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„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 

Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d., 
nepriklausomas nuo 1990 m.

Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Ant Akmenos krantų“.

Mariaus Prišmonto nuotr.

Valančiaus ąžuolynas ruošiasi jubiliejui

KONKURSAS

Įamžino gražiausias rajono vietas

Varžėsi         

kalbai skirtoje        

viktorinoje

Mokykloje-darželyje 
,,Žibutė" vyko viktorina 
,,Vingri kalbos gaida", 
kurį jau antrus metus or-
ganizavo jo sumanytojos 
– pradinių klasių mokyto-
ja Janina Šipavičienė ir lo-
gopedės Andžela Juodienė 
bei Rolanda Putriuvienė. 
Šių metų viktorina buvo 
skirta Etnogra� nių regi-
onų metams paminėti, o 
joje varžėsi 3 – 4 klasių  
mokiniai, suskirstyti į ke-
turias komandas.  

Kiekviena komanda, kurią 
sudarė po du trečiokus  ir du ke-
tvirtokus, turėjo išsirinkti savo  
kapitoną, sugalvoti  komandos 
pavadinimą ir jį paaiškinti. Be 
šių darbų, komandoms buvo pa-
teikta dešimt užduočių: reikėjo 
pabaigti patarles, sugalvoti nau-
jų žodžių išmetant vieną raidę, 
sudaryti taisyklingus sakinius 
išvalant juos nuo  žargonų, bar-
barizmų, svetimybių. Vaikai iš  
pateiktų tekstų turėjo surasti ir 
įvardinti skaičiuotę, pamėgdžio-
jimą, mįslę, erzinimą, greitakal-
bę, patarlę, paaiškinti liaudiškus 
palyginimus, atspėti tarmiškų 
žodžių reikšmes.

Nors komandos susibūrė tik 
viktorinos metu, bet dirbo ran-
ka rankon, kaip didelę bendra-
darbiavimo patirtį turinti gru-
pė: vaikai  buvo labai aktyvūs, 
palaikė vienas kitą, greitai ir 
drąsiai sprendė jiems pateiktas 
užduotis, jas pristatė. Už teisin-
gus atsakymus kaupė spalvotus 
taškus, pergyveno dėl kiekvieno 
nepasisekusio atsakymo. Visos 
komandos labai stengėsi ir norė-
jo surinkti kuo daugiau spalvų, 
bet laimė nusišypsojo tik vienai 
– „Moksliukų“ komandai.

Viktorina baigėsi, kiekviena 
klasė ir jos mokytojos buvo ap-
dovanotos Mokyklos padėkos 
raštais, o dalyviai – saldžiais pri-
zais. Renginio pabaigoje visi: ir 
viktorinoje dalyvavę mokinukai, 
ir juos palaikę klasių sirgaliai bei 
mokytojai kartu perskaitė prie-
saiką, kuria prisiekė saugoti ir 
gerbti savo gimtą kalbą ir tarmę, 
niekada jos neteršti negražiais 
žodžiais. Visi dalyviai  išsakė pa-
geidavimą ir ateityje dalyvauti 
panašiose viktorinose, pasikvie-
čiant į  jas  pradinukus iš kitų 
miesto mokyklų.

Janina ŠIPAVIČIENĖ,
Andžela JUODIENĖ,

Rolanda PUTRIUVIENĖ
Pedagogės

Konkurso nugalėtojų Viktoro Jagmino, Jolantos Klietkutės ir Ugnės Giedraitės už� ksuotos akimirkos.

Kretingos pedagogų 
švietimo centras kartu su 
Kretingos turizmo infor-
macijos darbuotojomis 
kretingiškius buvo pakvie-
tę dalyvauti fotogra� jų 
konkurse „Po Kretingos 
kraštą tu keliauk ir nuos-
tabią akimirką pagauk“. 

Jau žinomi konkurso nu-
galėtojai – juos išrinko 
svetainės www.kretingos-
turizmas.info lankytojai.

Konkurso dalyviai meniš-
kose fotogra# jose įamžino žy-
miausius mūsų rajono turisti-
nius objektus ir vietoves, gamtą, 
žmones. Gražiausių nuotraukų 

autoriais pripažinti Viktoras Ja-
gminas – jam svetainės lanky-
tojai skyrė pirmąją vietą, antrąją 
vietą užėmė Jolanta Klietkutė, 
trečiąją – Ugnė Giedraitė. 

Pasveikinti ne tik konkurso 
nugalėtojai, siurprizai laukė ir 
Eglės Rovaitės, Eugenijos Da-
niuk, Aurelijos Gelminauskie-
nės, Karolinos Bastytės, Karolio 

Bakūno, Viktorijos Martinkutės, 
Dovilės Pikturnaitės, Ramunės 
Grikštaitės, Arvydo Veito, Ste-
pono Zuberniaus. 

Kretingiškiai kviečiami pasi-
grožėti konkursų dalyvių foto-
gra# jomis parodoje Kretingos 
turizmo informacijoje (Vilniaus 
g. 2B).

„Švyturio“ inf.

M. Valančiaus ąžuolynas ošia jau dvi dešimtis metų.

Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus gimtinės mu-
ziejuje veikia fotogra� jų 
paroda „Iš Muziejaus 
istorijos“, skirta M. Va-
lančiaus ąžuolyno 20 – 
mečiui. Paroda veiks iki 
lapkričio, o rugsėjo 19 
dieną į sodybą bus kvie-
čiami žmonės iš visos 
Lietuvos, prieš 20 metų 
pasodinę ąžuoliukus. 

Renginio „Ir prigijo ąžuolai 
Nasrėnų molžiemyje“ dalyviai, 
pasivaišinę pusmarškone koše 
su rūgpieniu, aplankys ąžuoliu-
kus, vėliau klausysis pranešimo, 

skirto vyskupo M. Valančiaus 
asmenybei. Prie M. Valančiaus 
ąžuolyno stendo eiles skaitys 
kraštietė poetė Marija Meilė Ku-
darauskaitė, Vyskupo palinkėji-
mus šventės dalyviams išsakys 
profesorius Petras Bielskis. 

Šventės metu koncertuos 
Kretingos meno mokyklos pu-
čiamųjų instrumentų orkestras, 
vadovaujamas Alvydo Bru-
žo, bei Klaipėdos savivaldybės 
etnokultūros centro folkloro an-
samblis „Kuršių ainiai" (vadovai 
Jolita ir Alvydas Vozgirdai).   

Algirdas ČĖSNA 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus

gimtinės muziejaus direktorius




