
Projektas „Mažiau šiukšlių“
Gimnazija vykdo Lietuvos žaliųjų judėjimo projektą „Mažiau šiukšlių“. Projekte 
dalyvauja ir rūšiuoti šiukšles mokosi 1-4 ir 5-2G klasės. Mokykloje projektą kordinu-
oja mokytojos Rasa Bumblienė, Nadežda Kvedarienė ir Renata Gaučienė. Gimnazi-
jos bendruomenei buvo pristatyti spalvoti konteineriukai šiukšlėms ir stendas, ku -
riame informuojama, kaip teisingai rūšiuoti atliekas. 1Gb klasės mokinės praktiškai 
susirinkusiems mokiniams paaiškino, kokios atliekos metamos į geltonus, žalius ir 
mėlynus konteinerius. 
             Valda Budrytė, 3Ga
Redagavo mokytoja R.Gaučienė, U. Puotraitė, V. Budrytė, G. Pazniokaitė 3Ga, Rytis Liaučys 1Ga; Maketavo K.Gaučys, 4Ga.

Sveikatiada
          Jau kelis metus iš eilės mokykloje vykdomas „Sveikatiados“ projektas triumfavo 
ir šiemet. Organizatoriai nuo sausio 21 iki sausio 25 vykdė didžiulio vaikų dėmesio 
sulaukusią „Mankštiadą“, kurios metu Salantų gimnazijos mokiniai buvo kviečiami 
mankštintis ir savo dieną pradėti bei užbaigti prasmingai ir gyvybingai. 
 Anot projekto organizatorių, projekte aktyviai dalyvavo visos klasės. Viena iš 
projekto organizatorių Rasa Bumblienė taip pat pabrėžė, kad vaikai aktyviai dalyvauja 
„Sveikatiados“ rengiamose akcijose, pavyzdžiui, Sveikatingumo Savaitė, „Mankštiada“. 
8b klasė, vadovaujama auklėtojos Renatos Gaučienės, sukūrė videoklipą konkursui „Sveikuoliai – šaunuoliai“, kurį 
galite pamatyti tarptautiniame videoklipų puslapyje http://youtube.com.
 Paklausinėjome mokytojos Vladislavos Budrienės, vienos iš projekto organizatorių, ką mano apie mūsų 
mokinių mitybą bei sveiką gyvenseną. Jos manymu, daugelis Salantų Gimnazijos mokinių bando prisilaikyti bent 
minimalios sveikos mitybos, gyventi sveikai, tačiau dažnai vartoja gaivuosius gerimus bei įvairius traškučius ir kitus 
maisto produktus, kurie kenkia jų sveikai gyvensenai. Be to, mokytoja Vladislava Budrienė mums papasakojo kelis 
patarimus, kaip gyventi sveikai: reikėtų domėtis informacija apie sveiką mitybą, į savo valgiaraštį įtraukti daržovių, 
vaisių, laikytis sveikos mitybos principų, valgyti maistą, kuris yra šviežias ir visavertis.
 Projekto koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vaitkuvienė mums suteikė informacijos apie 
„Sveikatiados“ projekto pasiekimus mūsų gimnazijoje. Mūsų gimnazijai buvo nupirktos šiaurietiško ėjimo lazdos, su 
kuriomis gimnazijos sveikos gyvensenos propaguotojai vykdė akciją „Iškyla-ėjimas su šiaurietiškomis ėjimo lazdomis 
maršrutu „Salantų gimnazija – Orvydų sodyba“.
             8a klasė dalyvavo fotonuotraukų konkurse „Sveikatos maratonas“ ir laimėjo pagrindinį prizą –  pikniką gam-
toje ir galimybę pažaisti dažasvaidį kavinėje-sodyboje „HBH“. Projekto vadovė Sandra Navickaitė parašė straipsnį 
„Salantų gimnazija – sveikos gyvensenos puoselėtoja“, kuriame pasidžiaugė gimnazijos aktyvumu.
Taigi mūsų mokiniai moka gyventi sveikai!                                                                                    Rytis Liaučys, 1Ga

Mūsų mokykloje vykdomi projektai

        Tačiau viena abiturientė mano, kad „Naujas etapas nebūtų baisus, jei viską 
aiškiai žinočiau, kaip kas bus. Labiausiai baugina ta nežinia, kaip viskas bus, 
kai nebus šalia mamytės, kuri išplauna rūbus ir visada padaro valgyt, viską 
primena.“ Turbūt svarbiausia dvyliktokų stotelė tai egzaminai. Ir paklausti, 
ar po šimtadienio labiau pradės ruoštis egzaminams, jie visai nesutriko: 
„Žinoma stengsiuosi kibti labiau į mokslus, jei nepakiš kojos tingulys“,– 
kalbėjo Sandra Dirgėlaitė, o jai pritarė Kostas Gaučys: „Reikės į mokslus 
kibti stipriau, nes nuo egzaminų rezultatų daug kas priklausys.“ Taigi, abi-
turientams belieka palinkėti didžiulės sėkmės, susikaupimo, didelio noro ir 
tada jokie egzaminai nebebus baisūs. Kas jų laukia ateityje, spėjo astrologė 
„Palmyra Kelertienė“ (Arūnė) su savo padėjėja. Kad gautų pusatestačius 

bei kalendorius, abiturientai turėjo atlikti įvairias užduotis. Dvyliktokai taip pat parodė savo paruoštą programėlę. 
Tradiciškai buvo renkamas ir laimingiausias abiturientas. ,,Laimės lazdelė” atiteko 4Ga mokiniui Vyteniui Anužiui.          
               Ugnė Puotraitė, 3Ga ir Viktorija Tuzaitė, 3Gb

Dvyliktokės taria padėkos žodžius

Palinkėjimai dvyliktokams 100 -ienio proga
Gimnazijos pavaduotoja ugdymui L. Vaitkuvienė: „Pirmiausia, linkiu valios. Kad per likusias 100 dienų 
sugebėtumėt save priversti atsakingai mokytis. Antra, linkiu didelį dėmesį skirti miegui. Miegas – vaistas nuo 
visko. Tik gerai išsimiegoję pasieksite puikių rezultatų.“
Gimnazijos direktorius V. Butkus: „100 dienų – geras signalas, perspėjimas, kad tiek mažai beliko, kad 
sutelktumėte visas jėgas svajonių išsipildymui. Išmintingai išsidėlioti gyvenimo kelią iki kovo 7 dienos.
Pasiruošti gerai egzaminams. Tada ir svajones lengvai, pasieksit. Linkiu visokeriopai išnaudoti 100 dienų tik-
slams įgyvendinti.“

Pradinukai mokosi rūšiuoti šiukšles
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Interviu su LMP nare Jolanta Beniušyte
Kas tave paskatino kandidatuoti į Lietuvos mokinių parlamentą(LMP)?
Gimnazijos pavaduotoja V. Gedvilienė paskatino išbandyti save naujoje srityje. Labai palaikė draugai, pažįstami, kai 
kurie mokytojai.
Esi išrinkta į Lietuvos mokinių parlamentą. Kokiuose susirinkimuose, suvažiavimuose, 
sesijose jau teko dalyvauti? 
Sausio 4-6 dienomis Vilniuje vyko LMP mokymai. Mokymo metu susipažinome vie- 
ni su kitais ir dar plačiau su LMP sąvoka. Prisistatėme ir pristatėme savo idėjas, su ku-
riomis atėjome į LMP. Klausėmės paskaitų, bendravome su buvusiais LMP nariais, 
mokėmės, kaip reikės dirbti  pirmojoje sesijoje, kuri  vyko sausio 7-8 dienomis Seime. 
Pasiskirstėme į komitetus bei grupes, dirbome grupėse, diskutavome mums, mokiniams, 
rūpimais klausimais.
Pirmoji sesija, kaip minėjau, vyko 7-8 dienomis Lietuvos Respublikos Seime. Išsirinkome 
LMP pirmininką Juozą Vaidelį, pirmininko pavaduotojus, Etikos ir Procedūros komisiją. 
Po to kibome į darbus komitetuose. Aš išsirinkau Švietimo ir Mokslo komitetą (ŠMK). 
Komitete aptarėme rūpimus klausimus ir diskutavome su Seimo nariais bei buvusiais 
LMP nariais. Po to  darbas vyko grupėse. Aš priklausau Psichiką Veikiančių Medžiagų 
Vartojimo Prevencijos ir Kontrolės Darbo grupei.
Be to, aš buvau išrinkta savo  regiono  pirmininke ir LMP valdybos nare. Antrą dieną darbas vyko valdyboje, komite-
tuose, regionuose ir  grupėse, jau šiek tiek pasiskirstę darbais turėjome plenarinį posėdį.Štai tokia pirmoji sesija.
Sausio 15 dieną Klaipėdos regiono nariai turėjome susitikimą su Klaipėdos jaunimo koordinatoriumi Modestu Vitkumi.
Vasario 9-10 dalyvavau Psichiką Veikiančių Medžiagų Vartojimo Prevencijos ir Kontrolės Darbo grupės mokymuose.
Kokie įspūdžiai? Kas tau patiko? Kas nuliūdino? Kokių naujienų parvežei į mokyklą?
Puikūs įspūdžiai. Neišdildomi. Vis dar negaliu suvoktu, kad esu LMP narė.
Kaip minėjau, darbo buvo daug. Pradžioje susitarėme, kad svarbiausia yra susibendrauti visiems, vieniems kitus geriau 
pažinti, nes tik tokiu atveju darbas atneš dosnių vaisių. Tai nereiškia, kad sustojome ratu  ir bendravome vieni su kitais. 
Ne. Taip nebuvo.  Stengėmės bendrauti  ir pažinti vieni kitus iš darbų, iš nuoširdžių pasisakymų, tam tikrų pajuokavimų. 
Pradžioje buvo sunku pradėti dirbti, tačiau žingsnelis po žingsnelio ir „įsivažiavome“. Prasidėjo akcijų prognozavimai, 
pozicijų rašymai, nuomonės išsakymas, greitas reagavimas į mokinių siųstus laiškus, renginių planavimai ir t.t.
 Buvo labai gera dirbti tokių žmonių būryje. Nelengva pasakyti, kas patiko, kas ne. Visos paskaitos, susitikimai, ben-
dravimai, klausymai, diskusijos buvo įdomios. Noras dirbti buvo labai labai didelis. Namo grįžau be galo laiminga. 
Mokyklai jokių planų dar nepateikiau, kadangi siautėjo gripas, kuris palietė ir mane. Sirgdama  turėjau galimybę viską 
apmąstyti: kas, kaip, kodėl, ar tikrai ir kada.
Jau grįžusi iš pirmosios sesijos kartu su ŠKM ėmėmės spręsti 2014 metų stojimo į aukštąsias mokyklas tvarką. Pareiškėme 
LMP poziciją, į kurią  buvo atsižvelgta. Džiaugdamiesi pirmuoju savo darbu, nudžiuginome ir daugelį kitų mokinių.
Kokių planų turi ateičiai, kaip parlamento atstovė?
Planai, planai... Jie visada keičiasi. Klaipėdos regione turiu daug planų. Kretingos rajone dar laukia keletas susitikimų. 
Savo mokykloje noriu kuo daugiau mokinių įtraukti į tam tikras veiklas: žygius, renginius, akcijas, savanorystes ir t.t. 
Ateitis tai rytojus, kuriam ruošiuosi ir dirbu tiek, kiek pajėgiu. Nieko nežadėjau ir nežadėsiu, ką darau, tą darau.
Kokios akcijos jau vyko mokykloje? 
Kaip minėjau, dar daug ko nespėjau padaryti, nes gripas neleido atsikelti iš lovos. Tačiau ir būdama namuose, pade-
dant IMK, suorganizavau savo gimnazijoje respublikinio masto akciją „Man vis dar rūpi Lietuvos laisvė“. Akcijos 
tikslas – surinktus mokinių parašus sudėti į vieną bendrą knygą ir parodyti, kad mes vertiname Lietuvos laisvę. Šioje 
knygoje galėjo įsiamžinti moksleiviai, tikintys ir gerbiantys Lietuvos valstybės laisvę. Rezultatas parodė, kad jaunimas 
vertina Lietuvos laisvę.
Tavo palinkėjimai mūsų gimnazijos mokiniams.
Vadovaujuosi mintimi: „Svarbu ne tai, kad gyvenime būtų daugiau metų, o kad metuose būtų daugiau gyvenimo!“. 
Ir palinkėti noriu tik vieno: kol esi jaunas, kūrybiškas, nesėdėk namuose prie kompiuterio. Dalyvauk visur, nebijok 
išsakyti savo nuomonės, dirbk tai, kas atneša šypseną, ir pamatysi, jog kiekviena diena tau suteikia patirties ir tobu-
lėjimo!                                                                                                                                        
           Gintarė Pazniokaitė, 3Ga 



Šimtadienis
 Vasario 22 dieną Salantų gimnazijoje vyko abiturientų šventė – Šimtadienis. Kaip ir kiekvienais metais, ją 
organizavo 3G klasės mokiniai ir jų auklėtojos Rasa 
Bumblienė ir Aina Stonkuvienė. Šių metų  vienuoliktokų 
šventės tema „Gyvenimo ruletė“. Vakaro metu abiturien-
tai turėjo galimybę sugrįžti atgal į vaikystę.  Įspūdžiais ir 
prisiminimais dalijosi jų pirmosios mokytojos. Pasak pir-
mosios mokytojos R. Zorgevičienės, „Jie buvo išradingi 
ir smalsūs, pasitikintys  savimi, turėjo didelį atsakomybės 
jausmą. Jie buvo muzikalūs. Sukūrėme miuziklą „Avinėlis 
beragėlis“. Dalyvavo projektuose apie Salantus. Tapo konkurso „Moki žodį–žinai kelią“ nugalėtojais. Turėjo ypatingų 
meninių gebėjimų“, – kalbėjo mokytoja Rūta  Zorgevičienė. O Virgina  Pociuvienė štai kaip atsiliepė apie savo buvu-
sius mokinius: „Labai judrūs ir fiziškai stiprūs. Labai patiko kartu su mokiniais rašyti scenarijus kalėdiniams rengi- 
niams, Motinos dienos švenčių paminėjimams“. Abiturientus pasveikino ir  gimnazijos direktorius Vaidutis Butkus 
bei  abiturientų auklėtojos Dalija Sabutytė ir Valentina Budrienė. „Sėkmės Jums, mieli abiturientai, įveikiant 100 

žingsnių kelionę, iki tos svarbiausios, didžiausios brandos egzaminų 
stotelės, iš kurios kiekvienas pasuksite savo keliu“, – kalbėjo mokytoja 
D. Sabutytė.  „Linkėčiau sėkmės, asmeninės laimės. Savaime aišku, 
kad visi išlaikytų egzaminus, įstotų ten, kur nori mokytis. Ir neprarastų 
žmogiškumo“, – pritarė mokytoja V. Budrienė. Vakaro metu dvylikto-
kams buvo primintos ir jų iškrėstos išdaigos. Paklausus abiturientų, ko 
labiausiai ilgėsis, dauguma atsakė, jog mokytojų, savo draugų, iškrėstų 
išdaigų kartu, auklėtojų ir apipaišytų mokyklos suolų. Paklausus, ar 
baisus naujas etapas, Neringa Venclovaitė atsakė: „Smalsu ir kartu 
šiek tiek baisoka žengti į kitokią rutiną. Nauji žmonės, nauja aplinka“. 
O  Laura Maksvytytė atsakė: „Neee, vis labiau laukiu, kada pradėsiu 

savarankišką gyvenimą naujoje vietoje su naujais žmonėmis“.

RENGINIAI, ĮVYKĘ MŪSŲ MOKYKLOJE
   Mes ,,žydukai’’ Lietuvos...

 Lietuvoje praūžė Užgavėnės. Tai žiemos šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą ir prišaukti pavasarį. Vasario 12 
dieną Salantų gimnazijos pradinių klasių mokinių etnografinis būrelis, vadovaujamas mokytojos Laimutės Žilinskienės, 
jau iš pat ryto kėlė gimnazijoje šurmulį. Pasipuošė savo pagamintomis kaukėmis, pasveikinę gimnazijos mokinius, 
mokytojus ir kitus darbuotojus, aplankė Salantų lopšelį-darželį ,,Rasa”. Po to persirengėliai patraukė prie Salantų 
kultūros centro, kur susirinko pradinių klasių mokiniai ir mokytojai. Visi su dideliu triukšmu varė Žiemą iš kiemo.
 Per Užgavėnes vaikai ir suaugę, persirengia velniai, čigonais. Užgavėnių ,,žydukai’’ vaikšto po namus dainuoja 
daineles, šoka ratelius deklamuoja eilėraštukus. Ir tai jie daro ne už dyką. Už dainas ir šokius žmonės jiems atsilygina 
saldainiais, įvairiais kitais saldumynais, vaisiais, kartais blynais, o dažniausiai - pinigais. Vaikai sako, kad jiems la-
bai patinka eiti Užgavėnių ,,žydukais“, mat būna linksma, įdomu. Vyresnio amžiaus žmonės labai džiaugiasi, kad yra 
tęsiama tradicija. „Žydukai“ sako,  kad linksmiausia yra, kai prie Užgavėnių Morės susirenka daugiau persirengėlių,kai 
žaidžiami rateliai, kaunasi Kanapinis su Lašininiu, deginama Morė. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad vis dar yra tęsiamos 
Užgavėnių tradicijos ir todėl sukūriau  eilėraštuką  apie Užgavėnes. 
        Užgavėnės
Viens, du, trys ir keturi
Jau pavasaris arti,
Reik tik žiemą išvaryt,
Kas gales tai padaryt?

O žiema, bet ko nebijo,
Kiek kas bandė, neišvijo.
Gal ,,žydukams’’ tai pavyks?
Gal jie žiemą išvarys?

Baisios kaukės ir lazda,
Linksmi šokiai su daina. 
Išsigando štai žiema, Gal 
negrįš ji niekada!?          Giedrė Pilelytė, 7b

Užgavėnių dalyviai

4Ga šimtadienio šventėje

Pirmųjų mokytojų sveikinimo žodis

VARDAN TOS LIETUVOS...
 Sausio 13-oji, vasario 16-oji, kovo 11-oji –  labai 
svarbios mūsų valstybei datos 
    Sausio 13-oji šiemet buvo paminėta tradiciškai, 
prisijungiant prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudi-
ja“. Gimnazijos languose nušvito Laisvės gynėjų atminimo 
žvakelės. 
    Vasario 16-oji –Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena.Per mokyklos radiją buvo priminta, kad šviemet švenčiame 95-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo metines. Šiandien Vasario 16 – Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos buvimo ženklas ir simbolis. Ji aplais-
tyta savanorių, Lietuvą gynusių karių krauju, tapusi Vėliava rezistentams ir nuėjusi į gilų pogrindį tarybiniais metais. 
Šiandien ji vėl su mumis“. 
 Žmogus, nepažįstantis savo tautos namų – Tėvynės žemės, kurioje nuo seno tėvai ir protėviai gyveno – nėra 
savo krašto pilietis. Ką reiškia pilietis? Tai pilies žmogus,  kuris  statė pilį, turi ją, gina ją nuo priešų.  Esame lietuviai, 
puoselėjame, saugome ir giname savo tėvynę Lietuvą kaip pilį, kurią šlovinam gražiais darbais, kilniais poelgiais, dėl 
kurios aukojame gyvybę.
    Kovo 11- oji.
 Kovo 11-ąją švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. 1990 metais kovo 11 dieną Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 
metų svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma 
valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos Nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo 
turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis 
ir kiti Tarybos nariai.
 Nuo vasario 16 iki kovo 11d. gimnazijoje paskelbta pilietinė akcija; „Kodėl aš myliu Lietuvą?“ 
Pirmame aukšte prie istorijos kabineto ir pradinių klasių korpuse 2 a. ant sienų buvo pakabinti didžiuliai lapai, kuriuose 
gimnazistai parašė savo mintis, nuomones, apmąstymus, kodėl aš myliu Lietuvą?
 Žinoma, pasirašėme, kad mums rūpi Lietuvos laisvė. O ir mūsų pradinukai netingėjo, dalyvavo projekte.
Nuoširdžiausi gimnazistų pasisakymai:
„Aš myliu Lietuvą , nes ji mano Tėvynė!“ Dainius
„Aš myliu Lietuvą, nes tai mano gimtinė, nes čia gražiausi žmonės, nes viskas, ką myliu, yra čia!“ Jolanta
„Myliu, nors ji ir maža, bet žmonės, vaizdai, gamta, prisiminimai yra didūs!“ Sonata
„Aš myliu Lietuvą, nes ji mano gimtinė, čia užaugau ir gyvenu! Čia visi mano mylimi žmonės!“ Giedrė

  Už upių sraunumą,              Už protėvių darbą,                          Aš myliu Lietuvą,          Čia geriausi mokytojai.
  Už miško žalumą,                Paliktą paveldą,                               Nes man čia gera!           Mylimiausi draugai.
  Už vasaros kaitrą,                Ir mūsų vienybę,                             Čia įdomiausi žmonės.    Nes čia mano šeima.
  Žiemos šaltą speigą,            Myliu aš tėvynę!                            Gražiausi vaizdai .           Nes čia mano Lietuva.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                    

AgnėVaida Rašinskaitė

Jaunųjų policijos remėjų judėjimas – naujiena Salantų gimnazijoje
 Jaunieji policijos rėmėjai (JPR) yra savanoriškas moksleivių susivienijimas, 
įsteigtas padėti teisėsaugos institucijoms įgyvendinti nepilnamečių nusikalstamu-
mo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją. Jaunaisiais policijos rėmėjais gali tapti kiek-
vienas drausmingo ir pavyzdingo elgesio mokinys, turintis ne mažiau kaip 14 metų.
 Lapkritį Jaunieji policijos rėmėjai Salantuose bei gimnazijoje įvykdė 
nemažai projektų bei akcijų. Mūsų gimnazijoje buvo vykdoma „Tolerancijos 
savaitė“. Jos metu pradinių klasių mokiniai ant iškirptų baltų tolerancijos skėčių 
piešė, rašė, klijavo savo mintis apie toleranciją vienas kitam, jos supratimą. Taip 
pat aktų salėje vyko trumpas 10 minučių renginys Tolerancijos dienai paminėti. 
Gruodžio  mėnesį, įžiebiant Salantų miestelio eglę, Jaunieji policijos remėjai 
gyventojams dalino informaciją, kurioje buvo nurodyta, kur kreiptis ištikus ne-
laimei, ir patarimai, kaip išvengti telefoninių sukčių. Sausio 14-osios ryte Jaunieji policijos remėjai mokiniams dalijo 
atšvaitus. Prieš Vasario 16 d. Salantų gyvenamojo rajono gyventojams buvo išdalinti perspėjimai, jog valstybinių 
švenčių metu privaloma iškelti Lietuvos Respublikos vėliavą. Kovo 1 dieną gyventojams buvo dalijama informacija, 
kaip apsisaugoti nuo vagių. Akcijos nesibaigia, darbas vyks ir toliau. Jauniesiems policijos rėmėjams Salantuose vado-
vauja nepilnamečių reikalų inspektorė Regina Jokužienė.    

 Rytis Liaučys, 1Ga

Jaunieji policijos rėmėjai

Gintarė Pazniokaitė ir Valda Budrytė 3Ga



„Žinokit, kad meilė - aukso perlas, žinokit, kad meilė – paslaptis, žmogus be meilės -  
aklas vergas, o ir gyvenimas - tartum naktis… “

Valentino diena
 Kaip ir kiekvienais metais Vasario 14 d. mes švenčiame Valentino dieną. 
Ši šventė yra ypatinga įsimylėjėliams, šeimoms ir visiems kitiems, nes ji simboli-
zuoja meilę. O kodėl Valentino diena švenčiama būtent vasario 14 d.!? Manoma, 
kad Šv. Valentinas buvo Romos vyskupas, kuris gyveno II a. Tuometinis Romos 
imperatorius Klaudijus II buvo išleidęs įsakymą, draudžiantį tuoktis. Šitaip jis 
siekė, kad kuo daugiau vyrų eitų kariauti ir gintų imperiją nuo išorinės agresijos 
ir vidinės netvarkos. Imperatorius manė, kad vedę vyrai yra emociškai labiau 
prisirišę prie savo šeimų, todėl negali būti geri kariai. Vyskupas Valentinas, ma-
tydamas jaunų žmonių skausmą, juos sutuokdavo slapčia. Klaudijus II, išgirdęs 
apie tokį vyskupo elgesį, jį suėmė ir uždarė į kalėjimą, kur vasario 14 d. Valentinas 
buvo nubaustas mirtimi. Po kiek laiko Valentinas buvo paskelbtas šventuoju. Nors mes šią dieną švenčiame dar visai 
neseniai, bet ji jau yra labai populiari tarp jaunimo. Todėl ir mes nusprendėme Valentino dienos proga mūsų mokyk-
los berniukams ir mergaitėms užduoti klausimą; „Koks yra jūsų svajonių vaikinas/mergina?“ Taip pat norime jums 
pasiūlyti paskaityti keletą įžymių žmonių minčių apie meilę ir Arūnės eilėraštį. Gero skaitymo!  
Svajonių vaikinas: 
Gražus, nuoširdus, paslaugus, supratingas, mandagus, linksmas, tvirtas, stiprus, draugiškas, išmintingas, išsilavinęs, 
savimi pasitikintis, gerbiantis kitus, protingas, visada kvepiantis skaniais kvepalais, romantiškas, rūpestingas, turintis 
gražų kūną, mielas, turėtų mylėti ir rūpintis mergina, negailėti jai gražių žodžių, kaskart ją girti, sakyti komplimentus, 
ginti nuo blogų žmonių, drąsus, iš dalies pavydus, dosnus, kūrybingas, ištikimas, visada pasiruošęs padaryti merginos 
namų darbus.
Svajonių mergina:
Graži, mandagi, mylinti, gražiai kalbanti, gerai besimokanti, simpatiška, protinga, romantiška, mokanti gaminti valgį, 
linksma, bendraujanti.
   Meilė
 Šiandieną jaučiuosi kaip niekad laiminga, 
 Galbūt, kad už lango beprotiškai sninga.
 Kai kam net per šalta išeiti į kiemą,
 O aš kasmet vis labiau myliu žiemą.

 Aš myliu ir mamą, ir draugę, ir tėtį.
 Bet argi įmanoma jų nemylėti?
 Šioj žemėj tiek daug nuostabiausių žmonių,
 Kurių nemylėt aš tiesiog negaliu!

 Gyvenam tik kartą, tad reikia mylėti.
 Net naktį pasauliui „aš myliu“ šnabždėti.
 Juk meilė gyvenimą daro spalvingą,
 Kiekvieną sekundę paverčia prasmingą.
   Arūnė Rimdeikaitė, 3Gb
  Žymių žmonių mintys Tau...
Meilė – tai stiprūs ir balti sparnai. (Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis)
Mylėti žmogų – tai matyti jį tokį, kokį norėjo matyti Dievas. (Fiodoras Dostojevskis)
Meilė- vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praeities, nei dabarties. (Onorė de Balzakas)
Meilė parodo žmogui, koks jis turėtų būti. (Antonas Čechovas)
Meilė neturi prašyti, neturi ir reikalauti. Meilė privalo turėti tiek galios, kad imtų savimi pasikliauti. (Hermanas 
Hesė)
Žinome, kad meilė stipri kaip mirtis, bet juk ji ir trapi kaip stiklas. (Gi de Mopasanas)
Meilė kaip skaičius pi: natūrali, iracionali ir labai svarbi. (Dž. R. Lovelis)
Meilė – tai saulėtekis, vidurdienis, ilgas ir kaitrus, ir vakaras, stebuklingas ir tylus, o ją pagimdė ilgesys. (Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis)
Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos spindėjimu. (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)
Aš myliu. Vadinasi, aš esu. Aš esu tas, ką myliu. (Liudvigas van Bethovenas)

Gintarė Pazniokaitė ir Valda Budrytė, 3Ga

Pradinukų šventės ir laimėjimai
  Mes apklausėme pradinių klasių mokinius ir pradinių klasių 
metodinio ratelio pirmininkę  mokytoją Zitą Šverienę, kad sužinotumėm, 
kokias šventes organizuoja ir kokiais šių metų laimėjimais gali 
pasidžiaugti pradinukai. 
  Sveikatingumo diena, Rudenėlio šventė, Kalėdos, Knygų 
diena ir Mamyčių diena yra pradinukų tradicinės šventės. Apklausa 
parodė, kad 1-4 klasių mokiniams labiausiai patinkančios šventės 
yra Kalėdos, Užgavėnės ir Rudenėlio šventė. Taip pat buvo ir tokių 
mokinių, kuriems patinka rugsėjo 1-oji, Sveikatingumo, Mamos dienos 
ir „Kaziuko mugė“. Pradinių klasių nuomone, šiemet įsimintiniausios, 
labiausiai pavykusios – Rudenėlio šventė ir Kalėdos.

 Beveik visiems apklaustiems pradinukams patinka dalyvauti konkursuose ir olimpiadose. Daugiausia mokiniai 
dalyvauja matematikos ,,Kengūros“, anglų kalbos, lietuvių kalbos rengiamuose konkursuose. Keliems mokiniams labai 
patiko dalyvauti ir šiaurės šalių bibliotekų savaitėje bei raštingiausio pradinuko konkurse.
 Mūsų pradinukų konkursų, varžybų ir olimpiadų šių mokslo metų pasiekimai:
  A. Ivanausko matematikos komandiniam konkurse Eimantas Rimkus 4a, Ignas Gliožeris 4a, Jonas Šetkus 4a, 

Dovydas Dvarionas 4b, Vygantas Tuzas 4b užėmė 4 vietą. Juos ruošė 
mokytojos R. Zorgevičienė ir J. Žiobienė. 
Dainius Drungilas, Paulius Bėronas, Samanta Skripskauskaitė, Emilija  
Jockutė, Vygantas Tuzas iš 4b klasės dalyvavo respublikiniame projek-
te laiško konkurse „Dovanoju Tau atšvaitą“. O Giedrė Dobrovolskytė, 
Rita Budrytė, Dainius Drungilas iš 4b klasės – mokinių kompiuterinių 
piešinių konkurse „Mano laisvalaikis“. Juos ruošė mokytoja  J. Žiobienė. 
   Kretingos rajono mokyklų pradinukų kvadrato varžybos ir 
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio zoninės kvadrato varžybos  vietos 
nugalėtojai: Blauzdytė Inesa 4a, Bierontas Paulius 4b, Budrytė Rūta 4b, 
Drungilas Dainius 4b, Jasas Raigardas 4b, Jockutė Emilija 4b, Latakas 
Andrius 4b, Mamontovaitė Monika 4b, Motužytė Laima 3b, Rimkus Ei-

mantas 3a, Skersytė Akvilė 4a, Tuzas Vygantas 4b. Juos ruošė mokytoja D. Žilinskienė.
         Gabija Gembutaitė ir Lora Butrimaitė, 7a

Sveikiname

Viktoriją Tuzaitę, 3Ga - 2013 metų Lietu-
vos mokinių anglų kalbos olimpiadoje 
laimėjusią 3 vietą.
Rytį Liaučį, 1Ga - meninio skaitymo 
konkurso regioniniame etape užėmusį 2 
vietą.
Kostą Gaučį, 4Ga - antikos kultūros žinių 
konkurse užėmusį 2 vietą.
Regimantą Narkų, 1Ga - antikos kultūros 
žinių konkurse gavusiam padėkos raštą už 
geras antikos kultūros žinias.
Osvaldą Jonušą, 1Ga - Žemaitijos 
Užgavėnių kaukių parodos konkurse užėmusį 2 vietą.
Paulių Selkauskį, 6a - Žemaitijos Užgavėnių kaukių parodos konkurse užėmusį 3 

vietą.

Regimantas Narkus ir Kostas Gaučys

Pradinukai matematikos konkurse

Pradinukai Kaziuko mugėje

Rytis Liaučys

Su pavasariu!

     Greit pavasario atostogos!
 Pagaliau sulaukėme pavasario. Pražystančios gėlės, šiltesnė saulė, gera nuotaika. Jau nuo kovo   
 25 dienos prasidės mokinių pavasario atostogos! Gimnazijoje susitiksime tik po vienų didžiausių  
 krikščioniškųjų švenčių metuose – Velykų. 
 Džiaukitės ir jauskite ramybę ir atgimimą širdyse…
 


