
Vienas mokinukas pasakė: 
„Mokytoja, būdamas šalia Jūsų, 
patinku pats sau“. Ir aš žinau, 
kad mokytojas man leidžia būti 
bet kuo: Rembrantu, Faustu, 
Einšteinu, kūrėju ar maištininku. Jis sako — tu gali! Bet man 
taip dažnai neužtenka jėgų: 
nežinau, ar galėsiu (sugebėsiu) 
patikėti kitais, o svarbiausia 
savimi. 
Atminty labiausiai  įstrigo tie 
mokytojai, kurie „žudė“ ir 
„prikėlė“ bei puoselėjo rūpestį. 
O juk kiekvienas su  savo charakteriu ir uždaviniais. Ir taip 
jau 12 metų, kasdien, matau, 
kaip mokytojas tarsi sako: 
„Aš — žemėlapiai, schemos, 
formulės, veiksmažodžiai, pasakojimai... Juk suprasti, kas esi, 
— nepaprastai sudėtinga. 
Aš — paradoksas. Garsiausiai 
kalbu atidžiausiai klausydamas. 
Aš — kovotojas, kasdien kariaujantis prieš nuolatinį spaudimą, neigiamą požiūrį, baimę, 
prisitaikėliškumą, abejingumą
ir apatiją. Laimei, turiu puikius 
sąjungininkus: Intelektą, Smalsumą, Tėvų paramą, Individualumą, Kūrybingumą, Tikėjimą, 
Meilę ir Juoką. 
Aš esu mokytojas... ir kasdien 
už tai dėkoju Viešpačiui.“
(J. W. Schlatteris)

    Mieli mokytojai,
	 Šią	nuostabią	dieną	norime	Jus	pasveikinti	ir	šiltai	apkabinti.	Žinoma,	tai	gali	skambėti	nelabai	įtikinamai,	tačiau,	kad	ir	kokie	paniurę,	
neišsimiegoję	ar	nutaisę	nelaimingus	veidus	bebūtume,	visuomet	be	galo	vertiname	Jūsų	nuomonę.	Apmąstome	viską,	ką	išgirdome	pamokų	metu	ir	
nuoširdžiai	gailimės	„prasvajotų“	akimirkų.	Kiekviena	Jūsų	pamoka	tarsi	mažytis	spektakliukas,	kasdien	atliekamas	vis	kitaip,	o	kiekvienas	mūsų	
dalyvavimas	jame	-	nuolatinis	judėjimas	savojo	tikslo	link.

4 G klasių mokiniai
 Sveikiname	Jus,	Mokytojai,	su	Jūsų	diena.	Nors	neįteiksime	glėbio	rožių,	bet	iš	visos	širdies	dėkojame	už	visą	rūpestį	ir	nuolaidumą.	Atle-
iskite	už	užgautas	širdis	kartais	ir	išdaigas	iškrėstas	kadais.	Niekas	neišmokys	mūsų	gyventi	ir	nepadės	suręsti	ateities	pamatų	geriau	už	Jus.	Todėl	
šiandieną,	rudenišką	Mokytojų	dieną,	visą	savo	rūpestį	ir	meilę	skiriame	tik	Jums.	

Žurnalistų būrelio vardu – Ingrida Šilgalytė, 3Gb

SUSIPAŽINKIME
 Šiais metais į mūsų mokyklą atvyko dvi naujos mokytojos, su kuriomis skubėjome susipažinti ir 
pateikėme joms keletą klausimų. 
 Mokytoja  Daiva Juzuitienė, kuri dėsto anglų kalbą, atvyko iš Šiaulių.  Ši mokytoja seniau dirbo 
Šiaulių Dainų pagrindinėje mokykloje. Mokytoja anglų kalbos pamokas dėsto 5-8  ir 1G klasėms. Paklausta, 
kaip čia jaučiasi, mokytoja linksmai atsakė, kad „puikiai, gerą įspūdį paliko mokytojų kolektyvas“. Paklausta, 
kaip jai sekasi čia dirbti, mokytoja atsakė: „Gera pradžia pusė darbo, kaip bus toliau, matysim. Laikas parodys.“  
Nusprendėme mokytojos paklausinėti gal buvo kokių įdomių situacijų?...
 Mokytoja nusišypsojo ir atsakė: „Buvo vienas kitas malonus
 ir gana linksmas susidūrimas su žemaičių kalba. Pvz: „Dūntis“.

 Antroji mokytoja, kuri dėsto matematiką 5-8 ir 1G klasėms - Aida Leilionienė. Buvom nuste-
bintos, kad mokytoja seniau dirbo Salantų specialiojoje internatinėje mokykloje, taip pat jai buvo tekę 
dirbti ir čia, mūsų mokykloje. Šioje mokykloje ir pati  mokėsi, tad jai mokyklos kolektyvas pažįstamas. Su 
mokiniais mokytoja sutaria neblogai, tačiau jokių įdomių situacijų dar neįvyko. Paklausta apie pomėgius 
bei laisvalaikį, prisipažino, jog mėgsta megzti,, keliauti, skaityti knygas, tačiau tam trūksta laisvo laiko. 
 Džiaugiamės, kad mūsų mokykloje naujosios mokytojos jaučiasi puikiai, o mums malonu paben-
drauti su naujais žmonėmis.

Valda Budrytė ir Gintarė Pazniokaitė , 2Ga
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KĄ SIMBOLIZUOJA SEPTYNŠAKĖ MENORA
 Rugsėjo 23-ąją dieną Tarptautinė istorinio teisingumo komisija paskelbė Žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 70 
metų nuo tragiškų įvykių Lietuvoje, kai 1941 m., prasidėjus nacių okupacijai, prasidėjo ir masinis Lietuvos žydų bendruomenės naikinimas.
 Klasių valandėlių metu mokiniai susipažino su istorijos mokytojos Rimos Liekytės pateikta medžiaga apie  II Pasaulinio karo metais 
vykdytą žydų Holokaustą Lietuvoje, apie Salantų miestelio žydus ir jų  indėlį į kultūrinį palikimą, apie lankytinas vietas, kur palaidoti žuvę 
žydai.  Rugsėjo 23d., minint žydų genocido aukų atminimo dieną, prie mūsų mokyklos, kaip pagarbos ženklas beprasmėms žydų genocido 
aukoms atminti, gimnazijoje iš gėlių išdėliota Menora – septynšakė žvakidė, vienas svarbiausių judaizmo simbolių, reiškiantis šviesą, tikėjimą ir 
tautos stiprybę. Minint žydų genocido atminimo dieną, mokiniai per gimnazijos radiją išklausė pranešimą apie Lietuvoje ir Salantuose gyvenusią 
žydų bendruomenę, tragišką šios tautos likimą.  
 Tebūnie tai mūsų prisidėjimas prie šių skaudžių istorijos įvykių paminėjimo.   Viktorija Kazlauskaitė, 2Ga

AR ŽINOME SALANTŲ TANKO ISTORIJĄ
 Rugsėjo 9 dieną, iš pat ryto, mokiniai galėjo Salantuose išvysti tanko maketą. Visiems mokiniams jis kėlė didelį susidomėjimą. Dau-
guma prie tanko norėjo nusifotografuoti arba tiesiog iš arti pasižiūrėti. Mokiniai neslėpė savo susidomėjimo.  „Labai įspūdingai atrodo. Niekur 
nebuvau tokio matęs. Jeigu tikrąjį sugrąžintų, būtų lengviau suprasti istoriją. Bet chuliganai išsyk jį nuniokotų“,- svarstė grįždami iš mokyklos 
ir prie tanko susispietę mokiniai. Kaip šis tanko maketas, padarytas iš 12 puto plasto gabalų, atsirado Salantuose? Ogi ši idėja kilo skulptoriui 
Juozui Laiviui ir projekto „Mobilios skulptūros“ koordinatoriui Tomui Danilevičiui.
 Mes atlikome apklausą, kad sužinotume, ar mūsų Salantų gimnazijos mokiniai domisi miestelio istorija. Gaila, bet dauguma mokinių 
nežinojo nei kada pastatytas tikrasis tankas, nei kieno garbei. Dėl tanko vietos moksleivių nuomonės išsiskyrė, kadangi kai kurie manė, kad 
Orvidų sodyba puiki vieta tankui, o kiti norėjo tanką matyti kiekvieną rytą eidami į mokyklą. Taip pat sužinojome, kad dauguma moksleivių 
mano, jog tankas yra tik sovietmečio palikimas. Na, o tiems, kuriems įdomu žinoti, kaip tikrasis tankas atsirado Salantuose, trumpa informacija.  
Rusų tankas MK-1 Salantuose pastatytas 1959 m. ir tapo paminklu TSRS didvyriui, gvardijos jaunesniajam leitenantui, G. Tyrinui, žuvusiam 
prie Salantų 1944 m. spalio 18 d. 1947 m. Salantų miesto centre įrengtose karių kapinėse, ant jaunesniojo leitenanto G. Tyrino kapo, buvo 
pastatytas jo tankas. Dabar tankas stovi Orvidų sodyboje.
 Manome, kad buvo įdomu pamatyti tanko maketą ir taip sužinoti jo istoriją bei kitų mokinių nuomones. Džiaugiamės, kad mokiniai 
neliko abejingi šiam įvykiui ir skubėjo įsiamžinti prie tanko maketo, kuris salantiškiams sukelia daug prisiminimų.

Ugnė Puotraitė ir Viktorija Kazlauskaitė, 2Ga

TAI BUVO DAUGIAU NEI VASARA
 Kas gi, dabar, lyjant už lango, nesistengia prisiminti šiltos vasaros? 
Turbūt visi noriai prisimename ją – Vasarą…
 Tiek daug džiaugsmo ir nuotykių čia įvykę… Taipogi ir mūsų mokyklos 
mokiniai turėjo nuostabių akimirkų Pamario tunto stovykloje “ B-moll”,  kuri vyko 
Pakutuvėnuose. Čia dalyvavo skautai, kurių turime nemaža ir savo gimnazijoje.
 Liepos mėnesį stovykloje dalyvavo 12 mokyklos atstovų, įskaitant ir 
mokyklos darbuotojas: kūno kultūros mokytoją Aušrą Kundrotienę bei sesutę 
Auksę Bagdonienę. Skautai buvo įsikūrę miške, savaitę gyveno palapinėse, patys 
gaminosi valgyti, žaidė. Taip pat jie turėjo daug laiko pabendrauti tarpusavyje arba 
su skautais iš kitų miestų: Rietavo, Klaipėdos, Lapių ar Kauno. Teko pabendrauti 
ir su negalią turinčiais vaikais bei pramokti gestų kalbos. Kad laikas neprailgtų, 
čia buvo ir įvairių užsiėmimų norintiems susipažinti su kulinarija, astronomija, 
medicina ir pan.

 Paklausus 8b klasės mokinės Gretos Zajančauskaitės, kokie įspūdžiai liko po stovyklos, ji atsakė: „Na, manau, kad stovykla buvo 
labai šauni, daug  gerų draugų, o stovyklos programa buvo nuostabi. Buvo labai daug veiklos, išmokau  gyventi  gamtoje. “
 O Dovilė Beržonskytė (2Gb) paklausta apie stovyklą, buvo nusiteikusi parašyti netgi knygą! „Visur gerai, bet namuose geriausia“, 
- būdama stovykloje, supratau, kad tai nėra visiška tiesa, nes pirmąkart su sesėm verkėme dėl to, kad nenorėjom grįžti namo. Tą visą savaitę 
mus supo tik gėris, gėris ir dar kartą gėris. Mes nieko nežinojome apie tai, kas vyksta pasauly: kokį naują vyrą susirado Zvonkė ir t.t. Mes tarsi 
gyvenom atskirame pasaulyje, kuriame žinai, kad yra žmonių, kurie  tau padės. Ši stovykla, drįstu teigti, pakeitė mano gyvenimą.  Aš išmokau 
pasirūpinti savimi ir kitais, išmokau išgyventi situacijose, kuriose iš pradžių atrodo 
neįveikiamos, ir daug kitų dalykų. Taip pat išmokau džiaugtis paprastais dalykas,
 kurie mums atrodo elementarūs ir neverti dėmesio. Džiaugėmės gavę progą 
nusiprausti po šaltu dušu,  džiaugėmės vieną dieną gavę ledų, kurie turėtų kainuoti 
0,60 ct, bet tada jie mums prilygo neįkainojamiems. Vakarop susėsdavome prie laužo
 ir dainuodavome. Naktį taip pat nemiegodavome, lakstydavom po miškus arba 
vakarodavome, kol budėtoja išvarydavo miegoti. Į stovyklą buvo atvykęs Landsbergis
 jaunesnysis, tai, manau, buvo vienas iš įsimintiniausių vakarų, kai visi kartu 
dainavome ir juokėmės. Galėčiau čia dar ilgai pasakoti, bet nenoriu naudoti Jums 
daug dažų, bet tiesiog pasakysiu, kad myliu visus savo brolius ir seses, kurie mano 
vasarą, o galbūt ir visą gyvenimą, nudažė gražesnėmis spalvomis.“
 Tokiais įspūdžiais pasidalino mūsų mokinės. Taigi, tokiu atveju lieka tik 
vienas klausimas: „Ir ko gi daugiau reikia, kad vasara taptų nepamirštama...? “

                                                                     Salomėja Lubytė, 2Gb
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PIRMOJI PAŽINTIS SU PIRMOKAIS
 Mes apklausėme dabartinius pirmokus ir Jų mokytojas. 
 Pradžioje apklausėme pirmokų  mokytojas. Apklausėme 1a klasės mokytoją Zitą Šverienę 1. Ar pirmokai klauso Jūsų? Atsaky-
mas buvo: „Taip, klauso“. 2. Ar jums gera juos mokyti? „Labai gera“. 3. Kaip Jiems sekasi mokslų pradžioje? „Gerai, bet kai pradės skaityti, 
rašyti, bus sunkiau“.4. Gal jau buvo kokių neįprastų, įdomių situacijų? „Nebuvo tokių situacijų, bet visi vaikai vadina mane auklėtoja ir bijo 
išsipasakoti“. Apklausėme 1b klasės mokytoją  Aldoną Zaleckienę. Mokytoja atsakė: „Klauso, o kartais ir neklauso“. „Taip, man gera juos 
mokyti“. „Buvo sunku, bet mokiniai apsiprato“. „Nebuvo  neįprastų situacijų, bet malonūs vaikai, ir baba, mama, močiute, kūma, auklėtoja 
vadina“.
 Apklausėme 1b klasės  mokinius. 1. Kaip jaučiatės atėję iš darželio į mokyklą? Visi vaikai vienu balsu atsakė: „Gerai“. 2. Kaip 
jaučiatės pirmoje klasėje? Visi šypsodamiesi pasakė: „Puikiai“. 3. Ar Jums gera būti mokykloje?  Vaikams patinka būti mokykloje. 4.Ar susira-
dote naujų draugų? „Taip“. 5.Kokia Jums pamoka patinka? 13 pirmokų patinka  rašyti, o 15 - matematika. 
Mes linkime mažiesiems mūsų draugams gerų pažymių ir kad išmoktų rašyti bei skaityti.                    Gabija Gembutaitė ir Ugnė Bitarytė, 6a

DEBIUTAS KONKURSE „VUNDERKINDAI.LT”
 LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas konkursas „Vunderkindai.
lt“ kviečia mus jaukiai praleisti ketvirtadienio vakarus su Lietuvos televizija. Neseniai 
startavęs konkursas kviečia parodyti savo talentą šokėjus, tapytojus, fotografus, skulp-
torius, dainininkus, rašytojus, poetus, muzikantus, gimnastus, žongliruotojus, aktorius, 
iliuzionistus ir kitų meno šakų atstovus. 
 Rugsėjo 29 dieną, per LRT, pamatėme ir mūsų gimnazijos abiturientę Dovilę 
Zubytę. Ji konkurse pristatė savo darytas fotografijas ir kelis tapybos darbus. Mokinę  
lydėjo dailės mokytoja Danutė Veitienė. Mes pasidomėjome, kaip Dovilei pavyko 
patekti į šio konkurso atranką. Dovile, kaip sužinojai apie šį konkursą? „Per Lietuvos 
televiziją tėvai pamatė konkurso reklamą, tad pasiūlė tenai sudalyvauti. Pamaniau kodėl 
gi ne? Užpildžiau anketą, ir netrukus buvau pakviesta į atranką Vilniuje. Ją įveikiau 
sėkmingai ir buvau pakviesta į laidos filmavimą.“ 

 Kaip sekėsi konkurse? „Manau, visai neblogai. Visi dalyviai buvo stiprūs ir talentingi, net nesitikėjau patekti į kitą etapą! Ir komisija 
buvo tikrai griežta. Be to, laidos standartas yra iš 6 dalyvių atrinkti 3, tačiau komisija išrinko net 5 dalyvius, nes teigė, kad visi dalyviai buvo 
stiprūs.“ Ar labai jaudinaisi? „Taip, nes tai buvo pirmasis toks viešas mano darbų pristatymas. Ypač kai vertina gana griežta, reikli  komisija. 
Buvo sunku, nes kiekvienas komisijos narys į visus mano darbus žiūri savaip.“
 Pati Dovilė sako, kad dabar ji turi dar didesnį galvos skausmą, nes reikės ruošti naujus darbus kitam  konkurso etapui.

                                                                                
Vida Petraitytė ir Viktorija Rapalytė, 1Gb 

KUR MOKOSI  ABITURIENTAI IR  DEŠIMTOKAI
      Baigę gimnaziją abiturientai pasirenka savo kelią, Lietuvoje arba užsienyje, vieni studijuoja, kiti dirba. 66 laidos gimnazistai taip pat 
ne išimtis, net 16 iš jų nusprendė šiais metais padirbėti, o likusieji rinkosi studijas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, net Anglijoje. Universitetinės 
studijos artimesnės buvo 22 abiturientams, neuniversitetinės – 10, profesinėse mokyklose mokosi 5 buvę mūsų gimnazijos mokiniai. Popu-
liariausia stojančiųjų vieta, kaip ir praeitais metais, liko Klaipėdos Valstybinė Kolegija, į ją įstojo 7 mokiniai. Antrąja vieta dalinasi Lietuvos 
Socialinių Mokslų universitetas ir Kauno Technologijų universitetas, į juos įstojo po 5 mūsų gimnazistus. Taip pat 4 mokiniai pateko į Vilniaus 
universitetą, na o mažiau stojo į Vytauto Didžiojo universitetą, Klaipėdos universitetą, Vilniaus kolegiją, Klaipėdos socialinių mokslų kolegiją 
bei Klaipėdos siuvimo ir verslo paslaugų mokyklą. Mokiniai rinkosi įvairias specialybes, kaip  lietuvių filologija ir švedų kalba, archeologija, 
kineziterapija, odontologija, teisė, tarptautinis verslas, statybos inžinerija ar finansai.  Linkime naujiesiems pirmakursiams ištvermės, ryžto ir 
didelių įspūdžių studentaujant.
 Daug mūsų buvusių dešimtokų taip pat paliko gimnaziją ir pasuko kitais keliais. Į profesines mokyklas mokytis išvyko kiek daugiau 
nei trečdalis buvusių mokinių. Net 17 iš 27 išvyko mokytis į Klaipėdą: Klaipėdos statybininkų mokyklą, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklą, 
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklą, Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklą, Klaipėdos turizmo mokyklą. 9 tolimesniai ateičiai 
pasirinko Kretingą – daugiausia Kretingos technologijų ir verslo mokyklą, vienas nusprendė toliau mokytis Plungėje, Technikos ir  verslo 
mokykloje. Kadangi dauguma išėjusių buvo vaikinai, populiariausios profesijos yra automechaniko, autoremontininko, suvirintojo, staliaus. 
Merginos pasirinko viešbučio darbuotojos, padavėjos ir barmenės, dailiųjų tekstilės gaminių gamintojos profesijas. Taip pat merginos rinkosi 
mokslus ir apie higieninę kosmetiką, smulkųjį verslą, interjero dizainą. Vienas mokinys tęsia mokslus Kretingos suaugusiųjų mokymo centre.

Dovilė Zubytė, 4Gb; Viktorija Tuzaitė, 2Gb

SVEIKATIADA
 Rugsėjo 23d. gimnazijoje įvyko respublikinio projekto  „Sveikatiada“ pirmasis 
renginys „Vaisių ir daržovių mitingas“,  kurį organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui Lina Vaitkuvienė ir mokytojos Rasa Bumblienė, Vladislava Budrienė bei Snizhana 
Stropienė. Renginyje buvo stengiamasi įrodyti, jog sveika valgyti daržoves, sportuoti.  
 Mokytojos Rasos Bumblienės  manymu, sveikata - tai džiaugsmas, laimė, tvirtu-
mas. Mokytoja, paklausta ar mūsų mokiniai sveikai gyvena, atsakė, jog dauguma bent jau 
bando sveikai gyventi. Mokytoja pasakojo apie daržovių naudą sveikatai, kiek jų reikėtų 
vartoti. Pasitelkusi į pagalbą įvairių klasių mokinius, pasakojo apie vitaminus.   
 Ant stalo buvo eksponuojamos įvairios daržovės, vaisiai, kuriais, renginiui 
pasibaigus, mokytojai ragino paskanauti, taip pat susipažinti su įvairiais maisto gaminimo 
receptais.

 Paklausėme mokytojos Vladislavos Budrienės, kokia jos nuomonė apie sveiką mitybą ir mokinių mitybą. Mokytoja atsakė: „Sveika 
mityba yra labai svarbi jaunam augančiam organizmui. Būtina valgyti daug vaisių ir daržovių. Tačiau pastebėjau,  kad mokiniai nelabai nori 
laikytis mitybos režimo ir sveikos mitybos principų. Valgykloje mokiniai dažnai palieka nesuvalgytas daržoves, nevalgo sriubų. Sveiką mitybą 
dažnai keičia nesveikais organizmui produktais: sūriais traškučiais, spalvotais gėrimais. Siūlau pamąstyti, ką valgome, kiek kartų valgome ir ar 
tai, ką valgome, nekenkia mūsų sveikatai.“

 Rytis Liaučys, 8a

 LAIMĖTA EKSKURSIJA
 Salantų gimnazijoje praeitais mokslo buvo vykdoma vaikų social-
izacijos programa „Gėrio link“, kurios metu paskelbtas moksleivių konkursas 
,,Mes kartu-jėga“. Konkursas tarp 5-8, 1G-3G klasių vyko gegužės mėnesį. 
Klasės, kurios įvykdė konkurso reikalavimus, buvo apdovanotos ekskursijo-
mis. Tokiomis klasėmis tapo 2Gb ir mūsų,  6a klasė. 
       Kadangi konkurso rezultatai buvo paskelbti birželio mėnesį, tad 
į ekskursiją galėjome vykti tik šiais mokslo metais, rugsėjo mėnesį. Aptarę 
ekskursijos maršrutą, 6a klasės mokiniai su klasės vadove Nadežda Kveda-
riene nutarė vykti į Klaipėdos rajone esantį  “Vinetu Kaimą” (Šiaurės 
Amerikos indėnų stovyklavietė), Klaipėdos Mini zoologijos sodą bei 
pasigrožėti Baltijos jūra. Ypač mus sužavėjo pažintis su “Vinetu Kaimo”  
gyventojais. Mus pasitiko „genties vadas“, indėniškai pasisveikinęs nusivedė į 
vigvamą (tipi). Įeidami turėjome susigalvoti sau indėniškus vardus, o „genties 
vadas“ pagal mūsų vardą  išpaišė veidus.                                   

GIMNAZIJOJE VĖL PRISIMINTOS EUROPOS KALBOS
 „Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas“ – ši, Mikalojaus Daukšos, citata Rugsėjo 
26 d., pirmadienį, skambėjo visose klasėse. Ši diena paskelbta tarptautine Europos kalbų diena. Nuo pat ryto visus lydėjo pakili nuotaika, o 
mokykla, kaip ir kasmet, pasipuošė spalvingais plakatais. Plakatuose mokiniai parodė ne tik Europos vastybių vėliavas, bet parašė jų pavadini-
mus ir netgi sostines. Pasirūpinta buvo ne vien valstybių įvardijimu, bet ir kalbų paroda. Ant daugelio kabinetų durų puikavosi plakatai, akis 
ganėme į pripažintų kalbininkų citatas ir posakius anglų, rusų, ukrainiečių, lietuvių kalbomis. Ryte mokiniai surengė radijo valandėlę, kurioje 
skaitė apie Kalbų dienos atsiradimą ir reikšmę. Per radiją buvo surengtas ir konkursas: per pirmąsias tris pertraukas leista muzika skirtingomis 
kalbomis, o mokiniai turėjo atspėti dainų  kalbas. Paskui visi norintys atsakė, ir laimėtojams buvo įteikti prizai. Kalbų dienos  organizatoriai –  
lietuvių kalbos mokytojai.

Ingrida Šilgalytė, 3Gb

© D. Veitienės nuotr.
„Vaisių ir daržovių mitingo“ dalyviai

© N. Kvedarienės nuotr.
6a klasė “Vinetu Kaime”

© N. Kvedarienės nuotr.
„Genties vadas“ paišo mokinių veidus

 Po to mums pasakojo apie Amerikos atradimą, indėnų gyvenimą, mokė 
šokti indėnų gamtos reiškinių garbinimo šokį, supažindino su indėnų gyvenimo 
ypatumais.  Išmokome šaudyti net iš indėniško lanko!  Klaipėdos Mini zoologi-
jos sode  pamatėme daug įvairių gyvūnų. Ypač stebėjomės beždžionės vikrumu, 
sumanumu, didžiuliu noru bendrauti su mumis. Jūra tą dieną buvo audringa ir 
pasitiko labai  didelėmis bangomis. Visiems nepaprastai patiko  lenktyniauti su 
jomis. Nors sušlapo kojos, apsitaškė drabužiai, tačiau mums dėl to buvo tik smag-
iau.
       Grįždami namo, dalinomės patirtais įspūdžiais ir nutarėme, kad tokie 
konkursai yra reikalingi, nes skatina mokinius būti drausmingesniais, lankyti 
pamokas bei gerai mokytis. 

Edita Numgaudytė ir Andžela Rimkutė, 6a

TURIZMAS - PRASMINGAS LAISVALAIKIO LEIDIMO BŪDAS
       Gimnazijos moksleiviai mėgsta keliauti po Lietuvą. Pasaulinei turizmo dienai paminėti 6-7 klasių mokiniai dviračiais keliavo po 
Salantų apylinkes. Aplankėme Alkos kalną, Salantų parką, Gaidžio koplyčią, Salantų žydų kapines. Mokiniai daug naujo sužinojo apie Salantų 
apylinkių praeitį. Geras oras padėjo įgyvendinti svajones. 
 Lietuvoje yra daug įdomių ir gražių vietų, kurių anaiptol nežino net patys lietuviai, vykstantys atostogauti į užsienio šalis. Tarptautinė 
turizmo organizacija 1979 m. Generalinės asamblėjos III-ojoje sesijoje rugsėjo 27 dieną paskelbė Pasauline turizmo diena. Ši diena švenčiama 
siekiant visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmegzti kultūrinius ryšius. Įvairiose šalyse šią dieną rengiami festivaliai, organizuojami turistiniai 
maršrutai.

Geografijos mokytoja metodininkė Kleopa Janušauskienė

1a klasė, mokytoja Z. Šverienė 1b klasė, mokytoja A. Zaleckienė

D. Zubytė LRT studijoje, interviu metu
D. Kelpšo nuotr.


