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Laukiame festivalio „Jaunystės spalvos 2012“
 Gegužės 4-6 dienomis mūsų mokykloje vyks tarptautinis festivalis „Jaunystės 
spalvos“.  Šis festivalis laukiamas visų mokinių, nes, kaip žinia, jis mūsų mokyklą 
aplanko tik kas 4 metus. Jo istorija prasidėjo nuo 1965 metų, nuo dešimtokų kas-
metinio suvažiavimo, ir palaipsniui tai tapo tradicija. Ne naujiena – šiais metais mūsų 
mokykla švenčia jubiliejinį festivalį – jis mus aplankys jau dešimtąjį kartą! Na, o šiuo 
metu viltys patekti į 30 žmonių delegaciją, žaismingumas ir kruopštus pasiruošimas 
bei noras sutikti festivalį mokykloje kuria ir palaiko šventinę ir žaismingą atmosferą 
su šiek tiek jaudulio.
 Šiais metais dailės pamokose turbūt visi mokiniai ant lapo išliejo savo spalv-
ingas idėjas, kurios savo nuotaika ir spalvų žaismu galėtų pakeisti senąjį festivalio 
ženklelį. Šių metų tarptautinio festivalio ženklelis yra 4Ga klasės mokinės Viktorijos 
Sungailaitės kūryba. Naujovė – klasės valandėlės apie šalis kaimynes, apie festivalio 
istoriją. Merginos  Diana Donauskaitė(3Ga)  ir Jolanta Beniušytė (2Gb), kurios veda 
šias valandėles, sako, kad „ reikia tokių klasės valandėlių, kurios sudomintų  mokinius 
ir šie norėtų užsiimti tokia veikla, dėl kurios galbūt juos vežtųsi į festivalius.   Kadangi 
šiais metais festivalis vyksta mūsų šalyje, tai kiekvienas: ir mažas, ir didelis turi žinoti, 
kas čia per dalykas. O mes skatiname, kad reikia ne tik gerai mokytis, bet ir būti aktyviam, gerai elgtis, mokėti susibendrauti“.  Abiturientė Dovilė 
Zubytė džiaugėsi, jog aplankė net 3 festivalius, vykusius Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje. Ji sakė: „Festivalis yra būtent tas renginys, kurio dėka gali 
aplankyti skirtingas kaimynines šalis, puikiai praleisti laiką ne tik su savo mokyklos draugais, tačiau ir rasti naujų pažinčių iš kitų šalių. Man festi-
valiai labai patiko, nes juose netrūksta įvairiausių renginių: tiek sportinių, tiek kūrybinių. Jų metu taip pat išbandai save, įgauni įvairios   patirties.“  
 Festivaliai tikriausiai neįvyktų be rusų kalbos mokytojos Dalijos Sabutybės. Mokytoja, dalindamasi įspūdžiais, sakė, jog „kiekvienas 
festivalis, vykstantis skirtingose šalyse, turi savitumų: tarkim, Lietuvoje festivalis išsiskiria savo LIK‘u, latviai stengiasi sudominti įvairiomis 
pramoginėmis dainomis ir jų konkursais, rusai kasmet į festivalio programą įtraukia ką nors, kas susiję su rašytoju Aleksandru Puškinu, o es-
tai išsiskiria savo kameriniais koncertais.“ Per tiek metų, kiek mokytoja dirba mokykloje, ji dalyvauja festivaliuose kasmet ir jau sudalyvavo 
dvidešimtyje festivalių. Pirmasis mokytojai festivalis buvo 1980 metais Latvijoje. Mokytoja sako, jog „tarptautiniuose festivaliuose užsienyje  yra 
vadovų-senbuvių,  todėl susitikti būna labai smagu”.

Salomėja Lubytė, 2Gb

Salantiškės skaito Česlovą Milošą
   Lietuvoje šiais mokslo metais vykdomas projektas „SKAITANČIOS MOKYKLOS – ČESLOVAS 
MILOŠAS 2011–2012“. Jo vykdytojai Mažojo Princo fondas, Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo 
ministerija, Lietuvos kultūrų forumas bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras. 
Mūsų  gimnazijos mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Adelės Žeimytės,   taip 
pat įsitraukė į šį projektą. 2G klasės mokinės Dovilė Beržonskytė, Viktorija Jonauskaitė, Vaida Rašinskaitė, 
Greta Gedvilaitė, Salomėja Lubytė,  Živilė Vaičekauskytė, Daiva Alonderytė, Viktorija Tuzaitė, Valda 
Budrytė, Ugnė Puotraitė  kartu su Klaipėdos „Aitvaro“, „Varpo“ ir H. Zudermano mokyklomis suformavo 
netgi „darbinį ketvertą“. Vasario 29 dieną įvyko susitikimas Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje. Susitikime 
kiekviena mokykla įvairiomis formomis pristatė Č. Milošą.Vieni dainavo, kiti skaitė, rodė nuotraukas, 
piešinius. Mes, salantiškės, nusprendėme sukurti miniatiūras. Mūsų tikslas buvo pasidalinti savo mintimis 
bei jausmais, kuriuos sukėlė Č. Milošo kūrybos žodžiai. Taip gimė kūrybinė kompozicija „Nuolat ilgėjaus 
formos kuo talpesnės...“.  Kiekviena mokykla savo pristatymą pateikė originaliai, Č. Milošą pamatė vis 
kitaip. Šis pirmasis susitikimas Klaipėdoje buvo smagus, nuoširdus ir draugiškas. Išsiskirstėme nusiteikę 
ir toliau gilintis į Č. Milošo kūrybos paslaptis.

                                              Valda Budrytė, 2Ga

Keliaukim kartu knygos taku…
  Kovo 22 dieną  gimnazija šventė Tarptautinę vaikų knygos dieną. Pradinių klasių mokiniai labai 

kūrybingai pristatė A.P.P.L.E. skaitymo skatinimo projekto „Su knyga – brandžios asmenybės link 2“ 
knygas. Už laimėtas projekto lėšas biblioteka įsigijo 78 grožines knygas, kurios buvo nupirktos 13-
oje Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Renginį pradinukai pradėjo aforizmais apie knygą. Pirmo-
kai demonstravo perskaitytų knygų iliustracijas, antrokai pristatė pasakų veikėjus, trečiokai insceni-
zavo vokiečių rašytojo Knister knygas apie Raganą Lilę, ketvirtokai išsamiai supažindino visus su 
dviem žymiais lietuvių vaikų rašytojais  R.Skučaite bei V.Račicku. Kokia šventė be apdovanojimų! 
Geriausi knygų skaitytojai buvo apdovanoti knygomis. Po renginio vaikai savo mintis apie Knygos 
dieną surašė knygos takelyje, kuris buvo nutiestas skaitykloje. Šventę vainikavo Drevinukas su savo 
draugais pakvietęs vaikus į spektaklį pagal   H.K.Anderseno pasakų motyvus „Nauji Drevinuko 
nuotykiai". Tikimės, kad, keliaudami drauge su vaikais knygos taku, mokysime juos išmintingai 
pasirinkti ir skaityti knygas, nes juk gera knyga – viena didžiausių gyvenimo brangenybių...

  Lietuvos meno kūrėjų asociacija kartu su partneriais gimnazijos bibliotekai padovanojo 24 
mėnesių vienuolikos kultūros žurnalų prenumeratą. Gimnaziją jau pasiekė 22 įvairių žurnalų nume-
riai: „Kultūros barai“, „Naujasis Židinys – Aidai“, „Metai“, „Knygų aidai“, „Krantai“,  „Literatūra 

ir menas“, „Fotografija“,  „Muzikos barai“,  „Kelionė su Bernardinai.lt“,  „Tautodailės metraštis“. Nuo 2012 metų žurnalai biblioteką pasieks  
reguliariai per pirmas 7 kiekvieno mėnesio darbo dienas.  
 Baigėsi akcija „Mano mėgstamiausias periodinis leidinys – gimnazijos bibliotekai“. 5-8 ir 1-4G klasės gimnazijos bibliotekai užsakė: 
Lututė – 5a, 5b, 6b klasės; Bitutė – 6a klasė; Laimiukas – 7a, 7b klasės; Psichologija Tau – 8a, 8b, 1Gc klasės; Aš ir psichologija – 1Ga, 1Gb klasės; 
Panelė – 2Ga klasė; Rankdarbiai + visažinis – 2Gc klasė; Pašvaistė – 3Ga, 3Gb klasės. Kviečiame skaityti!  

                                                   
Skaityklos vedėja Inga Žukauskaitė     

Kaziuko mugė
 Mokykloje įvyko Kaziuko mugė. Joje noriai sutiko dalyvauti įvairaus amžiaus mokiniai – nuo pirmokų iki gimnazistų bei mokytojai. 
Visi linksmai leido laiką, „uždarbiavo“, mokėsi draugiškai bendrauti. Mergaitės daugiausia pirko grandinėles, auskarus ir suvenyrus, o berniukai – 
girą ir keptą duoną. Pardavėjai viliojo pirkėjus ne tik savo rankdarbiais, gardžiu maistu, bet ir įvaizdžiu. Ypač daug dėmesio sulaukė skanumynais 
nukrauti stalai. Raštinės vedėja Dovilė Kazlauskaitė ir technologijų mokytoja metodininkė Vladislava Budrienė, rengusios mokykloje mugę, teigė, 
kad „Kaziuko mugė rengiama jau antrus metus, todėl tapo tradicija. Mugė naudinga tuo, kad mokiniai gali savo kūrybos darbelius parodyti kitiems. 
Toks renginys skatina mokinių kūrybiškumą, verslumą ir atsakomybę“. 

Edita Numgaudytė ir Gabija Gembutaitė, 6a

                                                        Užsienio kalbų konkursai                                   
 
 Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis" skatina 4-12 klasių mokinius išmokti bent vieną tarptautinės vartose-
nos ir kaimyninių tautų kalbą. Šis konkursas teikia didžiulę galimybę mokiniams praktiškai pritaikyti tiek gimtosios, tiek užsienio 
kalbų žinias.  Kaip ir kiekvienais metais, daugelis mokinių susidomėjo šiuo konkursu  ir jame dalyvavo. Rusų kalbos vertimo konkursą 
mūsų gimnazijoje iniciavo rusų kalbos  mokytoja metodininkė Dalija Sabutytė, o anglų kalbos vertimo konkursas buvo inicijuotas 
anglų kalbos  mokytojos metodininkės Marytės Kvederaitės.  Konkurse dalyvavo 38 žmonės. 2011m. mūsų mokykloje konkurso lau-
reatais tapo: Gintarė Pazniokaitė (2Ga, rusų k.), Indrė Reikaitė (8a, rusų k.), Oksana Skripkauskaitė (1Gb, rusų k.), Viktorija Tuzaitė 
(2Gb, rusų k, anglų k.), Sigita Indriuškaitė(3Ga, anglų k.), Viktorija Gauryliūtė (3Gb, anglų k.). Nekantriai laukiame šių metų rezultatų. 
 Vytauto Didžiojo universiteto Anglų filologijos katedra kvietė vyresniųjų (9-10 ir 11-12) klasių moksleivius dalyvauti moksleivių rašinio 
anglų kalba konkurse „Lithuania and Me“. Konkurse iš viso dalyvavo 26 moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Salantų gimnazija buvo paskel-
bta viena aktyviausiai dalyvavusių mokyklų. Mūsų gimnazistai užėmė net keturias prizines vietas: 9-10 klasių grupėje II  vietą užėmė Rokas 
Malukas (2Ga); 11-12 klasių grupėje II vietą užėmė Iveta Žvinklytė(4Gb)  ir Diana Donauskaitė (3Ga); I vietą iškovojo Ingrida Šilgalytė (3Gb). 
Už pagalbą mokiniams dėkojame anglų kalbos  mokytojai metodininkei Marytei Kvederaitei, kuri buvo nominuota viena  aktyviausių mokytojų. 

 Rytis Liaučys, 8a; Ingrida Šilgalytė, 3Gb

Redagavo mokytoja V. Pociuvienė; U. Puotraitė, V. Budrytė, G. Pazniokaitė (2Ga); Maketavo A. Gurkšnis; A. Kazlauskaitė (3Ga),  J. Dekaitė(3Gb)

Mokiniai  ruošiasi festivaliui, 
vadovė mokytoja D.Sabutytė (dešinėje)

Knygų pristatymas

Fotonuotraukų konkurso „Sveikatos maratonas“ nugalėtojai
  

 Vienas iš šiais mokslo metais gimnazijos vykdomų respublikinių projektų – 
sveikos gyvensenos projektas „Sveikatiada“. Projekto organizatoriai kovo mėnesį vi-
sus pakvietė dalyvauti fotonuotraukų konkurse „Sveikatos maratonas“. Pagrindiniai 
konkurso vertintojai buvo projekto „Sveikatiada" partneriai, kurie turėjo atsižvelgti 
į nuotraukos perteikiamą žinią, originalumą, smagumą. Projekto dalyviai iš anksto 
žinojo, koks bus prizas –  buvo pažadėta, kad laimėtojai galės aktyviai praleisti dieną  
gryname ore, šėliojant su savo bičiuliais ir kartu  pasitikrinti savo strategiškumo 
žinias. Buvo įvardintas ir žaidimo pavadinimas –  dažasvydis!
 Šio respublikinio konkurso nugalėtoja tapo mūsų gimnazijos 7a klasės nuo-
trauka „Vaisių pintinė“. Aktyviausi moksleiviai, esantys nuotraukoje nugalėtojoje, 
kartu su savo biologijos mokytoja metodininke Rasa Bumbliene gavo nemokamą 
šansą pažaisti smagų žaidimą – dažasvydį  pramogų komplekse „HBH“.  
                                     
                                                                    Giedrė Pilelytė ir Sonata Skersytė,  6b

“Vaisių pintinė”

Mokiniai gilinosi į ekologines problemas
 Žmonės iš gamtos ima ir vartoja žaliavas, ir išmeta atliekas. Aplinkosaugininkai mūsų daromam aplinkos poveikiui aprašyti vartoja 
terminą  „ekologinis pėdsakas“. Gimnazijos 2G klasių mokiniai vykdo projektą „Ekologinis pėdsakas“. Projekto tikslas –   išsiaiškinti, kaip 
aplinką šiandieną veikia žmogus. Viena mokinių grupė jau nagrinėjo energijos „ekologinį pėdsaką“. Ištyrė teigiamą jos pusę: energijos technologi-
ja palengvina žmogui gyventi, automatinės skalbimo mašinos, elektros šviesa prailgina mums dienos valandas. Sužinojo ir neigiamą jos pusę: 
atominių elektrinių katastrofos sukelia didžiules ir negrįžtamas pasekmes ekosistemoms ir pačiam žmogui, hidroelektrinių įranga veikia vandens 
žuvų populiacijas, ypač lašišų, kurios plaukia prieš upės srovę  į nerštavietes. Kiti mokiniai gilinosi į transporto „ekologinį pėdsaką“. Ištyrė, kad 
didėjant miestams, jų gyventojams reikia tiekti vis daugiau šviežio maisto ir geriamo vandens, įvairių pašto siuntų, išgabenti susikaupusias atli-
ekas. Visi suvokiam, koks tada svarbus automobilis. Visos transporto rūšys palieka didelę oro taršą, dėl kurios šiltėja klimatas, rūgštėja lietūs. O 
kiek negrįžtamos žalos ekosistemoms daro naftos gręžiniai! Dar viena mokinių grupė pasirinko žemdirbystės „ekologinį pėdsaką“. Jie išsiaiškino, 
kad trąšų, pesticidų ir kitų cheminių medžiagų naudojimas nėra nekaltas procesas. Šios cheminės medžiagos patenka į gruntinius vandenis, ežerus. 
Todėl sukelia eutrofikaciją, o sunkieji metalai patenka ir į mitybos lygmenis. Mokiniai pataria rinktis ekologinį ūkininkavimo būdą.
 Svarbu, kad visi suvokė, jog gamtos saugojimas yra kiekvieno žmogaus pareiga.

Biologijos mokytoja Rasa  Bumblienė

2G klasių mokinės susitikmo metu



Gerumo niekada nebūna per daug

 Sveikatinimo projektas „Nedelsk!“ visas Lietuvos mokyklas ir vaikų darželius pakvietė 
dalyvauti akcijoje „Tūkstantis gervelių“.  Šia akcija  norima priminti istoriją iš Japonijos apie 
mergaitę Sadako Sasaki, kuri sirgdama leukemija lankstė popierines gerveles. Tikėjo išlankstysianti 
1000 gervelių ir pasveiksianti, bet... nespėjo. Likusias išlankstė jos klasės draugai.
 Prie šios gražios akcijos taip pat prisidėjo ir mūsų gimnazija. Akciją organizavo mokyto-
jos Rasa Bumblienė, Dalija Sabutytė, Aušra Kundrotienė ir Rima Liekytė.  Mokiniai ir mokytojai 
pertraukų metu, po pamokų, namuose lankstė gerveles. Iš viso suskaičiavome 1213. Dalis išlankstytų 
gervelių buvo nusiųsta „Nedelsk“ projekto organizatoriams.  Grupė mokinių ir jų mokytojos 
gervelėmis papuoštą medį padovanojo Salantų Dienos veiklos centrui. Skautės padainavo dainą „Lek 
gervelė“. Organizacijos narė Greta Zajančauskaitė  centro lankytojams  papasakojo gervelės istoriją. 
Gerumas iš gimnazijos rankų buvo perduotas žmonėms, kuriems, manome, jo labiausiai reikia. 
 Nuomonės apie šią akcija taip pat paklausiau mokytojos Dalijos Sabutytės. Mokytoja 
atsakė: „Ši akcija yra savotiškas susibūrimas ir užimtumas. Žmogui, ieškančiam veiklos, tai – puikus 
užsiėmimas, taip pat  garsinama gimnazija. Manau, kad reikėtų ir kitais metais rengti tokią akciją, nes plečiasi mokinių akiratis,  sužinoma apie 
kitas šalis, o ir  atjautos pasaulyje tikrai nėra per daug.“

Gintarė Pazniokaitė ir Valda Budrytė, 2Ga

Šimtadienis – gimtadienis
 Gimnazijoje įvyko abiturientų Šimtadienis - gimtadienis. 55 kevirtokai gimnazistai bei jų klasių vadovės Aina Stonkuvienė bei  Jurgita 
Galdikaitė dalyvavo vienoje iš paskutinių abiturientams skirtų  mokyklinių švenčių. 
 4 G klasių mokinius pasveikino mokyklos direktorius ir pirmieji mokytojai: Romualdas Jonauskas, Daiva Žilinskienė, Laimutė 
Žilinskienė bei pradinių klasių mokytojos iš kitų mokyklų: Adelė Stanevičienė, Birutė Rupeikienė, Violeta Butnorienė. Prisiminimais dalinosi 
kitose klasėse abiturientus auklėję ir mokę mokytojai. Kad visi įsitikintų, jog abiturientai yra puikūs šokėjai, jie turėjo sušokti trankų gimtadienišką 
rokenrolą. O koks gi gimtadienis be dainų? 4-okai gimnazistai įrodė, kad yra ne iš kelmo spirti ir moka dainuoti. 3-okai gimnazistai, pamatę, 
kad abiturientai tikrai moka šokti, dainuoti ir linksmintis, patikrino ir jų fizinį pasirengimą, surengdami estafetes. Vėliau žodį tarė ir dabartinės 
abiturientų auklėtojos. Abiturientai šiltai padėkojo mokytojams, o paklausti, ar žino, kas yra laimė, atsakė: „Tai rišasi su meile, šeima, mylimu 
darbu, sėkmingu savęs realizavimu, sveikata. Pagrindiniu laimės akcentu laikome meilę“. 
 Kaip jau yra tapę tradicija, buvo organizuotas Laimės lazdelės žaidimas, kurį laimėjo Akvilė Bierontaitė (4Ga). Mokinius dovanomis 
“nudžiugino“ įmonė UAB „Baigės katino dienos“ ir AB „Atestatai greitai ir be streso“.
  Na, o pabaigai klasių vadovės turėjo sugalvoti norą ir užpūsti  žvakutes ant torto. Linkime abiturientams, kad jų norai išsipildytų.

Ugnė Puotraitė, 2Ga

Ingrida – jaunoji tautodailininkė
 Ingrida Šilgalytė, 3Gb klasės mokinė,  jau yra žinoma tautodailininkė. Audėja ji tapo norėdama 
išsiskirti iš kitų.
  Ingrida audžia net trejus metus, o šio amato išmoko iš salantiškės tautodailininkės Reginos 
Jablonskienės. „Apima nepaprastas jausmas, kai supranti, kad šis senovinis amatas yra įdomus ne man vi-
enai. Apie audimą galiu kalbėti valandų valandas. Esu lietuvė, žemaitė iki pat širdies gelmių, todėl audi-
mas man – ir būdas puoselėti, saugoti tautiškumą, mūsų istorijos išskirtinumą. Kol žmonės domisi, nori 
namus ir save puošti tradiciniais audiniais, vienam seniausių amatų išnykti nelemta. Šis amatas skaičiuoja 
tūkstantmečius, negalime paleisti jo tradicijų. Esu įsitikinusi – kol bus gyva bent viena audėja, audimui 
išnykti neįmanoma“, –  tvirtai teigia savo krašto bei tradicijų puoselėtoja.
  I.Šilgalytė  ne tik audžia, bet ir dalyvauja įvairiose parodose, edukacinėje veikloje, bendradar-
biauja su muziejais, taip pat dalyvavo technologijų olimpiadoje Kretingoje ir užėmė II-ąją vietą. Mergi-
na bando pasiekti užsibrėžto tikslo –  suburti Salantų amatininkus į vieną draugiją. Ji yra pati jauniausia 
tautodailininkė visame Kretingos rajone, todėl išmano etnokultūrą: „Tautodailininkas yra statusas, kai tave 
įvertina, kai tavo darbai yra pripažinti, kai tu kažko pasieki. Tu jau turi ne šiaip amatininko vardą, bet jau 
yra pripažinta tavo darbų vertė. Kol viską pasieki, vargo daug, o, norint kažką gauti, reikia labai daug dirbti. 
Neturi laisvo laiko, neturi kada ilsėtis, negali bet kada sustoti,“ – pasakoja I.Šilgalytė.  Ingrida žada dirbti au-
dimo mokytoja Edukaciniame centre Kretingoje, rengti personalines parodas ir aktyviai dalyvauti vietinėse 
mugėse. Ji jau lankėsi  Dienos veiklos centro Salantų padalinyje, supažindino neįgaliuosius su audimo meno 
technologijomis, istorija. Neįgalieji, padedami gimnazistės, nusivijo draugystės juosteles. 
 Pati Ingrida labai džiaugiasi, kad žmonės puošiasi jos darbais, jais domisi, klausinėja ir net nori išmokti austi. “Audimas – vienas 
seniausių žmogaus amatų, kurio ištakos siekia akmens amžių, o nuaustomis dovanomis gali pradžiuginti draugą ar artimą žmogų,” –  apie šio 
amato naudą toliau kalba gimnazistė. Ingridai linkime didžiausios sėkmės toliau tobulėjant. 

Vikorija Kazlauskaitė, 2Ga

Gali pasigirti ne tik puikiais pažymiais

  Ne kiekvienas mokinys, esantis mūsų mokyklos garbės lentoje, gali pasigirti ne tik 
puikiais pažymiais, bet ir įvairia aktyvia užklasine veikla bei muzikiniais talentais. 3Ga klasės 
mokinė Diana Donauskaitė yra būtent tokia. 
  Tikriausiai ne vienas matėte ir palaikėte Dianą, kai ji dalyvavo LTV laidoje „Vunder-
kindai“. Merginai puikiai sekėsi, konkurse ji atskleidė savo muzikinius gabumus atlikdama 
savo kūrybos dainas. Į finalą mergina nepateko, tačiau paties dalyvavimo „Vunderkinduose“  
nesureikšmina – kaip pati sako, „tai buvo tiesiog jėgų išbandymas. Taip pat  ir tokie konkursai 
nėra rengiami vien tik dėl laimėjimo. Žmonės, kurie dalyvauja, nors ir nelaimi, vis tiek daug ko 
išmoksta, o tai ir yra svarbiausia“.
  Nuo pat vaikystės Diana  yra įpratusi visada „ką nors veikti“. Trečioje klasėje, pradėjus 
lankyti muzikos mokyklą, prasidėjo visas tas nuolatinis užimtumas, dalyvavimas visur, kur suspėja 
ir kas domina. Muzikos mokykla dažnai Dianą įtraukdavo į įvairiausią veiklą, dalyvavimą koncer-

tuose, konkursuose. Turbūt dėl to, dabar taip prie scenos pripratusi mergina, sceną jau laiko tarsi narkotiku. Beveik kas vakarą vėlai namo grįžtanti, 
Diana sako suprantanti, kad visas triūsas atsiperka, ir labai malonu, kai kas nors tai įvertina ar kai po tavo pasirodymo koncerte visi tau ploja. Ji 
organizuoja ir pati veda gimnazijos renginius, ir  tai vadina puikia patirtimi gyvenime. Paklausta, kokia veikla ar konkursai labiausiai patinka, 
Diana atsako, kad jai „sunkoka būtų išskirti kokį nors vieną dalyką, nes beveik viskas patinka, o jei kas ir nepatinka, tai stengiuosi tame išvysti 
kažką gero ar į tai pažvelgti iš kitos pusės. Tačiau, žinoma, pati įdomiausia veikla būna tada, kai su draugais ruošiuosi kokiam nors pasirodymui, 
ieškau įdomių, naujų, dar neatsibodusių idėjų, kai  draugai nuoširdžiai palaiko ir kartu džiaugiasi. Šiaip aš – nepataisoma optimistė“.

Vida Petraitytė, 1Gb

Vėl nustebino jaunieji aktoriai
 Balandžio 12 d.  gimnazijos lietuvių dramos studijos jaunieji aktoriai  parodė 
spektaklį  pagal  latvių rašytojo ir visuomenės veikėjo  Janio Rainio 5 veiksmų pjesę 
„ Aukso žirgas“.  Tai – pasaka apie pasiaukojimą, apie amžiną šviesos ir tamsos kovą, 
apie tyrą meilę. Karalaitę, kuri miega ant stiklo kalno, įkalinta piktųjų jėgų, pažadins 
ir išvaduos tik žmogus, kuris turi švarią sielą  ir yra nesavanaudiškas. Neturtingas jau-
nas vaikinas, norėdamas išvaduoti savo mylimąją, įveikia daug kliūčių, patiria nuotykių. 
Tamsiąsias jėgas nugali gėris, dosnumas, drąsa, nuoširdumas, meilė. Spektaklio nuotaiką 
perteikė ir gerai parinkta muzika, dekoracijos bei herojų charakterius atitinkantys kostiu-
mai. Stebino jaunųjų aktorių gera vaidyba.  
  Spektaklį režisavo mokytoja Alma Velta Drungilienė, jai talkino technologijų 
mokytoja metodininkė  Vladislava  Budrienė ir 4G klasių mokinės,  muzikos mokytoja 
metodininkė Valentina Budrienė,  dailės vyresnioji mokytoja Danutė Veitienė,  choreo-
grafijos vyresnioji mokytoja Simona Kutkevičienė. Vaidino 5 - 3G klasių mokiniai. 
 Pasak mokytojos A.V. Drungilienės, „spektaklis yra planuojamas metams, o vi-
sas laikas skiriamas atskiroms scenoms repetuoti. Paskutinės savaitės – pačios sunkiausios. Vaidinimą statyti buvo labai sunku, nes būrelio vaikai 
iš skirtingų klasių. Surasti laiko visiems aktoriams sunku, bet taip pat ir malonu, nes visi susitelkia vienam tikslui, atiduoda visus savo gabumus‘‘.

Giedrė Pilelytė ir Sonata Skersytė, 6b

Jaunoji tautodailininkė I. Šilgalytė

D. Donauskaitė (antra iš kairės) tarp draugų

Po spektaklio, su mokytoja A.V. Drungiliene

Lankstomos gervelės

Kuriame saugią gimnaziją
   Gimnazija aktyviai įsijungė į Vaikų linijos inicijuotą akciją „Savaitė be 

patyčių“. Šios veiklos tikslas – atkreipti gimnazijos bendruomenės dėmesį į mokinių ben-
dravimo problemas, elektronines  patyčias, formuoti nuostatą, kad patyčios nėra norma-
lus reiškinys bei skatinti draugiškus tarpusavio santykius ir kurti saugią gimnaziją. 

   Savaitės metu buvo transliuojama informacinė radijo laida apie patyčių 
prevenciją, iniciatyviųjų mokinių klubo  nariai kalbėjo apie bendravimą, draugystę, mo-
kiniai diskutavo apie santykius mokykloje, šeimoje, visuomenėje, žiūrėjo ir aptarė filmus 
apie elektronines patyčias. Pradinių klasių mokiniai pristatė piešinių parodėlę „Duok 
draugui ranką“.  Dailės mokytojos Danutės Veitienės vadovaujami mokiniai dalyvavo 
respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Antivirusas“. Ypač didelio dėmesio sulaukė 
mokinių,  tėvelių ir mokytojų šaškių turnyras „Drauge prie šaškių lentos“. Paskutinis 
renginys „Pabūkime kartu“  – gimnazijos skautų dainos, žaidimai, kurie mokė susikibti 
rankomis ir tik gerumu spręsti visas problemas. 

   Renginius, skirtus „Savaitei be patyčių“, organizavo direktoriaus pavadu        
otoja  ugdymui Vilma Gedvilienė, socialinės pedagogės Alma Velta Drungilienė ir 
Danguolė Paulikienė, psichologė Milda Blauzdytė, skaityklos vedėja Inga Žukauskaitė, 

šaškių-šachmatų būrelio vadovė Ramunė Ruginienė.  Džiaugiamės, kad sudaryta veiklos programa buvo sėkmingai įgyvendinta bei tikime, kad tai 
nebuvo vienkartinė akcija.

Ugnė Puotraitė,  2Ga

Drauge prie šaškių lentos

Knygų mugė
  
 Vilniuje jau tryliktą kartą buvo surengta Knygų mugė. Šio renginio tikslas – skatinti skaityti knygas, įvertinti skaitymo ir knygos svarbą 
žmogaus asmenybės formavimuisi, teigiamą įtaką visuomenei, knygos reikšmę kuriant šalies socialinę ir ekonominę gerovę.
 Mūsų gimnazijos mokiniai taip pat vyko į Knygų mugę. Važiavo išties nemažai – netgi du mokyklos autobusiukai. Mokinius lydėjo 
lietuvių kalbos mokytojos Adelė Žeimytė ir Aina Stonkuvienė, tikybos mokytoja Nadiežda Kvederienė, matematikos mokytoja Irūna Butkuvienė. 
Atvykus ir įžengus į Litexpo, nustebino žmonių gausa, daugybė salių, kuriose vyko įvairūs renginiai. Mokiniai turėjo progą apsilankyti įvairiuose 
susitikimuose su autoriais ir nuoširdžiai su jais pabendrauti. Taip pat jie galėjo nusipirkti knygų, kurių buvo daug, be to, platus pasirinkimas.  Mūsų 
mokiniai dalyvavo diskusijose, ypač norėjo pamatyti Rūta Šepetį  – žymios knygos „Tarp pilkų debesų“ autorę, pasiklausyti jos ir net paprašyti 
autografo.
  Mano nuomone, Knygų mugės skatina jaunimą turiningai leisti laiką, susipažinti su naujais žmonėmis, mokytis bendravimo bei nusip-
irkti vertingų knygų.
            Valda Budrytė, 2Ga


