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Žiemos naktis 

 

Tyli, šalta žiemos naktis, 
Šviesi menulio pilnatis. 
Gatvės žiburiai dar uždegti, 
Tačiau ugnis vis dar širdy. 
 
Ji dar paskendus praeity 
Pajūrio saulės spindesy 
Ir mėnesienos gražume, 
Lyg tam romantiškam sapne. 
 
Tačiau žiema dar už langų 
Ir liks jinai dar po Naujų, 
Todėl visiems aš jau linkiu 
Gerų Šv. Kalėdų ir Naujų. 

 

    V.Mažeikaitė, 4Ga 
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�ustebino sportiniais pasiekimais 
     Spalio 13d. 10 stipriausių mūsų gimnazijos sportininkų vyko į Kretingos rajono mokinių 
lengvosios atletikos individualias kroso varžybas. Jaunučių grupėje I vietą iškovojo Sigutė 
Gikaraitė (7b), jaunių grupėje I vietą laimėjo Eglė Bertašiūtė (3Gb) ir III vietą Antanas 
Lubys (1Gb). Antano paklausiau, kaip jam tai pavyko pasiekti, nes turėjo net 12 konkuren-
tų. Antanas Lubys atsakė, kad „bėgti buvo sunku, bet gerai, kad buvo dar vienas salantiškis, 
kuris bėgo kartu, todėl buvo drąsiau. Bėgioju nelabai daug, bet lankau krepšinio treniruotes, 
kurios, turbūt, turi įtakos ir bėgimo rezultatams.“ Sigutei uždaviau keletą klausimų. “Ar 
daug tenka ruoštis varžyboms? Ką gali papasakoti apie savo trenerę?„ Mergaitė atsakė: 
„Bėgioju kiekvieną dieną po kelis kilometrus. Mano trenerė Inga Michejenko taip pat akty-
viai sportuoja bei važiuoja į varžybas ir užima prizines vietas. Ji mums tikras pavyzdys.“ 
Eglės pasidomėjau, ar ši pergalė pirmoji jos sportiniame gyvenime? Gal ruošiasi pomėgį 
sportuoti sieti su mėgstama profesija? Ar sportas netrukdo mokytis? Eglė atsakė: „Tai - ma-
no ne pirmas laimėjimas, bet pats didžiausias. Kai dalyvavau jaunučių grupėje, iškovojau ne 
vieną prizinę vietą rajoninėse varžybose. Šiuo metu, manau, sportas ir liks mano pomėgiu, 
stengsiuos siekti kitos profesijos. Kiekvienas užsiėmimas ir pomėgis reikalauja pastangų ir 
laiko. Manau, geriau mažiau laiko praleisti prie televizoriaus, o daugiau sportuoti. 

                                                                                                                                              
Guoda Zaleckytė, 2Gc 

Kodėl verta domėtis istorija? 
    Istorija – tai mokslas tiriantis visuomenės raidą, tautų, valstybių, žmonijos praeitį. Apima ne tik jos įvykius, bet ir mokslą, meną bei 
literatūrą. Tokį ar panašų istorijos paaiškinimą galėtume rasti ne tik „Dabartiniame lietuvių kalbos žodyne“, bet ir internete ar išgirsti iš 
istorikų lūpų. O ką, mums, moksleiviams, reiškia žodis „istorija“? Aš manau, kad žinoti savo šalies istoriją privalu kiekvienam protingam 
ir išsilavinusiam žmogui. Istorija šiandieniniame pasaulyje yra reikalinga daugeliu aspektų: renkantis kaip dalyką, norint laikyti egzami-
ną, kai domimasi istorija, ar tiesiog palaikant patriotiškumo idėją. Mums istorija reikalinga tiek pat, kiek ir mobilieji telefonai ar kompiu-
teriai, be kurių neįsivaizduojame savo gyvenimo. Taip ir be istorijos neįmanoma gyventi, nes turime žinoti savo praeitį, savo tėvynės isto-
riją, kurią, galų gale, pradėtų gerbti ir mylėti tie, kurie dedasi „tikraisiais patriotais“.  Mūsų gimnazijos mokiniai mėgsta istorijos dalyką, 
didžioji jų dalis renkasi ją A lygiu, rašo referatus, ruošia projektus, dalyvauja rajoninėse olimpiadose, respublikiniuose konkursuose ir 
laimi prizines vietas. Na, o man, kaip abiturientei, istorija yra ne tik svarbus dalykas, bet ir reikalingas mokslas laikant egzaminą bei ren-
kantis tolesnį mokymosi kelią.                                                                                               

Simona Petrauskaitė, 4Gb 

                                  KO�STITUCIJOS EGZAMI�AS 
     2010 m. spalio 1 d. mūsų gimnazijoje 1-4, 5-8, 1G-4G klasių moksleiviai tikrino savo žinias iš Lietuvos Konstitucijos. Bendras daly-
vių skaičius pagal tikslines grupes: 1-4 klasių mokinių – 160; 5-7 klasių mokinių – 8; 8-10 klasių mokinių – 26; 11-12 klasių mokinių – 9. 
1-4 klasių moksleiviai piešė piešinius skirtus Lietuvos Konstitucijos paminėjimui. Gražiausi darbai buvo atrinkti ir iki spalio 8d.  išsiųsti 
komisijai į Vilnių. Vyresnių klasių mokiniai savo žinias Konstitucijoje tikrino testais. Daugiausia balų, iš 30 galimų, 5-7 klasių grupėje  
surinko: Agnė Kazragytė – 23 balai (6a), Edgaras Blauzdys – 22 balai (6a); 8-10 klasių grupėje – Viktorija Tuzaitė – 24 balai (1Gb), 
Živilė Vaičekauskytė – 23 balai (1Gb), Daiva Alonderytė – 22 balai (1Gb), Ingrida Šilgalytė – 22 balai (2Gc); 11-12 klasių grupėje – 
Roberta Turauskaitė – 23 balai (3Ga) ir Laurynas Margis – 23 balai (3Ga). Mokiniai, surinkę 25 ir daugiau balų iš 30 galimų, patenka į II 
KE turą. Vertinimo komisija ir organizacinė grupė gimnazijoje buvo mokytojai: Rima Liekytė, Jurgita Galdikaitė, Danutė Veitienė. 
                                                                                                                                      Rima Liekytė, istorijos vyr. mokytoja 

Jaunieji lengvaatlečiai: Eglė Bertašiūtė, 
 Antanas Lubys  ir Sigutė Gikaraitė  

KALĖDŲ BELAUKIA�T 
Šv. Kalėdų belaukiant, nusprendėme apklausti mūsų mokyklos mokinius ir mokytojus. Dauguma labai laukia šios šventės. Mokyto-

jos  Milda Piekutė ir Dalia Parkauskaitė laukia Kalėdų, nes tai -   pati nuostabiausia šventė metuose, kai susirenka visa šeima, vyrauja 
šventinė nuotaika, būna daug sniego. Mokytojams Justinui Šilgaliui, �adeždai Kvedarienei, Valentinai Budrienei -  svarbi žmogui ir 
šeimai šventė, gražiausia ir puošniausia, o mūsų mokyklos mokiniai jos laukia, nes tada nereikia eiti į mokyklą, galima smagiai ir linksmai 
leisti laiką su draugais. Mokiniams Kalėdos tai - ir meilės metas, didelė eglė, filmas „Vienas namuose“, artimųjų ratas, susitaikymas. La-
biausiai mus džiugino, kad dauguma mokytojų ir mokinių vis dar tiki Kalėdų Seneliu. O mokytoja Kleopa Janušauskienė atsakė, kad ne 
tik tiki Kalėdų Seneliu, bet ir nori, kad jis  ateitų ir nebeišeitų. Mes taip pat linkime Jums šiltų ir jaukių Kalėdų artimųjų ir draugų rate.                                                                                                                           
                       Gintarė Pazniokaitė, Ugnė Puotraitė, 1Ga  

ADVE�TI�IS RE�GI�YS PE�KTOKAMS 
     Gruodžio 8 d.  gimnazijoje buvo organizuota 5-tų klasių mokinių  pažintinė 
diena. Klasių vadovai �adežda Kvedarienė ir Irmantas Jonušas savo auk-
lėtiniams organizavo išvyką į Šateikių girininkiją. Jos metu mokiniai nuvežė 
pašaro alkstantiems miško žvėreliams, susipažino su medelių auginimo 
procesu, bei stebėjo, kaip pjaunami ir apdorojami jau užaugę medžiai. Eigulys  
prikirto ir padovanojo eglišakių Advento vainikams. Po išvykos pažintinė di-
ena buvo tęsiama kartu su penktokų tėveliais gimnazijos aktų salėje. Šio 
susibūrimo tikslas -  mokyti  vaikus atsirinkti  medžiagas ir priemones vaini-
kams pinti ir, talkinant tėveliams, padaryti adventinius vainikus. Pabaigus 
darbą ir susėdus visiems prie vaišių stalo, gimnazijos psichologė Milda Blauz-
dytė pristatė penktokų adaptacijos tyrimo rezultatus. Mokytojai dalykininkai 
apibūdino penktokų mokymąsi, diskutavo su tėvais apie bendradarbiavimo 
svarbą penktokų mokymosi procese.  
       �aujovė gimnazijoje - socialinis emocinis ugdymas. Nuo šio rugsėjo mūsų gimnazija įsijungė į tarptautinę mokinių ugdymo progra-
mą „Lions Quest“.  Mūsų mokykloje ši programa vykdoma tik 5–ose klasėse ir vadinasi  „Paauglystės kryžkelės“. Apie programos įgy-
vendinimą mums kalbėjo penktų klasių vadovai Nadežda Kvedarienė ir Irmantas Jonušas:  „Programos temos labai įvairios: apie save, 
draugų pažinimą, patyčių prevenciją, pateikta daug situacijų, žaidimų pavyzdžių. Yra išlaikytas nuoseklumo principas, todėl mokiniai pui-
kiai supranta temas ir gerai atlieka užduotis. Programa labai naudinga klasių vadovams, nes mokiniams atliekant užduotis, galima stebėti, 
visapusiškai tyrinėti vaikų elgesį, gebėjimus, pomėgius“. Žinoma, nepamiršome paklausti ir pačių penktokėlių, ką jie mano apie šią pro-
gramą,  ar mėgsta šias pamokas. Pasirodo, 5-tokai net neįsivaizduoja savaitės be SEU pamokos, norėtų, kad tokios pamokos būtų ir kitais 
metais. Tad linkime sėkmės jiems mokantis šio naujo dalyko.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                           Salomėja Lubytė, 1Gb; Valda Budrytė, 1Ga      

Penktokai pina adventinius vainikus 

 GIM�AZIJOJE - IŠORI�IS AUDITAS  
Lapkričio 15-19 dienomis  mūsų gimnazijoje buvo  vykdomas mokyklos 
veiklos kokybės išorės vertinimas. Išorės vertintojų komandą sudarė: Anelė 
Raugienė, Virginija �avickienė, Loreta Eitutienė, Janina Ragauskienė, 
Loreta Pociuvienė, Daiva Bukėnienė. Išorės vertintojos stebėjo pamokas, 
neformaliojo ugdymo ir pagalbos specialistų užsiėmimus, kalbėjosi su mo-
kyklos darbuotojais, savivaldos institucijų atstovais, mokiniais ir mokinių 
tėvais, analizavo mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavi-
mo, kitus mokyklos dokumentus, tyrimus ir kt.  Mums, jaunosioms žurnalis-
tėms, sakė, kad “dirbti sekėsi gerai. Stebėjome net 130 pamokų! Labai pati-
ko gražūs bendruomenės santykiai, mandagūs mokiniai. Ypač patiko Tole-
rancijos renginys. Sužavėjo didelė būrelių pasiūla. Gimnazijoje ypač ryški 
jaunųjų muziejininkų, fotografų, žurnalistų, iniciatyvių mokinių klubo, 
sporto, tautinio ugdymo, šokių, mišraus choro, jaunųjų kūrėjų būrelių veikla. 
Turtingas ir jūsų gimnazijos muziejus”.                                                                                                    
      

               Valda Budrytė, Viktorija Kazlauskaitė, Ugnė Puotraitė, 1Ga 

Auditorės, gimnazijos direktorius Vaidutis  Butkus 
ir jaunosios žurnalistės gimnazijos muziejuje 

IMK ir EUROPOS KLUBO RENGINIAI: 
Išleistas sienlaikraštis „Ką žada Baltojo Kiškio metai?“ Organizuota parodėlė „Snaigių sūku-

ryje”. Veikė Kalėdinis, Naujametinis paštas „Kalėdų atviruko kelionė“ (Kalėdinių sveikinimų 

paštas). Organizuota akcija „Krenta baltos snaigės...“ (Kalėdiniai, Naujametiniai sveikinimai 

draugams atvirlaiškyje). Kalėdinių, Naujametinių sveikinimų išdalinimas. 

Gruodžio 13 d. įžiebta kalėdinė eglutė. Buvo paskleista Kalėdų laukimo nuotaika ir šventinis 

džiaugsmas. 

Paminėjome Tarptautinę  
kovos su AIDS dieną 

     Gruodžio 1-ąją  dieną vyko renginiai, skirti 
pasaulinei kovos su AIDS dienai. Mūsų  gimna-
zijos mokiniai bei mokytojai taip pat neliko nuo-
šalyje ir prisidėjo prie šios dienos įprasminimo. 
Europos klubas ir gimnazijos Žalieji, vadovauja-
mi  rusų kalbos mokytojos metodininkės Dalijos 
Sabutytės ir biologijos  mokytojos metodininkės  
Rasos Bumblienės, organizavo akciją 
„Gyvenimas yra didžiausia vertybė“.  Visą dieną 
gimnazijos mokiniai ir mokytojai segėjo Euro-
pos klubo mokinių rankomis padarytus raudonus 
kaspinus – tarptautinį prevencijos ir solidarumo su sergančiais šia liga, simbolį. Mokiniai išleido sienlaik-
raštį „Gruodžio 1-oji – pasaulinė kovos su AIDS diena“, platino informacines skrajutes apie Pasaulinės 
AIDS dienos paminėjimą,  mokyklos skaitykloje pristatė informatyvius projektus apie šią klastingą ligą, 
skaitė pranešimus: „Mes galime gyventi kartu“, „Bendraamžiai“, dainavo dainas apie meilę bei gyvenimo 
prasmę, kvietė  savo namuose uždegti solidarumo žvakutę.  17 valandą prie mokyklos mokytojai ir moki-
niai iš degančių  žvakučių suformavo kaspiną, tuo nuoširdžiai prisidėdami prie šių metų kovos su AIDS 
šūkio „Mes galime gyventi kartu!“ . 
                                                                                               Viktorija Kazlauskaitė, 1Ga                 
                                                                                        

Renginio organizatoriai ir vedėjai  

Redagavo mokytoja V.Pociuvienė , maketavo E.Zubė ir J.Selkauskas,  1Gb 



Gimnazistų krikštynos  
Spalio 22 d. gimnazijoje vyko 4-sios gimnazistų krikštynos.  

Antrokai gimnazistai ir mokytojai Valentina Budrienė, Dalija Sabuty-
tė, Kleopa Janušauskienė stengėsi surengti įdomiausias ir įsimintiniau-
sias krikštynas Salantų gimnazijos istorijoje. Todėl jie nusprendė pasi-
rinkti kupiną išbandymų ir „pavojų“ temą – Armiją. Krikštukų ir jų mo-
kytojų Sados Kubilienės, Vidos Slušnienės, Vlados Budrienės laukė 
nenuspėjamas vakaras. Generolams pirmokai turėjo pristatyti savo namų 
darbus – klasės prisistatymą,  vėliau krikštukų laukė paruoštos užduotys 
ir išbandymai: „Juodasis tunelis“, „Spyglių kruša“ bei „Žaliosios dė-
mės“. Po visų išbandymų pirmokų laukė gimnazisto priesaika. Na, o kai 
jau galiausiai tapo TIKRAIS GIMNAZISTAIS, armijos generolai krikš-
tukus pavaišino kareiviška koše ir arbata, įteikė gimnazistų ženklelius bei 
diplomus. Visi pirmokai buvo geros nuotaikos ir dėkojo antrokams už 
gerai praleistą laiką. Tačiau, kad pirmokai gimnazistai nesijaustų nu-
skriausti, kitais metais jie „keršys“ būsimiems gimnazistams.             

                              
                            Ugnė Puotraitė  ir Valda Budrytė, 1Ga   

Tolerancijos renginiai 
      Tolerancija tai - pakanta, priešingos nuomonės ar  pažiūrų gerbimas. Spalio 7 d. 
gimnazijos socialinių pedagogių Veltos Drungilienės ir Danguolės Paulikienės ini-
ciatyva buvo organizuota išvyka į Nasrėnų senelių globos namus. Į šią gerumo akciją 
įsijungė ir  gimnazijos fotografijos, žurnalistų būreliai bei globos namų gyventojams 
ypač patikusi 1-3G klasių merginų grupė, kuri parodė kompoziciją „Natiurmortas“. 
Lapkričio 15 d. klasėse buvo renkami tolerantiškiausi mokiniai, T raidėmis puošiamas 
medis. Lapkričio 18 d. gimnazijos skaitykloje vyko Tolerancijos savaitės aptarimas. 
Renginio koordinatorė   socialinė pedagogė Velta Drungilienė, pradinių klasių mokyto-
jas Vidmantas Budrys bei 2Ga klasės mokinė Akvilė Kazlauskaitė kūrė gerą nuotaiką, 
su mokiniais dainavo „Saulės Kliošo“ atliekamą dainą apie toleranciją, buvo rodomi 
interviu su  tolerantiškiausiais Lietuvos žmonėmis. Buvo pristatyti tolerantiškiausi mo-
kytojai, gimnazijos darbuotojai ir mokiniai. Šių metų tolerantiškiausi gimnazijos mo-
kytojai: Adelė Žeimytė, Irena Jasienė, Aldona Lukošienė, Aldona Peldienė, Daiva 
Žilinskienė,  Salantų gimnazijos bendruomenės nariai: skaityklos vedėja Inga Žu-
kauskaitė, valgyklos vyr. virėja Rasa Piluckienė, direktoriaus pavaduotojas ūkio rei-
kalams Rimantas Kvasas, vairuotojas Kazimieras Stankus, valytojos Genutė Bliu-
vienė ir Julytė Grigaitienė. Mokiniai: Rūta Mikšytė (5a), Greta Rimeikytė, Monika �arvilaitė, Antanas Šetkus (6a); Eglė Stonytė 
(6b); Vida Venckutė (7a); Sigutė Gikaraitė (7b); Laura Gauryliūtė (8a); Gabrielė Griciūtė (8b); Dovilė Indriuškaitė (8c); Remigi-
jus Gricius (1Ga); Greta Staniūtė (1Gb); Eglė Skrupskelytė (1Gc); Kostas Gaučys (2Ga); Jurgita Dekaitė, Tomas Mažeika (2Gb); 
Eglė Bertašiūtė (3Gb); Jurgis Sadauskas (4Ga);  Darius Vaičius (4 Gb). Paklausėme mokytojos I. Jasienės, ar sunku būti tolerantišku 
žmogumi. Ji atsakė: „ Visai nesunku, tiesiog priimk žmogų tokį, koks jis yra. Netolerancija yra nelabai didelė problema mokykloje, bet vis 
dėlto, kartais būna negražių dalykų, kai tyčiojasi, prasivardžiuoja vieni iš kitų...”.    Linkime Jums būti tolerantiškais, neįžeidinėti vieni 
kitų. Kartu kurkime gerą aplinką mokykloje.                 Ingrida Šilgalytė, 2Gc; Viktorija Kazlauskaitė, 1Ga; Rytis Liaučys, 7a 

 Šiaurės šalių bibliotekų savaitė  
Lapkričio 8-10 d. Lietuvoje bei visose kitose Šiaurės šalyse vyko Šiaurės 
šalių bibliotekų savaitė „Magiškoji Šiaurė“. Šis renginys paminėtas ir mūsų 
gimnazijos bibliotekoje.  Renginio iniciatorė - skaityklos vedėja Inga Žu-
kauskaitė. Skaitykloje vyko Šviesos ir žodžio šventė, islandų rašytojo Andri 
Snaer Magnason knygos „Mėlynosios planetos istorija“ pristatymas pradi-
nukams. Ant skaityklos sienos mokiniai pritvirtino Norų išsipildymo upelį 
(idėja iš šios knygos), ant kurio visą savaitę rašė savo norus. Dauguma moki-
nių nori gerai mokytis, sėkmingai išlaikyti egzaminus, gauti naujų knygų ir 
kitų daiktų, pavyzdžiui: arklį, motociklą, automobilį, gitarą. Kai kurie norėtų 
tapti milijonieriumi, prezidentu ar policininku ar aplankyti įvairias šalis: Ai-
riją, Australiją, Afriką. Yra ir norų, keliančių šypseną, pavyzdžiui, kad bank-
rutuotų socialinis tinklalapis facebook.com. Gražiausi norai, mūsų nuomone, 
buvo, kad grįžtų mama ir kad pasaulyje būtų taika.  Su Fantasy literatūra 4G 
klasių mokinius supažindino abiturientas Jurgis Sadauskas  ir pristatė švedų 
rašytojo John Ajvide Lindqvist romaną „Įsileisk mane“.   8-tų klasių moki-
niams vyko geografijos pamoka, kurių metu buvo supažindinama su šiaurės 
Europos šalimis. Geografijos mokytoja metodininkė Kleopa Janušauskienė 
ir skaityklos vedėja  pasakojo, iš kur atsirado šcherai ir fjordai. Lietuvių 

kalbos mokytojos Irena Jasienė ir Jolanta Rapalienė 7-tokams vedė lietuvių kalbos pamoką, kurios metu mokiniai pristatė danų rašyto-
jos Lene Kaaberbol knygų seriją „Apie Diną, gėdytojos dukterį“. Mokiniai, jau perskaitę 4 šios serijos knygas, įdomiai pateikė jų turinį, 
išsakė savo įspūdžius. Skaityklos vedėja I. Žukauskaitė po renginio dėkojo mokytojams už bendradarbiavimą, pagalbą, džiaugėsi, kad 
tokie renginiai skatina mokinius domėtis kitomis šalimis, jų kultūra, literatūra.  

                                                                                                                                             Ieva Meškytė, Rasa Kereišytė, 4Ga  

Kolekcija ,,�atiurmortas‘‘ 
Rugsėjo 30 dieną Klaipėdoje Švyturio menų doke vyko Klaipėdos Univer-
siteto studentų sąjungos organizuotas mados bei meno festivalis-konkursas 
„Meno ratas 2010. Madinga ekologija“. Organizatoriai kvietė kurti alter-
natyvius, originalius, modernizuotus mados, dizaino, muzikos, tapybos 
darbus  ir taip prisidėti prie bendro projekto tikslo –  atkreipti visuomenės 
dėmesį į ekologiją. Tarp dešimties ekologiškų mados kolekcijų buvo prista-
tyta ir Salantų gimnazijos mokinių  Dovilės Zubytės, Agnės Abelkytės ir 
Akvilės Kazlauskaitės kolekcija ,,�atiurmortas“. Jų vadovė – dailės vyr. 
mokytoja Danutė Veitienė.  Sumanymą realizuoti padėjo 1-3 G klasių 
merginos. Kolekcija buvo pagaminta vien iš natūralių medžiagų, dominavo 
floristikos elementai, dirbta su vaisiais, daržovėmis, plunksnomis, linu. 
Visos merginos dirbo labai kūrybiškai, gal todėl jų darbas ir buvo įvertintas 
taip aukštai - nominacija už ekologiškiausią kompoziciją ir pinigine premi-
ja. Merginos taip pat gavo kvietimą kolekciją pristatyti Vilniuje vykstančia-
me projekte „Talentų ringas“. Priėmusios pasiūlymą merginos savo ko-
lekciją pristatė ir šiame renginyje. Pasirodymas pasisekė gana neblogai. 

Jas vertino, kritikavo profesionali komisija, kurią sudarė Tomas Simickis, Kęstutis Rimdžius. Merginos įgijo daug patirties, pamatė kaip 
vyksta profesionalūs filmavimai.                                                                                                                                         Dovilė Zubytė, 3Gb 

1Gb klasės namų darbai 

Po kolekcijos pristatymo Vilniuje 

Jaunųjų  matematikų pasiekimai 
Spalio 26 d. gimnazijoje vyko tradicinis -  11-asis Alfonso 

Ivanausko komandinis uždavinių sprendimo konkursas. Jame dalyvavo 
Skuodo pradinės mokyklos, Bartuvos vidurinės mokyklos, P.Žadeikio gim-
nazijos, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos, Plungės rajono Šateikių pagrin-
dinės mokyklos, Platelių gimnazijos, Gargždų Kranto vidurinės mokyklos, 
Gargždų Vaivorykštės gimnazijos bei mūsų gimnazijos jaunieji matemati-
kai. Dėl pereinamųjų prizų varžėsi 3-4, 5-6 ir 7-8 klasių komandos. 3-4 
klasių tarpe geriausia buvo Gargždų Kranto vidurinės mokyklos komanda. 
Mūsų mokyklą atstovavo Giedrė Bušmaitė (4a), Dainius Gliožeris (4a), 
Marijus Žilinskis (4a), Ramunė Urbonaitė (4b), Deividas Stonkus (4b). 
Komandą ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė  Zita Šverienė  ir  
pradinių klasių vyr. mokytoja Aldona Zaleckienė. Tarp 5-6 klasių komandų laimėjo mūsų gimnazijos mokiniai – Edgaras Blauzdys (6a), 
Irmantas Gliožeris (6b), Sandra Pilelytė (6b), Simona Domarkaitė (5b), Marius Bėrontas (5a). Mokytoja – matematikos vyr. mokytoja 
Vida Slušnienė. Iš 7-8 klasių I vietą laimėjo Plungės rajono Platelių gimnazija. Mūsiškiai Ieva Vyšniauskaitė (7b), Greta Zajančauskaitė 
(7b), Deivydas Dvarionas (8b), Julius Piluckis (8a), Dalius Zaleckis (8b) laimėjo III vietą. Mokytoja – matematikos  mokytoja ekspertė 
Irūna Angelė Butkuvienė.  Komisijai kruopščiai taisant darbus, 3-4 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėse sportinėse estafetėse, žaidė jud-
riuosius žaidimus, o 5-8 klasių komandos jėgas išbandė „Kuokelmušio“ varžybose. Prizines vietas iškovojusios komandos buvo apdovanotos 
diplomais, pereinamaisiais prizais bei saldžiomis dovanomis. Šakočiais konkurso prizininkus palepino konkurso rėmėja M. Narmontienė. 
Matematikos mokytoja I. A. Butkuvienė, viena iš šio konkurso organizatorių, teigė, kad yra patenkinta rezultatais. Anot jos, buvo smagi ir 
graži šventė, vaikai joje labai noriai dalyvauja ir per atostogas. Mokiniai iš kitų mokyklų taip pat su dideliu džiaugsmu atvažiuoja į šį kon-
kursą. O aš manau, kad šitas renginys yra labai įdomus, ir bus vertinga patirtis visiems vaikams, kurie galbūt ateity savo gyvenimą susies su 
matematika. Pati labai mėgdavau čia dalyvauti ir tikiuosi, kad A. Ivanausko komandinis uždavinių sprendimo konkursas gyvuos dar ilgai. 
Gruodžio 3 d. dvi mūsų gimnazijos matematikų komandos (9 – 10 ir 11 – 12 klasių grupėse) dalyvavo Rietavo IX- ojoje komandinėje mate-
matikos olimpiadoje Kazio Šikšniaus taurei laimėti. Olimpiadoje  dalyvavo trylikos mokyklų komandos iš Gargždų, Kuršėnų, Kvėdarnos, 
Skaudvilės, Šilutės, Telšių, Platelių, Žemaičių Kalvarijos, Tverų, Kretingos. Jaunesniųjų moksleivių grupėje mūsiškiai Remigijus Gricius 
(1Ga), Rokas Malukas (1Ga), Akvilė Kazlauskaitė (2Ga), Tomas Mažeika (2Gb), Mantas Vaičekauskis (2Ga)  iškovojo I vietą ir Že-
maitijos kolegijos prizą. Vyresniųjų moksleivių komandą sudarė mūsų mokiniai: Sandra Balsevičiūtė (3Gb), Roberta Turauskytė (3Ga), 
Dovilė Šapalaitė (4Ga), Reda Vyšniauskaitė (4Ga), Darius Vaičius (4Gb). 

                                                                                                                                                             Viktorija Tuzaitė, 1Gb 

5-6 klasių komanda, iškovojusi I vietą 

Tolerancijos medis 

Renginio iniciatorė Inga Žukauskaitė pristato  
Šiaurės šalių rašytojus 

                               Susitikimas su verslininkais 
Gruodžio 2 d. gimnazijos aktų salėje įvyko susitikimas su  Salantų 
miesto verslininkais. Renginį organizavo projekto „Drąsinkime ateitį“ 
koordinatorė, mokytoja Dalija Sabutytė ir projekto vykdymo grupės 
pirmininkas, gimnazijos direktorius Vaidutis Butkus. Renginys buvo 
skirtas paminėti Verslumo savaitei. Įvairiais keliais sukuriamas savas 
verslas. Kartais tai lemia atsitiktinumas ar labai nuoseklus gyvenimo 
kelias. Būtent taip savo dabartį sukūrė Diana �armontienė, Rūta 
Šiaulienė, Kazimieras Daukša, Alioyzas Pocius. 1 – 4 gimnazijinių 

klasių mokiniai galėjo išgirsti patarimų, kaip tapti verslininku ir nuo 
ko pradėti šį kelią. Mokiniai sužinojo, kad svarbiausia versle - dar-
bas, pasitikėjimas ir šilti santykiai su klientais. Individualios įmonės 
savininkė, prekybininkė Diana �armontienė supažindino su savo 

sėkmės formule - S=D+D+T(Sėkmė=Darbas+Dora+Tikėjimas). KŪĮ savininkė  Rūta Šiaulienė ragino mokinius aktyviai dalyvauti įvairioje 
veikloje, kad kiekvienas surastų būtent save. Individualios įmonės savininkas,  paminklų meistras  Kazimieras Daukša sakė, kad šis darbas 
reikalauja daug sveikatos. Individualios įmonės savininkas,  tautodailininkas Alioyzas Pocius patarė  kuo anksčiau pradėti planuoti savo 
verslą. Manau, mūsų mokiniai, pasinaudoję vertingais patarimais ir pritaikę formulę sau, mūsų miestelyje taps labai šauniais verslininkais.                                                                                                               
                                                                                                                                                                             Ugnė Puotraitė, 1Ga   

Tautodailininkas 
A. Pocius  

Verslininkai K. Daukša, R. Šiaulienė ir 
D. �armontienė 


