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Draugystės festivalyje patyrėme  
neišdildomų įspūdžių 

     Gegužė vėl pakvietė mus, Salantų gimnazijos delegaciją, į kasmetinį tarp-
tautinį Draugystės festivalį.  45-asis  keturių valstybių moksleivių festivalis 
šiemet vyko Latvijoje. Visus metus su nekantrumu laukėme, kada vėl 
susitiksime su Priekulės (Latvija), Tirvos (Estija) ir Gdovo (Rusija) 
bendraamžiais, nes tai – puiki proga pažinti kitų šalių kultūrą, tradicijas, 
susirasti naujų draugų ir patirti neišdildomų įspūdžių. Dėkojame mokytojams 
Dalijai Sabutytei, Vilmai Gedvilienei, Valentinai Budrienei, Rasai 
Bumblienei ir Vidmantui Budriui,  kurie padėjo ruoštis bei kartu su mumis 
dalyvavo festivalio renginiuose. 
       Mūsų  delegaciją pasitiko šefuojanti klasė, kuri pristatė mokyklą,  lydėjo 
mus į renginius, mokė latvių  nacionalinių žaidimų, dainų. Savo mokyklą mes 
taip pat pristatėme videofilmu.  Nuvykę į rajono centrą Liepoją, susipažinome 
su  Latvijos kariniu laivynu bei vienintele Baltijos šalyse narų mokykla.  
Priekulės kultūros centre vyko nacionalinio folkloro koncertas. Mes pristatėme 
savo programą, akcentuodami mūsų liaudies tradicijas. Kiekvienos šalies pasirodymą stebėjome su dideliu susidomėjimu ir palydėjome 
šiltais plojimais. Taip pat dalyvavome mugėje, kurioje visų šalių atstovai pardavinėjo tradicinius suvenyrus, įvairius rankų darbo dirbinius.  
Kaip ir kiekvienais metais, vyko sporto šventė. Labai įdomu buvo dalyvauti komandinėse varžybose, nes estafetės, žaidimai buvo  
netradiciniai, o ir pati   miesto sporto salė sužavėjo treniruoklių bei kito sportinio inventoriaus gausa. Vyko ir darbas grupėse, kuriose vieni 
šoko, kiti kūrė koliažus, dar kiti darė rėmelius,  keramikos dirbinius, papuošalus ar komponavo puokštes. Įdomu buvo stebėti, kaip iš 
nesudėtingų medžiagų gimsta  labai originalūs suvenyrai, paveikskai ir kt. Vakarais vyko diskotekos. Taip galėjome dar labiau vieni kitus 
pažinti. Trys festivalio dienos  neprailgo, nes renginiai buvo puikiai organizuoti, suplanuotas laisvalaikis.  Atsisveikinome dainuoda-
mi ,,Draugystės valsą“, keitėmės adresais, dėkojome latviams už puikų renginį. Uždarymo metu festivalio vėliava  perduota Estijos dele-
gacijai. Su nekantrumu laukiame kitų išvykų.          
        Dovilė Zubytė ir Auksė Drungilaitė, 2Gc 

Abiturientės talentas viskam 
     ,,Matematika susidomėjau 5-oje klasėje, kai pirmą kartą dalyvavau kengūroje 
ir rajone buvau 1-a, o respublikoje patekau į 30-tuką. Gabumai mokslams 
pasireiškė ankstyvame amžiuje. 4-erių metų jau mokėjau skaityti. Turbūt pats 
polinkis mokytis paveldėtas iš tėvų. Jie išsilavinę žmonės. Savo laikais taip pat 
labai gerai mokėsi. Šeima privalo diegti vertybes, duoti pagrindus,“ – taip kalba 
mūsų gimnazijos abiturientė Lina Zubytė (4Gb kl.), Europos Sąjungos 
jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo laureatė. Jau keturiolika metų 
Lietuvos atstovai dalyvauja Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse. 
Šis renginys – kūrybingų, talentingų mokinių iš įvairių Europos šalių sambūris, 
kuriame diskutuojama, ieškoma racionalių ir veiksmingų mokslo problemų 
sprendimo būdų. Linos tiriamasis mokslinis darbas ,,Matematinių formulių kūri-
mas” buvo įvertintas III laipsnio diplomu ir konkurso prizu. Ji savo darbe 
nagrinėjo uždavinius, pateikė pavyzdžius, ieškojo dėsningumų, kūrė formules. 
Įveikti savo protu kompiuterį – toks Linos darbo tikslas. 
      Šalia mokinio visada yra mokytojas, kuris nuolat pasiryžęs padėti, dažnai 

aukodamas savo brangų laiką ir pamiršdamas viską aplinkui. Šalia Linos Zubytės visada buvo matematikos mokytoja ekspertė  Irūna 
Butkuvienė. Pasak mokytojos, ,,svarbiausia gyvenime tikėti ir degti tuo darbu, kurį dirbi. O Lina nuo pat jaunesniųjų klasių buvo žingeidi, 
azartiška ir protinga mokinė. Ji galėtų sėkmingai darbuotis bet kurioje tiksliųjų mokslų srityje.’’       

Nors Lina jau apsisprendė gyvenimą sieti su tiksliaisiais mokslais,  bet neketina slopinti ir savo kūrybiškumo. Kai užsid-
irbs pakankamai pragyvenimui, tada jau studijuos savo malonumui. Kas tai bus – ar kultūros vadyba, ar žurnalistika, o gal literatūrą – ne-
gali pasakyti. O šis konkursas merginai suteikė ne tik įdomios veiklos, bet ir pridėjo 2 papildomus taškus stojant į universitetą.  Linos 
užsispyrimas ir noras tobulėti skatina kiekvieną mūsų siekti savo užsibrėžtų tikslų. 

           Raminta Benetytė, 4Gb 
Tęsinys 2 puslapyje 

Iškilminga eisena į Priekulės kultūros centrą 

L. Zubytė ir jos mokytoja I.Butkuvienė 

Jonuko sėkmė 
     Balandžio 25 dieną Vilniuje vyko Respublikinis „Dainų dainelės“ konkur-
sas, kuriame dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokinys, zoninio turo laureatas Jo-
nas Želvys (3 kl.). Konkursams jį ruošė muzikos vyr. mokytoja Valentina 
Budrienė. Berniukas atliko lietuvių liaudies dainą  „Augino močiutė“. Dainavo 
akapela, be pritarimo. Mokytoja sako, kad devynmetis berniukas yra labai talen-
tingas ir artistiškas, ir ši liaudies daina ypatingai atitiko jo gyvybingą natūrą. 
Žiūrovai negailėjo aplodismentų jaunajam atlikėjui. Jonas surinko 215 balsų ir 
užėmė 9 vietą. Konkursantą palaikyti bei padrąsinti nuvyko ir gimnazijos mergi-
nų ansamblis. Džiaugiamės, kad po didelės pertraukos (nuo 1986 metų) vėl turė-
jome „Dainų dainelės“ dalyvį. 
                   Auksė Drungilaitė, 2Gc

Rusų kalbos olimpiada 
       Balandžio 21 d. gimnazijoje vyko rusų kalbos olimpiada 6-8 klasių mokiniams „Pagrandukas“. Olimpiadą organizavo 
rusų kalbos mokytoja metodininkė Dalija Sabutytė. Olimpiadoje dalyvavo ir Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinės mokyk-
los mokiniai, vadovaujami mokytojos Dalios Puotrienės. 6-ų klasių tarpe I-ą vietą laimėjo Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindi-
nės mokyklos mokinė Dovilė Budrytė, II-III vietomis pasidalino mūsų gimnazijos mokiniai Vida Venckutė ir Rytis Liaučys. 
Tarp 7-okų geriausiai pasirodė ir I-II vietomis pasidalino Viktorija Rapalytė ir Oksana Skripkauskaitė (Salantų gimnazija), o 
III-ą vietą laimėjo Martyna Gagilaitė (Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinė mokykla). 8-okai vietas pasidalino taip: I – Viktorija 
Tuzaitė, II – Gintarė Pazdniokaitė, III – Viktorija Kazlauskaitė (Salantų gimnazija). Man pačiai teko būti komisijos nare ir ver-
tinti mokinių  rusų kalbos žinias. Man patiko komisijos narės vaidmuo ir pritarčiau idėjai, jog tokios olimpiados būtų organi-
zuojamos kiekvienais metais.                  Simona Petrauskaitė, 3Gb 

Tarptautinė vaikų knygos diena 
     Kovo 24 dieną vyko pradinių klasių renginys, skirtas paminėti Tarptautinę 
vaikų knygos dieną. Renginio „Knyga laukia tavęs. Ieškok jos!“ sumanyto-
jos – bibliotekos vedėja Inga Žukauskaitė bei pradinių klasių mokytojos 
Zita Šverienė ir Aldona Zaleckienė. Pradinukai pristatinėjo mėgstamiausias 
klasių knygas, skelbė skaitomumo tyrimų rezultatus. Bibliotekos vedė-
ja apdovanojo aktyviausius skaitytojus. Renginį užbaigė Klaipėdos raj. Jono 
Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojų spektaklis - pasaka „Pagrandukas“. 
Internetiniame tinklapyje www.atraskknyga.lt paskelbtas respublikinio skaity-
mo skatinimo konkurso „Draugauk su knyga. Atrask lietuvišką knygą“ laimė-
tojų sąrašas. Jame tarp 10 tūkstančių dalyvių iš įvairių Lietuvos mokyklų yra 
ir 4a klasės mokinys Lukas Pocius. Jis per 4 mėnesius perskaitė 57 knygas. 
Sveikiname nugalėtoją ir linkime toliau draugauti su knyga. Kiekvienas pradinukas myli knygas. Aš taip pat mėgstu skaityti ir džiau-
giuosi, kad šio renginio sumanytojos skatina pradinukus mylėti knygą. 

             Viktorija Kazlauskaitė, 8a 

J.Želvys LRT studijoje apdovanojimo metu 

Bibliotekininkė I.Žukauskaitė apdovanoja  
geriausius skaitytojus 

Spektaklis „Ponaitis“ 
Balandžio 23 dieną į mūsų gimnazijos aktų salę gausybė žiūrovų susirinko pasižiūrėti Dramos Studijos jaunųjų aktorių pasiro-

dymo – Augustino Griciaus sceninės humoreskos „Ponaitis“. Spektaklį režisavo Dramos Studijos vadovė Velta Drungilienė, jai talkino 
buvęs mūsų gimnazijos mokinys, aktorius, režisierius Tomas Benetis. Spektaklis buvo apie į miestą laimės ieškoti iškeliavusį Joną 
Švilpą (Karolis Bumblys, 1Ga). Mieste jis gyveno su draugais Timpa (Laimonas Dvarionas, 6b) ir Bimba (Gabija Zajančauskaitė, 7c). 

Tačiau šeimininkė (Monika Venckutė, 7c) ir žydelis Abraomas (Rytis Liaučys, 
6a) privertė Joną grįžti į kaimą. Ten jo laukė motina (Viktorija Tuzaitė, 8b), 
kaimynės Petrė (Indrė Reikaitė, 6a) ir Zosė (Kamilė Slušnytė, 6a), sesuo Agota 
(Danguolė Narvilaitė, 1Ga), mylimoji Marė (Salomėja Lubytė, 8b) ir pie-
menaitė (Greta Rimeikytė, 5a). Spektaklio veikėjų nuotykiai tikrai pralink-
smino visus žiūrovus. Anot Dramos Studijos vadovės Veltos Drungilienės, 
„mokiniams pavyko atskleisti pjesės autoriaus pasiūlytų personažų charakte-
rius. Noriu pasidžiaugti ir padėkoti dramos meno entuziastams, kad surado 
laiko repeticijoms. Labai džiaugiuosi dirbdama su jaunimu. Dėkoju visiems 
prisidėjusiems rengiant šį spektaklį!“  
   Man pačiai labai patiko vaidinti. Daug sužinojau apie teatro subtilybes. Dži-
augiuosi  kūrybinga mokytoja, bendraamžiais, kurie lanko kitus būrelius, 
meno mokyklą, tačiau randa laiko ir vaidybai. Manau, kad Dramos Studija 
ugdo vaikus, ypač tuos, kurie, galbūt, ateityje pasirinks aktorystės kelią. 

Viktorija Tuzaitė, 8b 
  Mokytoja V.Drungilienė su savo ugdytiniais 
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 Jaunųjų mokslininkų konferencija 
Gimnazijoje vyko Gamtamokslinių tiriamųjų darbų konferencija, kurios metu tiriamuosius darbus pristatė Kretingos Jurgio 

Pabrėžos, Plungės „Saulės“ bei Salantų gimnazijų, Darbėnų ir Kartenos vidurinių mokyklų, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindi-
nės mokyklos, Kalniškių pagrindinio ugdymo skyriaus bei Kretingos suau-
gusiųjų mokymo centro mokiniai. Jų vadovai – šių mokyklų biologijos, 
chemijos, geografijos ir matematikos mokytojai. Stebino pasirinktų temų 
įvairovė:  „Mokinių vardai, susiję su medžių ir augalų pavadinimais“, 
„Miegas – draugas ar priešas?“, „Maisto priedai ir sveikata“, „Vanduo tavo 
namuose“, „Salantų regioninio parko retieji augalai“ ir kitos. Pranešimą 
„Gamtos paveldo objektai Salantų regioniniame parke“  skaitė Salantų re-
gioninio parko ekologė Asta Bagočienė.   Konferenciją  organizavo biologi-
jos vyr. mokytoja Rasa Bumblienė. Ji konstatavo, kad  tiriamieji darbai 
mokiniams padeda pažinti ne tik gamtą, bet ir  save, atskleidžia gamtos ir 
žmogaus ryšius, ugdo vertybines nuostatas – saugoti ir puoselėti gamtą, būti 
atsakingais už ją, moko bendrauti, spręsti gyvenimo problemas bei daug ką 
patiems atrasti.  Apibendrindama  konferenciją, ekologė Asta Bagočienė 
džiaugėsi išsamiais, kokybiškais vizualine prasme  jaunųjų mokslininkų 
darbais. Mokiniai ir mokytojai buvo apdovanoti Padėkos raštais.          
 Auksė Drungilaitė, 2Gc 

Tobulinome muzikinius geb÷jimus 
     Gimnazijoje įvyko populiariosios dainos konkursas „Dainuojanti 
jaunystė“.  Jame dalyvavo ne tik mūsų gimnazijos mokiniai, bet ir 
svečiai iš Skuodo P.Žadeikio ir Plungės r. Platelių gimnazijų, 
Kartenos vidurinės ir Kurmaičių pradinės mokyklų, Klaipėdos 
S.Šimkaus konservatorijos ir net Airijos. 
   Renginį organizavo muzikos vyr. mokytoja Valentina 
Budrienė. Jos dėka šis konkursas tapo tradiciniu ir vyko jau 10-ąjį 
kartą. Konkursas kasmet tobulėja – į vertinimo komisiją buvo pakvi-
esta Kretingos r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 
vyr.specialistė, koordinatorė Asta Pocienė, rodoma video medžiaga iš 
praėjusių ,,Pop šou‘‘ konkursų, išplėstas konkurso dalyvių ratas.   
 Dainavo, grojo, šoko įvairaus amžiaus mokiniai, nuo pradinukų iki 
abiturientų. Buvo atliekamos įvairių stilių dainos. Visi dalyviai pasirodė 
savitai ir įdomiai. Vertinimo komisija I-ąją vietą skyrė  Indrei Ju-
cytei, Klaipėdos dangiškojo choro narei (S.Šimkaus muzikos konser-
vatorija); II-ąją - Dianai Donauskaitei (Salantų gimnazija); III-ąją –

 Gabrielei Pilelytei (Salantų gimnazija) . Artistiškiausios buvo sesės Silvija ir Neringa Puidokaitės, geriausia debiutante 
išrinkta Laura Dobrovolskytė, originaliausia atlikėja - Dovilė Zubytė, publikos numylėtine tapo Reda Jonušaitė. Džiaugia-
mės ne tik savo, bet ir kitų mokyklų  talentingais, gražius balsus turinčiais mokiniais. Daugelis konkursui ruošėsi patys, to-
dėl tobulėjo jų savarankiškumas, pasitikėjimas savimi, o kartu ir  muzikiniai gebėjimai.                                                    
        Auks÷ Drungilait÷, Dovil÷ Zubyt÷, 2Gc  

Konferencijos dalyviai 

 

Smagu gauti tiek daug dovanų... 

Apie patyčių prevenciją 
     Gimnazijos bendruomenė įsijungė į Vaikų linijos organizuojamą akciją 
ir kovo 22-26 dienomis organizavo „Savaitę be patyčių“. Atsižvelgiant į 
mokyklos poreikius ir aktualijas, buvo sudaryta veiklos programa, kuri sėk-
mingai įgyvendinta. Buvo rengiamos diskusijos apie patyčių prevenciją. 
Jose dalyvavo mokinių atstovai, mokyklos administracija, mokyklos tary-
ba, socialinės pedagogės, Kretingos r. policijos komisariato vyr. specialistė 
Jūratė Kazlauskienė. Klasėse vyko valandėlės šia tema. Buvo žiūrimas ir 
aptariamas švedų režisieriaus Mikael Hafstrom kino filmas 
„Blogis“. Skautai septintokams organizavo gerumo valandėlę, kalbėjosi su 
mokiniais apie meilę, draugystę, pasitikėjimą, pagarbą, kartu giedojo skau-
tiškas giesmes. Septintokai dalinosi savo išgyvenimais rašiniuose: „Kaip 
jaučiasi tie, kurie patiria patyčias“, „Pagalvok ir parašyk, kaip gali jaus-
tis vaikas, kuris patiria patyčias. Iniciatyviausi mokyklos mokiniai stebėjo ir 
fiksavo mokinių elgesio nukrypimus nuo normų.           
                Ugnė Puotraitė, 8a 

Diskusija mokyklos muziejuje 

Dar vienas abiturientės laimėjimas 
     Raminta Benetytė, 4Gb klasės mokinė, dalyvavo Vytautų klubo skelbtame 
respublikiniame rašinių konkurse „Vytautas Didysis - Žalgirio mūšio organiza-
torius ir pergalės įkvėpėjas" ir užėmė III vietą. Mes pateikėme  laureatei keletą 
klausimų. Kaip kilo idėja dalyvauti šiame konkurse? Raminta atsakė, kad jai 
dalyvauti šiame konkurse pasiūlė lietuvių kalbos mokytoja Aina Stonkuvienė. 
Konkursuose Raminta dalyvaujanti jau ne pirmą kartą, o šis konkursas ypač 
patikęs, nes susijęs dar ir su istorija. Kokia konkurso nauda? ,,Tai padeda 
ruoštis brandos egzaminams, kas svarbiausia abiturientui dvyliktoje klasėje, 
norint sėkmingai įsitvirtinti gyvenime.“ – taip skambėjo Ramintos atsakymas į 
mūsų pateiktą klausimą. Taip pat Raminta teigė, kad „paprastai baigiamieji ren-
giniai yra labai įdomūs ir organizuoti. Yra pakviesta įžymių, garbių žmonių. 
Turi galimybę su jais pasikalbėti, padiskutuoti, plėsti savo akiratį“. Ar dalyva-
vimas konkursuose turės įtakos Tavo profesijos pasirinkimui? Raminta atsa-
kė, kad  turės, nes, „kad ir kokią profesiją bepasirinktum, kūrybingumas, origi-
nalumas  visur reikalingi. Kad ir toje pačioje ekonomikoje... Jei nesugebėsi ori-
ginaliai rašyti projektų, kurti ekonomines ateities vizijas, būsi paprastas, eilinis darbuotojas... Ko nenori nė vienas jaunas žmogus“. Ko 
palinkėtum mokytojams ir mokiniams? Raminta labai dėkinga savo mokytojai A.Stonkuvienei, linki jai darbščių, kūrybingų mokinių. 
Visiems  mokytojams linki skatinti mokinius dalyvauti konkursuose, o mokiniams nedvejojant sutikti juose dalyvauti, nes tai – „puikus 
užsiėmimas, padedantis įgauti patirties, o jei dar ima ir pasiseka... :)“                                        

           Rasa Kereišytė, Ieva Meškytė, 3Ga 

                  Gytis ir Karolis apie šachmatus 
     Gytis Donauskas (4Gb kl.) ir Karolis Kelpšas (4Gb kl.) jau baigia  mūsų 
gimnaziją, bet tikriausiai visada prisimins geriausius šachmatų turnyrus. Štai  
vasario 25d. Kretingoje vykusiose Lietuvos mokinių olimpinio festivalio rajo-
ninio etapo šachmatų komandinėse varžybose mūsų gimnazijos komanda 
(Kristina Ruginytė (2Gb kl.), Gytis Donauskas  ir Karolis Kelpšas) iškovojo I 
vietą. Komandą ruošė šaškių-šachmatų būrelio vadovė  Ramunė Ruginienė. 
Vaikinams uždaviau keletą klausimų.  Ar seniai žaidžiate šachmatais? Kas 
paskatino žaisti?  Gytis šachmatais žaidžia jau nuo 2 klasės. Jį paskatino žaisti 
klasės draugas. O štai Karolis žaidžia dar seniau. Dar neidamas į mokyklą, 
mėgo šį žaidimą. Kokių laimėjimų esate pasiekę, kokiose olimpiadose  daly-
vavę? Gytis atsakė: „Sausio mėnesį  Salantų asmeninėse šachmatų varžybose 
iškovojau I vietą, todėl stengiuosi  išlaikyti  Salantų čempiono vardą. Kretingo-
je laimėjau II vietą konkurse Bakščio taurei laimėti. Šiaip važiuoju visur, kur 
tik vežasi vadovė. K.Kelpšas į pateiktą klausimą atsakė taip: „Nelabai sten-
giuosi dalyvauti konkursuose. Esu laimėjęs I-ąją vietą rajono šachmatų koman-

dinėje olimpiadoje.“ Ko reikia, norint gerai žaisti ir pasiekti gerų rezultatų? Karolis į šį klausimą atsakė labai įdomiai: „Kadangi nelai-
kau savęs geru žaidėju, negaliu patarti, tačiau manau, kad intelektas, sėkmė ir gebėjimas numatyti priešininko taktiką yra labai  svarbu.“ O 
štai Gytis atsakė su humoru: „Daug daržovių valgyti :D.“  
     Būrelio vadovė džiaugiasi vaikinų noru gilintis į šachmatų subtilybes. „Tai – nelengvas žaidimas, todėl labai džiugu, kad Gytis ir Karo-
lis neapsiriboja tik matematikos, fizikos, kitų tiksliųjų mokslų mokymusi, o  lavina loginį mąstymą ir šioje srityje. Gytis tiesiog dega noru 
žaisti, yra pasiekęs aukštų rezultatų,  dažnai žaidžia  su suaugusiais, tad  tikrai linkėčiau sieti šį pomėgį ir su būsima profesija,“ – sako šaš-
kių-šachmatų būrelio vadovė Ramunė Ruginienė.             Erika Rimkutė,  4Gb 

Laimėjimai gimtosios kalbos konkursuose 
     Balandžio 2d.  mūsų gimnazijos 4Ga mokinė Agnė Stonytė dalyvavo Lietuvos jaunimo 
turizmo centro, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų 
klubo organizuotame šalies mokinių rašinių konkurse „Lietuva ir aš", skirtame Lietuvos Valsty-
bės atkūrimo 20-mečiui paminėti ir tapo laureate. Agnės mokytoja – lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė Adelė Žeimytė. Štai ką mokytoja papasakojo apie savo ugdytinius: „Agnė – daug 
metų kurianti mokinė. Mergina nebijo ieškoti. Jos kūrybinėje kraitelėje įvairių žanrų, stilistikos 
kūrinėlių. Labai šiltai ir nuoširdžiai, kalbėdama apie tėvynę, namus, Agnė pamini savo šeimą, 
ypač senelį ir močiutę. Manau, būtent dėl to nesuvaidinto tikrumo šios tematikos rašiniai visada 
yra pastebimi ir įvertinami. Tikiuosi, kad ateityje, užvėrus mokyklos duris, kūrybinės mintys ir 
popieriaus lapas Agnei neleis paskęsti pilkoje kasdienybėje.” Lietuvos jaunimo turizmo 
centro  skelbtame respublikiniame rašinių konkurse ,,Pokyčiai Lietuvoje per dvidešimt neprik-
lausomybės metų“ dalyvavo  3Ga klasės mokinės Asta Jasaitė ir Raminta Vyšniauskytė. 
Raminta laimėjo II vietą. Abi mokinės  pakviestos į geriausių darbų autorių baigiamąją 
šventę. Respublikiniame rašinių konkurse  1-8 klasių grupėje 8b klasės mokinė Salomėja 
Lubytė užėmė III vietą, 9-12 klasių grupėje 4Ga klasės mokinė Ramunė Viskontaitė užėmė III 
vietą. Taigi abiturientės Ramunė Viskontaitė ir Agnė Stonytė atsisveikina su mokykla gražiais 
laimėjimais.” 
       Mokytoja  džiaugiasi, kad kiekvienoje klasėje, kurią moko, yra meniniam žodžiui, originaliam 
kalbos ir literatūros pristatymui neabejingų vaikų. Linkiu ir toliau dalyvauti konkursuose ir 
pasiekti kuo aukštesnių rezultatų.     
        Valda Budrytė, 8a 

Su Seimo pirmininkės  
pavaduotoju Č.Juršėnu  

G.Donauskas, K.Kepšas ir K.Ruginytė (viduryje) 
po apdovanojimų 

R.Benetytė tarp istorikų 

Lengvosios atletikos varžybose 
     Mūsų gimnazijos jaunieji sportininkai aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono renginiuose. Ypač gerai sekėsi mūsų mokyklos 
mokiniams gegužės 12 dieną Lengvosios atletikos varžybose bėgti įvairias distancijas, dalyvauti estafetėse, šokti į tolį, stumti rutulį. 
Prizines vietas gimnazijai iškovojo šie mokiniai: Sigutė Gikaraitė (6b), Liveta Jurčiūtė (8b), Eglė Bertašiūtė (2Gb), Ieva Zaleckytė (4Ga),  
Milda Reikaitė (3Ga), Erika Šapalaitė (2Gb),  Aivaras Ignierius (7a), Martynas Kundrotas (7b), Vaidotas Motuzas (6a), Gytis Rapalis 
(7c), Giedrius Alonderis (2Gc), Karolis Piluckis (2Gb), Andrius Bėrontas (2Gb), Evaldas Dobrovolskis (3Ga). Sportininkus ruošė kūno 
kultūros vyr. mokytoja Aušra Kundrotienė, mokytojas Vytautas Paulauskas ir mokytojas metodininkas Romualdas Lek-
nius.                                                                                                                                                                  Guoda Zaleckytė, 1Gc 


