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                  Kalėdos padeda puoselėti tradicijas 
     Kalėdų laukimas - nuostabus metas, apgaubtas paslaptingumu, meile, 
geranorišku dėmesiu artimiems žmonėms. Prieš šią šventę apklausėme mūsų 
mokyklos mokinius, mokytojus, kitus darbuotojus ir sužinojome, jog daugu-
ma Kalėdų vakarą susiburia prie šventinio stalo ne tik pavalgyti, bet ir atvi-
rai, nuoširdžiai pasikalbėti, pasidalinti  šventine duona,  savo gyvenimo pa-
slaptimis, meile, dėmesiu vienas kitam. Norėdami patirti gilesnę Kalėdų pra-
smę,  kartu su savo šeimomis ar draugais susirenka bažnyčioje. Džiugu, kad 
krikščioniškos tradicijos padeda puoselėti tikėjimą Dievu, šeimą ir santykius 
su artimaisiais brandinti kaip neįkainojamas vertybes. Daugumai ši šventė 
yra reikalinga, kad galėtų atsigręžti į savo artimus, praleisti su jais daugiau 
laiko bei papramogauti. Tačiau yra žmonių, kurie nepripažįsta šios šventės, 
ji jiems yra nieko verta  eilinė diena... Apklaustiesiems labai apmaudu, kai 
šios šventės drabužiu bando apsivilkti godumas, noras pasipelnyti, girtavi-
mas, pasileidimas ir kitos blogybės. Tik tada, kai tai pamatome, galime nu-
spręsti, ar mums trūksta tos tikrosios Dievo šviesos, ir prašyti, kad tamsa 
pagaliau dingtų iš mūsų širdžių. Norime palinkėti,  kad artėjančiais 2010 
metais visi būtume arčiau vieni kitų,  vaikščiotume tik gėrio takais ir džiaug-
tumėmės įstabiausiais gyvenimo vaisiais: MEILE, DŽIAUGSMU, RAMY-
BE, MALONE, GAILESTINGUMU BEI TIKĖJIMU.                    
                 Asta Gurauskaitė,  Simona Petrauskaitė, 3Gb 
 

 Matematikų dovana gimnazijai  
 8-tą kartą Kretingoje surengtos Jaunųjų matematikų komandinės 
olimpiados profesoriaus Vytauto Liutiko prizui laimėti nugalėtojais 
tapo mūsų gimnazijos gimnazistai. Jiems atiteko pagrindinis olimpiados prizas – iš 
medžio tautodailininko Tado Šorio išdrožtas išminties simbolis – pelėda(Šis prizas 
lieka mokyklai, iškovojus jį tris kartus). Konkursas vyksta nuo 2000–ųjų  metų. Sa-
lantiškiai dalyvauja kiekvienąmet ir prizą parsiveža jau antrą kartą. Komandą  sudarė 
4 mokiniai iš skirtingų gimnazijinių klasių. Tad šiemet jau trečią kartą dalvavo Lina 
Zubytė(4Gb) ir Dovilė Šapalaitė(3Ga), antrą - Sandra Balsevičiūtė(2Gb), pirmą -  
Mantas Vaičekauskis(1Ga). Negailėdama savo brangaus laiko, konkursams visada 
padeda pasiruošti matematikos mokytoja ekspertė Irūna Butkuvienė. Po gimna-
zistų pergalės mokytoja akcentavo, kad ,,ruoštis labai sunku, nes matematika - toks 
dalykas, jog norint sugauti sėkmę reikia ilgai dirbti, o sėkmė kaip krepšinio kamuo-
lys – apvali, sunkiai pasiekiama... Norint išugdyti mokinių norą domėtis matematika, 
reikia labai daug, pirmiausia - mokytojo, gebančio ir turinčio ,,parako“ juos uždegti. Mūsų gimnazijoje tai labai sunku dėl didelio mokyto-
jų užimtumo. Tad tokios pergalės tikrai nesitikėjau.“ Komandos nariai taip pat pasidalijo mintimis: ,,Konkursai padeda tobulėti, išmokti 
dirbti komandoje ir, be abejo, pagilinti žinias.‘‘ Kiekvienas dalyvis sakėsi siesiąs matematiką su būsima profesija, nes Dovilei be galo pa-
tinka skaičiai, Sandrai - tikslieji mokslai, Mantui -  apskritai pati matematika, na, o 4-okė gimnazistė Lina, tuoj ir būsima studentė, sakė: 
,,Įdėta per daug pastangų, tad nesinori ,,mesti“ ir po mokyklos baigimo, reikia išnaudoti sukauptas  žinias. Juk matematika... kartą paraga-
vus – nebegali sustoti. Nuo minus begalybės iki plius begalybės ji pasilieka atminty...“              Raminta Benetytė, 4Gb 

 Kiti matematikų laimėjimai 
   Lapkričio 21 d. mūsų mokykloje vyko A.Ivanausko komandinis uždavinių sprendimo konkursas. Jame dalyva-
vo: Skuodo pradinės, Plungės r. Šateikių  ir Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinių mokyklų,   Platelių, Ylakių, Skuodo P.Žadeikio bei  
Gargždų Vaivorykštės gimnazijų, Skuodo Bartuvos  vidurinių mokyklų bei mūsų gimnazijos mokiniai. Dalyviai varžėsi trijose klasių gru-
pėse: 3-4, 5-6 ir 7-8 klasių. Mūsų mokyklos padinukų grupę sudarė: Rūta Mikšytė(4b), Marius Bėrontas(4a), Vytautas Venckus(4b), 
Simona Domarkaitė(4c), Linas Stonkus(4c). Mažieji mūsų matematikai laimėjo II-ają vietą. 5-6 klasių grupėje  mokyklą atstovavo šie 
nariai: Eglė Šečkutė(6a), Greta Zajančauskaitė(6b), Ieva Vyšniauskaitė (6b) Simonas Ruokis(5b), Irmantas Gliožeris(5b). Jie savo 
amžiaus grupėje  užėmė I vietą ir buvo apdovanoti vertingais prizais.  7-8 klasių komandą sudarė: Julius Piluckis(7a), Dalius Zaleckis
(7a), Viktorija Kazlauskaitė(8a), Viktorija Tuzaitė(8b), Salomėja Lubytė(8b). Jie laimėjo Pagrindinį didįjį šių metų prizą.   
 Gruodžio 11d. mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami matematikos mokytojos I.Butkuvienės,  vyko į Rietavo Lauryno Ivinskio 
gimnaziją, VIII-ąją komandinę matematikos olimpiadą mokytojo Kazio Šikšniaus taurei laimėti.  Mažeika Tomas
(1Gb), Vaičekauskis Mantas(1Ga), Roberta Turauskytė(2Ga) Sandra Balsevičiūtė(2Gb), Gedvilaitė Kamilė(2Gb) laimėjo II ko-
mandinę vietą. Evaldas Dobrovolskis(3Ga), Dovilė Šapalaitė(3Ga), Reda Vyšniauskaitė(3Ga), Lina Zubytė(4Gb), Karolis Kelpšas
((4Gb) savo amžiaus grupėje taip pat iškovojo  II vietą. Džiaugiamės jų sėkme.    
               Viktorija Kazlauskaitė, 8a   

Mokėmės būti tolerantiškais 
     Mūsų gimnazijoje lapkričio mėnesį vyko renginiai, skirti Tarptautinei tolerancijos 
dienai. 5-4G klasių mokiniams klasių vadovai vedė įvadines valandėles apie toleranciją, 
mokyklos IMK iniciatyva mokiniai rinko tolerantiškiausią mokytoją. Mokiniai, 
vadovaujami  socialinės pedagogės Danguolės  Paulikienės, dalyvavo Lietuvos 
mokyklose organizuotoje akcijoje „Tolerancija pasauliui“, kurios metu piešė T raides, jas 
iliustravo piešiniais, reiškė savo mintis ir padarytus darbelius priklijavo prie visų 
kabinetų durų. Gražiausios mintys: „Būk tolerantiškas, linkiu kantrybės ir ištvermės, būk 
atsakingas, rūpestingas, supratingas, mandagus, užjausk...“ Mokiniai rinko 
tolerantiškiausią klasės mokinį. Skaityklos vedėjos Ingos Žukauskaitės iniciatyva 1-4G 
klasės žiūrėjo estų režisieriaus Ilmar Raag filmą  „Klasė“. Filmas apie smurtą ir 
tolerancijos stoką vienoje Estijos mokykloje turėjo didžiulę pažintinę reikšmę. Jis 
aptartas klasių valandėlių metu. Mokyklos muziejuje apdovanoti tolerantiškiausi 
mokytojai: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Adelė Žeimytė, anglų kalbos mokytoja 
Diana Vaitkevičienė, tikybos vyr. mokytoja Nadiežda Kvedarienė, rusų kalbos vyr. 
mokytoja Aldona Peldienė ir fizikos vyr. mokytojas Jonas Budrys. Dovanėles – 

atvirukus jiems padarė mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojos metodininkės Vladislavos   Budrienės. Tolerantiškiausius klasių 
mokinius pristatė klasių seniūnai, o socialinė pedagogė Velta Drungilienė jiems įteikė simbolinius zodiako ženklus, kuriuos padarė 
mokiniai, vadovaujami technologijų vyr. mokytojo Alioyzo Pociaus. Aš taip pat dalyvavau šiame nuostabiame renginyje. Džiaugiuosi, kad 
beveik visa mūsų klasė tolerantiškiausiu mokiniu išrinko Remigijų Gricių. Jis tikrai to vertas, nes yra draugiškas, ramus ir priima žmogų 
tokį, koks jis yra. Manau, kad Tolerancijos savaitė mums, mokiniams, buvo naudinga, nes mokė būti draugiškais, 
supratingais.                                                                                                                                                                         Ugnė Puotraitė, 8a 

Mokytoja I.Butkuvienė su savo ugdytiniais 

Rudenėlio šventė  
     Spalio 23 dieną aktų salėje vyko pradinukų RUDENĖLIO ŠVENTĖ.  Šventę organizavo antrokai bei jų mokytojai R.Jonauskas ir 
D.Žilinskienė. Mokiniai ruošė vaidinimus apie agurkus, pomidorus, svogūnus, morkas, bulves, kopūstus, česnakus ir pasakojo apie kiek-
vienos daržovės naudą organizmui.   Kiekviena komanda prisistatė labai savitai ir originaliai. Mums labiausiai įsiminė  “Morkos”, nes šie  
vaikai dainavo ir šoko ir dar kitaip linksmino žiūrovus.  “Agurkų” komanda mus suintrigavo teiginiu, kad agurkai auga netgi Himalajuose ir 
kad 96%  jų sudaro vanduo! Be to, sužinojome, kad svogūnai gydo bronchitą, sultys – nudegimus, o jų lukštais dažomi velykiniai kiauši-
niai.   Renginio metu apklausėme tiek vaikus, tiek mokytojus. Dauguma vaikučių sakė, kad „šventė buvo įdomi, ruoštis nesunku ir links-
ma“. Mokytojams taip pat šventė patiko. Jų manymu, „tokios šventės yra reikalingos, nes vaikai sužino apie daržovių naudą, sveiką gyven-
seną, rudens gėrybes, be to, ugdo meilę gamtai ir rudeniui“. Pirmokėliai Rudenėlio šventėje dalyvavo pirmą kartą, ir jiems pavyko labai 
neblogai. Jų mokytojai teigė, kad „ruoštis buvo smagu, kadangi mažiesiems viskas įdomu“.   Mūsų nuomone, tokie renginiai yra reikalingi, 
nes ugdo vaikų kruopštumą, atsakingumą bei norą dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Mus ši šventė labai sužavė-
jo.                                                                                Valda Budrytė, Ugnė Puotraitė, 8a ir Viktorija Tuzaitė, 8b 

Išvyka į Anykščius ir Molėtus   Spalio 26 d. mes su geografijos 
mokytoja metodininke  K.Janušauskiene išvykome į Anykščius.  Čia pamatėme  Siau-
ruko geležinkelį, linksmai pasivažinėjome. Aplankėme A.Baranausko gimtinę ir klėtelę, 
A.Vienuolio name – muziejuje pasigrožėjome įvairiais paveikslais,  nuvykome pas ak-
mens Puntuko brolį, mažesnį akmenį,  o vakare - net ir pas patį Puntuką. Užkopėme į 
Liūdiškių piliakalnį, kuriame yra Laimės žiburys bei aplankėme Karalienės liūną. Po to 
nuvykome į Molėtus, kur ir nakvojome. Na, o ryte vykome į Etnokosmologijos muziejų , 
kur sužinojome apie žvaigždes bei galėjome pasigrožėti Molėtų gamta iš aukštai. Nu-
žingsniavome ir į Molėtų observatoriją, kur pamatėme didelį teleskopą. Po šitokios ilgos 
kelionės labai išalkome, todėl mums prireikė net kavinės “Žarija”! Ten skaniai pavalgė-
me, atsigavome ir linksmai dainuodami patraukėme namo. Patyrėme daug įspūdžių, už 
kuriuos labai dėkojame mokytojai ir vairuotojui. Džiaugiamės, kad mokytoja organizuoja 
tokias keliones, į kurias gali vykti įvairių klasių moksleiviai ir tikimės, kad išvykų bus 
daugiau.    
    Valda Budrytė ir Viktorija Kazlauskaitė, 8a 

Redagavo mokytoja V.Pociuvienė , maketavo A.Navardauskas,  2Ga 

Prie A.Vienuolio memorialinio muziejaus 

Soc. pedagogė V.Drungilienė     ir  
tolerantiškiausi gimnazijos mokiniai  

Nėra geresnio meto kaip Kalėdos,  
Kad palinkėti Jums sėkmės,  

Nėra nuostabesnio laiko kaip Naujieji,  
Kad suteikti Jums vilties. 

     
     Gruodžio mėnesį Salantų gimnazijos mokslo 
karalystėje vyks tokie renginiai: sienlaikraštis 
“KĄ ŽADA TIGRO METAI”;  Naujametinių 
puokščių konkursas “KALĖDŲ STEBUKLAS 
2010”;  Kalėdinis, Naujametinis paštas 
“KALĖDINĖ ATVIRUKO KELIONĖ”; akcija 
(atvirlaiškis) “KRENTA BALTOS SNAIGĖS”; 
Kalėdinių, Naujametinių sveikinimų dalinimas. O 
nuo gruodžio 16  d. mūsų mokykloje vyksta KA-
LĖDŲ AKCIJA! Išreikšk savo mintis, sveikink 
d r a u g u s ,  m o k y t o -
jus,   sveikinimus rašyk į 
didelį atviruką!       
    EUROPOS KLUBAS 
  

Gilinome geografijos žinias 
     Gruodžio 4-11 d. gimnazijoje vyko Geografijos savaitė. Olimpiadoje dalyvavo 15 
mokinių. B.Indriuškaitė(2Gc), V.Tuzaitė(8a), K.Gaučys(1Ga), R.Turauskaitė(2Ga) 
džiaugėsi olimpiada ir sakė, kad „patinka geografija, ja domisi, nori ir toliau plėsti savo 
akiratį, gilinti žinias šioje srityje”. Buvo pakabintas stendas, kuris mokinius supažindino 
su Lietuvos rezervatais, nacionaliniais ir regioniniais parkais bei draustiniais. Mokytojai  
minė mįsles ir atsakinėjo į  įdomiuosius gegrafijos klausimus. Vyko ir topografinių 
ženklų konkursas tarp 6-8 klasių mokinių. Dalyvavo net 24 mokiniai! Labai įdomu buvo 
paklausyti mūsų gimnazijos mokinių Linos Drungilaitės, 4Ga klasės mokinės, ir 
Jurgio Sadausko, 3Ga klasės mokinio, pranešimo.  Šių metų liepos 18-25d. jie 
dalyvavo dviračių žygyje po pietų Žemaitiją ,,“BALTICCYCLE” dviračių žygis po 
Žemaitiją, skirtas Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti”. Šiame žygyje dalyvavo net 79 
žygeiviai iš įvairiausių miestų, kurie nukeliaudavo per dieną iki 50 km. Aplankė: 
Šiluvos bažnyčią, Medvėgalio kalną, Varnius, Šatrijos kalną… Geografijos savaitę 
organizavo  geografijos mokytoja metodininkė Kleopa Janušauskienė. Visus savaitės dalyvius mokytoja apdovanojo atvirukais apie 
Salantus, o olimpiados, konkurso dalyviai ir aktyviausi Turistų būrelio nariai gavo Padėkos raštus.   Ieva Meškytė, 3Ga 

Aktyviausi mokyklos geografai 
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 Mokytoja, mėgstanti fotografiją 
     Jūs, kaskart eidami mokyklos koridoriumi, pastebite ant sienų besipuikuojančias 
menines fotografijas. Bet ar žinote kieno dėka jos taip puošia mūsų mokyklą?! Tai - 
dailės vyr. mokytojos Danutės Veitienės vadovaujamų mūsų gimnazijos moki-
nių kūrybiniai darbai. Ši mokytoja dirba tyliai, tačiau  vis stebina mus nau-
jais pasiekimais. Naujausias mokytojos pasiekimas -  Konferencijos, skirtos Salantų  
bažnyčios 100-jam jubiliejui, metu prie gimnazijos aktų salės vykusi fotografijų paroda 
„Salantų bažnyčia prieš 100 metų ir dabar“. Taip pat mokyklos skaitykloje mokyto-
ja pristatė albumą, kuriame patalpintos mokinių nuotraukos. Darbų galite rasti miestelio 
Kultūros centre ir net Kretingoje, Švietimo centre. Nusprendžiau dar plačiau pasidomė-
ti mokytojos veikla. Paklausus, kiek laiko mokytoja domisi fotografija, ji atsakė: „Dailė 
ir fotografija artimi, vienas kitą papildantys  dalykai. Pirmieji bandymai fotografuoti 
buvo prieš 8 metus. Turėjau juostinę "muilinę". Rimčiau susidomėjau direktoriui pasi-
ūlius imtis fotografijos dėstymo gimnazijos profilinėse klasėse, prieš 3 metus. Reikėjo 
mokytis, tad lankiau kursus, skaičiau įvairią literatūrą.“ O ar daug mokinių lanko šiuos 

užsiėmimus? Daug domisi fotografija? „Mokiniai fotografijos užsiėmimus renkasi gana noriai. Tikriausiai pastebėjote fotoparodose nuolat 
dalyvaujančių mokinių pavardes: D.Žvinklys, L.Zubytė, K.Kvedaraitė, L.Stonkutė, D.Zubytė, A.Abelkytė, S.Očikaitė ir kt. Na, o kokia 
foto veikla Jus labiau domina? „Fotografijose sustabdomos įdomiausios gyvenimo akimirkos. Fotografuoju įvairiu metu ir paros laiku gamtą, 
šeimos įvykius. Fotoaparatas visada su manimi išvykose.“ Gal įvardintumėte keletą pasiekimų? „Pirmiausia pasiekimus  siečiau su mokinių 
veikla. Ruošiamos parodos, kurios džiugina ne vien mūsų mokyklą, dailės  olimpiados ir, manau, svarbiausias pasiekimas tai, kad mokiniai 
vis tobulėja.“ Kokie Jūsų ateities planai? „Manau, fotografai  savo veiklą ateityje plėtos panašiai - ruoš parodas, dalyvaus  pilietiniuose bei 
socialiniuose projektuose.“     Dėkoju mokytojai D.Veitienei už išsamius atsakymus ir kviečiu visus norinčius prisijungti prie foto komandos.
                          
    Dovilė Zubytė, 2Gc 

                Renginiai, skirti Salantų bažnyčios 100-
jam jubiliejui 
     Lapkričio 13d. mūsų gimnazijoje vyko Mokslinė konferencija. Atvyko  mokslininkai 
ir svečiai  iš Vilniaus dailės bei Lietuvos muzikos akademijų, Vilniaus ir Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetų bei Telšių vyskupijos. Konferencijoje dalyvavo  Jo Ekscelencija 
Telšių vyskupas Jonas Boruta bei Vilniaus universiteto profesorė Viktorija Daujoty-
tė-Pakerienė. Pranešėjai apžvelgė Salantų bažnyčios istoriją, jos išlikusias vertybes bei 
svarbiausius tikėjimo dvasios skleidėjus. Konferencijos pranešimų klausėsi pedagogai, 
gimnazistai bei miesto žmonės. Vyko ir neįprasta  mums, mokiniams, viktorina 
„PAŽINK GIMTĄJĮ SLENKSTĮ“, kurioje dalyvavo  1G-4G klasių mokiniai. Viktorinos 
vedėjas – svečias iš Vilniaus dailės akademijos  istorikas Povilas Šverebas. Komisijos 
pirmininku buvo  kunigas Saulius Katkus. Kiekvienai klasei atstovavo 5 mokiniai ir 10 
mokinių buvo jų palaikymo grupėje.   Mūsų mokiniai kūrybingi, todėl sugalvojo įdomius komandų pavadinimus: Šviesuolės, 1906, Žemaito-
ka, Herojai, ARK DA. Po prisistatymų komandoms buvo įteiktos testo užduotys, kurios pareikalavo nemažai žinių. Pateiksiu keletą testo  
klausimų,  pvz:  Kodėl Salantų herbe yra vaizduojamas gaidys?  Koks ir dabar išlikęs pastatas rodo, jog Salantuose iki 1941 m. gyveno daug 
žydų? Įrašykite jo dabartinės paskirties pavadinimą.   Kuriuose respublikinėse mokslo olimpiadose Salantų gimnazijos mokiniai pasiekė reikš-
mingesnių rezultatų? Kokie garsą išgaunantys instrumentai yra išvogti, išvežti ar sunaikinti anksčiau buvę Salantų bažnyčioje? Koks gamtos 
objektas Salantų regioniniame parko teritorijoje yra išskirtinis?  Taip pat buvo parodyti senoviniai daiktai, pvz: lovos galo bumbulas, kočėlas 
ir kt. Dalyviai turėjo pasakyti jų pavadinimus ir paskirtį. Buvo rodomi paveikslai iš mūsų bažnyčios, o dalyviams reikėjo pasakyti, kas pavaiz-
duota. Kol komandos sprendė užduotis, palaikymo grupės bei žiūrovai irgi nenuobodžiavo. Vedėjas užduodavo klausimų, susijusių  su vikto-
rina. Taigi galiu teigti, kad viktorina buvo įdomi. Paklausinėjau dalyvavusių, ar patiko viktorina? Dauguma atsakė, kad patiko, bet keletas iš 
dalyvių prasitarė, kad „nebuvo lengva atlikti užduotis, nes kai kurios buvo labai „suktos“. Viktorinoje I-ąją vietą užėmė Šviesuolės, II-ąją 
vietą -  1906, o III-ąją – Herojai. Baigdama norėčiau pasakyti, kad  verta apsilankyti tokio aukšto lygio konferencijose, nes jose įgytos žinios 
yra  naudingos ir mokiniams, ir mokytojams.                                            Erika Rimkutė, 4Gb 

Gimnazistų krikštynos 
Mūsų gimnazijoje įvyko trečiosios gimnazistų krikštynos. Krikštynų organizatoriai - antrokai gim-
nazistai bei jų klasių vadovės J.Galdikaitė, A.Stonkuvienė ir D.Veitienė. 2Gabc klasės parodė, 
kad yra labai kūrybingos ir sumanios. Nuo pat labo ryto savo krikšto vaikus stebino užduotimis ir 
išmone. 1G klasių mokiniams ištepliojo veidus ir užrišo raudonus kaspinus. Vyko netradiciška kū-
no kultūros pamoka, kurios metu surištomis rankomis būsimus gimnazistus vedžiojo po koridorius 
ir vertė skanduoti, jog šie yra priklausomi nuo vyresniųjų valios, liepė daryti pritūpimus bei kitus 
pratimus. Jau renginio išvakarėse sukūrę filmą apie tai, kokie drausmingi, darbštūs turi būti TIKRI 
gimnazistai, jį demonstravo vakare ir sulaukė visų renginio dalyvių aukšto įvertinimo. Vėliau pir-
mokų laukė šešios  paruoštos stotelės, kuriose šie  buvo tepliojami dažais, apibarstomi cukrumi, 
laistomi vandeniu, „puošiami“ plunksnomis, maitinami neįprastu maistu. Nustebino ir 1G klasių 
mokinių originalūs namų darbai, drąsa, aktyvumas, jų auklėtojų  kūrybiškumas atliekant karaokė 
dainą. Patys aktyviausi renginio dalyviai buvo apdovanoti saldainiais, medaliais, skelbiamos nomi-
nacijos. Atlikę visas numatytas užduotis,  pirmokai gimnazistai gavo gimnazijos simbolį – ženkliu-
ką. Vakaras neprailgo ir ilgai išliks  1-2G klasių mokinių prisiminimuose.   

     
                                                                                         Danguolė Narvilaitė, 1Ga 

Paminėjome Tarptautinę kovos su AIDS dieną 
     Gruodžio 1 – ąją  dieną vyko renginiai, skirti pasaulinei kovos su AIDS dienai. 
Nuo 1981 metų, kada buvo užregistruotas šios ligos atvejis, vis dar nėra vaistų, galin-
čių ją išgydyti. Sergančiųjų Lietuvoje vis daugėja, tad verta susirūpinti brangiausiu 
žmogaus turtu – gyvybe.  Mūsų gimnazijos mokiniai bei mokytojai taip pat neliko 
nuošalyje ir prisidėjo prie šios dienos įprasminimo. Renginius padėjo ruošti ir vesti 
rusų kalbos mokytoja metodininkė Dalija Sabutytė ir biologijos vyr. mokytoja 
Rasa Bumblienė. Pirmos pamokos pradžioje prie mokyklos laiptų Europos klubo ir 
Žaliųjų judėjimo atstovai iš degančių žvakučių suformavo kaspiną. Visą dieną gimna-
zijos mokiniai ir mokytojai segėjo Europos klubo mokinių rankomis padarytus raudo-
nus kaspinus – tarptautinį prevencijos ir solidarumo su sergančiais šia liga, simbolį. 
Per ketvirtą pamoką 1-3 G klasių mokiniai aktų salėje dalyvavo labai prasmingame ir 
įdomiame renginyje. Mokiniai skaitė pranešimus: „Drauge mes rasime sprendimus“, 
„Žymių žmonių gyvenimai“, demonstravo videofilmus bei lankstinukus, skirtus kovai 
prieš AIDS, dainavo Vytauto Kernagio dainą „Išeinu“. Renginį užbaigėme brito  

Freddie Mercury, kuris taip pat mirė nuo šios baisios ligos, dainomis.                     Auksė Drungilaitė, 2Gc 

Sveikatingumo savaitė 
     Lapkričio16-20 dienomis gimnazijoje vyko SVEIKATINGUMO SAVAITĖ, ku-
rios renginiuose  dalyvavo 5-4G klasių mokiniai. 
     Pirmadienį slaugytoja Auksė Bagdonienė 8-tų klasių mokiniams skaitė paskaitą 
„Kompiuteris ir sveikata“. Antradienį 2-4G klasės, trečiadienį 5-7 kla-
sės, ketvirtadienį 8-1G klasės popietėje pristatė sveikos mitybos patiekalų receptus. 
Kiekviena klasė traukė burtus ir pristatė po tris receptus,  pagal vieną iš jų gamino 
patiekalą iš kiaušinių, žuvies, miltų, duonos, vaisių bei daržovių  ir vaišino susirinku-
sius. Taip pat darė lankstinukus, kad kiekvienas galėtų pasigaminti tą patiekalą na-
muose. Mokytoja Rasa Bumblienė iškėlė klausimą pamąstymui – Gyvenu, kad valgau 
ar valgau, kad gyvenu?... Buvo vieningai nutarta, kad gyvename ne tam, kad valgytu-
me. Įdomūs  bei naudingi buvo ir mokinių patarimai. 2Gb klasės mokinė Iveta 
Žvinklytė, pradėdama savo pristatymą apie žuvies patiekalus, pralinksmino žiūrovus 
posakiu: ,,Jeigu jautiesi nelaimingas, puola depresija ir nebesijauti kaip žuvis vande-
nyje, valgyk žuvį!” Po visų klasių pristatymų dalyviai sėdo prie vaišėmis nukrauto stalo(ant stalo puikavosi net trys skirtingi pyragai!) ir 
ėmėsi „degustatorių“ darbų. Gimnazijos valgykloje buvo pristatyta plakatų paroda „Skanaus“. Penktadienį 1–4G klasių moki-
niai su projektų autoriais  Luku Skliuderiu(3Ga), Sandra Dirgėlaite(1Ga), Akvile Kazlauskaite(1Ga), Egle Bertašiūte
(1Gb) diskutavo apie sveikos mitybos principus, koncervantų naudą ir žalą, apie genetiškai modifikuotus produktus bei mokinių alergi-
nes reakcijas. 
     Sveikatingumo savaitės organizatorės biologijos vyr. mokytoja Rasa Bumblienė, technologijų mokytoja metodininkė Vladisla-
va Budrienė ir gimnazijos slaugytoja Auksė Bagdonienė tikisi, kad mokiniai išgirdo ir sužinojo daug naudingos informacijos, smagiai 
bei turiningai leido laiką.                                             
                 Kamilė Gedvilaitė, 2Gb; biologijos vyr. mokytoja Rasa  Bumblienė                       

Istorikas P.Šverebas apdovanoja  
viktorinos nugalėtojus 

Akimirka iš  fotografijų  pristatymo  
mokyklos skaitykloje 

Renginio, skirto Aids dienai paminėti,  
organizatoriai 

Sveikatingumo savaitės užbaigimas 

      Lapkričio 20d.  Kretingoje  vyko 5-6 klasių berniukų Kvadrato varžybos. Jose dalyvavo 4 komandos: Marijono Daukanto vid. 
mokyklos, Simono Daukanto vid. mokyklos, Pranciškonų gimnazijos bei mūsų gimnazijos komanda. Mūsų mokykla  iškovojo 2-ąją vie-
tą. Mokyklą atstovavo: Laimis Zaleckis(5a); Zigmas Bertašius(5a); Martynas Beniušis(5a); Artūras Saunorius(5a); Laurynas Ston-
kus(5a); Nerijus Gliožeris(5b); Domantas Rimkus(6a); Klaudijus Žiobakas(6b); Gvidas Vyšniauskas(6b); Mantas Kubilius 
(6b). Berniukai pasakojo: „Priešininkai buvo labai stiprūs, verti pergalės. Labai džiaugiamės 2-ąja vieta!” Į varžybas mokinius vežėsi 
pradinių klasių vyr. mokytoja Daiva Žilinskienė.                    

                                                                                                                  Guoda Zaleckytė, 1Gc 
 

     Mano 1000-mečio Lietuva  
 Lapkričio 2-6 d. mokytojai ir mokiniai buvo kviečiami aplankyti mūsų gimnazijos muziejų, kur  vyko Salantų miestelio 
tautodailininkų darbų paroda. Savo darbus muziejuje eksponavo audėja, mezgėja R.Jablonskienė ir jos mokinė, 
1Gc klasės moksleivė I.Šilgalytė; medžio darbus – technologijų mokytojas A.Pocius, paveikslus ir skiautines antklodes – G.Siegienė, ginta-
ro dirbinius – Šaižių šeima. Lapkričio 4 d. gimnazijos muziejuje įvyko susitikimas su šiais tautodailininkais. Jie  papasakojo mokiniams apie 
savo darbus, pasidalijo patirtimi, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Parodą ir renginį organizavo mokytojai R.Liekytė, J.Galdikaitė, 
D.Veitienė. 

 Gruodžio  3 d. gimnazijos aktų salėje įvyko konferencija 3 – 4G klasių mokiniams „Sakralinės Salantų mieste-
lio ir jo apylinkių vietos“. Šio renginio tikslas – minint Lietuvos tūkstantmetį suteikti informaciją apie įdomias buvusias ir 
esamas Salantų miestelio ir jo apylinkių vietas, nurodant jų paskirtį šiandien. Tai pasiekti padėjo šie pranešimai:  „Salantų miestelio istorija“; 
„Išlikusios Salantuose buvusios pagoniškos vietos“; „Krikščionių sakralinės vietos“; „Partizanų kapinės Salantuose“; „Judėjų sakralinės vie-
tos“; „Salantų rusų karių kapinės“. Konferencijai mokinius ruošė istorijos mokytoja R.Liekytė, talkino istorijos mokytoja K. Sungailaitė, 
dailės mokytoja D.Veitienė bei 2Gc klasės moksleivės Dovilė, Viktorija, Auksė. Abu renginiai buvo organizuojami pagal tęstinį projektą „ 
Mano tūkstantmečio Lietuva“. 
                                                                                                                                Renginių  koordinatorė istorijos vyr. mokytoja R.Liekytė  

Kvadrato pasiekimai 

1G klasių mokiniai ,,puošiami” plunksnomis 
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