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Su Jumis, mieli skaitytojai, vėl sveikinasi atsinaujinęs gimnazijos laikraštis ,,Avilys“!

Mes visada jaučiame, kad netoliesi esi Tu, Mokytojau. Žinome, kad Tu tarsi geroji dvasia pasitiksi mus abejojančius, suklydusius ar 
besidžiaugiančius. Visada žinome, kad ištiesi savo ranką ir mes kopsime į aukščiausio kalno viršūnę, parodysi mums saulę, papasakosi apie 
žvaigždes, pakviesi prisėsti ant debesies krašto... Tokį pažįstame savo mokyklos mokytoją–jei ką darantį, tai iš visos širdies, su didžiausiu atsida-
vimu. 

Tad, mieli Mokytojai, su Mokytojų diena! Ačiū jums už viską!

Žurnalistų būrelio nariai

Vasaros įspūdžiai

Vasara – pramogų, nuotykių ir kelionių metas. Kol ruduo ką tik prasidėjo, vis norisi prisiminti šiltas vasaros dienas. 
Labai mėgstu keliauti. Tad ši vasara ne išimtis - apsilankiau keliose šalyse, bet ilgiausiai laiko praleidau ir gražiausius prisiminimus 

parsivežiau iš saulėtojo Egipto. 
Apsistojome Hurgadoje, nuostabiame „Ali Baba“ viešbutyje, kuris pagirtinas dėl ypač pietietiškos teritorijos bei vieno tvarkingiausių 

paplūdimių. Viešbutyje apsistojome net keturiolikai dienų, taigi spėjome susipažinti ne tik su viešbučiu, Hurgados miestu, bet ir personalu. 
Deja, viešbutis iš esmės neatskleidžia egiptietiško būdo, kultūros, papročių, todėl vykome ir į dvi ekskursijas. Koks gi apsilankymas Egipte be 
didingųjų Gizos piramidžių? Nuo viešbučio teritorijos vykome net kiek daugiau nei 400 kilometrų, kad savo akimis išvystume šį senovės Egipto 
palikimą Kaire. Tiesa, mūsų 30 žmonių ekskursijos grupei iš viso pasaulio piramidės nepasirodė tokios didingos, kokios atrodo filmuose bei 
nuotraukose, bet pamatyti jas tikrai verta! Užsukome pasižiūrėti ir  į populiarų Egipto simbolį – Sfinksą. Laikas šalia šių objektų tikrai neprailgo. 
Visgi gražiausia ir įdomiausia šios ekskursijos dalis – Nacionalinis Egipto muziejus. Deja, fotografuoti jame griežtai draudžiama, tad pamatytos 
mumijos, skulptūros ir sarkofagai įamžinti tik mūsų atmintyje. Į viešbutį grįžome gerokai po vidurnakčio lydimi filmo ,,Mumija“, kuris jau virto 
legenda. Pavargę, išalkę, bet dėl patirtų įspūdžių labai laimingi.

Po poros dienų vykome į dar vieną nuostabų Egipto miestą – Liuksorą. Miestas  kaip ir Kairas paliko neišdildomą įspūdį. Apsilankėme 
didžiausiose Egipto šventyklose, kaip, pavyzdžiui, Karnako ir Habu. Gidas ne tik papasakojo šventyklų istoriją, bet ir perteikė mums senovės 
Egipto dvasią, puikiai apibūdino senovės Egipto paprastų žmonių ir faraonų kasdienybę. Šioje ekskursijoje daug vaikščiojome, kentėme beveik 
penkiasdešimties  laipsnių karštį, bet grįžę dar kelias dienas nesustodami kalbėjome apie kelionę. 

Likęs vizitas Hurgadoje praėjo kaip viena diena – netrūko pramogų, linksmybių, gerų emocijų bei, žinoma, skanaus tradicinio ir įvairių 
kitų tautų maisto. Viskas buvo nuostabu. Taigi, jeigu kada nors nuvyksite į Egiptą ir norėsite ne tik pasiskrudinti prieš kaitinančią saulutę 
paplūdimyje, nuvykite į šias ir kitas siūlomas ekskursijas. Tikrai nepasigailėsite ir nepamiršite jų dar ilgai!

 Ema Jackevičiūtė, 2Gb

Išvyka į žydų kapines Salantuose

Rugsėjo 23-ioji – Žydų genocido diena. Šią dieną mes, 7a klasės mokiniai, paminėjome netradiciškai. Per tikybos pamoką su istorijos 
mokytoja K. Sungailaite – Mockuviene ir tikybos mokytoja N. Kvedariene vykome į  žydų kapines. Mokytojos papasakojo apie žydų populiaciją 
Salantuose, kaip buvo išnaikinti žydai, kaip kai kurie išsigelbėjo. Sužinojome, kad vien Salantuose mirė 405 žydai ir jų kapų vis dar atvažiuoja 
aplankyti artimieji. Taigi šią pamoką ne tik prisiminėme skaudžią žydų istoriją, apie juos pagilinome žinias, bet ir turiningai  bei linksmai pralei-
dome laiką. 

                      Linas Drąsutis, 7a klasė

Mindaugo Jonušo knygos pristatymas

Rugsėjo 16 dieną mūsų miestelyje  apsilankė  Mindaugas Jonušas, kitaip žinomas pseudonimu Minedas.  Minedas  Salantų gyventojams 
pristatė savo pirmąją biografinę knygą ,,Pasaulis Minedo akimis“. Ši knyga, kaip jis pats sako, yra visiškai  ,,nuoga“.  Joje kalbama apie muzikinį 
pasaulį, patyčias, su kuriomis ir pats buvo susidūręs,  nepakantumą vienas kitam, įžeidinėjimus internetinėje erdvėje. Susirinkę svečiai turėjo 
galimybę išgirsti keletą ištraukų iš knygos, susidaryti nuomonę apie ją. Minedas atliko  ir keletą savo muzikinių kūrinių. Po renginio turėjau 
galimybę ir su juo pačiu asmeniškai pakalbėti.  Paklausus, kaip gimė idėja parašyti knygą, jis atsakė, kad ši mintis jam kilo tikrai netikėtai, prie 
kavos puodelio. Jis planuoja rašyti pirmosios knygos ,,Pasaulis Minedo akimis“ tęsinį. Savo knygą jis rekomenduoja paskaityti visiems,  nes 
kiekvienas joje tikrai ras bent dalelytę savęs. Mindaugas mūsų mokyklos moksleiviams palinkėjo išlikti žiburiais, kurie būtų sektini pavyzdžiai 
kitiems, gyvenime tikėti savimi ir nepamiršti svajoti. 

Indrė Reikaitė, 3Ga klasė 
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Redagavo mokytoja A.Stonkuvienė

Mieli skaitytojai,

„Avilys“ tikisi malonaus bendradarbiavimo. Jei turite įdomių temų, pasiūlymų, neškite „Avilio“ 
žurnalistams. Būsime labai dėkingi.



Mokinių saugumą užtikrino Jaunieji policijos rėmėjai

Pirmas dvi rugsėjo savaites Kretingos rajono policijos komisariato jaunieji policijos rėmėjai budėjo prie pėsčiųjų perėjos, esančios netoli 
mokyklos. Budėjimo metu buvo stengiamasi užtikrinti moksleivių saugų kelią į mokyklą. Esame patenkinti moksleivių saugaus eismo žiniomis 
ir gebėjimu saugiai pereiti kelią. Pasidžiaugti galime ir vairuotojų sąžiningumu, ir sąmoningumu. Tačiau, nors ir kaip būtų  gaila, iš pėsčiųjų 
teko sulaukti ir nusiskundimų, jog prie perėjos, nebudint policijos pareigūnams ar policijos rėmėjams, dažnas vairuotojas nesilaiko Kelių eismo 
taisyklių ir prieš perėją net nesulėtina greičio. Stengsimės į šią problemą atkreipti policijos pareigūnų dėmesį ir tikimės, jog bendradarbiaujant su 
policija pavyks sudrausminti tokius vairuotojus ir užtikrinti saugų eismą.

    Rytis Liaučys,
    Kretingos r. Jaunujų policijos rėmėjų
    vyresnysis rėmėjas

Projekto ,,Gėrio link“ prizas

Jau tradicija tapo, kad mokslo metų paskutinį mėnesį yra skelbiamas projekto ,,Gėrio link“ konkursas ,,Mes kartu-jėga“. Na, o prizas - pačios 
klasės pasirinkta kelionė.

2013-2014 m. m. gegužės mėnesį skelbtą konkursą už mažai praleistas pamokas be pateisinamos priežasties, aktyvią veiklą kūno kultūros 
pamokose, nedidelį skaičių pastabų elektroniniame dienyne, gerus ugdymosi rezultatus  laimėjome mes, 2Gb klasės mokiniai. Kadangi buvo 
leista patiems išsirinkti kelionės maršrutą, mes pasirinkome Trakus. Išvykome penktadienį, 8 valandą ryte. Pirmiausia užsukome į IX-ąjį fortą 
Kaune. Buvo labai įdomu ir net baugu pasivaikščioti po muziejų, paskaityti ištraukas iš tremtinių laiškų, pamatyti jų rankdarbių, asmeninių 
daiktų.  Pamatėme net Romo Kalantos gitarą, švarką ir kitus daiktus, rastus jo mirties vietoje. Antroji apsilankymo forte dalis – rūsys. Kartu su 
gidu (beje, gidu buvo buvęs mūsų mokyklos mokinys K. Sabutis) ir įdomiais jo pasakojimais apie šią vietą, pasivaikščiojome tuneliais, kuriais 
pavyko pabėgti šešiasdešimt keturiems kaliniams. Šis pasivaikščiojimas mums visiems labai patiko ir tikrai išliks atmintyje ilgam. 

Kita mūsų stotelė – Trakai. Aplankėme garsiąją Trakų pilį: vaikščiojome menėmis, kuriomis senovėje vaikščiojo Lietuvos valdovai, 
klausėmės gidės pasakojimų apie įvairius Lietuvos istorijos laikotarpius. Koks gi apsilankymas Trakuose be tradicinio karaimų patiekalo – 
kibinų? Užsukome ir į jaukią kibininę. Dauguma ragavome kibinų pirmą kartą – nenusivylėme. Pasistiprinę  pasukome Kernavės link – prie  
Kernavės piliakalnių. Kai kurie net užlipome į aukščiausią piliakalnį – buvo gana sunku, pavargome, bet buvo verta – nuo piliakalnio atsivėrė 
nuostabus kraštovaizdis. Na, kad ir kaip būtų liūdna, bet viskas turi pabaigą – po apsilankymo piliakalniuose gerai nusiteikę vykome namo. 
Kelione likome patenkinti, tad stengsimės laimėti konkursą ir kitąmet!

Ema Jackevičiūtė, 2Gb klasė

Paminėjome Europos kalbų dieną

Rugsėjo 26-oji Europos kalbų diena, Europos Sąjungoje švenčiama nuo  2001 metų. Pagrindiniai šventės tikslai -  skatinti, stiprinti ir 
išsaugoti turtingą Europos kultūrinę įvairovę bei kalbų mokymąsi mokyklose ir už jos ribų. 

Šią dieną Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos 
kalboms.

Mūsų gimnazija taip pat neatsilieka nuo kitų ir rugsėjo 26 d., po 4 pamokų, pirmame aukšte rusų kalbos mokytojų iniciatyva visi buvo sukvi-
esti į šios dienos paminėjimą – buvo pristatomos  mokykloje dėstomos kalbos ir jų šalys. Lietuvą ir jos kalbą pristatė šeštokai ir savanoriai iš 
publikos, pademonstravę, kaip puikiai sugeba pasakyti greitakalbes. Kiekvienas tarpusavyje rungėsi, kas taisyklingiau, greičiau ir aiškiau ištars 
jam skirtą greitakalbę. Šauniausi buvo apdovanoti mokytojos I. Jasienės prizais. Geriausiai anglų kalbą mokantys ketvirtokai kartu su mokytoja  
A.Juškiene padainavo linksmą anglišką  dainelę. Savo linksmumu ir plačiomis šypsenomis jie įtraukė dainuoti ir mus - žiūrovus. O rusų kalbą 
pristatę mokiniai net parodė mini spektakliuką. Jie suvaidino žinomą pasaką „Ropė“. Buvo išties smagu stebėti!  Nuo žemesniųjų klasių mokinių 
neatsiliko ir gimnazistės, 1G klasės mokinės, pasakojusios apie savo atostogas rusiškai. Šventėje apsilankę ,,svetimšaliai“ ir turbūt vieni iš 
svarbiausių šventės dalyvių  buvo vedėjai Rytis ir Vida, kurie stebėjo mokinių prisistatymus ir sėmėsi naujų žinių apie Europos kalbas. O patys 
patys svarbiausi buvo visi dalyviai, šią pertrauką susirinkę pirmame aukšte ir stebėję viską iš arti. Manau, nė vienas neliko nepatenkintas. Buvo 
išties linksma. 

Simona Domarkaitė, 1G klasės mokinė

Gimnazijos švarkai – privalomi!

Mokykloje jau kuris laikas sklando gandai, jog gimnazistus, kurie atsisako nešioti gimnazistų švarkus, ketinama bausti piniginėmis baudo-
mis. ,,Avilio“ žurnalistai nusprendė patikrinti šių gandų patikimumą.

Pasirodo, jog tokių gandų priežastis - mokyklos Darbo tvarkos taisyklių atnaujinimas. Į minėtas taisykles įvestas naujas punktas, reikalaujan-
tis, jog gimnazistas privalo nešioti gimnazisto švarką. Tačiau gandas, jog to administracija sieks baudomis, nepagrįstas. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Vilma Gedvilienė teigia, jog mokyklos vadovai tikisi, kad įgyvendinti minėtą Darbo tvarkos taisyklių punktą pavyks tarpusavio supra-
timu ir mokinių sąmoningumu. Pavaduotojos nuomone, gimnazisto švarkas yra simbolis, įrodantis, jog tu - jau gimnazistas, tad jį nešioti - garbė.

Tačiau tai nereiškia, jog už piktybinį vengimą nešioti gimnazisto švarką negresia jokie nemalonumai. Darbo tvarkos taisyklės numato nuo-
baudas už jų nesilaikymą. Nuobauda už švarko nenešiojimą gali apsiriboti auklėtojo įspėjimu. Tačiau, jei į auklėtojo įspėjimą bus nereaguojama, 
gali grėsti griežtas direktoriaus papeikimas. Tačiau pirmiausia mokinių sąmoningumą bus stengiamasi skatinti pastabomis.

                        
Rytis Liaučys, 3Ga

Projektas „Mes rūšiuojam“

Salantų gimnazijoje vykdoma gamtosauginė veikla, kurios 
vienas iš tikslų - ekologinis mokinių ugdymas.

Grupė Salantų gimnazijos 5-6 klasių mokinių rugsėjo mėn. 
19 dieną lankėsi Telšių regiono nepavojingų atliekų tvarkymo 
sąvartyne Jėrubaičių kaime. Ten mokiniams įspūdį padarė 
sąvartyno „piliakalnis“ , kuris  žmonių iš atliekų pradėtas pilti 
2001 metais. Kai užkopėme į šį kalną, pamatėme, kaip traktoriai 
mindžioja ką tik mašinomis atvežtas ir išverstas šiukšles. Šios 
įmonės darbuotoja Daiva Eirošienė mokiniams papasakojo apie 
didžiąsias problemas, kurias kelia pernelyg didelis šiuolaikinių 
žmonių vartojimas. Šiame regione į sąvartyną daugiausia patenka 
plastiko, kuriam žemėje suirti prireikia labai daug laiko. Naujo 
sąvartyno įrengimas labai brangiai kainuoja, nes reikia tinkamai 
pasiruošti, sutvarkyti ne tik šiukšles, bet ir nuo jų nutekėjusį 
vandenį, kuris patekęs į aplinką gali sukelti dideles ekologines 

problemas. 
Tad kviečiu visus suprasti atliekų rūšiavimo naudą ir visada teisingai rūšiuoti  buitines atliekas.

                   Biologijos mokytoja Rasa Bumblienė


