
AVILYS 

SALANTŲ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS 2010m KOVAS Nr.50 

 

Redagavo mokytoja V.Pociuvien÷ , maketavo A.Navardauskas,  2Ga 

Šimtadienio švent÷ gimnazijoje 
Vasario 12d.  vyko Šimtadienio švent÷. 55 abiturientai grįžo į vai-
kystę, kūr÷ ateities planus, d÷kojo pirmiesiems mokytojams bei 
aukl÷tojoms Nadeždai Kvedarienei ir Aldonai Peldienei. Netra-
dicinis 100-dienio ved÷jų, 3G klasių mokinių, sprendimas – Seimo 
pos÷dis vyko Salantų gimnazijos Respublikoje. Iškilmingai buvo 
įnešta ir Salantų gimnazijos Respublikos v÷liava.  Renginio pra-
džioje skamb÷jusius renginio ved÷jų Lauros Kaminskait÷s, Linos 
Stonkut÷s, Manto Bumblio posmus keit÷ griežtos bei oficialios 
Seimo pirmininko Evaldo Dobrovolskio ir dviejų jo pad÷j÷jų Re-
dos Vyšniauskait÷s ir Dovil÷s Šapalait÷s(3G klasių mokinių) 
kalbos. Pasirodo, čia pagal 7 Konstitucinius straipsnius buvo spre-
džiamas abiturientų likimas. Seimo nariai, kairieji ir dešinieji, su 
savo vadais, klas÷s seniūnais, tur÷jo atlaikyti nemažai išbandymų. 
Buvo tikrinama 4-tokų gimnazistų sveikata, atskleidžiami viešai 
susitepę asmenys, vyko egzaminų laikymo įstatymo pakeitimo 

svarstymas ir kt. 65-oji ABITURIENTŲ LAIDA s÷kmingai atliko visas užduotis, apgyn÷ savo vardą, gavo pusatestačius ir 
iškilmingai pri÷m÷  kalendorių – kelmą.   

 Nerūpestingą vaikystę primin÷ pirmosios mokytojos Irena Raišuotien÷ ir Audron÷ Burkauskien÷ iš Kūlup÷nų 
M.Valančiaus pagrindin÷s mokyklos bei mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytojai Renata Gaučien÷, Vidmantas Bud-
rys, Jūrat÷ Žiobien÷. Šių mokytojų  rodomos nuotraukos, filmuota medžiaga, gražūs žodžiai sugraudino ne vieną abitu-
rientą. Kaip ir kiekvienais metais, buvo renkamas laimingiausias mokinys. Šįkart s÷km÷ nusišypsojo ir laim÷s lazdel÷ atite-
ko Lijanai Dvarionaitei. Renginį vainikavo 3-okų gimnazistų 
bei jų aukl÷tojų Virginos Pociuvien÷s ir Aldonos Lukošien÷s 
krikštynos. Abiturientus, svečius, mokytojus nustebino 3-okų 
gimnazistų originalumas, išmon÷, netradicinis scenarijaus spren-
dimas.  Gerai suplanuotas ir apgalvotas  tris valandas vykęs ren-
ginys n÷ kiek neprailgo. 

Mums, abiturientams, šis paskutinis 100 likusių dienų ir nak-
tų be galo svarbus. Nes tik nuo mūsų pačių įd÷to darbo, ryžto, 
užsispyrimo priklausys tolimesn÷ ateitis. N÷ vienas d÷l savo at-
eities nesame užtikrinti. Nors susipažinome su naujausiomis 
švietimo reformomis, kurias įtvirtinome Vilniuje, Litexpo rū-
muose, vykusioje Studijų mug÷je, mūsų tai neguodžia. O vis 
labiau art÷jantys egzaminai norom nenorom baugina. Šimtadie-
nis lyg paskutin÷ atokv÷pio stotel÷ pad÷jo mums užsimiršti.
   Raminta Benetyt÷, 4Gb 

Akimirka iš 4G klasių mokinių pasirodymo 

R. Vyšniauskait÷, E.Dobrovolskis,  D.Šapalait÷ ir ren-
ginio scenarijaus autor÷ Rasa Gliožeryt÷(stovi) 

Kelion÷ į Tez÷ 
Kiekvienais metais Tez÷ bendruomen÷ keliasdešimt tūkstančių jaunų žmonių 
suburia į jud÷jimą „Pasitik÷jimo piligrimyst÷ Žem÷je“. Gruodžio 29 – sausio 2 
dienomis toks jau 32 – asis žiemos naujametinis susitikimas įvyko Lenkijoje, 
Poznan÷s mieste. Per 30 tūkstančių piligrimų iš visos Europos ir kitų žemynų 
buvo priimti į 150 Poznan÷s ir jos apylinkių parapijų. Šiame susitikime taip pat 
dalyvavo ir 400 piligrimų iš Lietuvos. Visi dalyviai – tarp jų ir salantiškiai – 
buvo šiltai priimti ir apgyvendinti lenkų šeimose. „Mūsų kelionę į Tez÷ l÷m÷ 
didelis noras ir troškimas. Taipogi paskatinimą gavome iš bibliotekinink÷s Ingos 
Žukauskait÷s. Kiekvienam piligrimui buvo suteikta galimyb÷ gyventi lenkų šei-
mose, kurios labai šiltai pri÷m÷. O svarbiausias įvykis, likęs atmintyje – tai va-
karin÷s pamaldos, nuostabios giesm÷s ir dešimt minučių tyloje, kai žmon÷s yra 
atsiriboję nuo visuomen÷s rūpesčių ir problemų. Šios dešimt minučių tyloje – tai 
puiki proga pabūti su savimi, pabūti su Dievu“, - taip apie susitikimą Poznan÷je 
kalb÷jo abiturient÷ Agn÷ Stonyt÷(4Ga) ir Jurgis Sadauskas(3Ga). Baigiantis 
mūsų pokalbiui, paklausiau, ko palink÷tų šiandieniniam jaunimui, kuris vis daž-
niau nusisuka nuo Dievo? Agn÷s nuomone, „didžiausia problema, su kuria susi-

duria jaunimas, yra manymas, jog viskas, kas susiję su Dievu, yra nuobodu. Giesm÷s, mišios, maldos – visa tai jaunam žmogui tampa prie-
varta. Svarbiausia yra tur÷ti norą pažinti Dievą. Vienas iš pažinimo kelių yra Tez÷. Banalu, bet su dideliu noru viskas pasiekiama. Kiekvie-
nam jaunam žmogui linkiu leisti Dievui atrasti mus. Ne mes Jo turime  ieškoti, o Jis mūsų... tiesiog turime LEISTI...“ D÷kojame Agnei ir 
Jurgiui už papasakotus įspūdžius klas÷s valand÷l÷s metu 3G ir 4G klasių mokiniams. Kita  puiki proga susitikti su Dievu bus 2010 – 11 metų 
Tez÷ susitikimas, vyksiantis Olandijoje, Roterdamo mieste. 

  Simona Petrauskait÷, 3Gb 

J.Sadauskas ir A.Stonyt÷ savanoriauja 

T÷vyne, mano giedantis paukšti 
   Vasario 26 d.  gimnazijoje vyko tradicija tapusi meno kolektyvų peržiūra. Saviraiš-
kos festivalis „T÷vyne, mano giedantis paukšti“  skirtas Kovo 11-ajai, Lietuvos nepri-
klausomyb÷s atkūrimo 20-čiui pamin÷ti. Gimnazijos aktų sal÷je savo meninius geb÷ji-
mus demonstravo mūsų gimnazijos, Salantų meno mokyklos bei Salantų lopšelio–
darželio ,,Rasa“  ugdytiniai. Repertuaras labai platus: lietuvių liaudies dainos ir šokiai, 
žaidimai, pasijuokimai, fortepionu, akordeonu, kankl÷mis, trimitais atliekami kūriniai. 
Pasirodymus steb÷jo ir vertino Kretingos r. savivaldyb÷s administracijos Švietimo sky-
riaus vyr.specialist÷, koordinator÷ Asta Pocien÷, Kretingos meno mokyklos choreogra-
fijos mokytoja ekspert÷ Živil÷ Adomaitien÷, Marijono Daujoto vid. mokyklos muzi-
kos mokytojas metodininkas Vilmantas Volskis. Kretingos kultūros centre kovo 11 d. 
pasirodys mūsų gimnazijos mišrus choras ir solistas Jonas Želvys(vadov÷-muzikos 
mokytoja Valentina Budrien÷). Mūsų gimnazijos mokinius, meno kolektyvus ruoš÷ 
šie  vadovai: pradinių klasių mokytojai Rūta Zorgevičien÷ ir Vidmantas Budrys, lie-
tuvių kalbos mokytoja Aina Stonkuvien÷. Mokinių kūrybinių darbų parodą organizavo 
technologijų mokytoja Vladislava Budrien÷. Scenos papuošimui vadovavo dail÷s mo-
kytoja Danut÷ Veitien÷.                                                
                                                                                                          Dovil÷ Zubyt÷, 2Gc 

Jonas Želvys dainuos ir Lietuvos 
vaikų  ir moksleivių televizijos 

konkurse ,,Dainų  dainel÷” 

Istorijos mokytojos pamąstymai 
     Lietuva turi tris šventes - Nepriklausomyb÷s simbolius. Pradžių pradžia - 1253 m. liepos 6-oji- Mindaugo karūnavimo diena.  Tai pirmas 
Lietuvos pripažinimas Europos mastu, patekimas į krikščioniškųjų šalių bendriją. V÷liau - Vasario 16-oji (1918 m) - moderniojo Lietuvos 
valstybingumo pradžia, kada kūr÷si demokratin÷ visuomen÷, o 1990 m. kovo 11-toji žymi modernųjį valstybingumą.     Kada Lietuva reišk÷ 
daugiau pasauliui? Vasario 16-toji - kukli data, mat 1918 m. , baigiantis I – ajam pasauliniam karui, Lietuva tebuvo atitrūkusi grandin÷l÷ 
valstybių grandin÷je. Ši data labiau svarbi mums, lietuviams, mes tapome naujos valstyb÷s šeimininkais! Bet Kovo 11-ąją (1990 m.) Lietuva 
pirmoji pasinaudoja Sovietų Sąjungos griuvimu ir atsiduria pasaulio d÷mesio centre, nes suvaidino nors ir nedidelį, bet pasaulinį istorinį 
vaidmenį. 1918 m. vasario 16 d. buvo atkurta carin÷s Rusijos sunaikinta Lietuvos valstyb÷, kuri v÷l atgim÷ 1990 m. kovo 11 - ąją Aukščiau-
siajai Tarybai pri÷mus Aktą d÷l Lietuvos nepriklausomos valstyb÷s atstatymo. Nuo 1990 m. prasid÷jo nauja epocha. Visa, kas yra po 1990 
m. kovo 11- tos, yra dabartis, o kas buvo iki tol - jau istorija. Reikia džiaugtis, kad gyvename permainų laikais, patys pajusdami, kaip b÷ga 
istorija...Tad nor÷tųsi palink÷ti mums visiems kantryb÷s, meil÷s, ištverm÷s, pagarbos vienas kitam, tolerancijos ir daug nuoširdžių šypsenų! 
Šiemet gimnazijoje mes nusprend÷me pasveikinti vasario 16 gimusius mūsų mokinius ir miestelio gyventojuspasveikinti vasario 16 gimusius mūsų mokinius ir miestelio gyventojuspasveikinti vasario 16 gimusius mūsų mokinius ir miestelio gyventojuspasveikinti vasario 16 gimusius mūsų mokinius ir miestelio gyventojus. Dar kartą nuoširdūs sveikinimai Jiems! 

                                                                                    Istorijos vyr. mokytoja Rima Liekyt÷ 

Sausio 13-oji 
     Kasmet minime Sausio 13-ąją – Laisv÷s gyn÷jų dieną. Klasių valand÷lių metu buvo pasakojama apie 1991m. sausio 13 dienos įvykius, 
apie drąsuolius, kurie nepabūgo ir kovojo už savo tautą. Per pirmąsias pamokas mokytojai ir mokiniai įsitrauk÷ į respublikinę pilietinę  akci-
ją „Atmintis gyva, nes liudija“.  Mokyklos vestibiulyje vyko stendinis Sausio 13-osios pristatymas, kuriam vadovavo mokytoja Laimut÷ 
Žilinskien÷, klas÷se prie kiekvieno lango buvo uždegtos atminimo žvakut÷s. Pertraukų metu, gimnazijos pirmąjame aukšte, buvo demonst-
ruojamas filmas apie 1991m. sausio 13-osios įvykius.  Laisv÷s gyn÷jų dienos min÷jimas vyko Salantų kultūros centre.                                
                                            Auks÷ Drungilait÷, 2Gc 

                                                      Savęs atradimas 
    Mūsų mokykloje daug mokinių, kurie gali pasigirti savo mokslo pasiekimais, laim÷jimais įvairiose olimpiadose. Tačiau dabar mūsų mo-
kyklos viena mokin÷ jau gali pasigirti ne tik kai kurių olimpiadų gerais rezultatais, bet ir savo pasiekimais mados pasaulyje. Asta Guraus-
kait÷, 3Gb klas÷s mokin÷ 6 m÷nesius kiekvieną penktadienį važin÷jo į Vilnių, mok÷si grakščios eisenos, šokių, odos bei plaukų priežiūros. 
Po ilgai trukusių kursų lankymo, pagaliau at÷jo ilgai laukta diena, konkursas ,,Lietuvos TOP MODELIS 2010“. Sausio 18 d. vyko 4 dalių 
„egzaminas“, parodymas viso to, ko jos išmoko per tą laiką. Pirmojoje dalyje visos konkurso dalyv÷s prisistat÷, apibūdino save, išvardijo 
savo pom÷gius. Antrojoje dalyje vyko madų demonstravimas, panel÷s demonstravo „Vero Moda“ drabužius. Trečiojoje pristat÷  „Rebeca“ 
maudymosi kostium÷lius, o ketvirtojoje dalyje vyko elegantiškas vakarinių suknelių iš proginių rūbų salono „Geloria“ demonstravimas. Po 
visų keturių pasirodymų buvo išrinkta 10 gražiausių merginų, tarp kurių pateko ir Asta Gurauskait÷. Merginos gavo Top modelio 2010 juos-
tas, įvairiausių dovanų čekių bei „Rebeca“ maudymosi kostium÷lius.  Asta jau sulauk÷ keletos pasiūlymų per vasarą dirbti šioje srityje ir tuo 
labai džiaugiasi. Taigi linkime jai didžiausios s÷km÷s. 
                                                                                              Rasa Kereišyt÷, 3Ga 

Augame Lietuvai, kuriame T÷vynei 
     Vasario 3 d. gimnazijos technologijų kabinete vyko technologijos olimpiados „Augame Lietuvai, kuriame T÷vynei“ mokyklinis 
etapas. Olimpiadoje dalyvavo 16 mokinių, kurie komisijai pristat÷ paruoštus projektus. 6-8 klasių grup÷je I vietą laim÷jo Salom÷ja Lubyt÷, 
8b (Šilko tapyba, „Žydrosios gelm÷s“), II vietą – Audron÷ Jockut÷, 7a (Drožin÷jimas, „Medžio drožyba“). 1G-2G klasių grup÷je I vietą 
laim÷jo  Ingrida Šilgalyt÷, 1Gc (Audimas, „Audimo puosel÷jimas“), II vietą –  Juozas Beniušis, 1Ga (Drožin÷jimas, „Gamtos išmon÷“), III 



Džiaugiam÷s abiturienčių laim÷jimais          
Mos÷džio(Skuodo r.) gimnazija vykdo pilietinio ir tautinio ugdymo 
projektą ,,Gimiau mažame miestelyje.“ Į Mos÷dį atvyksta svečiai iš įvairių 
Žemaitijos vietų: Mažeikių, Salantų, Platelių, Varnių, Šilal÷s, Ylakių, 
Skuodo, Juodkrant÷s.  Šiemet I-IV gimnazijos klasių grup÷je I vietą laim÷jo 
mūsų gimnazijos abiturient÷ Raminta Benetyt÷(4Gb). Ji skait÷ 
S.Kymantait÷s-Čiurlionien÷s kūrinį ,,Nei÷si nad÷ktousi”.  Tą patį kūrinį ji 
skait÷ ir Kartenoje vykusiame meninio skaitymo rajoniniame ture ir laim÷jo 
II vietą. Raminta dalyvauja ir kituose konkursuose, olimpiadose ir drąsiai 
skina laurus. I vietą yra laim÷jusi Žemaitijos regiono raiškiojo skaitymo 
konkurse, Kretingos rajono lietuvių kalbos gramatikos olimpiadoje, pernai 
tapo laureate es÷ rašymo konkurse. Mokykloje turime dar vieną abiturientę 
Ireną Venskutę(4Gb), kuri neatsilieka nuo Ramintos savo azartu dalyvauti 
konkursuose ir olimpiadose. Ji Rajonin÷je lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiadoje ir Salantų Bažnyčios konferencijoje lyderių konkurse laim÷jo I 
vietas.  Kovo  24-25 d. ji vyks į Vilnių. Merginoms pateikiau keletą 
klausimų.  Ar patinka dalyvauti olimpiadose, konkursuose? R.Benetyt÷ 

atsak÷, kad ne visada, o štai Irenai Venskutei patinka. Kada sudomino konkursai, olimpiados? ,,Nuo pirmos klas÷s“, - taip skamb÷jo Irenos  
atsakymas, o Raminta prad÷jo dalyvauti v÷liau,  ,,kai supratau, jog verta dalyvauti jose, o tai buvo per÷jus į ,,didžiąją mokyklą“. Kaip 
pasiekiate laim÷jimus, ar juodu darbu ar jau įgimta gyslel÷ Tavyje yra? Abi atsak÷, kad ,,daug dirba, tačiau turi ir įgimtų savybių”. Ką 
duoda konkursai, olimpiados? ,,Išbandai savo j÷gas, gauni papildomų žinių, įgyji patirties“, – atsak÷ merginos. Ar viską susp÷jate, juk vis 
d÷lto jau abiturient÷s?  Abi atsak÷, kad susp÷ja, o Irena dar pridūr÷: ,,Norint viskas įmanoma.  Tik reikia truputį kūrybiškumo, loginio 
mąstymo, apsiskaitymo, taip pat nebijoti pralaim÷ti, neidelizuoti savo geb÷jimų, ir, be abejo, būti darbščiam.“ Ką patartum÷te būsimiems 
olimpiadų, konkursų dalyviams? Merginos link÷jo: tik÷ti savimi, s÷kme, siekti užsibr÷žto tikslo, būti darbštiems.   
     Merginų mokytoja, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Aina Stonkuvien÷,  džiaugiasi savo ugdytinių Ramintos ir Irenos laim÷jimais. ,,Nors 
netik÷ta, bet malonu. Visada  pasiūlau dalyvauti viename ar kitame konkurse. Raminta su Irena yra, manau, labai žingeidžios, norinčios 
tobul÷ti, tod÷l visada mielai sutinka juose dalyvauti, o tokie svarūs – pirmi Ramintos ir Irenos laim÷jimai. ”, -  pasakojo mokytoja.  Kokių 
mokytojo savybių reikia, norint gerai paruošti olimpiadų, konkursų dalyvius? ,,Olimpiados, kurioje dalyvavo Irena, užduotys nebuvo 
kažkuo išskirtin÷s. Nuolat tobuliname ir teksto suvokimo, ir rašinio rašymo geb÷jimus. Tai ir buvo olimpiados užduočių pagrindas. Na, o 
Ramintai, manau, ,,lipo“ žemaitiškas tekstas, tad ir pavyko. Tiesiog kažkokių ypatingų savybių lyg ir nereikia. Dirbi ir tiek”. Ko 
palink÷tum÷te abiturient÷ms ateityje? ,,Žmogaus gyvenimas lyg laivas, jis plaukia visada iki savo uosto. Merginoms kuo nuoširdžiausiai 
linkiu, kad jos gyvenime surastų savo uostą, kuriame išsipildytų visos jų svajon÷s, kur būtų savimi, kur būtų laimingos, mylimos ir 
mylinčios.“ Ačiū mokytojai ir abiturient÷ms už atsakymus.                                                                                  
                                                                                                                                                                                         Erika Rimkut÷, 4Gb 

R.Benetyt÷, I.Venskut÷ ir jų lietuvių kalbos mokytoja 
A.Stonkuvien÷(centre) 

Gražių dainelių daug gird÷jau 
     2009m. gruodžio 19d. gimnazijoje vyko Klaip÷dos krašto skautų dainų konkurso 
“Gražių dainelių daug gird÷jau” atrankinis etapas. Nors gripo epidemija sutrukd÷ 
daugeliui dalyvių pasiruošti, tačiau sveikiausi vis d÷lto į konkursą atvyko. Mūsų 
gimnazijos skaut÷ms pirmą kartą po daugelio metų nepavyko suburti ansamblio, tačiau 
dainuojančių vis tiek buvo: solist÷s Jolanta Beniušyt÷, Diana Donauskait÷, duetas 
Diana Donauskait÷ ir Rasa Gliožeryt÷, tercetas Egl÷ ir Milda Šečkut÷s bei Rūta 
Budryt÷. Skaut÷s dainavo po 2 lietuvių liaudies dainas(pagrindinis konkurso tikslas – 
skatinti dainuoti savo krašto dainas) ir vieną laisvai pasirinktą dainą. Komisijos nutarimu 
visos mūsų gimnazijos skaut÷s deleguotos į finalinį konkursą, kuris vyko 2010m. sausio 
23d. Kaune. Šauniai pasirod÷ mūsų gimnazijos skaut÷s: Diana Donauskait÷(1Ga), 
dainavusi dainą „Žvangutis", ir Jolanta Beniušyt÷(8b) su daina „Saulala raudona". Abi 
merginos solistų kategorijoje už÷m÷ II vietas. Duetas Diana Donauskait÷ ir Rasa 
Gliožeryt÷(3Gb) duetų-tercetų kategorijoje dainavo dainą „Močiute, noriu miego" ir 
už÷m÷ II vietą. Labai džiugu, kad pirmą kartą konkurse dalyvaujanti Jolanta buvo taip 
aukštai įvertinta. Visoms trims skaut÷ms atiteko Jūrų skautų prizas – pasiplaukiojimas 
jachta. Merginoms vadovauja skautų  vadov÷ Aušra Kundrotien÷.  
           Viktorija Kazlauskait÷, 8a 
 

D.Donauskait÷(1Ga) ir R.Gliožeryt÷(3Gb) 

Rajono garbę gins mūsų gimnazijos krepšinink÷s 
Pasibaig÷ šių mokslo metų rajono mokyklų jaunių vaikinų bei merginų 
krepšinio varžybos. Mūsų gimnazijos krepšininkai vyko į Kretingoje 
vykusias varžybas. Vaikinai nusileido tik Pabr÷žos gimnazijai ir iškovojo 
II vietą. Mūsų mokyklą atstovavo: Ernestas Bružas, 7c; Mantas 
Vaičekauskis, 1Ga; Mantas Kaminskas, 1Ga; Karolis Piluckis, 1Ga; 
Andrius B÷rontas, 2Ga; Alvydas Rudys, 1Gc; Aurimas Piluckis, 1Gb; 
Jonas Galdikas, 4Ga; Gytis Donauskas, 4Gb; Vytautas Alonderis, 8c; 
Mantas Petkus, 1Gc; Petras Mikūta, 1Gc. Vaikinų mokytoja - Renata 
Bružien÷. 
Merginos taip pat kovojo d÷l prizin÷s vietos su Pabr÷žos ir Pranciškonų 
gimnazijų komandomis. Džiugu, kad  mūsų krepšinink÷s iškovojo I vietą. 
Komandoje žaid÷: Agn÷ Žilinskyt÷, 4Gb; Asta Rapalyt÷, 3Gb; 
Viktorija Bružait÷, 1Gb; Rūta Alšauskyt÷, 4Ga; Sonata Pociūt÷, 4Gb; 
Monika Šiaulyt÷, 4Gb, Kristina Grikp÷dyt÷, 4Gb; Viktorija Rudyt÷, 
4Gb; Sigita Indriuškait÷, 1Ga; Akvil÷ Kazlauskait÷, 1Ga; Greta 

Adakauskait÷, 2Gb; Erika Šapalait÷, 2Gb. Merginos atstovaus rajonui II etapo varžybose. Jų mokytojas  - Antanas Ruokis. 
                                                                                                     Guoda Zaleckyt÷, 1Gc 

Merginų komanda ir jų mokytojas A.Ruokis(dešin÷je) 

Knygų mug÷je 
      Vasario 18 – 21 dienomis Vilniuje vyko Knygų mug÷. Mūsų  gimnazijos mokiniai taip pat suguž÷ję į mokyklinį autobusiuką išvyko į 
sostinę. Mokinius lyd÷jo bibliotekinink÷ Inga Žukauskait÷ ir lietuvių kalbos mokytojos Adel÷ Žeimyt÷ bei Aina Stonkuvien÷. Nuvykę mo-
kiniai dalyvavo diskusijose, susitikimuose, žvalg÷si po knygų lentynas. Čia buvo šilta, jauki atmosfera. Akys raibo nuo daugyb÷s leidyklų, 
stendų, įvairiausių knygų pristatymų, gausyb÷s žmonių. Kūrybin÷je studijoje ,,Tu gali sukurti knygą” parodos lankytojai patys gal÷jo prisilies-
ti prie knygrišyst÷s proceso. Vaikų sal÷je buvo galima kurti ,,Karališkąjį baltąjį s÷km÷s dramblį” - atspausdinti savo svajonę Brailio raštu ir ją 
priklijuoti į Dramblio nugaros krepšį, pamatyti, kaip atrod÷ pirmieji ,,sąsiuviniai” - išskobtos medin÷s lentel÷s, kurių viduryje - vaškas, ir dau-
gybę kitų dalykų. Mus nustebino, kad Knygų mug÷je buvo gaminami net patiekalai pagal autorių receptus. Na, o padav÷jai buvo išties manda-
gūs ir nuoširdūs. Apklaususi mokinius, sužinojau, kad visiems labiausiai patiko diskusija „Kūrybinga visuomen÷ – be knygų?“. Nors šiais 
laikais knygas keičia kompiuteriai, mūsų gimnazijos mokiniai įsigijo kiekvienas vidutiniškai po 2 - 6 knygas, o mokytoja Adel÷ Žeimyt÷ net 
20 knygų! Tad mokiniai grįžo patenkinti ir pilni įspūdžių. Tikiuosi, kad kitais metais mūsų gimnazijos skaitytojų gausa taip pat nesumaž÷s. 

 
Ugn÷ Puotrait÷, 8a  

Laisvalaikis su rakete rankose 
    Turbūt visi pasteb÷jote teniso stalus mūsų mokykloje. Galbūt daugelis ir patys 
esate bandę pažaisti, tiesa? Taigi, stalo tenisas itin paplito tarp įvairaus amžiaus 
berniukų ir mergaičių. Koridoriai kiekvieną pertrauką pilni norinčių pažaisti. Jeigu 
esate susidom÷ję galimybe išmokti stalo teniso subtilybių, plačiau apie šį sportą 
galite sužinoti iš Salantų gimnazijos kūno kultūros mokytojo metodininko 
Romualdo Lekniaus atsakymų. Ar tenisas yra Jūsų paties m÷gstamiausia 
sporto šaka? „Ne stalo tenisas, o futbolas.“ Kod÷l? „Stalo tenisą jau žaidžiu apie 
60 metų. Na, o visų vaikų svajon÷ buvo patekti į Salantų futbolo komandą. Aš joje 
žaidžiu apie 15 metų.“ Kiek metų dirbate su jaunaisiais tenisininkais? „Nuo 
1962 metų, kai prad÷jau dirbti mokykloje. Pirmas mano uždavinys buvo padaryti 
stalus prieinamus mokiniams. Po ilgų vargų buvo pastatyti 4 stalai koridoriuose.“ 
Ar kinta mokinių motyvacija žaisti tenisą?; fizinis pasiruošimas? „Stalo 
tenisas yra individuali sporto šaka. Tod÷l niekas už tave kamuoliuko neatmuš, o 
per 2-3 m÷nesius nepasieksi reikiamo rezultato. Rezultatas ateina „kruvinu“, 
„juodu“ darbu per treniruotes po 5-6 metų. Na, o dar po 8-10 metų ateina geriausi 
rezultatai.“ Kiek mokinių ir iš kokių klasių daugiausia lanko treniruotes? 
„Apie 18-19 mokinių. Daugiausia yra septintokų.“ Kokiomis savyb÷mis turi 
pasižym÷ti tenisininkas? „Reikia tur÷ti valios. Būti pasiruošusiam atremti visus varžovo smūgius. Kad varžovą nugal÷tum, reikia  tur÷ti 
savo žaidimo taktiką, įvairių smūgių, padavimų arsenalą. Malonu, kad tuos, kurie lanko pratybas, jau vien lankymas įpareigoja, drausmina, 
priverčia susiplanuoti savo dienotvarkę. O dienotvark÷ labai svarbu!“ Taigi, tai n÷ra labai lengva. Šis sportas reikalauja daug pastangų. 
Tačiau galima pasiekti puikių rezultatų. Štai mūsų gimnazijos jaunieji stalo tenisininkai dalyvavo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
zonin÷se pirmenyb÷se Mažeikiuose. Salantiškiai Mantas Macius(7c), Aurimas Zub÷(7c), Jonas Valinskis(8c) bei Žilvinas Narvilas
(1Ga),  įveikę kelias komandas, laim÷jo I vietą ir įgijo teisę dalyvauti tarpzonin÷se varžybose, kurios įvyks kovo m÷nesį. Mano manymu, 
nors stalai ir trukdo praeiti koridoriais, tačiau turi daug naudos – vaikai turi galimybę lavinti savo sportiškumą, turiningai pails÷ti per 
pertraukas bei su rakete rankose leisti laisvalaikį.                                                                                                      Viktorija Tuzait÷, 8b 

Mokytojas R.Leknius ir jo mokiniai (iš kair÷s)
Ž.Narvilas, J.Valinskis, A.Zub÷, M.Macius 

Pradinukai taip pat sportuoja! 
Vasario 5d.  vyko pradinių klasių mokinių Sveikatingumo diena. Jos devizas: „Sveikatingumas arba 
gera savijauta – tai optimali gyvenimo kokyb÷“. Renginys prasid÷jo 8 valandą stalų sveikam maistui ir 
arbatai serviravimu. V÷liau aktų sal÷je  mokiniai ir mokytojai  klaus÷si technologijų mokytojos metodi-
nink÷s  Vladislavos Budrien÷s pranešimo apie sveiką mitybą. Salantų   pirmin÷s sveikatos priežiūros 
vyr. slaugytoja Loreta Drungilien÷ vaikučiams papasakojo  apie higieną, kuri labai svarbi, jeigu nenori 
susirgti. Po to, kai vaikučiai grįžo iš aktų sal÷s, 2 ir 3 priestato aukštuose vyko patiekalų ir arbatos pri-
statymas. Jie sulauk÷ pagyrimų ir net receptų prašymų. Neužmiršo pradinukai nueiti ir pavalgyti į val-
gyklą, kurioje taip pat ,,pietavo sveikai”, o kiekvienoje klas÷je vyko maisto degustacija. V÷liau vyko 
linksmi žaidimai-stotel÷s: „Kas vikresnis?“; „Greičiausias l÷ktuvas“; „Nardymas“; „Nunešk toliau“; 
„Išgelb÷k draugą“; „Taiklioji rankel÷“; „Žiogelis“; „Pastumk balioną“.  Negal÷jau atsižiūr÷ti, kaip vai-
kai žaid÷, juok÷si ir nuoširdžiai bendravo. Švent÷s organizatoriai – 3 klas÷s bei jų mokytojos Zita Šve-
rien÷ ir Aldona Zaleckien÷. Smagi švent÷ išties sužav÷jo, nes buvo labai gerai organizuota, mok÷ ben-
drauti ir bendradarbiauti bei turiningai leisti laiką.                                             

                                                                                                                            Valda Budryt÷, 8a 4a kl. mokiniai - sporto ,,fanai” 

   Pradinių klasių mokytojų metodinis renginys 
  Vasario 24 d. į mūsų gimnaziją atvyko apie 50 Kretingos rajono pradinių klasių mokytojų ir vadovų į Metodinę dieną. Pirmokai ir trečio-
kai parod÷ savo geb÷jimus atvirose, žaismingose pamokose. Šiais mokslo metais jie ugdomi pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas. 
Ši programa orientuota į mokinių kompetencijų ugdymą. Pagrindin÷ jų ugdymosi kompetencija – mokymasis mokytis. 1, 3 klasių mokytojos 
Stasia Černauskien÷, Rūta Zorgevičien÷, Zita Šverien÷ bei Aldona Zaleckien÷  2 metus dalyvavo respublikiniame atnaujintų pradinio 
ugdymo programų išbandymo projekte. Naujoves taiko praktikoje ir pasidalino jomis su kolegomis. Bendraudami ir bendradarbiaudami pe-
dagogai ir toliau sieks ugdymo kokyb÷s.                    Valda Budryt÷, Ugn÷ Puotrait÷, 8a


