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Tolimesnis abiturientų kelias

 „Avilio” žurnalistai domėjosi, kur mokosi ir kokias profesijas pasirinko buvę Salantų gimnazijos mo-
kiniai. 
 Daiva Alonderytė šiuo metu Kauno kolegijoje studijuoja akušerės specialybę. „Apie Kauno kolegiją tik 
geriausi atsiliepimai. Su kiek žmonių bendravau anksčiau, visi sakė, kad  tai stipriausia kolegija visoje Lietuvoje, 
todėl, kai gavau pakvietimą nemokamai studijuoti Kauno kolegijoje, net nesuabejojau, “ – teigia studentė. Pasak 
jos, Kauno kolegijoje labai draugiška aplinka: dėstytojai yra tokie pat paprasti kaip ir studentai, o bendrakur-
siai labai linksmi ir šilti žmonės. ,,Mokytis tikrai reikia, kiekvieną savaitę kontrolinis ir ne vienas. Tačiau tikrai 
yra dienų, kai galima atsipūsti. Šią specialybę studijuoti  labai labai norėjau, todėl čia esu laiminga. Manau, 
kad akušerės darbas yra labai reikšmingas, o žmogaus gyvybė – neįkainojama,” – įspūdžiais dalinosi būsima 
akušerė.
 Arūnė Rimdeikaitė pasirinko burnos higienos specialistės kelią. Ji taip pat pasidalino savo įspūdžiais: 
„Studijuoju burnos higieną Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Specialybė labai patinka, būtent jos  ir norėjau 
mokytis. Burnos higiena, mano manymu, perspektyvi specialybė, nes dantys žmogui visą gyvenimą dygsta ir 
krenta, todėl reikia jais rūpintis ir juos prižiūrėti, o burnos higienistas tą ir daro – rūpinasi profesionalia burnos 
higiena, nuvalo dantų akmenis, gydo burnos ligas ir pan”. Arūnė džiaugiasi, jog gera būti studente: nebėra 
tos rutinos, kuri būdavo mokykloje. Ypač džiaugiasi dėl to, kad galima išsimiegoti, kadangi neretai kai kurios 
paskaitos prasideda tik 14 valandą, o kartais iš vis vakare. Apibendrindama Arūnė patikino, jog studentiškas 
gyvenimas – linksmas ir malonus.
 Galbūt susidomėjote šiomis profesijomis? 
Mieli abiturientai, linkiu ir jums pasirinkti patinkančią profesiją.

Rytis Liaučys, 3Ga
Maistas, kurį reikėtų rinktis

 Penktų klasių mokiniai per gamtos ir žmogaus pamokas gilinosi į maisto medžiagų sudėtį, mitybos 
principus, analizavo savo šeimos mitybos įpročius. Pasitelkę šias žinias sukūrė savo mitybos piramides ir jas 
pristatė bendraamžiams. 
 Sveikai mitybai labai svarbu pasirinkti tinkamą maistą, nes su maistu  žmogus gauna visas jam reika-
lingas medžiagas ir energijos. Manau, jog šios pamokos penktokams padės suprasti maisto reikšmę ir padės 
tinkamai jį pasirinkti.
Akimirkos iš pamokos

 R.Bumblienė, biologijos mokytoja
                                         

Gimnazistė Neda –aukso medalio laimėtoja!

 Mūsų gimnazijoje yra  daug puikių, šaunių, gabių mokinių. Tikrai turime kuo didžiuotis. Viena iš 
tokių mokinių  – Neda Varpukauskaitė. Neda mokosi 1Ga klasėje, taip pat lanko Salantų meno mokyklą, 
kitaip sakant, užsiima daile, dalyvauja įvairiuose konkursuose ir – svarbiausia – laimi!
Neda mielai sutiko su manimi pasikalbėti apie savo hobi, laimėjimus.  
Simona:  Kelių metų pradėjai domėtis piešimu? 
Neda:  Iš tikrųjų domėjausi  jau nuo pat pirmos klasės, bet dalyvauti konkursuose pradėjau gal 3 klasėje. Net 
pati nepamenu. (Juokiasi)
S. Bet noras piešti,  manau,  vis tiek atsiradęs nuo pat vaikystės? Ar ne? Ar nepraleisdavai viso laiko su 
pieštukai rankose?
N.Taip, tas tiesa. Dar ir dabar turiu šūsnis piešinių iš savo vaikystės. 
S. Dalyvauti konkursuose pasiūlymai atsirado pagrindinėje mokykloje ar meno mokykloje?
N. Jau Kūlupėnuose, nes meno mokyklą lankau dar tik trečius metus. 
S. Kelerių metų pradėjai lankyti meno mokyklą? Kur?
N. Pradėjau lankyti būdama dvylikos metų, Salantuose. 
S. Kokius didžiausius laimėjimus esi pasiekusi?
N. Va čia tai klausimas. (Juokiasi)  Iš tikrųjų labai daug tų laimėjimų. 
S. O kokie įsimintiniausi, svariausi?
N. Riaubos premijos laimėjimas Lietuvoje, World Children‘s Picture“ laimėtas aukso medalis Japonijoje ir  „I 
Live By The Sea“ iškovotas sidabro medalis Latvijoje. 
S. Kokios piešimo temos pačios patraukliausios?
N. Mhm... Tikriausiai, kad kraštovaizdis ir augalai, nors dažnai piešiu konkursų temomis,  kurios dažniausiai 
būna laisvos. 
S. Kokiu būdu labiausiai patinka piešti?
N. Manau, kad grafika ir tapyba,  nors pačiai prie širdies dabar yra tapyba. 
S. Ar daug laiko atima piešimas?
N. Kiti sakytų, kad daug, bet man tai yra kaip būdas atsipalaiduoti. Dažniausiai per dieną piešiu 3-4 valandas. 
S. Ar žadi (norėtum) sieti savo gyvenimą su daile?
N. Nemanau, tai tikriausiai liks tik kaip hobis. 
S. Turi dar kitą hobi be dailės? 
N. Jei lieka laiko, mėgstu daryti rankdarbius. (Šypsosi)
S.  Ačiū už atsakymus. Sėkmės. 

                                            Nedą kalbino Simona Domarkaitė, 1G klasė
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Mieli skaitytojai,

„Avilio“ žurnalistai tikisi malonaus bendradarbiavimo, tad, jei turite įdomių temų ar pasiūlymų, neškite 
„Avilio“ žurnalistams. Būsime dėkingi.



Devintokai jau tikri gimnazistai!
  

 Niekam ne paslaptis, kad rudens atostogų, o – tiksliau – paskutinės dienos prieš jas labiausiai laukia 
pirmokai ir antrokai gimnazistai. Būtent šią dieną kasmet vyksta gimnazistų krikštynos. 
  Mes, dešimtokai, krikštynoms pradėjome ruoštis gan anksti. Buvo tikrai nelengva. Bet visgi sunkiau-
sia buvo pradėti – sugalvoti temą, veiklą per  pertraukas. Šiais metasi vyko  „Gimnazistų teismas“. Žinoma, 
pirmokai atliko nusikaltėlių vaidmenį. Pertraukos praėjo linksmai – ,,nusikaltėliams“ ne tik liepėme dirbti 
sunkius darbus, pamaitinome,  ,,pakankinome“, bet ir visą dieną persekiojome ,,kvepindami“ juos savadarbiu 
česnako ir svogūno mišiniu. 
   Po pamokų mūsų kaltinamųjų laukė teismas. Kiekviena grupuotė (jas sudarė pirmokai) gavo skirtingas 
užduotis, kurias įvykdę buvo išteisinti ir tapo tikrais gimnazistais. Pabaigoje pirmokai prisiekė, kad gerbs savo 
krikštatėvius, kiekvieną rytą su džiaugsmu eis į mokyklą ir t.t., kol paskutinis skambutis išskirs. Atsidėkodami 
pirmokai įteikė ir mums savo nematerialias dovanas, sulaukėme ir nuotaikingo jų auklėtojų atsako. 
 Po krikštynų pakalbinome vieną iš gimnazisčių. 
„Pagaliau mes oficialūs gimnazistai! Krikštynų laukėme visi. Bijojome eiti ryte į mokyklą, nes jau žinojome, kad 
būsime ,,užpulti’’ antrokų gimnazistų. Labai nustebino puikios antrokų aprangos. Buvo linksma ir juokinga, kai 
visi ,,kvepėjome“ svogūnais. Kiekvienos pamokos pabaigos laukėme su nekantrumu, nes vis norėjome pažiūrėti, 
ką mums paruošė krikštatėviai. Visos užduotys buvo labai originalios ir linksmos. Bandėme pasprukti, bet 
dešimtokai mus pergudraudavo ir sučiupdavo bei už tai liepdavo atlikti bausmę. Pats teismas labai nustebino. 
Mes taip pat stengėmės juos nustebinti savo prisistatymu ir nematerialia dovana jiems. Manau,  mums pavy-
ko! Krikštynos visiems mums paliko didžiulį įspūdį,“– savo nuomone apie krikštynas pasidalino 1Gb klasės 
mokinė Giedrė Pilelytė. 

 Taigi  mes, dešimtokai, džiaugiamės, kad krikštynos pateisino devintokų lūkesčius. Nuoširdžiai tikimės, 
kad krikštynų tradicija niekada neišnyks.  Devintokai puikias krikštynas surengs jaunesniems, na, ir žinoma, 
laikysis duotos priesaikos! 

                                                        E. Jackevičiūtė, 2Ga, G. Pilelytė, 1Gb

Svečiuose Estijos Riigikogu ir ne tik...

 Ruduo – tai metas, kai laikas kibti į mokslus, pamiršti atostogas ir įsilieti į įprastą gyvenimo rutiną. 
Atrodo, atostogos ir kelionės  bent kuriam laikui turėtų būti pamirštos. Visgi man kartu su lietuvių kalbos 
mokytoja A. Žeimyte  šiemet nusišypsojo laimė  nuvykti  į Estijos sostinę Taliną, kur  lapkričio 23–24 d. vyko 
į  33-oji  Baltijos Asamblėjos sesija. Dalyvauti joje buvau pakviesta, kai laimėjau rašinio konkursą  „Ką man 
reiškia Baltijos kelias?” Ši kelionė padėjo atitrūkti nuo kasdienybės ir pasidžiaugi tarsi papildomomis rudens 
atostogėlėmis.
 Kelionė prasidėjo kiek neįprastai, nes atsitiko taip, kad iki Kauno teko važiuoti sugedusiu auto-
busu. Visgi tai nesugadino nuotaikos ir sėkmingai pasiekėme Vilnių, iš kur ankstyvą kitos dienos rytą 
išdundėjome į Taliną. Važiavome Baltijos kelio  maršrutu Vilnius – Talinas.  Ir, nors kelionė truko apie 9 
val.,nenuobodžiavome, nes galėjome stebėti ir Lietuvos, ir Latvijos, ir Estijos vaizdus. 
 Taline vakare  buvome pakviesti į Baltijos asamblėjos medalių teikimo ceremoniją. Joje apdovanojami 
Baltijos   šalims nusipelnę mokslo, meno žmonės. Gėrėjomės Talino koncertų salės iškilmingumu, gražia 
švente, galimybe pamatyti įdomius žmones. 
 Antrą dieną mūsų laukė kelionė į Estijos parlamentą, dar vadinamą Riigikogu, kuriame buvo apdo-
vanoti rašinių konkurso „Ką man reiškia Baltijos kelias?” nugalėtojai.  Po apdovanojimų parlamente likome 
33-ojoje Baltijos asamblėjos sesijoje, kurioje Baltijos šalių parlamentarai diskutavo visoms šalims aktuali-
omis temomis.  Smagu, kad trijų Baltijos šalių politikai ieško bendrų, visoms šalims naudingų sprendimų. 
Džiaugiuosi, kad konkurso organizatoriai sudarė galimybę  mums, jauniems žmonėms, susipažinti su Baltijos 
Asamblėja ir jos darbu.
 Po pietų išvykome į Talino senamiestį, kur visą laiką mus lydėjo gidė.  Buvo šaltoka, tad geroji 
mūsų gidė nuvedė mus pasišildyti į jaukią arbatinę. Prie židinio vaišinomės arbata ir dalijomės įspūdžiais. 
Ekskursiją baigėme vieninteliame Baltijos šalyje laivų muziejuje, kur galėjome apžiūrėti net povandeninį 
laivą. Vakare estai, kaip tikri ir rūpestingi šeimininkai, pavaišino mus vakariene ir išlydėjo namo.
 Išvykome namų link veždami visiems daug  geros nuotaikos ir puikių įspūdžių... 

                                                                                          

Estijos parlamente

V. Vaičekauskytė, 4Gb klasė

Edukacinė popietė

 Lapkričio 11 dieną 5a klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje popietėje „Paskutinė rudens kompozicija“, 
kuri vyko  Žemaitės memorialiniame muziejuje. 
  Popietės metu muziejaus darbuotojos mokė mokinius kurti  langų papuošimus iš džiovintų spalvotų 
medžių, krūmų lapų, gėlių žiedų ir žolelių. Dalį gražių darbelių penktokai padovanojo muziejui, kitais papuoš 
savo klasės ir namų langus.
 Muziejaus darbuotojos Aušra ir Laima visus vaišino arbata, žemaitišku sūriu ir sausainiais.
Akimirkos iš popietės

R.Bumblienė, 5a klasės vadovė, biologijos mokytoja


