
Ar smurtu išspręsime problemas? 
Juk kiekvienas norime, kad su mumis elgtųsi gerai. Tačiau ar 
mes patys taip elgiamės? Norime, kad iš mūsų nesityčiotų, mus 
gerbtų, bet patys nieko nedarome, kad ši situacija pasikeistų. 
Todėl atlikome apklausą visiems mokiniams aktualia tema. 
 

     Visame pasaulyje yra vykdoma smurto prevencija. Mūsų gimnazijoje taip pat stengiamasi 
spręsti šią problemą. Sužinojome apie smurtą tarp 7 – 3G klasių mokinių. Apklausos rezultatai 
rodo, kad jaunesni mokiniai smurtą patiria dažniau. Mokiniams buvo užduotas klausimas ,,Ar 
patiri smurtą mokykloje?“. Į jį net 6 iš 10 aštuntokų atsakė „taip“ arba ,,kartais“, o į tą patį klausimą teigiamai atsakė tik 2 iš 10 antrokų gim-
nazistų. Be to ištyrėme, kad mergaitės dažniau kenčia smurtą, o berniukai – dažniau smurtauja. Galbūt vaikinai ir skriaudžia paneles? Na, 
vienaip ar kitaip, bet net 5 iš 10 mergaičių yra skriaudžiamos, o berniukai – tik 2 iš 10. Tačiau pagal smurtavimą vaikinai smarkiai lenkia 
merginas – kitus skriaudžia net 75% berniukų, o mergaičių tik 40%. Beje vienas pastebėjimas: daug berniukų sako, kad ,,Jei kas nors jiems 
ką padaro, gauna dvigubai atgal!“. Galbūt tai ir yra priežastis, kodėl prieš berniukus smurtaujama mažiau. Geras tai ar ne būdas kovoti su 
nesantaika – spręskite Jūs... Iš tų, kurie patiria smurtą, dauguma sakė, kad dažniau kenčia patyčias. Gerai, kad nedidelė dalis mokinių nuken-
čia fiziškai, tačiau negražūs žodžiai kartais žeidžia labiau, nei smūgiai... Džiugu, kad beveik nebuvo mokinių, patiriančių smurtą iš mokytojų. 
Gera žinoti, kad mokytojai geba susitvarkyti be kumščių bei necenzūrinių žodžių. Tačiau, deja,  buvo mokinių, ypač vaikinų, prisipažinusių, 
kad žodžiais smurtauja prieš kai kuriuos mokytojus. Tai nėra labai gerai, nes kenkia darbui pamokose. Taigi galima daryti išvadą, kad yra  
nemažai mokinių, patiriančių smurtą mokykloje bei tų, kurie kitus skriaudžia patys. Tai yra blogai, ir kol šios problemos neišspręsime, nega-
lėsime gyventi saugioje aplinkoje. Kaip kovoti su smurtu? Manome, kad skriaudžiamas vaikas turi netylėti, išsipasakoti bei nesileisti būti 
trypiamas. Patariame gyventi taikiai. Tik tada pasaulis Visiems bus gražesnis.  Viktorija Tuzaitė, 8b ir Danguolė Narvilaitė, 1Ga 

GĖRIO LINK 
     Praėjusiais metais mokykla laimėjo projektą, todėl šiais metais tęsia šią veikla. Projekto pavadinimas ,,Gėrio link“. Ši veikla mokiniams 
leis susipažinti su įvairiomis programomis, kurios padės atsikratyti žalingų įpročių, sužinoti grožio paslapčių ir suteiks psichologinių žinių. 
     Rugsėjo pradžioje klasių atstovai susirinkome vykdyti šios veiklos. Į susirinkimą atėjo 6-4G klasių mokiniai. Jiems vadovaus direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui V.Gedvilienė, socialinės pedagogės D.Paulikienė ir V.Drungilienė. Mokytojos pristatė projekto renginius. Sužinojo-
me, kad spalio mėnesį bus skaitoma paskaita ,,Teisės ir pareigos vienybė“ (lektorė – VTAT inspektorė A.Margevičienė) ir paskaita – diskusi-
ja ,,Pagrindiniai administracinio, civilinio, baudžiamojo kodeksų straipsniai, kuriuos turi žinoti paaugliai“. Pagal atskirą grafiką vyks paskai-
tų ciklas psichologinėmis temomis 5-8, 1-2G klasių mokiniams (bendravimo kultūra, konfliktų sprendimas, streso įveikimo įgūdžių lavini-
mas). Lapkričio mėnesį gėrėsimės mokytojos D.Veitienės rengiamu fotografijos konkursu – paroda ,,Sustok, akimirka“. Ketiname vykti į 
Nasrėnų senelių pensionatą, Padvarių pensionatą, kur bus rengiamos šventinės programėlės. Gruodžio mėnesį vyksime į Kretingos pranciš-
konų vienuolyną susitikti su vienuoliais. Žiūrėsime filmą ,,Gerumas avansu“, jį aptarsime, dalinsimės įspūdžiais.  O grožio paslaptis sužino-
sime tokiose gyvenimo pamokėlėse: ,,Švara ir tvarka neatskiriama žmogaus kultūros dalis“;  ,,Odos priežiūra, makiažo paslaptys“ ( lektorė 
kosmetologė I.Šapalienė); ,, Plaukų priežiūra, kasdienės, proginės šukuosenos“;  ,,Rūbų priežiūra. Apsirengimo kultūra“.  Pabaigoje už pas-
tangas, indėlį į projekto įgyvendinimą vyksime į Mosėdį, Lenkimus, Skuodą, Apuolę, Aleksandriją, Ylakius, Sedą, Renavo dvarą. Tikimės, 
kad šis projektas ne tik plės mūsų akiratį, bet ir padės turiningai leisti laisvalaikį.    Danguolė Narvilaitė, 1Ga 

AR MOKAME TEIKTI PIRMĄJĄ PAGALBĄ? 
Rugsėjo 9 d.— Raudonojo Kryžiaus pirmosios pagalbos diena. Rugsėjo 16 dieną įvyko pirmosios pagalbos renginys paminėti šiai die-

nai, o jį organizavo gimnazijos slaugytoja Auksė Bagdonienė. A.Bagdonienė sakė, kad šiame renginyje dalyvavo 59  5 klasių mokiniai. Pa-
sak slaugytojos, vaikams šiame renginyje puikiai sekėsi. Visi aktyviai dalyvavo, turėjo skareles,  atsinešė net fotoaparatus ir labai noriai fo-
tografavosi. Slaugytoja penktokus mokė kaip sustabdyti kraujavimą, aptverti sužalotą ranką. Taipogi nepamiršome apklausti ir penktokus.  
Daugelis mokinių atsakė, kad moka suteikti pirmąją pagalbą, bet buvo ir tokių, kurie to nemoka. Gal nesuprato, nes jie dar per maži?!... Rug-
sėjo 30 d. mokykloje vyko Civilinės saugos mokymai, kuriuos taip pat organizavo A.Bagdonienė. Po ilgo skambučio visi mokiniai turėjo 
palikti  mokyklą ir rinktis stadione. Manome, kad naudinga išmokti  teikti pirmąją pagalbą, žinoti Civilinės saugos pagrindus, tad tokių rengi-
nių gali būti ir daugiau.                                Ugnė Puotraitė ir Valda Budrytė, 8a 

DALYVAUKIME SPORTINĖJE VEIKLOJE   Šių metų rugsėjo 30d. miesto parke vyko Rudens kroso varžybos. Jose da-
lyvavo patys greičiausi, ištvermingiausi sportininkai. Mergaitės turėjo bėgti 500 metrų. Distanciją įveikė: Gikaraitė Sigutė, 6b; Bėrontaitė 
Simona, 6b; Jonkutė Monika, 6b; Vyšniauskytė Raminta,  3Ga; Rapalytė Asta, 3Gb;  Šapalaitė Dovilė, 3Ga. Vaikinai bėgo 1 kilomet-
rą: Baltriukas Dovydas , 5b; Saunorius Artūras, 5a; Lekstutis Šarūnas, 5b; Ruokis Simonas, 5b; Velykis Irmantas, 5a; Kubilius Eval-
das, 8b;  Lubys Antanas, 8b; Dobrovolskis Evaldas, 3Ga; Sadauskas Jurgis, 3Ga. Mokytoja Aušra Kundrotienė  rezultatais patenkinta, 
tačiau šiek tiek nusivylusi mažu dalyvių skaičiumi. Mokinius aktyviai sportuoti kviečia šie sporto būreliai: sportinių renginių organizavimo 
(kūno kultūros mokytojai Aušra Kundrotienė  ir Vytautas Paulauskas), krepšinio (kūno kultūros mokytojas Antanas Ruokis), teniso  (kūno 
kultūros mokytojas metodininkas Romualdas Leknius), karate (treneris iš Kretingos Algimantas Piekus), lengvosios atletikos (bėgikė Inga 
Gikaraitė-Michejenko). Kai kurie mokiniai būrelius lanko jau kelerius metus ir tikisi, kad toliau sportuos.  
Sėkmės dalyvaujant sportiniuose renginiuose!        Guoda Zaleckytė, 1Gc 

Redagavo mokytoja Virgina Pociuvienė , maketavo Karolis Kelpšas,  4Gb 
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AVILYS 

Mieli mokytojai, 
Vėl žvalgomės aukštyn, 
į savo žvaigždę. 
Vėl neriame gilyn 
į darbo sūkurį 
apsvaigę... 
Vėl bandome pakilt 
nuo juodo 
būtinybės stalo... 
Ir tarsi gimstame 
iš naujo 

Svajonei, 
Pareigai, 
Kūrybai, 
Meilei.... 

Sėkmės Jums ! 
 

4G klasių  
mokiniai 

NAUJI MOKYTOJAI 
    Mokykloje šiais metais pradėjo dirbti nemažai naujų mokytojų. Į mūsų klausimus  atsakė anglų 
kalbos mokytojai Milda Piekutė,  Snizhana Stropyenye, Irmantas Jonušas bei chemijos moky-

toja Dalia Parkauskaitė . Pirmasis klausimas buvo ,,Ar Jums patinka Jūsų profesija ir kodėl ją 
pasirinkote?‘‘  Visi mokytojai atsakė: „Taip,  patinka  darbas, tačiau nė  negalvojo tapti mokyto-
jais”. Pavyzdžiui, mokytoja  Milda svajojo būti stomatologe, Snizhana vaikystėje svajojo dirbti 

stiuardese, baigusi mokslus dirbo vertėja, o mokytoja  Dalia norėjo būti chemike ir dirbti inžineri-
jos srityje. Kitas klausimas buvo ,,Iš kur atvykote ir kur įgijote mokytojo specialybę?‘‘ Mokytojas 

Irmantas sakė, kad „mokytojo specialybę įgijo Klaipėdos kolegijoje ir važinėja į mokyklą iš Mosė-
džio, mokytoja Snizhana šią specialybę įgijo Ukrainoje, iš kur ji ir kilusi. Mokytoja Milda gimė ir 
augo Klaipėdoje, o šiuo metu gyvena Darbėnuose. Mokytoja Dalia pas mus atvyksta iš Plungės“. 
Taip pat paklausėme mokytojų,  ,,Ar tai pirmoji mokykla, kurioje dirbate?‘‘ Mokytojams Mildai, 

Snizhanai ir Irmantui  tai pirmoji mokykla, o Daliai - antroji. Naujiems  mokytojams patinka mūsų 
mokykla, ypač draugiškas, tolerantiškas mokytojų kolektyvas. Mokytoja Snizhana gyrė mūsų mo-

kyklos kultūrą ir sakė, kad čia kultūra žymiai aukštesnio lygio nei Ukrainoje. Pasidomėjome, ,,Kaip 
mokytojams sekasi su mokiniais?‘‘ Mokytojai teigė, kad „įdomu dirbti su mokiniais, ypač su ma-

žaisiais, ,,šiuolaikiniai vaikai‘‘  labai pasitiki savimi, yra smalsūs, galbūt 
ne visada laikosi elgesio normų, kai kurie būna impulsyvūs, išsiblaškę, 
todėl  kartais iškyla ir  šiokių tokių problemų, o mokytoja Dalia moki-
nius apibūdino ,,nebe ta karta”. O štai mokytoja Milda gyrė mūsų mo-

kyklos gimnazistus už drausmingumą, kūrybingumą, draugiškumą. Jei-
gu taip gerai seksis, norėtų mūsų gimnazijoje dirbti ilgiau. Mokytojai,  

paklausti ,,Kokie patys buvo vaikystėje?‘‘, sakė, kad „buvo smalsūs, 
judrūs bei linksmi“. Mes, savo ruožtu, norėtume palinkėti naujiesiems 

mokytojams daug kantrybės, sveikatos, sėkmingo darbo bei  šypsenų ir 
linksmų akimirkų.      

 Rasa Kereišytė ir Ieva Meškytė, 3Ga 

MUZIKA –  MOKYTOJOS GYVENI-
MAS 

Mūsų gimnazijos chorui jau 15 metų. Jis susikūrė 1994 metais, o 
vadovauja jam mokytoja Valentina Budrienė. Prieš tai kelerius 
metus chorui vadovavo Rimantas Girskis, Danutė ir Petras Pučko-
riai. Šiais metais chorą lanko 30 aktyvių choristų, kurie repeticijų 
metu skiria daug laiko savo pomėgiui – dainavimui. Anot mokyto-
jos, ji ,,su mokiniais mėgsta dalyvauti įvairiuose renginiuose, norėtų 
nuvykti net ir į užsienį. Žinoma, jei mokiniai paruoš puikią progra-
mą. Choro repertuaras įvairus – nuo liaudies dainų iki kompozitorių 
kūrinių. Reikia tik pastangų ir entuziazmo.“ Paklausus, kokiuose 
renginiuose  jos vadovaujamas choras jau dalyvavo, mokytoja atsa-
kė: „Jau nuo 1997 metų dalyvaujame Dainų šventėse, chorų kon-
kursuose, su atrinktais choristais - „Dainų dainelės“ konkursuose, 
respublikos, rajono, gimnazijos renginiuose, labdaros koncertuose 
Švedijoje.“ Mokytoja kasmet organizuoja jau tradicija tapusį „Pop 
vakarą-konkursą“. Šį renginį ji kasmet tobulina, kviečia svečių iš 
kitų mokyklų. Ruošia muzikinę programą mūsų mokyklos tarptautiniams festivaliams ir yra delegacijos organizacinio komi-
teto narė. „Šią vasarą taip pat vykome į sostinę, kurioje vyko  Pasaulio lietuvių  dainų šventė, skirta paminėti Lietuvos tūks-
tantmetį. Daug repetavome, kad pasirodytumėme kuo geriau. Nuovargis buvo malonus, džiugino puikus oras. Šventė paliko 
didelį įspūdį,“ – pasakoja mokytoja . Na, o dabar su choristais mokytoja ruošiasi ,,Dainų dainelės“ atrankoms. Beje mokytoja 
dalyvauja ir netradicinėje  veikloje - tyrime. Respublikoje 13 mokyklų(tarp jų ir mūsų gimnazija, vienintelė rajone) dalyvau-
ja projekte ,,Kūrybiškumo ugdymas“. Siekis – nustatyti, kaip ugdomas mokinių kūrybiškumas, ko trūksta, kokios kliūtys, 
kokiuose dalykuose tai ugdoma daugiausia. Mokytoja V.Budrienė yra iniciatyvi, ieško gabių muzikai mokinių, ugdo jų kūry-
bingumą, skatina būti aktyviais, darbščiais. Jos pamokos dažnai paįvairinamos naujais mokymo metodais. Mokytoja turi hu-
moro jausmą, todėl mokytis mokiniams įdomiau, linksmiau. Štai keletas  linksmų minčių, kurias pasako mokiniai, o mokyto-
ja jomis linksmina kitus vaikus: ,,Fleita yra liesas skardžiabalsis instrumentas”, ,,Aš negaliu pasiekti šio fortepijono stab-
džių”, ,,Opera yra didelės apimties daina” ir kt.  

Dėkojame mokytojai!             Auksė Drungilaitė ir Dovilė Zuby-

Mokytoja V.Budrienė su mokyklos 
choristais Pasaulio lietuvių  dainų šventėje 
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Tęsiamas projektas ,,DRĄSINKIME ATEITĮ” 
Projektas,,Drąsinkime ateitį“ jau ne pirmus metus pakviečia į  gimna-

ziją žmogų, kuris mokėsi mūsų mokykloje ir pasiekė ,,aukštumų“.  Spalio 
7d. vyko gražus  susitikimas su Garbės galerijos nariu, knygos ,, Salantai“ 
sudarytoju ir redaktoriumi, Salantų istorijos tyrėju ir žinovu Pauliumi 
Vaniuchinu.  Paulius mūsų mokyklą baigė 1996 metais, t.y. prieš 13 me-
tų. Svečią pasitiko skautai  gražia  daina apie Salantus. Po pasisveikinimo 
Paulius Vaniuchinas pradėjo kalbėti. Savo kalbėjimo taktika iškart sudo-
mino publiką, todėl visi labai įdėmiai klausėsi. O kalbėjo žemaitiškai,  
mums aktualiomis temomis, pvz: pasakojo apie savo mokyklos laikus, iki 
šiol jam mielus mokytojus, krėstas išdaigas,  bėgimus iš pamokų į Kregž-
dinkalnį ir pan. Klausytojai  uždavė klausimų apie tai, ar buvo kada už-
grobtas lėktuvas, kuriuo skrido Paulius(jo karjeros pradžia  - stiuartas), 
kur mokėsi, ką dabar veikia.  Atsakymai buvo gana juokingi, įdomūs, to-
dėl neprailgo klausytis,  kaip Paulius rinkosi profesiją ir  stojo į Universi-
tetą. Iš jo pasakojimo galėjome suprasti, kad savo drąsa, užsispyrimu
(tikro žemaičio) jis pasiekė  daug, todėl galime sekti jo pėdomis. Jis, ieško-
damas savo vietos pasaulyje, pamatė daug, rodė nuotraukas, juokaudamas 
sakė, kad “kai  kas paklausia  kur esi buvęs,  atsakau, kad geriau paklausk 
kur nesu buvęs, o buvęs nesu Antarktidoje ir Aliaskoje”. P.Vaniuchinas ne tik pamatė pasaulį, bet bendravo su įdomiais, įžymiais 
Lietuvos(skraidydavo su buvusiu tų laikų prezidentu A.Brazausku)  ir viso pasaulio žmonėmis.  Šiuo metu Paulius Vaniuchinas 
dirba UAB „TEZTOUR“ Tarptautinių kelionių organizatoriumi, yra kelionių vadovas, Baltijos valstybių procesų valdymo vado-
vas užsienyje.  BAIGDAMA NORĖČIAU PASAKYTI, KAD VERTA NUEITI Į TOKIUS SUSITIKIMUS,   IŠKLAUSYTI 
ĮDOMIUS, TURINČIUS KĄ PASAKYTI ŽMONES.       Erika Rimkutė, 4Gb  

Paulius Vaniuchinas  pasakojimą apie 
savo karjerą tęsia mokyklos muziejuje 

„PARDUOTA” VASARA UŽSIENYJE 
Šiais laikais, kai pasaulyje ekonominė krizė, daug žmonių, ypač jaunimas, 

važiuoja į užsienį. Mūsų mokyklos mokiniai Audrius Vaseris(3Ga) ir Donatas 
Žvinklys(4Ga)  šią vasarą buvo Anglijoje. Audrius – 3 mėnesius, o Donatas – 
2.  Vaikinai ten važiavo, kad užsidirbtų pinigų bei pamatyti pasaulio. Kai buvo 
paklausti, „kokia šios kelionės  nauda“, vaikinai labai noriai dėstė savo mintis. 
Audrius – jaunasis sportininkas, automobilių, motociklų fanas bei žvejys sakė: 

„Dabar lengviau susikalbėti anglų kalbos pamokose. Pamačiau, kad kitose šaly-
se draugiški žmonės, todėl stengiuosi ir pats toks būti. Prižiūrėdamas ir skinda-
mas  braškes, avietes, įgijau darbinių įgūdžių, pajutau, kad tik sunkiu darbu ga-

lima kažko pasiekti. Uždirbau neblogai, krizę aš asmeniškai nelabai pajutau. 
Savaitgaliais su draugais(ne tik lietuviais, bet ir rumunais, bulgarais, lenkais, 
čekais) keliaudavome, buvome Londone, Kembridže, Tamvorte. Dirbdamas 

kalbėjau daugiau lietuviškai, o štai išvykų metu ne kartą reikėjo pasukti galvą, kad 
galėčiau įvairiose situacijose susikalbėti angliškai.“ Donatas, mėgstantis laisvalaikį leisti su draugais, keliauti, rengti įvairias iš-
vykas bei muziką, be kurios negali net namų darbų paruošti, atsakė: „Darbas kirsti salotas buvo sunkus, kartais net alinantis. Ne 
visada ir darbdaviai, prižiūrėtojai į mus žiūrėjo kaip į žmones, todėl dirbti tikrai nebuvo lengva. Buvo ir gerų dalykų: susiradau 

draugų iš Bulgarijos, Lenkijos ir Anglijos, susipažinau su jų kultūra ir, žinoma, šiek tiek užsidirbau pinigų(ir ten jaučiama krizė). 
Šiek tiek išmokau kalbėti lenkiškai, tačiau mano anglų kalbos žinios nė kiek nepagerėjo. Gal todėl, kad aplik mažai buvo angliš-

kai kalbančių. Aplankiau nemažai žymių vietų, muziejų. Grįžtant autobusu susipažinau ir su Prancūzija, Olandija, Vokietija, Bel-
gija, Lenkija. Linkėčiau besižavintiems užsieniu gerai pagalvoti, kur važiuoja ir ką veiks‘‘. Buvo įdomu išgirsti apie  darbą Ang-
lijoje.   Mes suprantame vaikinų laimę, juk jiems pavyko išvažiuoti, pamatyti pasaulį ir užsidirbti. Paklausius šių šaunių jaunuo-
lių ir kitų užsienyje buvusių žmonių, taip ir norisi pačiai pakeliauti. Aš taip pat kitą vasarą žadu išvažiuoti į Norvegiją, kad galė-

čiau pamatyti tų vietų gamtą, susipažinti su naujais žmonėmis ir... užsidirbti.      
     Asta Gurauskaitė, 3Gb 

A.Vaseris Birminghamo mieste 

KĄ ŠIEMET VEIKS PRADINUKAI 
Neseniai baigėme pradinę mokyklą, todėl mus, jaunąsias žurnalistes, labai domina pradinukų gyvenimas. Šiemet pradinukai 

turės daug renginių, pasitikrins žinias olimpiadose, konkursuose, dalyvaus šventėse, išvykose, sportuos. Štai spalio mėnesį pra-
dinukų komanda dalyvaus A.Ivanausko matematikos konkurse,  gruodžio mėnesį bus organizuojama 3-4 klasių matematikos 
olimpiada, o vasario mėnesį nugalėtojai važiuos į Kretingą. Kovo mėnesį pradinukų lauks „Kengūra“, 3-4 klasių mokinukai daly-
vaus Kretingos rajono kvadrato varžybose bei mūsų mokykloje organizuojamame  judriųjų žaidimų estafečių konkurse. Mažieji 
mūsų draugai kiekvienais metais ruošiasi Rudenėlio šventei, o šių metų šventės pavadinimas „Rudenėlio taku“. Manome, kad ir 
šiemet vaikams patiks popietė, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. Vaikų laukia Žiemos sveikatingumo šventė, Kalėdiniai 
renginiai, rajoninis konkursas „Nekirsk žaliosios eglelės“,   4-tokų  pradinukų bei 4 gimnazistų palydos.  Žinome, kad mūsų ma-
žuosius draugus moko šaunūs mokytojai, todėl tikime, kad visi renginiai pavyks, bus įdomūs ir naudingi.   

Šarūnė Kelpšaitė ir Eglė Klapatauskaitė, 6b 

ABITURIENTŲ GALVOSE -  DILEMOS DĖL ATEITIES 
Gegužės mėnesį  Paskutinio skambučio šventėje aidėję 4G klasių mokinių žodžiai „brandos egzaminai baugina, nes juk nuo jų rezultatų pri-

klauso ateitis“ liko praeity. Nors buvo daug abejonių kur stoti, kokią specialybę rinktis, o ir švietimo reformos neramino, bet dabar jau tikrai 
galime didžiuotis abiturientais. Vidurinį išsilavinimą įgijo 63 mokiniai, iš kurių 55 tęsia studijas aukštosiose mokyklose ir kolegijose. Universi-
tetuose valstybės finansuojamas studijas sėkmingai pirmą kursą pradėjo 24 salantiškiai. Deja, 8 už mokslą universitete teks mokėti. Neuniversi-
tetinėse mokyklose už mokslą nemokės 24, vienas mokės. Mokiniai, niekur nestoję, nusprendė metelius kitus palūkėti, pailsėti nuo mokslų. 
Tendencijos nesikeičia, tad gimnazistai daugiausia rinkosi Klaipėdos, Vilniaus bei Kauno miestus. Populiariausios pasirinktos specialybės: me-
dicina, ekonomika, buhalterinė apskaita ir finansai, verslo vadyba, inžinerija, socialinė pedagogika, teisė, miškininkystė, viešasis administravi-
mas, kosmetologija, ekologija, informatika. KU, VU, VGTU, MRU, KTU, LŽŪU, ŠU, KMU, Klaipėdos kolegija, Klaipėdos verslo ir technolo-
gijų kolegija, Kauno kolegija – mokyklos, kur dabar galime sutikti buvusius draugus ir, galbūt, būsimus kolegas, nes dabartiniai abiturientai taip 
pat jau planuoja kur stoti, kokią specialybę rinktis. Dalis jau yra nusprendę, bet pakitę brandos egzaminai, neaiški ateitis verčia nerimauti. Bet, 
pasak salantiškių pirmakursių „nėra to blogo, kas neišeitų į gera“. Netyčia gatvėje sutikti pasakoja, jog pasiilgsta gimnazijos, mokytojų, ypač 
auklėtojų  ir, žinoma, savo rankomis pasodinto medelio, kurio šaknys – tarsi jie patys. Pirmakursiai linki „sąžiningai lankyti pamokas, kuo dau-
giau mokytis, atsakingai ruoštis egzaminams, rimtai planuoti ateitį, o mokytojams – sveikatos, kantrybės ir supratingumo mokant mokinius. O 
linkėdami santarvės bei viso kito, sakome: „Iki pasimatymo!“.  

Raminta Benetytė, 4Gb ir Simona Petrauskaitė, 3Gb 

KALBŲ DIENA Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Ji pradėta švęs-
ti 2001m ir minima kasmet, atkreipiamas visuomenės dėmesys į kalbų mokymosi 
svarbą, supažindinama su daugybe Europoje vartojamų kalbų ir skatinama jų mo-
kytis visą gyvenimą. Visą savaitę gimnazijos skaitykloje veikė knygų paroda 
„Skaitykime originalo kalba!", o rugsėjo 25 dieną mokykloje vyko atrakcijos, 
viktorinos, žaidimai, vaidinimai. Per  1-ą pertrauką prie rusų kalbos kabinetų 
1Ga klasės merginos dainavo dainą rusų kalba „Man nepatinka lietus“, o 6-8 kla-
sių mokiniai mokė žiūrovus, kaip įsiminti rusų kalbos abėcėlę. Po 2 pamokų mo-
kiniai net netilpo prie plakato, mat visi norėjo parodyti savo žinias sprendžiant 
anglų kalbos kryžiažodį. Po 3  pamokų  lietuvių kalbos mylėtojai L1 kabinete 
klausė lietuviško žodžio, diskutavo apie gimtosios kalbos svarbą šiandien. Po 4 
pamokų gimnazijos skaitykloje vyko nuotaikingas Kalbų dienos apibendrini-
mas. Mokiniai rodė linksmas inscenizacijas apie tai, kaip sunku susikalbėti nemo-
kant kalbos. Rusai ieškojo kuo apsirengti, anglai stengėsi teisingai suprasti gido pasakojimą, o lietuviai tyrinėjo, kuo skiriasi vieno 
žodžio reikšmė įvairiose tarmėse. Kalbų dienos organizatorė - lietuvių kalbos mokytoja J.Rapalienė.  

Viktorija Tuzaitė, 8b 

Mokomės  rusų kalbos abėcėlės  

RENGINIAI TURIZMO DIENAI 
Geriausias būdas pažinti savo šalį – keliauti. Gali perskaityti daugybę knygų, bet tai, ką išvysi savo akimis, išliks visam laikui.  

Rugsėjo 25 d. mokyklos skaitykloje vyko susitikimas su mini zoologijos sodo savininku Mindaugu Ivanausku. Susitikimą 
organizavo skaityklos vedėja I.Žukauskaitė ir geografijos mokytoja K.Janušauskienė. Mindaugas kiekvieną vasarą keliauja į 
kalnus. Pernai jis kopė į Pamirą, šiemet pabuvojo Tian Šanio kalnuose. Su didžiuliu susidomėjimu klausėmės nenuilstančio 
keliautojo pasakojimo ir tikime, kad kitais metais jis tikrai kops į išsvajotus Altajaus kalnus. Šiais mokslo metais su turistų būreliu 
jau vykome į Akmenės kraštą, kur susipažinome su Kamajų rezervatu bei Ventos regioniniu parku. Rugsėjo 26d.  Lietuvos 1000-
mečiui ir Pasaulio Turizmo dienai paminėti vyko dviračių žygis maršrutu Salantai-Mosėdis. Žygyje dalyvavo 7-8 klasių mokiniai. 
Maršrutas neįprastas tuo, kad važiuoti reikėjo paprastais žvyruotais, pievų  keliukais. Vykome pro Šauklių riedulyną-kadagyną, 
apžiūrėjome Mosėdžio miestelį, akmenis. Kelionė neprailgo, nes sustodavome pailsėti, pavalgyti, pažaisti. Grįžome pro Kulalių 
riedulyną, Laivių kaimą, kur taip pat patyrėme neišdildomų įspūdžių. Į Salantus mokiniai grįžo pavargę, bet, jų manymu, “tai buvo 
geras būdas išbandyti savo ištvermę”. Rudens atostogų metu ketiname vykti į Molėtų ir Anykščių kraštą. Kas nebijote miegoti ant 
grindų ar jodinėti ant arklių, mėgstate naktį skaičiuoti žvaigždes, norite užkopti į “Laimės Žiburį”, pamatyti garsųjį Puntuko 
akmenį, junkitės prie mūsų!            

Turistų būrelio vadovė Kleopa Janušauskienė 

* GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA - INFORMACIJOS CENTRAS * Šiais mokslo metais biblio-
teka tobulins Informacinę gimnazijos bibliotekos veiklą. Supažindins 1-4 G klasių mokinius su Kretingos savivaldybės viešosios 
bibliotekos elektroniniu katalogu bei projektu „Bibliotekos pažangai“, organizuos tradicinį konkursą „Mano mėgstamiausias peri-

odinis leidinys – bibliotekai“. Kaip spręsti konfliktines situacijas mokysis pradinių klasių bei 5-6 klasių mokiniai. Užsiėmimus ves 
vyr. inspektorė R.Jokužienė. Įkursime psichologinės informacijos kampelį  su interneto nuorodomis, psichologiniais žurnalais ir 

literatūra. Kultūrinė gimnazijos bibliotekos veikla: organizuosime  popietę pradinukams, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai 
paminėti, išvyką į Vilniaus tarptautinę knygų mugę, geriausiai skaitantiems mokiniams, skatinsime mokinius dalyvauti konkurse 

„Renkame metų knygą“.   Praėjusiais metais mūsų gimnazijos mokiniai buvo sužavėti šiltu Taize brolių organizuotu susitikimu 
Vilniuje, tad galbūt ir šiemet atsiras norinčių važiuoti į Lenkiją. Visa informacija apie susitikimą skelbiama adresu internete 

www.taize.fr/ Vyks krikščioniškų filmų, skirtų gimnazistams, peržiūra ir aptarimas per tikybos pamokas. Vasarą dalyvavau krikš-
čioniškoje kino akademijoje „Šventųjų gyvenimai“ Pakutuvėnuose, Plungės rajone. Visus filmus įsirašiau, todėl norėčiau jais pasi-

dalinti su mokiniais. Adresas internete apie KKK (krikščioniško kino klubo) veiklą http://www.kinoakademija.lt/.  Vyks susitiki-
mas su dviračių žygio iš Šiaulių į Telšius, skirto Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti, dalyviais - mūsų gimnazijos mokiniais. 

 Skaityklos vedėja I.Žukauskaitė 
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