mokytoja  
S. Bulauskienė, istorijos vyr. mokytoja  
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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: 
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt 

Prieš mokinių žiemos atostogas mokyklos aktų salėje 
vyko kalėdinis karnavalas. 
„Kalėdinis televizijos reviu“ - tai Kalėdinio karnavalo 

tema. Renginio vedėjai -  Arūnas ir Inga Valinskai (PO–92 grupės mokiniai Vaida Keršytė ir Virginijus Butkevičius). Šiais metais mo-
kyklos mokiniams ir mokytojams buvo įteikti apdovanojimai (nominacijos): 

Metų miegančioji gražuolė  “Niekaip negaliu išsimiegoti ir ateiti į pirmą pamoką”– Vilius Budreckis, SAM–71 gr. 
Metų stilius – profesijos mokytojas Gintautas Budreckis. 
Metų žygdarbis “Už gebėjimą derinti mokslus ir vaiko auginimą” – Elytė Jasmontaitė, AS–76 gr. 
Metų balsas – kūno kultūros mokytoja Irma Kerienė. 
Metų šukuosena  – profesijos vyr. mokytoja Vilma Ramanauskienė. 
Šauniausias mokyklos mokinys “Siekiu žinių ne tik iš knygų” - Dominykas Simanavičius, EM–88 gr. 

Aktyviausias mokyklos mokytojas “Už visada gražią mo-
kyklą” - dizaino mokytoja Daiva Davainytė. 
Metų frazė „Aš nieko nedirbu, o man duoda pastabą“ - 
Einaras Štamaras, AS–75 gr. 
 

Laimėtojams prizus įteikė gerai žinomos žvaigždės: Man-
tas Petruškevičius, Edmundas Kučinskas ir kt.. Grupės 
buvo paruošusios gerai mums žinomas televizijos laidas. 
PO–92 grupės mokiniai demonstravo 2010 metų rūbų 
kolekciją, AS-76 grupė ir jos auklėtoja Angelė Kontenienė 
pakvietė mus pasinerti į pramogų sūkurį. Kitos grupės taip 
pat šauniai pasirodė. 
Renginio pabaigoje visus pasveikino Kalėdų senelis ir 
palinkėjo gražių ateinančių 2010 metų. Kalėdų senelis 
įteikė prizus mokiniams, dalyvavusiems konkur-
se ,,Linksmasis vertimas“. Dėkojame stalių ir metalo ap-
dirbimo profesijos mokytojams už įspūdingai pagamintas 
statulėles. 

Mokinių taryba 
 


