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Tepražysta šv. Kalėdų rytą
Stebuklingos snaigės ant langų,

Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu ...

 Artėja gražiausios metų šventės: Kalėdos 
ir Naujieji metai. EUROPOS KLUBAS organizuoja: 
Akciją „Kalėdų šurmulys“(Kalėdinių renginių pradžios 
skelbimas, Kalėdų eglutės įžiebimas) - gruodžio 13 d.; 
Sienlaikraščio „Ką žada DRAKONO metai?“ leidybą - 
gruodžio 13 – 23 d.;  Žiemos švenčių puokščių konkursą 
„Snaigių sūkuryje” - gruodžio 13-20 d.;  Kalėdinį, 
Naujametinį paštą „Kalėdų atviruko kelionė“ (Kalėdinių 
sveikinimų paštas) - gruodžio 13-21 d.;  Akciją „Krenta 
baltos snaigės...“ (Kalėdiniai, Naujametiniai sveikinimai 
draugams atvirlaiškyje) - gruodžio 21-23 d.; Kalėdinių, 

Naujametinių sveikinimų išdalinimas - gruodžio 21 d.
SĖKMĖS RUOŠIANTIS KONKURSAMS, 

PARODOMS.
BŪKITE AKTYVŪS!

Europos Klubas

Pamąstymai prieš šv. Kalėdas
  Kalėdos - viena iš paslaptingiausių ir magiškiausių švenčių metuose. 
 Nuo pagonybės laikų tai buvo gerbiamas metas, susikaupimo ir rimties 
šventė, sveikinama sugrįžtanti saulė. Svarbiausia lietuvių kultūrai buvo Kūčių nak-
tis, pilna magijos, paslapties ir mistikos. Visas Kalėdinis laikotarpis turėjo ištisas 
tradicijas, kaip privalomos apeigos. Buvo privaloma ne tik paruošti 12 patiekalų, ku-
rie skirti visiems metų mėnesiams, bet nuo Kūčių ryto ruoštis apsivalyti ir išoriškai, 
ir dvasiškai. Ryte visa šeima turėjo praustis, persirengti naujai nuaustais rūbais, kad 
saulę pasitiktų švarūs visapusiškai, nes vanduo visais amžiais buvo laikomas didelę 
galią turinčiu stebuklu. Po Kūčių prausimosi prasidėdavo namų tvarkymas, šveitimas, 
puošimas, taip pat ruošti valgiai. O ir eglutės niekas nepuošė. Tais senais laikais eglės 
ar pušies šakomis buvo iškaišomos trobos palubės. Po visų pasiruošimų ateidavo me-
tas sėsti prie stalo. Visa šeima privalėjo būti susirinkusi prie vakarienės, kurios patie-
kimas turėjo griežtus reikalavimus. Kūčioms būdavo ištraukiama pati geriausia balta 
lininė staltiesė, o per vidurį užtiesiamas lininis rankšluostis. Šiaudai po staltiese reiškė 
gyvenimo ilgumą.  O ir stebuklų tą naktį pilna. Ne tik gyvūnų kalbėjimas, kuriuo mus 
tikina mamos vaikystėje, ar vandens virtimas vynu.  Kūčių naktį, netgi šiais laikais, 
gali atspėti ar būsi laimingas, ar turtingas, ar sotus – reikia tik į atskiras lėkštes pridėti 
žirnių, kūčiukų ir pinigų, o sumaišius duoti šeimos nariams traukti.  Merginos gali eiti 
klausyti iš kurios pusės šunys loja, nes iš tos pusės atvažiuos piršliai, o vaikinai gali 
eiti lodyti šunų, kad apgautų lemtį. Atsitūpęs mesdamas batą į duris gali sužinoti ar 
daug tais metais keliausi, nes jei bato nosis į tave, tai ir liksi namie visus metus. Po visų 
būrimų, valgių ir linksmybių, nesvarbu, jie vyko prieš daugybę amžių ar XXI amžiuje, 
reikia nepamiršti tų, kurie paliko šį pasaulį.  Kaip tik Kalėdų metas labiausiai mus 
priartina prie dvasių, tad baigę vakarieniausi neturėtume pamiršti viename stalo gale 
per patį vidurį padėti tuščią lėkštę. Taip pagerbsime išėjusius, savo protėvių tradicijas, 
taigi, gerbsime ir save. Tai – mano asmeniniai bei mano močiutės pamąstymai. 

Ingrida Šilgalytė, 3Gb

Mūsų IMK tęsia veiklą
 Kaip ir kiekvienais mokslo metais, savo veiklą mūsų gimnazijoje tęsia iniciatyvių mokinių klubas (IMK). Didžiausias IMK pokytis – 
IMK vadovo pasikeitimas. Iki šių mokslo metų IMK klubui vadovavo mokytojas Romualdas Jonauskas, o šiais metais klubui vadovauja istorijos 
mokytoja Rima Liekytė. Taip pat kita Mokinių taryba, kurios rinkimai įvyko spalio 14 dieną.  Naujovė, kad į tarybą buvo renkamos 2G ir 3G 
klasės mokinės, kurios atitinkamai turi ir savo pareigas. Daugiausia balsų rinkimų metu (63) surinko Diana Donauskaitė (3Ga), kuriai pavestos 
IMK pirmininkės pareigos. Taip pat Diana atsakinga ir už ryšius su visuomeninėmis 
organizacijomis bei kitomis mokyklomis. IMK pirmininkės pavaduotoja išrinkta Jo-
lanta Beniušytė (2Gb), surinkusi 58 balsus. Taip pat, kartu su Jolanta, Daiva Alonderytė 
(2Gb) (surinko 39 balsus) ir Salomėja Lubytė (2Gb) (surinkusi 38 balsus) palaiko 
ryšius su visuomeninėmis organizacijomis ir kitomis mokyklomis. 32 balsus surinkusi 
Greta Gedvilaitė (2Gc), yra klubo sekretorė bei mokinių drausmės, patyčių ir žalingų 
įpročių prevencijos koordinatorė. Tarp šių koordinatorių taip pat yra ir Rita Grigaitytė 
(2Gc) bei Neringa Toliušytė (2Gc). Prie renginių ir kultūrinės veiklos koordinatorių 
buvo priskirtos 2Gc klasės mokinės Vaida Rašinskaitė ir Viktorija Jonauskaitė bei 2Gb 
klasės mokinė Živilė Vaičekauskytė. Mokinių nuomones tiria ir koordinuoja mokymą 
ir lankomumą  2Ga klasės mokinės Valda Budrytė, Gintarė Pazniokaitė ir Viktorija 
Kazlauskaitė. IMK veiklą jau galėjote pastebėti vykdant „Sveikatiados“ projekto akciją 
„Esu aktyvus kūno kultūros dalyvis“ ir besiruošiant Mokytojų dienai. IMK planuoja 
pasirengti naujametiniams renginiams ir suorganizuoti kalėdinės – naujametinės elgės 
įžiebimą, ruoštis Tarptautiniam festivaliui Salantuose, dalyvauti 9 – 10 klasių rajonin-

iame konkurse, atlikti įvairias apklausas.
 Gruodžio 2 d. mūsų gimnazijos Iniciatyvių mokinių klubo narės: Daiva 
Alonderytė, Valda Budrytė, Živilė Vaičekauskytė ir Greta Gedvilaitė su vadove Rima Liekyte vyko į  edukacinę – pažintinę kelionę, kurią orga-
nizavo Kretingos rajono švietimo skyrius, rajono mokinių savivaldos institucijos nariams. Mokiniai lankėsi Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazi-
joje: susipažino su gimnazija, žaidė įvairius žaidimus, kalbėjosi apie gimnazijos savivaldą, Kuršėnų kūrybinės raiškos centrą, Lietuvos mokinių 
parlamentą. Vėliau mokiniai važiavo į vienuolyną, aplankė Kryžių kalną. Kelionėje visi pasisėmė naujų idėjų, minčių, kurias bus galima įgyvendinti 
savo mokykloje.          Salomėja Lubytė, 2Gb

 IMK narės ir jų vadovė Rima Liekytė

Humoras šiaurėje

  Lapkričio 14-20 d. jau trečią kartą Salantų gi-
manzijoje buvo paminėta Šiaurės šalių savaitė. Pagrindinis šios 
savaitės tikslas – populiarinti knygų skaitymą ir literatūrą, ska-
tinti savišvietą, susipažinti su Šiaurės šalių kultūros paveldu. 
Savaitę pradėjome mokyklos bibliotekoje. Pradinių klasių moki-
niai savo draugams pristatė Anne-Cath Vestly knygą „Mortenas, 
senelė ir Martė“, skaitė jos ištraukas. Skaitymus paįvairino nuo-
taikingos pačios autorės bei mokinių nupieštos iliustracijos. Po 
knygų pristatymo vaikai uždavinėjo savo bendraklasiams klausi-
mus apie ką tik pristatytą knygą, o už teisingus atsakymus skyrė 
prizus. Taip pat naujomis knygos iliustracijomis tapo pačių vaikų 
piešiniai. Mokinius parengė pradinių klasių mokytoja L.Žilinskienė. 
Taip pat per pirmą pamoką buvo pristatomas šiai savaitei paminėti 
skirtas plakatas – „Keliauk ir pažink Europos šalis“. Nuotraukas 

stendui padovanojo mokytoja K.Janušauskienė. Buvo parodytas ir suomių filmas „Kaip suomiai Kalėdų senelį...“ 1Ga kla-
sei. Vyko švedų rašytojo Lars Peter Freden knygos „Baltijos šalių išsivadavimas ir Švedijos diplomatija 1989-1991 metais: pertva-
ros“ pristatymas (Kostas Gaučys, 3Ga).  Knygoje pasakojama apie Baltijos šalių kovą už nepriklausomybę bei pasaulinį pažinimą.
  Savaitę baigėme degustuodami abiturienčių paruoštus Šiaurės šalių patiekalus, aptarėme Šiaurės šalių savaitės rengin-
ius. Man pačiai toks renginys išties įdomus ir vertingas, nes susipažinau su Šiaurės šalių kultūra, tradicijomis, rašytojų knygomis.
            Vida Petraitytė, 1Gb

Pradinių klasių mokiniai pristato perskaitytas knygeles

Kelionė po Tauragės apylinkes
 Per rudens atostogas mūsų gimnazijos mokini-
ai turėjo puikią galimybę pakeliauti po Pagramančio ir Ram-
byno regioninius parkus. Lankėmės Tauragės pilyje, „Santa-
kos muziejuje“, Tauragės moksleivių kūrybos centre, Bitėnų 
panteone, Jankaus spaustuvėje ir susipažinome su žymiausiais šių 
regionų gamtos paminklais. Mokinius lydėjo 8b klasės auklėtoja 
Virgina Pociuvienė ir geografijos mokytoja Kleopa Janušauskienė. 
Kelionė prasidėjo nuo Lakštingalų slėnio, kur galėjome pasigrožėti nu-
ostabiu gamtos vaizdu. Nors lauke tvyrojo rūkas, tai nesutrukdė toliau 
tęsti kelionės. Tauragės “Santakos muziejuje“ pamatėme šiame regione 
gyvenančių gyvūnų ir paukščių iškamšas, egzotinių kraštų gyvūnų ir 
augalų pavyzdžius, susipažinome su Mažosios Lietuvos istorija bei 
kultūra. Tauragės moksleivių kūrybos centre klausėmės labai išsamaus 
direktorės pasakojimo apie mokinių užimtumą mieste. Po to aplankėme 
Bitėnų kapinaites, kurios mums priminė Vydūną, Donelaitį... Nuo 
Rambyno kalno gėrėjomės Nemuno vingiu. Sužinojome, kad tai vie-
ta, kurioje gabenama kontrabanda. Kad diena nepraeitų veltui ir mo-
kiniai dar labiau praplėstų savo akiratį, aplankėme Martyno Jankaus 
spaustuvę. Galėjome pamatyti, kaip buvo spausdinama senais laikais ir net patys pamėginome spausdinti. Taip pat susipažinome su Martyno 
Jankaus gyvenimu, galėjome pamatyti parodą po atviru dangumi (tokios parodos čia organizuojamos kasmet). Grįždami sustojome prie nuos-
tabaus gamtos paminklo – Raganų eglės, kuri turi 17 didesnių ar mažesnių kamienų, o jos atsiradimas apipintas pasakojimais ir padavimais.
Man ši kelionė labai patiko. Manau, kad tokios pažintinės kelionės mokiniams duoda daug naudos, plečia akiratį ir gilina žinias.    

Ugnė Puotraitė, 2Ga

Jau antrus metus gimnazijoje veikia Jaunųjų kūrėjų klubas. Jam vadovauja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Adelė Žeimytė.
SMILGA

Šaltas rytas. Šerkšnas dengia nuogus medžius it sukurdamas nuodėmę uždengiantį rūbą. Po mažo sniego danga pūva medžių lapai. Trūksta oro, nes no-
syje susidarę ledo krislai neleidžia įkvėpti. Sunkiai šnopuodama trinu nuo šalčio degančias šlaunis. Akis šildau tai atsimerkdama, tai vėl užsimerkdama. Vir-
pu. Aplink jokios augmenijos. Sušalęs žvilgsnis visai sustingsta pamatęs vienišą smilgą. Vėjas Šiaurės vakarų. Smilga linksta kairėn. Vėjas Šiaurės rytų, smil-
ga dešinėje. Sulaikau kvapą ir įsiklausau. Išgirstu augalo šauksmą, gal pagalbos?. Trakšt…trakšt… imu tyliai tyliai kvėpuoti, bet tada jau nieko nebegirdžiu, 
girdžiu tik save. Mano kojų pirštai visiškai sustirę. Tylus kvėpavimas kartu su žemo tono balsu, kuris, tikiu, padeda man sušilti. Bet pravažiuoja mašina 
ir tada nieko nebegirdžiu… Ima pūsti nepakeliamai stiprus vėjas, kyla pūga. Ašarotomis akimis stumiuosi pirmyn. Žingsnis po žingsnio. Sulaikau kvapą. Už 
nugaros šauksmas, bet garsesnis, kai po to nieko nebegirdžiu. Už nugaros lieka styroti sušalusios smilgos kotas…           Diana Donauskaitė, 3Ga

ŽEMUOGIŲ VASARA
Dabar grįžtu mintimis į vasarą ir mąstau, kad svarbu, jog savyje jaustumeisi mažu vaiku, ir mokėtumei džiaugtis, tuo ką turi, ką matai ar ką jau-
ti. Reikia norėti pamatyti savo gimtojo krašto grožį, pavaikščioti jo takeliais. Kai pamatai tokią gamtos galybę ir didybę, pajunti norą įkvėpti 
dar kartą ir dar giliau... Paprasčiausiai, kartais reikia nebijoti. Eiti į priekį ir nesustoti. Nes negali žinoti, ką atrasi ar galbūt prarasi. Bet tai, kas 
vyksta, vyksta ne veltui.                            Salomėja Lubytė, 1Gb
O čia, mūsų pasaulyje, mes džiaugiamės saulės zuikučiais, typenančiais ant odos. Stebime vandenį, į kurį tuoj, tuoj visos sušoksime. Netikėtai saulė pa-
sitraukia už didelio debesies ir papučia žvarbus vėjelis. Vėjas  priverčia lipti iš vandens.Bet tik spėjus paeiti kelis žingsnius, iš dangaus pradeda la-
bai smarkiai lyti. Pliaupia kaip iš kibiro. Lietus smelkiasi į rūbus, plaukai pradeda garbanotis ir lipti prie pečių. Sunku net matyti, kur žengti, lietus 
trukdo pakelti akis. Nežinau kodėl, bet mano žvilgsnis nukrypta į Maro kapines... Tartum šilko juosta, spalvota ir vaikiškai žavi, virš Maro kapinių 
išsidriekusi vaivorykštė. Nedidelė, todėl galiu matyti jos pabaigą. Kiekviena vaivorykštės – šilkinės juostos, spalva šviečia iš tolo. Lyg padabin-
ta mažais deimantais ir vos įžiūrimais perliukais, spindi dangaus skliaute. Žolėje žaidžia įvairių spalvų maži vaivorykštės spinduliukai. Atrodo, ištiesusi 
ranką galiu ją paliesti ir apčiuopti tą nepažįstamą pasaulį, kitą nei šis.            Daiva Alonderytė, 2Gb
Redagavo V. Budrytė ir G. Pazniokaitė, 2Ga; maketavo A. Kazlauskaitė 3Ga; U. Venclauskaitė, V. Bružaitė, J. Dekaitė, 3Gb

Martyno Jankaus spaustuvėje



Viktorina, skirta Salantų bažnyčios 
šimtmečiui

 Šiais metais mūsų miestelyje neeilinis jubiliejus - Salantų Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pašventinimo šimtmetis. Jis jau 
paminėtas daugelyje miestelio renginių. Na, o lapkričio 24 d. mūsų gimnazijoje 
jau antrą kartą organizuotas pažintinis renginys gimnazistams. Šį kartą tai buvo 
viktorina apie knygą „Salantų bažnyčia. Istorija, meno vertybės ir žmonės“. 
Užduotis parengė ir viktoriną vedė pats knygos sudarytojas Povilas Šverebas. 
Gimnazistus vertino kompetentinga komisija: humanitarinių mokslų daktarė 
Liepa Griciūtė-Šverebienė, Vilniaus dailės akademijos prorektorius, profeso-
rius Adomas Butrimas ir Salantų parapijos klebonas, daktaras Petras Smilgys.  
Viktorinoje dalyvavo 2-4G klasių mokinių komandos. Gimnazistai 
jau prieš renginį susipažino su knygos turiniu, kūrė komandų pava-
dinimus, prisistatymus. Komandų pavadinimai - Liux, Visai nieko, 
MDV,  Žebeliukai, Kodėlčiukai bei sukurti prisistatymai stebino origi-
nalumu, kūrybiškumu. Viktorinos dalyviai apžvelgė Salantų bažnyčios 
istoriją,  jos išlikusias vertybes. Nugalėtojais tapo 4Ga klasės koman-
da, II-ą vietą laimėjo 3Ga klasė, o III-ioji vieta atiteko 4Gb klasės komandai. Tarp komandų lyderių stipriausias buvo Egidijus Zaleckis,  an-
trasis – Kęstutis Rapalis, trečiasis – Kostas Gaučys. Viktorinai mokinius  ruošė mokytojai: Aina Stonkuvienė, Jurgita Galdikaitė, Valentina 
Budrienė, Dalija Sabutytė, Rima Liekytė, Danutė Veitienė, vadovaujami tikybos mokytojos, viktorinos organizatorės Nadeždos Kvedarienės. 
Veiklos netrūko ir sirgaliams. Jie palaikė savo komandas, stengėsi atsakyti į nelengvus istoriko P.Šverebo klausimus ir šitaip laimėti prizų. 
Svečiai iš Vilniaus dailės akademijos prizais, vertingomis knygomis apdovanojo ir mokinius - rašinių bei piešinių konkursų apie Salantų bažnyčią 
nugalėtojus. Rašinių konkurse jaunesnių mokinių grupėje nugalėtojais tapo: Giedrius Vaičekauskis, Erika Vaškytė, Sonata Skersytė. Tarp vyresnių 
mokinių kūrybingiausi buvo: Diana Donauskaitė, Dovilė Zubytė, Viktorija Rapalytė. Rašinių konkursui mokinius ruošė mokytojai: Adelė Žeimytė, 
Aina Stonkuvienė, Irena Jasienė. Geriausiais pripažinti šeštokių Rūtos Meškauskaitės ir Indrės Jonušaitės bei vyresnių klasių mokinių Viktorijos 
Sungailaitės, Dainiaus Beniušio ir Viktorijos Kazlauskaitės  piešiniai. Piešinių konkursą organizavo ir mokinius konsultavo mokytoja Danutė Veitienė
Džiugu, kad vertingomis knygomis praturtėjo ir gimnazijos biblioteka, už ką taip pat  nuoširdų ačiū tariame svečiams iš Vilniaus.  
           Ugnė Puotraitė, 2Ga

4G b klasės prisistatymas

Jaunųjų matematikų pasiekimai
 Lapkričio 4 d. gimnazijoje vyko tradicinis,12-asis, Alfonso Ivanausko komandinis uždavinių sprendimo konkursas.  Konkurse 
dalyvavo Skuodo P. Žadeikio, Ylakių, Gargždų Kranto, Minijos vidurinių, Šateikių, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinių bei Salantų gim-
nazijos jaunieji matematikai.  Dėl pereinamųjų prizų varžėsi 3-4, 5-6 ir 7-8 klasių komandos. 3-4 klasių grupėje pereinamąjį prizą iškovojo 
Gargždų Minijos vidurinės mokyklos komanda. 5-6 ir 7-8 klasių grupėje, nepralenkiami buvo mūsų gimnazijos mokiniai. Mokyklai atsto-
vavo pradinių klasių mokiniai: Benjaminas Gembutas (4a), Žydrūnė Norkutė (4a), Monika Gliožerytė (4a), Dovydas Žilinskas (4b), Ugnė 
Meškytė (4b) ir užėmė II vieta. Komandą ruošė pradinių klasių vyr. mokytoja Daiva Žilinskienė ir  pradinių klasių mokytojas metodininkas 
Romuoaldas Jonauskas. Tarp 5-6 klasių komandų I vietą laimėjo mūsų gimnazijos mokiniai: Lukas Pocius (6a), Dainius Gliožeris (5a), Mari-
jus Žilinskis (5a), Simona Domarkaitė (6b), Marius Bėrontas (6a). Mokinius ruošė matematikos vyr.  mokytoja Aida Leilionienė. 7-8 klases 
atstovavo: Regimantas Narkus (8a), Eglė Šečkutė (8a), Greta Zajančauskaitė (8b), Simonas Ruokis (7b ), Sandra Pilelytė (7b). Mokinius 
ruošė matematikos vyr.  mokytoja Vida Slušnienė.  Komisijai kruopščiai taisant darbus, 3-4 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėse sportinėse 
estafetėse, žaidė judriuosius žaidimus, o 5-8 klasių komandos jėgas išbandė „Kuokelmušio“ varžybose. Prizines vietas iškovojusios komandos 
buvo apdovanotos diplomais, pereinamaisiais prizais bei saldžiomis dovanomis. Pradinių klasių mokiniai  labai didžiavosi savo pasiekimais, 
nes, pasak jų, buvo pakankamai sunkūs uždaviniai.  Vyresnių klasių mokiniai sakė, kad daug reikėjo ruoštis, baimė buvo didelė, uždaviniai 
buvo sunkūs, bet rezultatu  liko labai patenkinti. Mokytojai mano,  kad pasiekti geri rezultatai todėl, kad mokiniai daug dirbo papildomai.      
 Gruodžio 2 d. vyko Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje vyko X-oji komandinė matematikos olimpiada mokytojo Kazio 
Šikšniaus taurei laimėti. Iš Salantų gimnazijos vyko dvi komandos: 9-10 kl. mokiniai ir 11-12 kl. mokiniai. Jaunesniąją komandą sudarė: 
Viktorija  Kazlauskaitė (2Ga), Viktorija  Tuzaitė (2Gb), Rokas  Malukas (2Ga), Remigijus Gricius (2Ga) ir Julius Piluckis (1Ga). Vyresniųjų 
mokinių komandą sudarė: Sandra Balsevičiūtė (4Gb), Roberta Turauskytė (4Ga), Mantas Vaičekauskis (3Ga), Tomas Mažeika (3Gb), 
Kostas Gaučys (3Ga). 9-10 kl. komanda laimėjo I-ąją vietą, o 11-12 kl. komanda – III-ąja vietą. Mokinius ruošė matematikos mokytoja 
ekspertė I. A. Butkuvienė. Mokiniai labai džiaugėsi užėmę prizines vietas. Taip pat buvo smagu stebėti „Linksmąją popietę moksleiviams“.

Gabija Gembutaitė, 6a; Viktorija Kazlauskaitė , 2Ga

Gilinome sveikos gyvensenos žinias

 Lapkričio 7-11 dienomis gimnazijoje vyko sveikatingumo savaitė, į 
kurios veiklą įsijungė visa mūsų gimnazijos bendruomenė. Klasės valandėlių 
metu kalbėta  apie sveiką mitybą ir sportinę veiklą,  apie tai, kokį maistą pasir-
inkti, kodėl kasdien svarbu mankštintis ir kt. Linksmosios rodyklės sukvietė gim-
nazijos bendruomenę prie bibliotekos pažiūrėti originalios mitybos piramidės iš 
natūralių maisto produktų. Mitybos piramidę sukūrė 6a klasės mokiniai. 4Gb 
klasės mokinė Eglė Bertašiūtė susirinkusiems paaiškino mitybos piramidės 
prasmę. Mokiniai aktyviai atsakinėjo į klausimus ir buvo apdovanoti gardžiais 
prizais. Praktiniame užsiėmime „Viskas iš obuolių“ buvo gaminami ir degustuo-
jami įvairūs patiekalai, 2Gb klasės mokinė Daiva Alonderytė pristatė projektą 
„Obuoliai“. Technologijų kabinete susirinko mokiniai ir mokytojai, kurie domisi 
duonos kepimo tradicijomis. Savo kepta duona vaišino ir pasidalino jos gaminimo 
paslaptimis mokytojos Irūna Butkuvienė, Rasa Bumblienė, Aušra Kundrotienė. 
Projektą apie duoną pristatė 2Ga klasės mokinė Valda Budrytė. Paskutinę dieną 
mokiniai galėjo dalyvauti popietėje „Arbatos paslaptys“. Biologijos kabine-
tas kvepėjo žolelių arbatomis. Sigutė Indriuškaitė, 3Ga kl., papasakojo apie 
žaliosios, juodosios, raudonosios arbatos reikšmę žmogaus organizmui. Agnė 
Abelkytė, 4Ga kl., ir Viktorija Sungailaitė, 4Gb kl., supažindino su vaistiniais 
augalais, kurie auga šalia mūsų ir papasakojo apie jų naudą. Biologijos mokytoja Rasa Bumblienė paaiškino, kaip patiems pasigaminti ąžuolo gilių 
kavą, ir visus šia kava pavaišino. Visi ragavome Agnės Abelkytės mamos paruoštas žolelių arbatas: pelyno, raudonėlio, citrininės melisos, mėtos. 
 Gruodžio 5-9 dienomis šeštokai ir septintokai rengė Pusryčių fiestą. Šio renginio metu kiekvieną rytą valgė 
pusryčius, kūrė ketureilius apie sveiką mitybą, reklaminius plakatus, rašė pusryčių dienoraštį bei apklausė mokinius.
 Kiekvienas mokinys galėjo pasirinkti, kuriame renginyje nori dalyvauti. Juk dalyvaudami galėjome pagilinti sveikos 
gyvensenos, mitybos žinias, plačiau sužinoti apie sporto naudą organizmui. Visų mokinių vardu, dėkojame sveikatingumo renginių 
organizatorėms: direktoriaus pavaduotojai ugdymui Linai Vaitkuvienei,  biologijos mokytojai Rasai Bumblienei, technologijų moky-
tojai Vladislavai Budrienei, kūno kultūros mokytojai Aušrai Kundrotienei ir anglų kalbos mokytojai Snizhanai Stropyenyei.
         Viktorija Kazlauskaitė ir Valda Budrytė, 2Ga

Tarptautinės dienos kovai prieš AIDS paminėjimas

 ŽIV/AIDS – tai liga, kurios dar neįmanoma pagydyti. Lietuvoje sergančiųjų šia 
liga skaičius nuolat auga, todėl verta tikrinti ir tausoti savo sveikatą, nes tik laiku suteikus 
kompleksinę pagalbą su šia liga, kaip ir su daugeliu kitų, galima ilgai ir visavertiškai gyventi. 
Mūsų gimnazijoje gruodžio 1-oji jau kelerius metus iš eilės pasižymi Tarptautinės dienos kovai 
prieš AIDS paminėjimu, šie metai taip pat ne išimtis. Tą dieną daugelis mokinių, mokytojų 
bei mokyklos personalo darbuotojų buvo papuošti raudonais kaspinėliais, kurie simbolizuoja 
solidarumą, paramą sergantiems šia liga. Per pirmąją pamoką mokiniai ir mokytojai drauge prie 
mokyklos paradinių laiptų sukūrė kaspiną iš degančių žvakučių. Taip pat per septintąją pamoką 
mokiniai mokyklos skaitykloje dalyvavo spalvingame renginyje minint Tarptautinę dieną kovai 
prieš AIDS. Šį renginį lydėjo ne tik naudingi informaciniai pranešimai ,,Mes irgi neabejingi‘‘, 
,,Nuoširdumas‘‘, tačiau buvo galima išgirsi mūsų gimnazijos mokinių muzikinius pasirody-
mus, išvysti fotografijų demonstraciją. Na, o renginį užbaigėme Queen grupės vokalisto Fredžio 

Merkurio daina, nes šis talentingas muzikantas taip pat sirgo AIDS liga.     Dovilė Zubytė,4Gb

Tolerancijos skatinimo renginiai
 Lapkričio 14-18d. mūsų mokykloje vyko Tolerancijos savaitės renginiai. Ši akcija mūsų mokykloje vyksta jau devintus me-
tus, o ją organizuoja socialinės pedagogės Danguolė Paulikienė ir Velta Drungilienė.  Šių metų Tarptautinės Tolerancijos dienos simbo-
lis – Tolerancijos laivas. Ir šiais mokslo metais mokiniai noriai dalyvavo tolerancijos dienai skirtuose renginiuose. Pradinių klasių mo-
kiniai darė iš popieriaus mažus laivelius. Gimnazijos kieme 5-6 klasių mokiniai Tolerancijos laivą pavaizdavo susikibę rankomis. 2Ga, 2Gb 
klasės mokiniai bendraamžiams vedė tolerancijos pamoką „Dėk mane kaip antspaudą ant savo širdies“. Mokiniai pasistengė ir paruošė ti-
krai išsamius ir įdomius pranešimus. Mokytojos šnekėjo nuoširdžiai, pasakojo pavyzdžius iš savo gyvenimo. Kalbėjo apie netoleranciją, 
klausė mokinių nuomonės. Taip pat 2Ga,2Gb, klasių mokiniai žiūrėjo ir aptarė G. Beinoriūtės filmą „Gyveno senelis ir senelė“. Šis fil-
mas buvo paprastas, bet įdomus, jame buvo daug animacijos, tikrų nuotraukų iš veikėjų gyvenimo, o istoriją pasakojo maža mergaitė. Fil-
mas buvo tikrai naudingas, nes leido suprasti, kaip jautėsi ištremtieji į Sibirą. Be to gimnazijos vestibiulyje visus džiugino gimnazistų 
rankomis pagamintas Tolerancijos laivas, papuoštas skrajutėmis, ant kurių buvo užrašytos įvairios mokinių mintys apie toleranciją. 
 Mūsų gimnazijos skautai, vadovaujami mokytojos Aušros Kundrotienės, socialinių 
pedagogių Veltos Drungilienės ir Danguolės Paulikienės bei psichologės Mildos Blauzdytės, 
atsiliepė į labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ kvietimą jungtis prie bendrų  renginių ciklo 
„Ištiesk gerumui ranką“. Jie lankėsi  Salantų Dienos veiklos centre. Šio renginio tikslai – skatinti 
toleranciją neįgaliems žmonėms, susipažinti su centro veikla, darbuotojais. Vyriausioji socialinė 
darbuotoja Rūta Kniukštaitė supažindino gimnazistus su centro veikla. Pirmame aukšte įrengtas 
darbų kabinetas,  kur neįgalieji dirba su moliu bei mokosi siūti, daro įvairius darbelius savo ap-
linkos papuošimui. Taip pat yra virtuvė, kurioje šeimininkė moko gaminti patiekalus. Antrame 
aukšte įrengti kambariai nakvynei. Dienos veiklos centre yra ir salė, kur vaidinama, klausomasi 
muzikos, sportuojama ir netgi vyksta diskotekos. Mūsų skautai centro lankytojus pradžiugino pos-
mais, kalėdinėmis giesmėmis, o prieš Šv. Kalėdas jie į Dienos veiklos centrą atneš Betliejaus ugnį. 
   Gintarė Pazniokaitė, Ugnė Puotraitė, Valda Budrytė, 2Ga Gimnazijos skautai  Dienos veiklos centre5-6 klasių komanda - I vietos laimėtoja 7-8 klasių komanda iškovojo pagrindinį prizą

Renginio vedėjos G. Gedvilaitė ir G. Zajančauskaitė
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