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    Jie tarsi saulės spindulėliai... 
    Kiek kantrybės ir kiek žmogiškumo reikia 
šiam darbui... Žavi šių žmonių gebėjimas nuo-
širdžiai bendrauti, bendradarbiauti...  Ir visa tai 
dėl mūsų, jaunų, ir kartais, galbūt, neatsakin-
gų...  Kad turėtume  užtikrintą ateitį.  
    Jie tarsi saulės spindulėliai prieš aušrą, spin-
dulėliai, kurie atveria galimybes viskam, į ką 
kreipiame akis, ir, galbūt, ko siekiame. Kurie 
ilgai išlieka mumyse, jei mokame juos gerbti. 
Jie nenukrinta kaip pageltę klevo lapai. Ir jie 
nenukrinta pakandus pirmajai rudens šalnai. Jie 
išlieka. Išlieka kaip Dideli žmonės.                                                        
Labai Jums ačiū! Su Mokytojų diena!      

    
                            Salomėja Lubytė, 1Gb 

 
      
     Prieš Mokytojų dieną 1-4 gimnazijos klasių mokiniams pateikėme klausimų apie mūsų mokytojus. 4-okai gimnazistai 
teigia, kad  gimnazijos  mokytojai yra profesionalūs, nuoširdūs ir draugiški, labai noriai padeda mokiniams, išsamiai išaiški-
na pamokas. Mokiniai mano, jog daugumai mokytojų  svarbus kiekvienas mokinys. Abiturientai savo mokytojams linki su-
sikaupimo, kantrybės, stiprybės, ištvermės, geros nuotaikos ir kaskart siekti tobulumo. Na, o iš mokytojų  tikisi sąžiningu-
mo, tarpusavio supratimo, pagalbos ruošiantis egzaminams bei prašo neužduoti daug namų darbų, ypač  iš tų dalykų, kurių 
egzamino jie nepasirinko.  
     3G  klasių mokiniai teigia, jog Salantų gimnazijos mokytojai atsidavę savo darbui ir savo mokiniams, nors dažnai būna 
griežti, bet beveik visada – teisingi. Mokiniai ypač vertina lietuvių kalbos,  matematikos, istorijos, anglų kalbos, biologijos, 
fizikos, chemijos (daugiausiai gimnazistų renkasi šių dalykų egzaminus) mokytojų triūsą, gebėjimą  įdomiai vesti pamokas. 
Mokytojams 3-okai gimnazistai  linki „apsišarvuoti“ kantrybe, sveikatos, sąžiningumo, supratingumo bei įžvelgti stebuklus 
paprastuose dalykuose!    
       2G klasių mokiniai sako, kad šiemet mokytojai užduoda žymiai daugiau namų darbų, negu anksčiau, bet mokiniai su-
pranta, kad jiems tai naudinga, vertina mūsų mokytojų nuoširdumą, pagalbą. 1G klasių mokiniai džiaugiasi, kad jiems dar 
nereikia galvoti apie egzaminus, tad ir mokytojai jų taip “nespaudžią”. Mokiniai prašo mokytojų kuo objektyvesnio žinių ir 
gebėjimų  vertinimo.                                                                                      Dovilė Zubytė, Auksė Drungilaitė, 3Ga 

KUR  MOKOSI 65 LAIDOS ABITURIE,TAI 
Baigę vidurinę mokyklą abiturientai pasirenka savo kelią: vieni kur nors stoja, kiti važiuoja į užsienį arba tiesiog įsidarbi-

na. Prieš keletą metų dauguma būsimųjų studentų rinkosi bet kokią specialybę, vien dėl to, kad įgytų ją, o ne tam, kad siektų 
savo gyvenimo tikslo.  

Buvę mūsų gimnazijos abiturientai, o dabar jau ir pirmakursiai studentai, jau nuo 2G klasės žinojo, kur stos ir mokėsi 
būtent tų dalykų, kurių jiems išties reikėjo. Buvę abiturientai išvyko į Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių miestus. Įdo-
miausios pasirinktos specialybės: biochemija, fizika ir elektronika, genetika bei finansų ir draudimo matematika. Daugiausia 
mokinių stojo į Klaipėdos valstybinę kolegiją (netgi 10 mokinių), antras pagal stojančiųjų skaičių buvo Klaipėdos univer-
sitetas (9 mokiniai), po to sekė Vilniaus universitetas (8 mokiniai), 4 mūsų buvę mokiniai įstojo į Kauno kolegiją, po 3 
mokinius įstojo į Mykolo Romerio universitetą ir į Kauno technologijų universitetą. Po vieną ar du buvusius mokinius 
yra išsibarstę po: Klaipėdos socialinių mokslų kolegiją, LŽŪU (Lietuvos žemės ūkio universitetas), Vilniaus technikos ir 
dizaino kolegiją, VU (Vilniaus pedagoginis universitetas) ir į daugelį kitų mokyklų.  

Gatvėje ar kur kitur sutikti pirmakursiai pasakojo, jog už paraiškų priėmimą mokėjo 120 litų, rinkosi daugiausiai nemo-
kamas studijas. Taip pat pridūrė, jog ir „studentauti“ jiems patinka ne ką mažiau. Žinoma, jie nepamiršta tų ilgų dvylikos 
metų praleistų gimnazijoje. Džiaugiamės, kad 65-oji abiturientų laida  gerai išlaikė egzaminus ir kad beveik visi įstojo į tas 
mokyklas, kuriose įsigys savo norimas specialybes.                                                                        Simona Petrauskaitė, 4Gb  

Mieli mokytojai, 
    

Šiandieną norim  
Palink÷ti Jums 
Stipryb÷s, džiaugsmo  
Ir kantrumo. 
Te spindi akys,  
Juokiasi širdis, 
Te Jūsų dienos  
Būna pilnos 
Prasmingumo... 
 

4G klasių mokiniai 

RE,GI,IAI, SKIRTI TURIZMO DIE,AI 
Norisi ir vėl atostogų, bet jos dar toli, tad stebime draugų, pažįs-
tamų nuotraukas, klausome pasakojimų, kelionių įspūdžių. 
Rugsėjo 24 d. mokyklos skaitykloje vyko susitikimas su mini zo-
ologijos sodo savininku Mindaugu Ivanausku. Susitikimą organi-
zavo skaityklos vedėja Inga Žukauskaitė ir geografijos mokytoja 
metodininkė  Kleopa Janušauskienė. Mindaugas kiekvieną va-
sarą keliauja į kalnus. Pernai jis kopė į  Tian Šanio kalnus, šiemet 
pabuvojo Altajuje ir įkopė į aukščiausią Altajaus kalnyno tašką – 
Beluchos kalną(4506m.). 14-ta alpinisto kelionė nebuvo lengva, 
truko 21 parą, kainavo apie 3000 Lt. M.Ivanauskas pasidžiaugė, 
kad šį kartą juos lepino geras oras (buvo rugpjūčio mėnuo), 
džiugino 27 žmonių draugiškumas, savitarpio pagalba. Kelionės į 
kalnus dažnai romantizuojamos, kalnais "susergama". Kai pama-

čiau  M.Ivanausko nuotraukas, pati užsimaniau į kalnus. O 
kam? Ogi tam, kad galėčiau pamatyti didingą gamtos grožį. 
Man kalnai visada patiko ir tebepatinka. Nors ir žiūriu tik į 

nuotraukas, bet svajoju kopti į kalnus ir pati. 
     Rugsėjo 25d. geografijos mokytoja metodininkė  Kleopa Janušauskienė mokiniams organizavo dviračių žygį. Keliauta kalbi-
ninko A.Salio tėviškėn, aplankytas jo tėvų kapas, pabuvota ant Imbarės piliakalnio. Žygyje dalyvavo šie mokiniai: Simonas Ruo-
kis(6b), Eglė Lukoševičiūtė(6b), Eglė Stonytė(6b), Ema Jackevičiūtė(6b), Irmantas Gliožeris(6b), Sigitas Daunora(7a), As-
tijus Stonkus(7a). Mokytoja labai džiaugiasi jaunųjų turistų aktyvumu. 

                                      Veronika Mažeikaitė, 4Ga 

,AUJOVĖ MOKYKLOJE - ELEKTRO,I,IS DIE,Y,AS  
        Jau nuo praėjusių metų žinome apie elektroninį dienyną,  kurį visi išbandėme. Šiais metais ši programa visiškai įsigalėjo. 
Naujieji dienynai yra orientuoti į mokinių pasiekimus. Tai tam tikra prasme atspindi atnaujintų ugdymo programų turinį, kuriame 
didesnis dėmesys skiriamas mokinio kompetencijos ugdymui, individualizavimui, ugdymo turinio integracijai, naujiems mokymo 
būdams, mokinio pasiekimams ir pažangai. Norėdami sužinoti mokytojų bei mokinių nuomones apie šią naujovę, apklausėme ke-
letą mokytojų, 1G bei 4G klasių mokinių ir sužinojome, jog niekas neturi rimtų nusiskundimų. Vienintelė problema, jog ne visada 
įmanoma prisijungti prie dienyno, tačiau tai menka problemėlė palyginus su privalumais. Mokytojai džiaugiasi, jog palengvėjo 
darbas, nebereikia per kiekvieną pertrauką ieškoti vis kito dienyno (viskas yra internete), lengviau sužinomas mokinių lankomu-
mas ir kita. Mokiniai džiaugiasi, kad bet kuriuo metu gali prisijungti, pasižiūrėti pažymius bei namų darbus, tačiau nesupranta, 
kam dar reikia vargti su pasiekimų knygelėmis. Štai ką jie sako: "kam reikalingos pasiekimų knygelės, jei viskas gerai veikia, kam 
jas bereikalingai pirkti ir nešiotis?". Tačiau ar mes pagalvojame apie kitus? Juk, kai nebelieka  pasiekimų knygučių, tėvams yra 
žymiai sunkiau. Juk kai kurie net neturi kompiuterio, o kiti nemoka juo naudotis arba kelias dienas negali prie jo prisijungti. Yra ir  
tokių, kurie norėtų, jog sugrįžtų popierinis dienynas. Bet dauguma mokinių yra patenkinti elektroniniais dienynais. Todėl manome, 
kad jie išliks ilgam. Nes, mūsų nuomone, elektroninis dienynas - tikras malonumas. Juo patogu naudotis, ir jis labai praktiškas. O 
tėvus naudotis juo galima išmokyti. Kai pabaigėme apklausą, visiškai įsitikinome internetinio dienyno,  kuris jau naudojamas ša-
lies mokyklose, nauda.                                                                                         
                                                                                                                                    Asta Gurauskaitė, 4Gb; Valda Budrytė, 1Ga 
      

Mindaugas Ivanauskas ir susitikimo skaitykloje dalyviai 

Vasara 
Tą vienintelę vasarą, 
Kai žaliavo pievos, medžių lapai, 
Gyvenau aš vien mintim, 
Kad ji greit jau pasibaigs. 
 

Kiekviena diena lyg sapnas, 
Iš kurio tikiuos pabusti, 
Kiekviena mintis svajinga, 
Kiekvienas posmas paslaptingas. 
 

Visur gražu, visur ramu, 
Visur paukšteliai čiulba pamažu. 
Bet niekur vietos man nėra, 
Galbūt ir vėl aš pamiršta. 
 

Todėl sėdėjau vėl viena  
Upės salelėj  lyg smėlio dėžėje. 
Tikėjaus aš pamiršti viską, 
Net ir tai, ko dar nesupratau. 
Veronika Mažeikaitė, 4Ga 

VASAROS ATOSTOGŲ ĮSPŪDŽIAI 
 Štai  ir baigėsi ilgai laukta vasarėlė. Turbūt gerai  atostogavote, patyrėte daug įspū-
džių?!... Aš taip pat buvau nuvykęs į Klaipėdą, prie jūros, kartais nuvykdavau maudytis į Mi-
nijos upę. Paklausiau  mokinių, kaip jie atostogavo. Dainius Drungilas iš 2b klasės, pasakojo, 
jog buvo Sorento saloje (Estija). Ten jis su savo tėvais apžiūrinėjo viduramžių  pilis, jų griuvė-
sius. Estijoje jie praleido visą savaitę. Grįždami namo užsuko į Latviją, maudėsi jūroje. Po to 
gana dažnai važiuodavo į Platelius maudytis. Dar vėliau kino teatre žiūrėjo filmą „Katės ir 
Šunys: Kačių kerštas“. Be išvykų, dažnai žaisdavo lauke su draugais. Simona Margytė iš 7a 
klasės pasakojo, jog buvo Tervetės parke (Latvija). Ten buvo įvairių skulptūrų. Tos skulptūros 
buvo suskirstytos labai įdomia tvarka, pavyzdžiui: eini vienu taku, tai ta kryptimi yra vien tik 
namų formos skulptūros, eini kita kryptimi - grybų formos skulptūros. Domantas taip pat iš 
7a klasės sakė, jog buvo Vilniuje, Gedimino pilyje ir Rotušės aikštėje. Taip pat lankėsi ir prie 
Lietuvos Respublikos Seimo, buvo prie Olando kepurės, kuri yra netoli Klaipėdos. Vasarą su 
draugais dažnai eidavo į Gaidžio koplyčią. Labai džiaugiuosi už tuos, kurie nesėdėjo namuose 
ir neleido vasaros veltui, o lankėsi įdomiose vietose. 
                                                                                                                      Rytis Liaučys, 7a 

 Gimnazijos mokytojai Rugsėjo 
1- osios šventės metu 

Maketavo Edmundas Zubė ir Justinas Selkauskis, 1Gb; redagavo mokytoja Virgina Pociuvienė 

   GIM,AZISTAI APIE MOKYTOJUS 



 

 

Gimnazija klegėjo įvairiomis kalbomis 
Rugsėjo 26 diena – tai Europos kalbų diena. 

Ji pradėta švęsti Europos Sąjungos bei Europos Tarybos ini-
ciatyva. Tai – didžiulis įvykis visoms 45 šalims dalyvėms. O 
švęsti tikrai yra ką – Europa turi tikrą kalbų lobyną – 23 ofici-
alias kalbas, dar per 60 regioninių bei mažumų kalbų. O ką 
bekalbėti ir apie atvykėlius iš kitų žemynų! Šia nuostabia pro-
ga visoje Europoje vyksta daugybė renginių: spektaklių, žaidi-
mų, kalbų kursų, radijo ir televizijos laidų, konferencijų – net 
akys raibsta! Žinoma, ši šventė neaplenkė mūsų mokyklos ir 
šiemet. 

Rugsėjo 24 dieną mus džiugino muzika, skam-
banti pertraukų metu, plakatai apie įvairias Europos šalis, jų 
kalbą. Ne mažiau stebino ir Agnės Abelkytės bei Dovilės Zu-
bytės(3G) padarytas kalbų medis. Jame buvo nurodyta oficia-
lių Europos kalbų kilmė. Renginį šūkiu „Mokėk kalbas, ir pa-
saulis bus tavo“  pradėjo mokytojai Irmantas Jonušas ir Audra Juškienė.  Nuotaiką taip pat skaidrino rusų kalbos mokytoja 
Dalija Sabutytė, anglų kalbos mokytojos  Marytė Kvederaitė ir Snizhana Stropyenye, prancūziškai kalbėjo mokytojos Di-
jana Vaitkevičienė ir Velta Drungilienė. Taip pat mokytoja Velta stebino latviška daina (mokytoja kilusi iš Latvijos). Vo-
kiečių kalba kalbėjo mokytojos Snizhana Stropyenye ir Marytė Kvederaitė. Mokytojos pasirodymų metu paruošdavo klausi-
mą, o teisingai atsakęs mokinys gavo po saldžią dovanėlę. Buvo apdovanoti ir plakatų autoriai – Italijos, Slovakijos ir Ukrai-
nos plakatų autorė Jūratė Pakalniškytė(4Ga), Liuksemburgo – Diana Donauskaitė(2Ga), o  Norvegijos – Laura Mala-
kauskaitė(8b). Džiaugiamės, kad mokykloje turime entuziastų, organizuojančių šventes. Galbūt tai vienas iš mūsų mokyklos 
pasididžiavimų...             

                                                                                                            Salomėja Lubytė, Viktorija Tuzaitė, 1Gb 

Mokytojas Liudas Augaitis į mūsų miestą atvyko iš Vil-
niaus. Šiuo metu gyvena  žmonos tėviškėje - Klausgalvų kai-
me (koks sutapimas - mano močiutė taip pat gyvena šiame 
kaime). Tai- labai įdomus žmogus. Dažnai į mokyklą jis atjo-
ja ant žirgo, ir mano, kad be žirgų būtų gerokai sunkiau atsi-
kovoti jau primirštas mūsų lietuviškąsias, patriotines verty-
bes: tikrąsias dainas, šokimus, žaidimus, iškylas ir žygius po 
Tėvynę. Todėl mokyklos renginių plane atsirado kiekvienos 
savaitės ketvirtadieniais nuo 17 h vyksiančios lietuviškos va-
karonės. Mokytojui rūpi atgaivinti ir sustiprinti vaikų ir jauni-
mo patriotines organizacijas. Mūsų gimnazijoje mokytojas 
ketina įkurti tautinės kultūros tyrinėjimo ir žadinimo  židinėlį, 
kur vieni jį kurens, kitiems užteks pasišildyti, o dar kiti gali 
norėti tik iš toliau pažiūrėti kaip jis dega, bet visiems bus iš to 
nauda, nes visi bus šio to matę. Mokytojas nori, kad vaikai 
įgytų gyvenimo būdo, kuris leistų jiems be prievartos išmokti 

savo kultūros, kuri taptų įdomia pramoga. Mokytojas ketina stengtis, kad mokiniams būtų įdomu, todėl mano, kad ateityje jų 
tik daugės. Mokytojui mūsų mokykla jau buvo šiek tiek žinoma. Jis buvo čia maloniai sutiktas, nustebo, kad kai kurie vaikai 
labai drąsūs, net tiesmukiški, bet ir su jais jau surado bendrą kalbą.  
             Rytis Liaučys, 7a 

Tautinio ugdymo būrelio vadovas Liudas Augaitis  

Mokytoja Velta Drungilienė dainuoja latviškai 

VEIKLA  GAMTOSAUGOS SRITYJE 
 Mūsų gimnazija įsijungė į  ENO programos (virtuali gamtosauginė programa) įgyvendinimą.  Akcijos metu medžiai   

sodinami kiekvienoje pasaulio šalyje per patį vidurdienį. Pirmieji medžiai buvo pasodinti Okeanijoje, vėliau – Azijoje, Eu-
ropoje, Afrikoje, o paskutiniai – Amerikoje. Saulei nusileidus, ši akcija apjuosia visą Žemės rutulį.  

 Rugsėjo 21 d. Medelių sodinimo akcijoje dalyvavo mūsų gimnazijos Žalieji ir Europos klubas. Ši integruota dviejų 
būrelių veikla yra puikus aplinkosauginio bei globalaus ugdymo pavyzdys. Medelio sodinimo akcija vyko gimnazijos kie-
me. Atsakingi mokytojai: biologijos mokytoja  metodininkė Rasa Bumblienė ir rusų kalbos mokytoja metodininkė Dalija 
Sabutytė. Medelio sodinimo akcijos metu įdomią kalbą pasakė biologijos mokytoja Rasa Bumblienė. Manome, kad ši akci-
ja taps gražia tradicija puoselėjant ir gražinant aplinką. 

Mūsų gimnazija jau 4-ti metai sėkmingai dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje, kurią koordinuoja Lietuvos 
žaliųjų judėjimas. Gimnazijos bendruomenės aktyvi praktinė veikla gamtosaugos srityje, kuriai vadovauja biologijos moky-
toja  metodininkė Rasa Bumblienė, padėjo įgyvendinti gamtosauginę programą. Gegužės 26 dieną  gimnazijoje vyko iškil-
mingas renginys, kurio metu Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas Rimantas Braziulis įteikė  Žaliąją vėliavą ir tarptautinį 
Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatą. 
                                                                                                                                         Ieva Meškytė, Rasa Kereišytė, 4Ga 

Šiais mokslo metais metais į mūsų mokyklą atvyko  naujų mokytojų. Mes labai 
tuo džiaugiamės, nes malonu susipažinti su naujais žmonėmis, sužinoti, ko jie mus 

mokys. 

Naujoji  psichologė – Milda Blauzdytė, prieš keletą metų baigusi mūsų mokyklą. Jai uždaviau 
keletą klausimų. Kai mokėtės mokykloje, ar jau galvojote, kad rinksitės šią profesiją? ,,Dar 
būdama 11 klasėje nusprendžiau, kad pirmuoju numeriu rašysiu psichologiją. Šią profesiją pasirin-
kau dėl to, kad visada patiko bendrauti su žmonėmis, padėti jiems, tai ir pastūmėjo pasirinkti šią 
profesiją. Studijavau Klaipėdos universitete.“ Kodėl nusprendėte dirbti Salantų gimnazijo-
je? ,,Salantų gimnazijoje reikėjo psichologės, o man reikėjo darbo.“  Kaip žadate padėti vaikams 
susidoroti su savo problemomis? ,,Stengsiuosi kiek galėdama padėti savo nuoširdžiu bendravimu 
ir žiniomis. Kalbėsimės  apie asmenybės raidą ir socialinius gebėjimus, adaptaciją, bendravimą, 
savikontrolę ir t.t.“ Mūsų naujoji psichologė mielas, nuoširdus žmogus. Ji pasiruošusi Jums visada 
padėti. Niekada nebijokite užsukti į jos kabinetą pasikalbėti,  ji  visada išklausys ir patars. 

                                                            Valda Budrytė, 1Ga 

 
Chemijos mokytojas Viktoras Stropus atvyko iš Kūlu-

pėnų. Paklausus, kaip mokytojas jaučiasi naujoje darbo vietoje, sulaukiau tikrai šilto 
atsakymo: „Labai puikiai. Mokiniai aktyvūs, nusiteikę geranoriškai. Daug domisi, klausi-
nėja ir tikisi sulaukti konkrečių atsakymų, nes jų ieškoti  tingi. Na, toks jau jaunimas, 
kuris gyvena virtualiame pasaulyje. Šiltai priėmė  ir mokytojai. Kadangi aš pats to spin-
duliavimo turiu nemažai, tad priimtuvės - malonios“. Visada pasižymėjęs šmaikštumu, 
nenustygsta ir dabar nepralinksminęs. Oi kokie geri laikai buvo, kol dar tebesimokinau 
Kūlupėnuose J Ypač patikdavo šio mokytojo pamokos (ne veltui ir dabar dar 
„tebezubrinu“ biologiją ). Niekada nebuvo nuobodu. Mums visad užtekdavo laiko ir juo-
kams ir rimtam darbui. Mokytojas V.Stropus yra baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą, 
biologijos – chemijos specialybes. Kodėl norėjo tapti mokytoju, kodėl patinka darbas 
su vaikais? „Šis darbas man labai patinka. Gal todėl, kad visas gyvenimas yra aktyviame 
judėjime, būna linksma, šurmulinga. Galbūt vis dar norisi sugrįžti į savo mokyklinius lai-
kus“. Įdomu, kokie tie mokyklos laikai buvo?! J O kad krėtė, tai krėtė išdaigas visiems, kas 
kelyje pasitaikydavo. Nors mokykloje sekėsi gana neblogai (labiausiai mėgo biologiją ir 
matematiką), bet atsirasdavo viskam laiko. Visapusiškas buvo, kaip senoliai dar tebesako: „Ėr pri tonciaus, ėr pri rožončiaus“. 
O, paties paklausus apie iškrėstas šunybes, nusišypsojo ir pasakė: „Ne, neatskleisiu savo išdaigų, kad vaikams nebūtų pavyz-
džio“. Tai va,  toks mūsų naujasis (kam naujas, o kam ne ) mokytojas. Gerbkite ir mylėkite!  

                 Veronika Mažeikaitė, 4 Ga 

Psichologė Milda Blauzdytė 

Chemijos mokytojas 
  Viktoras Stropus 

      Į gimnaziją atvyko nauja šokių mokytoja Simona Kutkevičienė. Smalsumo vedama, nuta-
riau susipažinti su mokytoja ir Jai užduoti keletą klausimų. Ši mokytoja dabar moko moki-
nius šokti. Mokytoja labai džiaugiasi šiuo  darbu, nes ji taip pat visą savo gyvenimą šoka. 
Ypač įsimintinos buvusios akimirkos  Dainų šventėse.  Kai buvo dar mokinė, galvojo ne tik 
apie šokimą, bet ir apie gėlininkystę. Mokytoja įgijo choreografijos ir etikos specialybes, 10 
metų gyveno  Vilniuje, bet grįžo į Kretingą. Na, o darbo paieška šią mokytoją atvedė ir į Sa-
lantų gimnaziją. Ši mokytoja žada išmokyti mokinius Trip to, o 5-6 klasės mokinius supažin-
dinti su Vyželės šokių stiliumi. Beje,  mokytojai labai patiko mūsų mokykla. Ypač mokyklos 
stilius. Taip pat sužavėjo ir mokinių nuoširdumas bei paprastumas. 
                                                                                                  
  Viktorija Kazlauskaitė, 1Ga 

     Mokytojas Arūnas Skara atvyko į mūsų mo-
kyklą iš Skuodo. Mokytojas yra baigęs Lietuvos kūno kultūros akademiją. Gerai jau-
čiasi naujoje darbo vietoje, sako, kad visi mokiniai labai šiltai priėmė, su jais gana 
gerai sutaria. Kolegos taip pat  gana draugiški, iš jų dažnai sulaukia  patarimų. Moky-
tojo paklausiau, ar patinka darbas su vaikais? Kodėl? „Taip, šitas darbas patinka, 
ypač jei matai, kad sugebi duoti vaikams kažką naudingo ir kad vaikai šiltai tai priima, 
susidomi tomis žiniomis.“ Koks pats buvote mokinys? Kokias pamokas labiausiai 
mėgote? Gal išdaigų krėtėte? „Sekėsi normaliai. Labiausiai patiko istorijos ir geog-
rafijos pamokos. Buvau geras mokinys, tad išdaigų nekrėčiau. Kol kas man dar vaikai 
išdaigų neiškrėtė, ir, tikiuosi, neiškrės“.  
                                 
                       Dovilė Mickutė, 4Gb 

 Choreografijos mokytoja  
Simona Kutkevičienė 

Kūno kultūros mokytojas  
Arūnas Skara  


