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Balandžio 13 dieną Mažeikių politechnikos mokykloje vyko 
Atvirų durų diena. Svečiai buvo laukiami mokyklos aktų salėje. 
Susirinkę mokiniai iš Kalnėnų, „Ventos”, Senamiesčio, Ruzgų pa-
grindinių mokyklų, Telšių r. Nevarėnų, Pavasario vidurinių ir kitų 
mokyklų, galėjo susipažinti su mokykla, stebėdami mokinių pa-
rengtą filmuką apie mokyklą. Visus susirinkusius teatralizuotu šo-
kiu pasveikino mokyklos šokių kolektyvas „Dont Stop“. Sveikini-
mo žodį tarė mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Profesinį mo-
kymą pristatė mokyklos direktoriaus pavaduotojas praktiniam mo-
kymui Rimantas Pocevičius. Profesijų mokytojai stengėsi kuo įdo-
miau pristatyti specialybes. Vieni mokytojai patys pristatinėjo spe-
cialybes, kiti pasikvietė į pagalbą ir savo mokinius. Mokinių tary-
bos pirmininko pavaduotoja Vaida Keršytė papasakojo apie moki-
nių laisvalaikį, dalyvavimą mokyklos projektinėje, sportinėje ir 
kitoje veikloje. 

Po to svečių laukė koncertas, kurį parengė mokyklos šokių ko-
lektyvas „Dont Stop“ (vadovė Aurelija Ulevičiūtė) ir šokių kolekty-
vas „Linksmasis kaubojus“ (vadovė Vilma Slivskienė). 

Po koncerto visi svečiai buvo pakviesti į mokyklos pirmo aukšto 
„fojė“, kur jų laukė Atvirų durų dienos paroda – pardavimų mugė. 
Čia buvo galima iš arčiau apžiūrėti mokinių parengtus darbus, pa-
bendrauti su pačiais mokiniais, pasiklausyti linksmos muzikos. 
Darbus buvo parengę staliai, suvirintojai, apdailininkai 
(statybininkai), interjero apipavidalintojai, elektrikai. Cheminius 
bandymus demonstravo naftos produktų operatorių specialybės 
mokiniai. AP-1 gr. mokinės pristatė  imitacinę įmonę 
„JUVEJUMS“. Štai taip mes Mažeikiams atvėrėme savo mokyklos 
duris. 

Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius  

Auštantis Velykų rytas teatneša  
Jums pilnas rieškučias džiaugsmo,  

didelį krepšį margučių ir gausybę  
skaisčių pavasario spalvų! 

 
Su Šv. Velykom! 

 
„Žvilgsnio” redakcija 
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BAUDŲ, TRITAŠKIŲ IR KREPŠINIO 
ŽAIDIMO 3X3 VARŽYBOS 

 
Kovo pabaigoje vyko baudų, tritaškių ir krepšinio žaidimo 3x3 

varžybos. Varžybas organizavo kūno kultūros mokytojos Diana Rusie-
nė ir Irma Kerienė. Renginyje dalyvavo pirmo ir antro kursų grupių 
mokinių komandos. Norą jose dalyvauti pareiškė mokiniai ir mokinės iš 
dvylikos grupių: EM-87, EM-88, SED-89, ST-91, PO-92, A-93, AS-95, 
EM-96, SED-97, ST-99/PO-100, AP-1, A-2. Krepšinio žaidimo 3x3 
varžybose I-ją vietą iškovojo AS-95 gr. komanda, II-ją vietą - EM-88 
gr. komanda, o treti liko ST-91gr. mokiniai. Baudų metimų varžybose 
tarp merginų I-ją vietą iškovojo AP-1 gr. mokinė – Ernesta Stelmokai-
tė, II-ją vietą - PO-92 gr. mokinė – Vaida Keršytė, o trečia liko PO-92 
gr. mokinė – Inga Gavrilčikaitė. Baudų metimų varžybose tarp vaikinų 
I-ją vietą iškovojo AS-95 gr. mokinys Mantas Vilkelis, II-ją vietą - EM-
88 gr. mokinys Deividas Jakutis, o trečias liko SED-89 gr. mokinys  
Edvinas Pukinskas. Tritaškių metimų varžybose tarp merginų I-ją vietą 
iškovojo PO-92 gr. mokinė Vaida Keršytė, II-ją vietą - AP-1 gr. mokinė 
Ernesta Stelmokaitė, o trečia - PO-92 gr. mokinė Inga Gavrilčikaitė. 
Baudų metimų varžybose tarp vaikinų I-ją vietą iškovojo AS-95 gr. 
mokinys Mantas Vilkelis, II-ją vietą – A-2 gr. mokinys Justas Bėrontas, 
o trečias - ST-91 gr. mokinys Mantas Bugenis. 

 
Irma Kerienė, Diana Rusienė, 
kūno kultūros vyr. mokytojos 

Balandžio 1-ąją, Juokų ir melagių 
dieną, mūsų mokyklos užsienio kalbų 
mokytojos ir joms padėję AP-1, A-2 ir 
EM-96 grupių mokiniai pravedė renginį 
- linksmą atvirą anglų ir rusų kalbų pa-
moką „Juoktis sveika“. Renginį stebėjo 
EM-88 ir SED-89 grupių mokiniai. 

Renginio vedėjai ir dalyviai jam ruo-
šėsi iš anksto, repetavo. Jie stengėsi ne 
tik pralinksminti svečius, bet ir skatino 
juos aktyviai dalyvauti tokioje neįprasto-
je pamokoje. 

Renginio pradžioje papasakojome 
apie tai, kaip balandžio 1-oji pažymima 
įvairiose šalyse, po to mokiniai vaidino 
linksmas sceneles ir pasakojo anekdotus 
anglų ir rusų kalbomis, svečiai atsakinė-
jo į klausimus, iš atskirų dalių „kūrė“ 
eilėraštukus, pagal piešinius – anekdo-
tus. 

Dėkojame AP-1 grupės mokiniams M. Lukšui ir D. Kairytei, A-2 grupės mokiniui B. Paliučiui ir EM-96 grupės mokiniui G. Vaičiuliui 
už piešinius ir iliustracijas. 

Dėkojame visiems mokiniams, padėjusiems pravesti šį renginį. 
Norėtume, kad mūsų mokiniai panašiuose renginiuose būtų ne tik pasyvūs žiūrovai, bet ir aktyviai įsijungtų į veiksmą ir palaikytų savo 

draugus – vedėjus, padėtų jiems. Juk vesti renginį, ir dar užsienio kalba – labai nelengva. 
Kažkam mūsų pamoka patiko, kažkam – ne. Bet neklysta tik tie, kurie nedirba! 
 

L. Vėliūtė-Balzerienė, S. Klyčmuradova, A. Liubeznova,  
užsienio kalbų mokytojos 
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Projektas 
„Ekologiškos prekės“ 

 
Kaip atskirti ekologiškas pre-

kes nuo įprastinių? Kas žymima 
ekologiškų prekių etiketėje? Ar 
natūrali prekė yra ekologiška? Į 
šiuos ir kitus klausimus atsakė 
PO-4 gr. mokiniai, kurie balan-
džio 1 dieną prekių mokslo pa-
mokoje pr ista t ė projektą 
„Ekologiškos prekės“. Pamokoje 
dalyvavo PO-92 gr. ir PO-100 gr. 
mokiniai, kurie prekių mokslo 
dalyko mokysis vėliau, kituose 
kursuose. 

Visų pirma, projekto dalyviai 

apibendrino paruoštos anketos 
apie ekologiškų prekių paklausą, 
kainą, kokybę, rezultatus. Po to 
nagrinėjo parduotuvių, kurias jie 
aplankė, ekologiškų prekių asorti-
mentą, išdėstymą, pakuotę, rekla-
mą, palygino ekologiškų ir įpras-
tinių prekių sudėtį, kalbėjo apie 
ekologiškų prekių ženklinimą. 

Visi susirinkusieji galėjo para-
gauti natūralaus produkto, akty-
viausieji pamokos pabaigoje buvo 
apdovanoti prizais, kurių sudėtyje 
taip pat buvo natūralių medžiagų. 

 
B. Butnoriutė,  

profesijos vyr. mokytoja  

Paminėjome rašytojo Jono Biliūno gimtadienį 
 
 Balandžio 8 dieną turėjome progą dar kartą prisiminti literatūros klasiką  Joną Biliūną – 
buvo paminėtas rašytojo gimtadienis. Į mokytojos Violetos Miniotienės EM-96 grupėje vedamą pa-
moką mokyklos bibliotekoje atėjo fizikos vyr. mokytoja Irena Kesminienė, lietuvių kalbos vyr. mo-

kytoja Vitalija Pikturnienė su savo mokiniais. 
 Bibliotekos vedėja Algimanta Paliutienė buvo paruošusi rašytojo biografijos tarpsnius iliustruojančių nuotrau-
kų, Jono Biliūno kūrybos knygų parodėlę. 
 Pamokoje mokytojai talkininkavęs EM-88 gr. mokinys Auras Juodeikis visiems papasakojo apie XIX a. pabai-

goje – XX a. pradžioje susiklosčiusią jaunų lietuvių rašytojų gyvenimo situaciją, lėmusią ankstyvą mirtį ir mūsų mi-
nimam Jonui Biliūnui. Mokytoja Violeta Miniotienė, remdamasi parodėle, apžvelgė Jono Biliūno neilgo, bet prasmin-
go gyvenimo kelią. Žymiausius klasiko kūrinius raiškiai skaitė pasiruošę EM-88 gr. mokiniai: Raimundas Eičinas, 
Edvinas Kiudulas, Edvinas Liaugaudas. 

 Edvinas Liaugaudas paskaitė novelės „Ubagas” ištraukos parašytą interpretaciją. 
 Tomas Viliušis aptarė Jono Biliūno kūrybos bruožus. Mokytoja Violeta Miniotienė apibendrindama pamoką-
renginį padėkojo visiems dalyvavusiems ir aktyviai prisidėjusiems. 
 Šis renginys, kaip paminėjo lietuvių kalbos vyr. mokytoja Vitalija Pikturnienė, buvo įdomus ir naudingas ir XI-

os, ir XII-os klasės mokiniams. Mokiniai išgirdo bendraamžių išraiškingai skaitomus tekstus, prisiminė ir pakartojo 
Jono Biliūno kūrybos bruožus. Mokiniams patiko, kad galėjo pirmą kartą išgirsti skaitomą interpretaciją. 
 Fizikos vyr. mokytoją Ireną Kesminienę iki ašarų sujaudino labai gražiai perskaityti jautrūs, seniai girdėti ra-
šytojo kūriniai.  

„Žvilgsnio” informacija 

Balandžio pradžioje EM-87 
ir EM-88 bei ER-3 grupių mo-
kiniai vyko į mokomąją ekskur-
siją maršrutu Mažeikiai – Skuo-
das – Mažeikiai. Kelionės tiks-
las - susipažinti su atsinaujinan-
čių energijos šaltinių elektrinė-
mis, gaminančiomis elektros 
energiją iš atnaujinamų energi-
jos išteklių - vandens ir vėjo.  

Ekskursijos metu aplankyta 
Skuodo hidroelektrinė pradėjo 
veikti 2000 m. Moksleivius 
pasitikęs elektrinės darbuotojas 
papasakojo apie elektrinės isto-
riją, konstrukciją, veikimo prin-
cipą. Visus sužavėjo gražus 
elektrinės pastatas, puikiai su-
tvarkyta ir nuolat prižiūrima 
aplinka. 2004 m. elektrinėje 
lankėsi Lietuvos prezidentas 

Valdas Adamkus. Apie tai bylo-
ja pastato viduje  ant sienos 
kabanti nuotrauka, kurioje - 
Valstybės vadovas kartu su 
elektrinės darbuotojais.  

Mokiniai taip pat apžiūrėjo 
Skuodo 35/10 kV elektros pa-
stotę. Atsakingas darbuotojas 
papasakojo apie veikiančius 
įrenginius, jų paskirtį, konstruk-
ciją.  

Ekskursija baigėsi apsilan-
kymu dispečerinėje. Mokiniai 
buvo supažindinti su dispečeri-
nės tarnybos funkcijomis, elek-
tros energijos perdavimo ir pa-
skirstymo schema Skuodo re-
gione. 

Rima Jurkūnienė,  
profesijos vyr. mokytoja 

Pirmasis etapas įveiktas, laukia įskaitos 
 
Kovo pabaigoje vyko mokinių kompiuterinio 
raštingumo įskaita. Šią įskaitą pasirinko laikyti 
32 mūsų mokyklos mokiniai. Išlaikė 16 mokinių 
(50 %). 
Per mokinių Velykines atostogas įskaitos vyks 
tokia tvarka: 
 balandžio 18, 19 d. - lie-

tuvių kalba (gimtoji); 
 balandžio 20 d. - užsie-

nio kalba (anglų, rusų). 

Įskaitų pradžia 9 val. 
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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 

Balandžio 5-7 
dienomis Lietuvoje buvo minima 
Saugaus eismo savaitė, todėl 
respublikoje buvo organizuojami 
įvairiausi renginiai, susiję su 
saugiu eismu. 
Šiaulių darbo rinkos ir mokymo 
centro Mažeikių padalinys pa-
kvietė dalyvauti renginyje mūsų 
mokyklą, Merkelio Račkausko ir 
Gabijos gimnazijas.  
Pirmąją dieną Telšių apskrities 
Mažeikių r. Kelių policijos po-
skyrio specialistas Steponas 
Liaugaudas ir Šiaulių DRMC 
Mažeikių padalinio vadovas To-
mas Gudavičius mūsų mokyklos 
aktų salėje mokiniams skaitė 
paskaitą apie saugų eismą, supa-
žindino su statistiniais duomeni-

mis, atsakinėjo į pateiktus klausi-
mus. Ši paskaita buvo įdomi ir 
naudinga. 
Renginys paskutinę dieną tęsėsi 
Šiaulių darbo rinkos ir mokymo 
centre, Mažeikių padalinyje. Ja-
me dalyvavo trys mūsų mokyk-
los komandos: AS-95 gr. koman-
da „Žalieji klevukai“, ST-99 gr. 
ir PO-100 gr. jungtinė komanda 
„Klevukai“, AP-1 gr. „Teptukai“. 
Komandos turėjo sukurti kuo 
įdomesnį prisistatymą, susietą su 
eismo saugumu, dalyvauti vikto-
rinoje - spręsti Kelių eismo tai-
syklių testus. 
Susumavusi rezultatus, komisija 
nusprendė pirmąją vietą skirti 
Merkelio Račkausko gimnazijos 
komandai, II-ąją vietą - mūsų 

mokyklos AP-1 grupės merginų 
komandai „Teptukai“.  
Visi dalyvavę gavo prizus, ku-
riuos skyrė Šiaulių darbo rinkos 
ir mokymo centro Mažeikių pa-

dalinys. Dėkojame už gerai ir 
naudingai praleistą laiką. 
 
Vaidas Andrijaitis, popamokinės 

veiklos organizatorius  

Savaitė be patyčių 
 

Kovo 21 – 25 dienomis mūsų 
mokykloje, kaip ir daugelyje kitų 
Lietuvos mokyklų, vyko savaitė 
be patyčių. Šią savaitę pradėjome 
filmo apie patyčias demonstravi-
mu Mažeikių politechnikos mo-
kyklos Viekšnių skyriuje. Tą 
pačią, kovo 21 dieną, buvo išleis-
tas ir stendas, kuriuo norėta paro-
dyti, kiek daug ir skirtingų žmo-
nių dirba ir mokosi mūsų mokyk-
loje, ir mes turime išmokti priim-
ti ir gerbti žmones tokius, kokie 
jie yra. 

Per savaitę be patyčių poli-
technikos mokyklos Mažeikių 
skyriuje taip pat buvo parodytas 
tas pats filmas, kaip ir Viekš-
niuose. Surengta paroda, kurioje 
pademonstruoti mokinių darbai, 
padaryti pamokų ciklo: „Juoda - 
balta” metu. Šie piešiniai ir paro-
da turi savo istoriją. Ši istorija 
apie tai, jog gyveno kartą baltas 
pieštukas. Jis mąstė: „Tikriausiai 
aš esu klaida... Jei manimi kas 
pieštų baltame lape, neliktų nė 

žymės. Kam aš iš viso reikalin-
gas? Kad kiti galėtų juoktis ir 
tyčiotis?” Nuo tokių minčių bal-
tas pieštukas susigūždavo, pasi-
slėpdavo, kad tik neatkreiptų į 
save dėmesio. Panašiomis minti-
mis gyveno ir juodas pieštukas, 
nusivylęs gyvenimu, manantis, 
kad yra nuobodžios spalvos. 

Žmonės panašūs į pieštukus: 
vieni - balti, beveik nepastebimi, 
kiti - juodi, kupini pykčio ir 
nuoskaudų, bet mes galime su 
jais pasidalinti gyvenimo spalvo-
mis ir rinktis gyvenimą be paty-
čių. 

Visa šita graži istorija ir atsi-
spindi mūsų mokinių piešiniuose, 
jų sukurtoje parodoje. 

Išleidome dar vieną stendą, 
kuriame nurodėme pagrindinę 
informaciją, susijusią su patyčio-
mis, pagalbos numerius, elektro-
ninio pašto adresus, kuriais mo-
kiniai gali kreiptis.  

Labai džiaugiamės dalyvavę 
šioje akcijoje ir tikimės, jog tokia 
galimybė bus ir kitais metais. 

 
Rasa Noreikienė,  


