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Kostas – projekto „Tūkstantmečio vaikai“  
finalininkas  

     Mūsų gimnazijos mokinys Kostas Gaučys (2Ga) garsina mokyklos vardą daly-
vaudamas Lietuvos televizijos viktorinoje „Tūkstantmečio vaikai“. Jis tapo dešim-
tokų trečiojo pusfinalio laureatu. Viskas prasidėjo Galvalaužio būrelyje, kai keletas 
Kosto klasiokių ir matematikos mokytoja  pasiūlė dalyvauti šiame projekte. Norint 
patekti į atranką, telefonu reikėjo atsakyti į 12 klausimų. Sužinojęs, kad jam pasisekė 
ir tai, kad vyks į Vilnių, labai apsidžiaugė ir jautėsi pakylėtas. Į Vilnių jį lydėjo ma-
tematikos mokytoja ekspertė Irūna Angelė Butkuvienė ir dar dešimties žmonių 
palaikymo komanda, kurios palaikymas  tikrai padėjo filmavimo metu. Prakalbintas 
Kostas sakė, jog jam „labai patinka istorija, ja domisi, ir taip pat nevengia tokios 
tematikos knygų,  neretai skaito ir enciklopedijas, kurios taip pat padės ruoštis fina-
lui, vyksiančiam kovo mėnesį“. Kosto matematikos mokytoja I. A. Butkuvienė apie 
Kostą sako: „Gal matematika ir nėra Kosto dalykas, kurį jis mėgsta labiausiai, bet tai 
netrukdo jam per pamoką dirbti kruopščiai, atsakingai ir, žinoma, pasiekti gerų re-
zultatų.“ Džiaugiamės  gabiu ir talentingu mokiniu, kuris garsina mūsų gimnaziją ir 
linkime jam didžiulės sėkmės finale!                                                                                              Vasario 15-tą 
dieną mūsų gimnazijos šešių mokinių komanda vyko  į Gargždų Vaivorykštės gimnaziją, kur  vyko konkursas „Proto mūšis“, skirtas 
paminėti vasario 16-ąją. Mūsų komanda, kurią sudarė Kostas Gaučys (2Ga), Sandra Balsevičiūtė (3Gb),  Dovilė Zubytė (3Gb), Eglė 
Bertašiūtė (3Gb), Iveta Žvinklytė (3Gb) ir Roberta Turauskytė (3Ga)  iš 18 komandų užėmė III-iąją vietą ir laimėjo kelionę į Lietu-
vos seimą. Konkursą sudarė 7 turai po 10 klausimų, o  atsakymams buvo duota vos pusė minutės. Buvo tikrai nelengva viską spėti ir su-
prasti sukčiausius klausimus iš įvairiausių mokslo sričių, tačiau, manome,  tai buvo neeilinė proga išbandyti savo jėgas. Konkursas labai 
naudingas, nes įgijome patirties dalyvavimui panašiuose renginiuose.                                                                                                                           

                                                                                                            Salomėja Lubytė, 1Gb; Dovilė Zubytė, 3Gb 

Gimusi būti nugalėtoja 
     1Gb klasės mokinei Viktorijai Tuzaitei šie mokslo metai ypač sėkmingi. Viktorija 
rajoninėse matematikos, fizikos bei biologijos olimpiadose laimėjo I-ąsias vietas, o 
geografijos olimpiadoje iškovojo III-iąją vietą. 
      Mes nusprendėme apklausti ją ir sužinoti pergalių paslaptį. Paklausėme Viktorijos, 
kada pradėjo dalyvauti konkursuose ir olimpiadose? „Viskas prasidėjo nuo pradi-
nių klasių, o 5 klasėje, skatinama mokytojų, pradėjau rimčiau dalyvauti“. Kokiuose 
konkursuose ir olimpiadose tau labiausiai patinka dalyvauti? „Nors jau daugelyje 
konkursų esu dalyvavusi, bet labiausiai iš jų man patinka geografijos ir matematikos“. 
Norėdami sužinoti daugiau, nusprendėme apklausti ją ruošusius mokytojus. Geografi-
jos mokytoja metodininkė Kleopa Janušauskienė ir biologijos mokytoja metodininkė 
Rasa Bumblienė vertina Viktorijos gerą loginį mąstymą, atsakomybę, pasitikėjimą 
savimi, domėjimąsi papildoma literatūra, žingeidumą. O matematikos mokytoja eks-
pertė Irūna Angelė Butkuvienė pažymi, kad Viktorijos „sėkmės paslaptis-nuoseklus 

darbas pamokoje ir namuose, o taip pat noras siekti rezultato ir jį pasiekti“. Viktorijos 
veikla labai įvairiapusė, ji lanko daug būrelių: Galvalaužį,  Jaunųjų kūrėjų klubą, Jaunųjų žurnalistų, Muziejininkų būrelius, IMK, Dramos 
studiją, Chorą, Projektą  „Drąsinkime ateitį“. Iš jų labiausiai mėgsta Galvalaužį, Jaunųjų kūrėjų klubą ir Dramos studiją. Jei Jums smalsu, 
kuo Viktorija ketina būti užaugusi, ką gi, Viktorija neketina sieti savo gyvenimo su kalbomis, ją labiau traukia tikslieji mokslai. Viktorija 
yra paprasta, kukli mergina.  Ji neprisiima visų nuopelnų sau, o dėkoja ir visiems ją ruošusiems mokytojams.  Norėčiau palinkėti Viktorijai 
sėkmės, naujų laimėjimų, nes ir  jos vardas išvertus iš lotynų reiškia: victoria - „pergalė“! 

Gintarė Pazniokaitė, 1Ga 

Šimtadienis 
 

    Mums, abiturientams, šie mokslo metai – tai nerimo ir apsisprendimų metas. Vasario 18 d. trečiokų gimnazistų suorganizuota Šimtadie-
nio šventė leido mums bent vienai dienai užsimiršti. Mus pasveikino pirmosios mokytojos: Regina Jokužienė, Zita Šverienė, Genovaitė 
Siegienė, Aldona Zaleckienė ir iš Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos atvykusi Valerija Kniukštienė. Pirmųjų mokytojų kal-
ba sugraudino ne vieną abiturientą, bet jaudulį išsklaidė užduotys. Renginio metu mes buvome įvardyti 66 – ojo reiso keleiviais, kurie bu-
vome tikrinami. Teko mums pasirodyti įvairiose srityse: matematikos, istorijos, biologijos, anglų kalbos. Bet juk mes, 66 – oji abiturientų 
laida, ne iš kelmo spirta, tad visas užduotis atlikome puikiai! Po atliktų užduočių atėjo laikas ir mūsų žodžiui. Padėkojome mokytojams už 
visas kartu praleistas akimirkas, pristatėme mūsų vaikystės, dabarties ir ateities nuotraukas, parodėme vaizdo įrašą, kuriame apie šimtadienį 
ir abiturientus kalbėjo mūsų mokyklos mažiausieji – pirmokai. Kaip padėkos žodį, visi sudainavome dainą. Na, o renginiui einant į pabaigą, 
vyko tradicija tapęs žaidimas „Laimės lazdelė“, kuriame buvo renkamas laimingiausias abiturientas. Šiemet laimė nusišypsojo Ramintai 
Vyšniauskytei. 
    Mums, abiturientams, šis Šimtadienis buvo  ne tik graži šventė praleista kartu, bet ir šimto dienų skaičiavimas iki pirmojo egzamino, plė-
šant 3 – okų gimnazistsukurto kalendoriaus lapelius. Dėkojame 3G klasių mokiniams ir jų vadovėms Ainai Stonkuvienei bei Jurgitai Gal-
dikaitei už nuostabią šventę!!!    
                                                                                                                                                              Simona Petrauskaitė, 4Gb 

Kokį kelią rinktis abiturientui 
 

      Norėtųsi  pasirinkti pačią perspektyviausią profesiją, tačiau, pasirodo, kad tai – ne taip  lengva. Kiekvi-
ena mokykla pateikia savo perspektyviausių profesijų sarašą, tačiau nieko nepasako apie ateities perspektyvas. Pavyzdžiui, Vilniaus kolegi-
jos Karjeros centro duomenimis, daugiausiai stojančiųjų rinkosi finansų studijų programą, ne mažiau populiarios ir kultūrinės veiklos 
vadybos, bankininkystės, reklamos vadybos, turizmo ir viešbučių administravimo studijos. Šeštoje ir septintoje vietose – biomedicinos 
mokslų studijų srities programos - kineziterapija bei higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija. Paklausios tarp stojančiųjų draudimo ir verslo 
vadybos, įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos. Taigi, iš dešimties pirmuoju pageidavimu populiariausių studijų programų, 8 
priklauso socialinių mokslų, 2 – biomedicinos mokslų studijų sritims.  
     „Apie perspektyvas ateityje labai sunku kalbėti, nes viskas priklausys nuo Lietuvos ūkio atsigavimo 
tempų, nuo to, kokia ūkinė veikla bus labiau skatinama“, - taip teigia universitetų atstovai, tačiau aukš-
tojo mokslo diplomas rankose, perspektyvi profesija ir finansinė nepriklausomybė nėra geriausi argu-
mentai, kuriais vadovaujasi dauguma gyvenimo kelią besirenkančių būsimų studentų.  
     Dar prieš porą metų atlikta Lietuvos darbo biržoje registruotų profesinių mokyklų, kolegijų ir uni-
versitetų absolventų analizė parodė, kad jau tuomet tarp registruotų bedarbių su aukštuoju išsilavinimu 
daugiausia buvo baigusių verslo administravimą, vadybą, pedagogiką, teisės mokslus ir socialinį darbą. 
Kaip pastebi ekspertai, nemažai jaunuolių vis dar įsitikinę, kad būtent šių dalykų studijos garantuos 
jiems finansinį stabilumą, nors ilgalaikės specialistų prognozės Lietuvoje nėra. O Amerikoje priešingai. 
Amerikos darbo departamento atlikto tyrimo ataskaitoje teigiama, jog per ateinančius 10 metų pa-
klausiausi rinkoje bus matematikos, fizikos, bioinformatikos, biologijos, astronomijos specialistai. Fi-
nansininkai, ekonomistai, veterinarai, psichologai ir net šeimų krizių konsultantai taip pat įrašyti į per-
spektyvių profesijų sąrašą. Pasak Šiaurės Amerikos įdarbinimo agentūros atstovų, jau dabar darbo rin-
koje yra didelė mokytojų, mechanikų, tolimųjų reisų vairuotojų, vadybininkų paklausa. Tokio pobūdžio 
profesijos nėra populiarios tarp jaunimo, tačiau labai reikalingos.  
     Mes manome, kad kiekviena profesija yra gera ir kiekvienoje gali pasiekti tai, ko nori - karjerą, pri-
pažinimą, pinigus. Pasiseka tik tiems, kurie turi aiškų tikslą ir kurie jo siekia. 
                                                          
                                                                  Veronika Mažeikaitė, 4Ga; Asta Gurauskaitė, 4Gb 

Pagalba mums renkantis profesiją 
 

     Vasario 3-5 dienomis Lietuvos parodų  centre „Litexpo“ vyko paroda Mokymasis. Studijos. 
Karjera 2011. Mūsų abiturientai,  4G klasių mokiniai, taip pat vyko į šią parodą. Tai puiki  galimybė 
susipažinti su visų Lietuvos universitetų, didžiausių kolegijų, profesinio mokymo mokyklų programo-
mis ir pasiūlymais. Įdomu buvo pamatyti didžiulį „Litexpo“ rūmų pastatą, parodoje esančių universi-
tetų, kolegijų stendus, taip pat  susipažinti su pristatymais, mokyklų atstovais. Žvalgantis, klausinėjant 
apie stojimo balus, užsukome susipažinti ir su Mykolo Romerio universiteto pristatymu. Man pačiai 
labai patiko atrakcija - parašyti savo mintis Facebooke.  Aš sugalvotą frazę parašiau originaliai, že-
maičių tarme, o už tai  buvau pasveikinta ir net gavau prizą!  Be to mugėje mes radome daug informa-
cijos, atsakymų į iškilusius klausimus dėl studijų programų ir turėjome galimybę čia pat jas palyginti, 
gauti smulkesnės informacijos apie mus dominančias profesijas, parvežėme informacinės medžiagos į 
gimnazijos PIT-ą - profesinio orientavimo tašką. Manau, kad ši išvyka mums, abiturientams  buvo 
labai naudinga ir įdomi.  
     Gimnazijoje taip pat organizuojami susitikimai. Kokiomis sąlygomis ir kur galima studijuoti užsie-
nyje, 3-4 G klasių mokiniams papasakojo organizacija „Fox universe“. Studijų programas pristatė 
Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vasario 28 d. 4G klasių mokiniai Kretingos pranciškonų gimnazi-
joje klausė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorės dr. Raimondos Alonderienės paskaitos 
tema „Asmeninės karjeros planavimas: mados, dilemos ir pasirinkimai“. 
                                                                                                                       Ieva Meškytė, 4Ga 

Redagavo mokytoja Virgina Pociuvienė , maketavo Edmundas Zubė ir Justinas Selkauskas,  1Gb 

Jaunieji šachmatininkai stebina savo pasiekimais 
     Gimnazijoje ir toliau labai populiarus  šaškių – šachmatų būrelis, kuriam  vadovauja Ramunė Ruginienė. Būrelį lanko 24 mokiniai,  
garsinantys mūsų gimnaziją rajone ir respublikoje.  Dalyvaujama įvairiuose konkursuose, varžybose, turnyruose. Olimpinio festivalio šaš-
kių komandinėse varžybose, kurios vyko vasario 23d. rajoniniame etape mūsų gimnazijos komanda - Žilvinas Narvilas (2Ga), Dalius 
Zaleckis (8a) ir Edita Numgaudytė (5a) iškovojo I-ąją vietą. Komanda iškovojo teisę dalyvauti Olimpinio festivalio šaškių komandinių 
varžybų finale. Vasario 26 d. Šiauliuose vykusiame Lietuvos vaikų (gim. 2001 m. ir jaunesnių) paprastųjų šaškių čempionato finale 3a 
klasės mokinė Irma Numgaudytė iškovojo 7 vietą. Jaunieji šaškininkai nesitikėjo tokių gerų rezultatų, taip pat jais nustebino ir savo mo-
kytoją. Būrelio vadovė pasakojo, kad „būrelį vaikai lanko jau ketverius metus. Tarp jų 12 pradinukų ir 12 vyresnių klasių mokinių. Pradi-
nukai būrelį lanko labai noriai, o vyresniesiems laisvo laiko atsiranda ne visada. Treniruočių nelabai užtenka, bet šie mokiniai noriai žai-
džia ir namuose, dalyvauja visose įmanomose varžybose ir siekia kuo geresnių rezultatų. Aukščiausias šachmatininkų pasiekimas Editos 
Numgaudytės. Praeitais metais mergaitė buvo Lietuvoje trečia, šiais - ketvirta. Editos sesuo trečiokė dabar Lietuvoje užima septintą vietą“.                                                      
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    Guoda Zaleckytė, 2Gc 

          
Realybė 

Kur dingo tas vaikiškas juokas? 
Kur dingo bereikšmės svajonės? 
Paskendo nevilty ir skausme, 
Ar kur kitur – nežinia. 
 
Tos nemigo naktys –  
Tai jausmas sunkus, 
Tikėjimas meile, sėkme –  
Be galo svarbus. 
 
Bet kam tai svarbu?! 
Ne visada tikra, 
Ne visad realu, 
Bet kartais ramina. 
 

Veronika Mažeikaitė, 4Ga 

V.Tuzaitė (centre) gimnazijos skaitykloje 

K.Gaučys (centre) LTV  studijoje 

Abiturientės L.Stonkutė ir  
R.Vyšniauskytė  

„Litexpo“  parodoje  



                                Kaziuko mugė  
Kovo 4 dieną  gimnazijoje vyko Kaziuko mugė. Joje savo darbus pristatė 

neabejingi liaudies menui, mėgstantys rankdarbius, kūrybingi, iniciatyvūs moki-
niai bei mokytojai. Buvo pilstoma gira, už šypseną dalijamas pyragas, rengiamos 
loterijos.  

Mugės iniciatorė ir organizatorė – mokytojo padėjėja Dovilė Kazlauskaitė 
sakė, kad  mintis surengti mugę kilo, nes daugelyje miestelių ši šventė rengiama 
kasmet, tad reikėję tokio renginio ir Salantuose. Mokytoja džiaugėsi, kad mugė 
sulaukė nepaprastai didelio mokinių ir mokytojų dėmesio, palinkėjo sėkmės pre-
kiaujant ir kitose mugėse. 

Renginiu džiaugėsi ir gimnazijos mokiniai, kurie įsigijo įvairių rankdarbių: 
apyrankių, auskarų, sagių, vazų, servetėlių... Gyrė prekiautojus už puikius dar-
bus, o ypač - už skaniuosius pyragus. Mokinių teigimu, ši mugė buvo puiki proga 
parodyti save ir įgauti patirties prekybos srityje, išmokti bendradarbiauti. Įdomu 
buvę pažiūrėti ir  kitų darbus, įvertinti jų talentą.  

Visiems dalyvavusiems mugėje buvo įteikti padėkos raštai.             Rasa  Kereišytė,  4Ga 

Susitikome su Garbės galerijos nariu Vaidu Žviniu 
     Jauni žmonės galvodami apie tolimesnį mokymosi kelią dažnai atsiduria kryžkelėje - 
pasilikti Tėvynėje ar mokslo aukštumų siekti užsienyje? Kai kuriuos pasilikti įkvepia 
pokalbiai su kraštiečiais, toje pačioje kryžkelėje pasirinkusiais mokymąsi ir darbą  Lie-
tuvoje. Gimnazijos bendruomenė toliau dalyvauja projekte „Drąsinkime ateitį“ ir tęsia 
susitikimus su buvusiais mokyklos mokiniais - Garbės galerijos nariais. Susitikimas su 
plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoju, Lietuvos sveikatos mokslų universite-
to doktorantu, dėstytoju Vaidu Žviniu labai patiko renginio dalyviams - vyresniųjų 
klasių mokiniams. Svečias įdomiai pasakojo apie savo karjeros istoriją nuo sanitaro iki 
chirurgo, apie savo pomėgius ir keliones, o bendravo tik gimtąja žemaičių tarme. 1992 
m. baigęs tuometinę Salantų vidurinę mokyklą ir, pasak jo,  turėdamas gerus žinių pa-
grindus, sėkmingai studijavo ir 1999 m. baigė Kauno medicinos universitetą, o nuo 
2005 m. pradėjo pedagoginę veiklą. Jis vadina save „amžinu studentu“, prisimena savo 

senelio pamokymus apie mokymosi naudą ir sako: „mokytis reikia, nes didėja konku-
rencingumas, informacijos srautas, kyla žinių lygis, todėl be mokslo – niekur“. Vaidas 

Žvinys atlieka labai sudėtingas ir retas plastines operacijas, o per savo karjerą jau yra jų atlikęs per tūkstantį! Gydytojas sako, kad jam ma-
lonu, kai “ateina žmogus po kokios avarijos ar atlėpusiomis ausimis, o išeina jau gražus“. Vaidą Žvinį daina pasveikino gimnazijos skautės 
Jolanta Beniušytė (1Gb) ir Rasa Gliožerytė (4Gb). Susitikimą organizavo 1Gb klasė. Mokiniams padėjo projekto „Drąsinkime ateitį“ koor-
dinatorė mokytoja Dalija Sabutytė.  
     Manau, kad tokie susitikimai jaunimui padeda suvokti išsilavinimo ir mokslo reikšmę, įtikina, kad daug dirbant galima įsitvirtinti ir Lie-
tuvoje.                                                           Viktorija Tuzaitė, 1Gb 

Susitikimas su psichologu Evaldu Karmaza 
Vasario 7d. į mūsų gimnaziją atvyko psichologas Evaldas Karmaza. 

Tai Lietuvoje žinomas vaikų psichologas, viešosios įstaigos „Vaiko namas” 
įkūrėjas. Beveik dvylika metų dirbantis su paaugliais, Evaldas Karmaza dažnai 
susitinka su vaikais, kuriems būtina pagalba. Jis vedė užsiėmimus ir mūsų 
gimnazijos 8, 1G bei 2G klasių mokiniams apie stresą ir įtampą. Anot 
psichologo, stresas ir įtampa yra labai plati tema. Mokiniai išgirdo įvairių 
sudėtingų sąvokų, kurias psichologas tiesiog paaiškindavo remdamasis savo ir 
kitų gyvenimu. Nors stresas skamba gan paprastai, tačiau mokiniai galėjo 
sužinoti apie įvairias streso būsenas. Mokiniai galėjo reikšti savo nuomonę bei 
pamatyti vaizdo įrašų šia tema. E. Karmaza taip pat parodė, kad ne tik 
suaugusieji turi kovoti su stresu ir įtampa, bet ir mokyklos mokiniai. Psichologas 
teigė, kad būtina išmokti nugalėti stresą ir įtampą. Beje, ne tik sakė, bet ir 
pamokė kaip tai daryti. Labai džiaugiamės, kad mūsų mokyklą aplankė 
psichologas E. Karmaza. Jis sugebėjo pritraukti visų mokinių dėmesį. Tikimės, kad ir vėl bus užsiėmimų su psichologu. Labai dėkojame E. 
Karmazai!                                           Viktorija Kazlauskaitė, 1Ga 

Oratorių konkursas 
     Vasario 11d. gimnazijoje vyko atranka į respublikinį oratorių konkursą, organizuojamą LCC tarptautinio universiteto. Šiemet konkur-
so tema „Lessons for the future“ (Pamokos ateičiai). Tad mokiniai samprotavo apie įvairias, jų požiūriu aktualias problemas ir pateikė bū-
dus, kaip reikėtų jų išvengti. Šiame konkurse dalyvavo net 18 oratorių! Komisijoje buvo anglų kalbos mokytojai M.Kvederaitė, I.Jonušas, 
S.Daudoravičiūtė, S.Stropyenye, A.Juškienė , tačiau ir mokiniams buvo leista balsuoti už savo favoritus. Pasirodo, kad mokinių ir komisijos 
narių nuomonės sutapo. Pirmąją vietą laimėjo 2Ga klasės mokinė Diana Donauskaitė su savo kalba „Go! You can!“. Ji iškovojo kelialapį 
į tolimesnį konkurso etapą, kuris vyks LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje. Antrąją vietą pasidalino 4Ga klasės mokinės Eglė Pa-
ršonytė ir Raminta Vyšniauskytė. Visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais, o aukščiausiųjų vietų laimėtojai - ir saldžiaisiais prizais. Dėko-
jame organizatoriams už labai naudingą, įdomų renginį ir tikimės, kad kitais metais sulauksime dar daugiau dalyvių. 
     Kovo 7 d. 3Gb klasės mokinė Iveta Žvinklytė rajoninėje anglų k. olimpiadoje laimėjo I vietą. Ją ruošė anglų kalbos mokytoja metodi-
ninkė Marytė Kvederaitė. Mokinė vyks į respublikinę olimpiadą. Labai džiaugiamės šiuo laimėjimu.  

Viktorija Kazlauskaitė ir Valda Budrytė, 1Ga 

Raiškiojo skaitymo konkursas 
     Sausio 28 dieną gimnazijoje vyko Raiškiojo skaitymo konkursas. Renginio 
metu mokiniai, paruošti mokytojų, pasakojo prieš auditoriją įvairiausius tekstus, 
pasakas. Kai kurios buvo liūdnos, kai kurios linksmos, kai kurios priverčiančios net 
susimąstyti apie savo gyvenimą. Renginyje dalyvavo: Lukas Pocius (5a), Simona 
Domarkaitė (5b), Edgaras Blauzdys (6a), Rytis Liaučys (7a), Rūta Lubytė (8a), 
Kamilė Gedvilaitė (3Gb), Jurgis Sadauskas (4Ga). Šiais metais mūsų mokyklai 
atstovauti rajone garbė teko  Ryčiui Liaučiui su pasakojimu „Didysis Medžiotojas 
Mikas Pupkus“ ir Jurgiui Sadauskui su pasakojimu „Su peteliške ant lūpų“ . Ren-
ginyje man patiko, buvo įvairiausio plauko ir žanro pasakojimų, taip pat buvo vai-
šės, kuriomis galėjome vaišintis. 

Rytis Liaučys, 7a 
 

 
Raštingiausias pradinukas 

     Šių metų  vasario 22d. Kretingos mokykloje-darželyje ,,Pasaka‘‘  VPC  vyko Kretingos rajono 
bendrojo lavinimo mokyklų 2-4 klasių mokinių konkursas „Raštingiausias pradinukas‘‘. Į renginį 
susirinko septyniasdešimt pradinukų. Vertinimo komisija išrinko penkis rajono nugalėtojus. Vienu iš 
jų tapo ir mūsų gimnazijos 3b klasės mokinys Dovydas Žilinskis. Mokinys konkurse dalyvavo jau 
antrą kartą, todėl labai nesijaudino. Berniukas darė tai, ką sakė mokytoja, pasitikėjo savimi, labai 
stengėsi. Jį ruošusi mokytoja Daiva Žilinskienė pasakojo, kad Dovydas prieš konkursą daug ruošėsi, 
viską pasikartojo. Taip pat sakė, kad Dovydui visada sekėsi rašyti diktantus be klaidų, kad jis viską 
žino, laikosi taisyklių ir labai mėgsta skaityti. Nors Dovydui ir puikiai sekasi rašyti diktantus, berniu-
kas savo ateitį norėtų sieti su sportu. Taigi, mes labai džiaugiamės, kad Dovydui taip pasisekė ir tiki-
mės, jog kitais metais atsiras daugiau tokių puikių, raštingų mokinių.  

Ugnė Puotraitė ir Valda Budrytė, 1 Ga 

 
Su knyga – brandžios asmenybės link 

 

     2010 m. vasarą mūsų skaityklos vedėja Inga Žukauskaitė dalyvavo APPLE 
(Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai) organizuojamuose kursuose  
„Mokyklų bibliotekininkai – Lietuvos mokinių, mokytojų ir tyrėjų pagalbininkai“. 
Šie kursai suteikė galimybę rašyti projektą. Pasitelkus gimnazijos mokytojus ir ad-
ministraciją, buvo parašytas skaitymo skatinimo projektas „Su knyga – brandžios 
asmenybės link“. Šis projektas buvo sėkmingas, biblioteka laimėjo 1000 litų ir 
nupirko 79 knygas. Vasario 14 dieną pradinių klasių mokiniai jau pristatinėjo 
laimėtas knygas savo klasėse, o 5-8 klasių mokiniai knygas pristatinės balandžio-
gegužės mėnesiais. Dalis projekto knygų bus skaitomos ir pristatomos kovo 21-25 
dienomis per gimnazijoje vyksiančią „Savaitę be patyčių“: 1-2 klasių mokiniai 
skaitys pasakas, 3-4 bei 5-tų klasių mokiniai skaitys R.Dahl knygą „Čarlis ir šoko-
lado fabrikas“ bei C.S.Lewis knygą „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir 
drabužių spinta“ bei žiūrės tų pačių pavadinimų filmus. Tikimės, kad knygos ir 
filmai paskatins mokinius pažinti tikras, laiko patikrintas vertybes: draugystę, 
nuoširdumą, ištikimybę, meilę šeimai ir kt. Nupirktų knygų sąrašą galite rasti inter-
nete adresu: http://www.salantai.kretinga.lm.lt/Biblioteka/Naujai gauta literatūra.                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                 Dovilė Zubytė, 3Gb 
 

Knygų mugė 
     Vasario 17 – 20 dienomis Vilniuje vyko Knygų mugė. Mūsų Salantų gimna-
zijos mokiniai taip pat nepraleido progos nuvykti į sostinę ir pavaikščioti tarp dau-
gybės knygų lentynų. Norinčių važiuoti buvo daug, todėl mokinius ir mokytojus  
vežė net du mokykliniai autobusai! Salantų gimnazijos mokinius lydėjo skaityklos 
vedėja Inga Žukauskaitė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Adelė Žeimytė. 
Nuvykę mokiniai pirmiausia nieko nelaukdami nuskubėjo prie knygų. Visus labai 
stebino leidyklų, stendų įvairovė, žmonių gausa, nuoširdūs pokalbiai su rašytojais, 
šilta atmosfera. Taip pat knygų mugėje mokiniai galėjo susipažinti su Brailio raštu, 
kurti iliustracijas kartu su dailininkais, sužinoti įvairių gudrybių ir įdomybių, susiju-
sių su knyga. Mūsų gimnazijos mokiniai nepatingėjo nueiti ir į susitikimus su Kevi-
nu Brooksu, kuris rašo kūrinius paaugliams, su politologu Algimantu Čekuoliu ir 
daugybe kitų knygų autorių. Mokiniai įsigijo daug knygų, sužinojo nemažai naujo-
vių.                                                                                                                            
                                                                                    Ugnė Puotraitė, 1Ga 

 

Mano mėgstamiausias periodinis 
leidinys – gimnazijos bibliotekai 
Dėkojame 5-12 klasėms, aktyviai dalyvavusioms 
akcijoje. Užsakyta net 14 žurnalų! Po Naujų metų 
skaityklą papildė šie leidiniai: 
Lututė – 5b klasė 
Bitutė – 5a klasė 
Naminukas – 6a, 6b klasės 
Laimiukas – 7a, 7b klasės 
Aš ir psichologija – 8a klasė 
Krantai – 8b klasė 
Tapati – 8b klasė 
Kinas – 8c klasė 
Edita – 1Ga klasė 
Rankdarbių kraitelė – 1Gc klasė 
Panelė – 2Ga, 2Gb klasė 
Kelionės ir pramogos – 2Gc klasė 
Psichologija Tau – 3Ga, 3Gb klasė 
Kelionė su Bernardinais – 4Ga, 4Gb klasės  
Kviečiame skaityti! 
                                           Bibliotekininkės 

V.Žvinys pasakoja apie savo karjerą 

Akimirka iš Kaziuko mugės 

E.Karmaza kalbina 1Ga klasės mokinį Ž.Čiuželį 

Skaitovai ir juos ruošę mokytojai 

D.Žilinskis ir jį ruošusi mokytoja D.Žilinskienė 

Pristatomos laimėtos knygos 


