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Mielieji!                      
 Manau, visų širdyse daug dţiaugsmo ir laimės, nes tuoj tuoj po pavasario, atbil-

dės ir VASARA! Kartu su ja pasibaigs taip greit prabėgę mokslo metai ir tada galėsime 

pasilepinti vasaros teikiamais malonumais, tad su tuo visus ir sveikinu. 

 Kartu su 36-uoju „Tiltų“ numeriu darbą pradėjo nauja laikraščio redakcija, kuri, 

manau, jus ne kartą nustebins, paruošusi naujų ir įdomių straipsnių.  Tad prašau juos 

gerbti, mylėti ir saugoti. 

  Niekada nepagalvojau, kad išeiti bus taip sunku, tačiau ruošdama šį numerį su-

pratau, kad klydau. Ţinoma, bus kita mokykla, kiti klasės draugai, kiti mokytojai ir kita 

aplinka, tačiau kad ir kur bebūčiau, niekada nesijausiu taip saugiai bei jaukai kaip ČIA, 

KARTENOS VIDURINĖJE. Išeidama nuoširdţiai dėkoju visai mokyklos bendruomenei 

uţ tai, kad nuo pat maţens mane vedė mokslo ir ţinių takais ir kad padėjo tapti tokiai , 

kokia esu dabar. Taip pat ačiū tariu ,,Tiltų” skaitytojams, kurie nepagailėjo savo laiko ir 

vartė laikraštuko puslapius. Jums visiems noriu palinkėti daug laimės, meilės ir 

dţiaugsmo. Taip pat gerų būsimų mokslo metų, visada būti aktyviems ir nuoširdţiai 

siekti savo tikslų ir svajonių.  Iki! 

Vaiva Mitkutė, 5 klasė 

Redaktorė Agnė 

Vasara – kelionių metas: kelionių reklama 

  Santorini, Graikijai priklausančioje saloje, buvau vieną 

kartą. Aš į ją važiavau, nes turėjau dalyvauti konkurse. 

Santorini man paliko milžinišką įspūdį. Labiausiai žavi 

tai, kad visi namukai yra panašūs ir kiekvieną dieną gali 

pamatyti keliu tapenančius asiliukus. Apie jų karavaną 

praneša varpeliai, prikabinti jiems po kaklais. Tada visi 

žmonės traukiasi į šalį ir laukia, kol jie praeis. Pamenu, 

kaip važiavom aplink salą. Tada buvo labai karšta ir ma-

no nuotaika siaubinga...Bet tik dabar suprantu, kaip bu-

vo nuostabu! Mano įspūdžiai sugulė į eilėraštį... 

Santorini 

Santorini, Graikijos salelė, 

Maţa  kaip kūdikio pėdelė 

Nuplaukt, nuskrist į ją sunku, 

Bet verta -  pasakysiu iš tiesų. 

 

Čia asilai tapena keleliu 

Ir skardţiai ten tokie – tiesiog baugu... 

Vidurţemio melsva banga - 

Kaip mėlyna flomasterio spalva 

 

Lietuvoje nėra tokių paplūdimių, 

Kur smėlis karštas - eit baisu, 

Ir nėr  tokių ţuvų, 

Margaspalvių, įdomių... 

 

Santorini - groţis Ţemės, 

Tik Dievas taip sukurti gali 

Ir tai įrodymas geriausias, 

Kad Dievas Ţemėj yr aukščiausias 
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Mokslo metai mums atnešė nemažai įvairių renginių, kurie 

plėsdavo mūsų turimas žinias, suteikdavo azarto pasirodyti ge-

riau už kitus ar tiesiog leisdavo atsipūsti nuo kai kurių pamo-

kų. Tad kas pateko į šį sąrašą? 

 Rugsėjo 1-osios šventė; 

 8kl. integruota istorijos pamoka „Vyšnių kalne“ ir Martynai-

čių piliakalnyje; 

 7-8 klasių mokinių komandos dalyvavymas vyskupo M. Va-

lančiaus gimtinės muziejuje organizuotame projekte 

„Mokomės žaisti senolių žaidimus“; 

 Mokytojų diena; 

 3-ios klasės mokinių Vėlinių paminėjimas piešiant, kuriant ir 

lankant kapines; 

 Ikimokyklinio ugdymo „Papūgėlių“ grupės rudens gėrybių 

paroda „Darţovių ir vaisių karalystėje“; 

 Akcija „Tolerancijos gėlė“; 

 Viktorina-protų mūšis „AIDS: geriau ţinoti“; 

 4-6 klasių mokinių Prano Mašioto 150 metinių paminėjimas; 

 „Spalvų paradas“; 

 „Papūgėlių“ grupės šventinis rytmetys „Kalėdų žvaigždelė“; 

 1-4 klasių šventinis karnavalas „Kalėdų sapnas“; 

 5-12 klasių mokinių karnavalas „Karaliaus puotoje“; 

 8-10 klasių mokinių projektas „Aš kuriu savo tapatumą“; 

 Meninio skaitymo konkursas; 

 5-okų ir 12-okų žinių ir sumanumo kova „Kas gudresnis?“; 

 Pilietinio ugdymo projektas „Lietuviais esame mes gimę“; 

 8-okų vakarėlis: „Laidos „Valentinas mokyklos diskotekoje“ 

tiesioginis filmavimas“; 

 „Išlikimo“ šimtadienis; 

 Uţgavėnių šventė „Ţėima, ţėima, biek ėš kėima“; 

 Integruota pilietiškumo ugdymo pamoka, skirta Kovo 11-ajai 

paminėti: „Dainuoju Lietuvą kaip dţiaugsmą“; 

 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, skirtas poe-

zijos ir tarptautinės miego dienos paminėjimui; 

 5-8 klasių mokinių viktorina „Mano Kartena“; 

 „Filmų naktis“; 

 Diskotekos (beveik kiekvieną penktadienį, išskyrus Adventą 

ir Gavėnią). 

 

  Štai kaip  praūžė 2013/2014 mokslo metai. Tikiuosi, kad visa 

tai jums patiko.  Jeigu dar nematėte šių renginių nuotraukų, siū-

lau apsilankyti Kartenos vidurinės mokyklos tinklapyje ir prisi-

minti, kas vyko mūsų mokykloje. 

       

                          MOKYKLOS PASAULYJE 

Agnė Kiškėnaitė 
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 Dešimtokų padėka mokytojams  

          Mes visi kartu nuoširdžiai tariam AČIŪ... 

Biologijos mokytojai Jadvygai Anužytei – už 

pamokos išaiškinimą iki paskutinės protinės ląste-

lės ir uţ tai, kad esam patys mylimiausi  Jos moki-

nukai; 

Lietuvių kalbos mokytojai Vitalijai Brunalienei 

– uţ moralus, kurių potekstėje atsiskleidţia gyve-

nimo prasmė; 

Kūno kultūros mokytojui Mariui Meškauskui 

– kad vaišinote guminukais ir saldainiais, o po to 

versdavote bėgioti; 

Matematikos mokytojai Irenai Pipirienei – kad 

išmokėt, jog iš dramblio negalima atimti musės; 

Matematikos mokytojui Stasiui Pilibaičiui – uţ 

žudančius „bajerius“ ir auksines frazes, tokias 

kaip „festivalis ant lapelio“, „paukšteliai, pradėkit 

mokytis skraidyti“ ar „aš ne barbė devyndarbė“. 

Kadangi daţnai sakot: „rodau  pirštu, nors Ameri-

koj nebuvau“, mes Jums linkim kada nors į ją nu-

vykti, kad oficialiai galėtumėte tai daryti. 

Istorijos mokytojai Kunigundai Litvinienei – 

uţ įdomius pasakojimus ir kad  mūsų maţoms 

akims istorija atrodė didinga; 

Istorijos mokytojai Aušrai Liustrovienei – kad 

padėjote suprasti politikos subtilybes; 

Rusų kalbos ir etikos mokytojai Jūratei Lisaus-

kienei – kad būdavo įdomu klausytis, kaip Jūs 

nevaikiškai „sugrūzindavote“; 

Chemijos mokytojui Viktorui Stropui – kad bu-

vote stropus mus mokydamas ir kad visada steng-

davotės labai nuoširdţiai viską paaiškinti; 

Fizikos mokytojui Sauliui Šopagai – uţ Jūsų 

didţiulę kantrybę bei etiškus  pamokymus; 

Geografijos ir dailės mokytojai Liusiai Plonie-

nei – už tai, kad organizavote ekskursijas po visą 

pasaulį ir kad pagirdavote mūsų piešinius, kokius 

ir penktokas nupieštų; 

Šokių mokytojai Janinai Vaičekauskienei – uţ 

tai, kad susiradę antrąsias puses, galėsime kartu 

išeiti į šokių aikštelę; 

Anglų mokytojai Rūtai Valaitytei – kad stengė-

tės su mumis sutarti bei susitarti ir uţ pastabas 

visai klasei; 

Informacinių technologijų mokytojai Nijolei 

Donėlaitei – kad nepykot uţ tai, jog „varvindavome“ 

akis prie kompiuterių; 

Muzikos mokytojai Daivai Norvaišienei – uţ tai, 

kad išmokėte piešti natas; 

Žmogaus saugos mokytojui Gintarui Mačerniui – 

kad žinosime, kur reikia bėgti per gaisrą ar tornadą; 

Technologijų mokytojai Kristinai Pocevičienei – 

kad buvote maloni ir vedėte pamokas lauke; 

Technologijų mokytojui Donatui Lubiui – uţ links-

mą ir paprastą bendravimą; 

Tikybos mokytojai Jolantai Kontrimaitei – kad 

stengėtės stiprinti mūsų dvasines vertybes; 

Ekonomikos mokytojai Jūratei Račkauskaitei – uţ 

tai, kad buvote supratinga; 

Pradinių klasių mokytojai Mortai Griciuvienei – 

kad rūpinotės mumis 4 metus ir padėjote mokslo pa-

matus; 

Visai mokyklos vadovybei – uţ šiltą, jaukią, graţią 

ir priţiūrėtą mūsų mokyklą; 

Auklėtojai Tatjanai Valužienei – uţ tai, kad rūpino-

tės mumis, jei neateidavome į kurią nors pamoką, kad 

nepamiršdavot ir iš kelionių parveţdavot lauktuvių, 

kad stengėtės, jog visuose renginiuose atrodytume 

patys šauniausi ir originaliausi, kad visada su šypsena 

priimdavot į savo maţytį kabinetą, kad patardavote ir 

padėdavote, jei mums kildavo sunkumų, kad kiekvie-

name iš mūsų matėte kaţką ge-

ro ir kad buvote pati geriausia, 

linksmiausia, nuostabiausia, 

mieliausia, protingiausia, malo-

niausia, graţiausia, mylimiau-

sia, kūrybiškiausia, optimistiš-

kiausia, energingiausia auklėto-

ja visame pasaulyje!!!!!!!! 

                                                        

 

 

 

 

 

                                        Dešimtokai -2014                                                  
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 Paskutinė naujiena, kuri pasiekė mokyklą visai 

neseniai, tai ţinia, kad tik mūsų ir Vydmantų 

mokyklos (iš viso rajono) tapo projekto 

„Technologijų, menų, gamtos mokslų infrastruk-

tūra“ nugalėtojos. Šio projekto dėka mes gavome 

mobilios įrangos maţąjį komplektą, kurį sudaro 

vienas mokytojo nešiojamasis kompiuteris, pen-

kiolika mokinių kompiuterių, bevielio ryšio 

maršrutizatorius ir vienas mokinių kompiuterio 

saugojimo ir baterijų įkrovimo įrenginys. Išvis 

projekte dalyvavo apie 500 mokyklų, tačiau į 

laimėjusių sąrašą pateko tik 93, tarp jų ir mes; 

 Mūsų mokykla ilgalaikiam turtui įsigyti gavo 15 

000 Lt. Už šiuos pinigus buvo nupirkta kompiu-

terinė įranga, kurią sudaro penki kompiuteriai 

bei penkios multimedijos; 

 Iš mokinio krepšelio lėšų, kurios yra skirtos mo-

kymo priemonėms įsigyti, turėjome apie 8 000 

Lt, kuriuos skyrėme vadovėliams, groţinei litera-

tūrai. Kalniškių skyriuje buvo visiškai pakeisti 

visi vadovėliai. Išvis buvo išleista apie 3 000 Lt. 

Taip pat buvo uţsakyta periodinė spauda Karte-

nos vidurinei bei Kalniškių skyriui – „Pajūrio 

naujienos“ ir  „Švyturys“, nes šiuose leidiniuse 

yra viešinama mokyklos veikla. Vaikams taip pat 

uţsakėme įvairių ţurnaliukų; 

 Mokykla nupirko chemijos kabinetui naują peri-

odinę elementų lentelę, tirpumo ir dar metalų 

įtampos lenteles. Visa tai kainavo apie 2000 Lt. 

Taip pat nupirktos tam tikros medţiagos, su ku-

riomis galima daryti laboratorinius bandymus. Jų 

kaina buvo daugiau kaip 500 Lt; 
 Fizikos kabinetas sulaukė tam tikros daugiau 

kaip  3 000 Lt kainuojančios įrangos; 

 Mergaičių technologijų kabinetui nupirktas vir-

tuvės reikmenų komplektas, kurį sudaro puodai, 

keptuvės, tarkos, stalo įrankiai, lėkštės, puodeliai 

ir staltiesės. Šio dalyko pamokoms nupirkti vil-

nos vėlimo ruošinukai, taip pat specialios adatos, 

kad mergaitės galėtų susipaţinti su vilnos vėlimo 

technika; 

 Sporto bazės inventoriui atnaujinti buvo skiriama 

apie 600 Lt. Uţsakyti nauji čiuţiniai, hanteliai, 

svarmenys; 

 Renovuota šviesos instaliacija; 

 Atnaujinta sporto bazės erdvė – sporto salė, per-

sirengimo kambariai, gimnastikos salė, kurioje 

buvo pakeista grindų danga, pastatytas vie-

nas naujas treniruoklis (dar kelių mokykla 

laukia), taip pat persirengimo spintutės, 

įrengtas dušas, tualetas; 

 Sutvarkytos mergaičių amatų dirbtuvės, ku-

riose bus nedidelė virtuvė su integruota buiti-

ne įranga – virykle, mikrobangų krosnelė, 

elekrtinis plaktuvas, dujinė viryklė su orkai-

te, skalbimo mašina, indų plovimo mašina, 

taip pat bus dvi elektrinės siuvimo mašinos; 

 Antrajame aukšte esančios bibliotekos patal-

pos greičiausiai bus pakeistos į vaikų dienos 

centro erdves, kuriose vaikai galės ruošti pa-

mokas ar kitaip praleisti laiką, kol tėvai galės 

juos pasiimti; 

 Trečiajame aukšte buvęs muzikos kabinetas 

pavirto į  edukacijos centrą. Viduje padaryta 

nedidelė scena, nupirkta 50 šiuolaikiškų kė-

dţių su porankiais. 

Erdvė pritaikyta mobi-

liems susirinkimams, 

seminarams, kitokioms 

pamokoms, konferenci-

joms, maţiems koncer-

tams, poezijos vaka-

rams. Taip pat iš pro-

jekto lėšų yra nupirktas 

naujas elektroninis Ya-

maha pianinas; 

 Į visas šias erdves galės patekti bet kokios 

sveikatos ţmogus, nes yra padarytas liftas. 

Jei renginys vyks sporto salėje, ţmogus galės 

pasikelti keltuvu, kuris yra sujungtas su laip-

tų turėklais; 

 Trečiam ir antram aukšte pertvarkyti higie-

nos kambariai, kurie pritaikyti ir neįgalie-

siems; 

Manau, kad ne man vienai yra dţiugu,  jog mū-

sų mokykloje įvyko nemaţai pokyčių bei atsirado 

naujų daiktų, kuriuos galime išbandyti jau dabar. 

Labai dėkoju mokyklos direktorei Laimai Mačer-

nienei uţ įdomų ir išsamų pokalbį. 

                                                         

 

 

Turbūt ne vienas  pastebėjo, kokie pasikeitimai vyksta mūsų mokykloje. Man buvo labai įdomu, kas gi 

konkrečiai pasikeitė ar dar pasikeis mūsų Kartenos vidurinėje. Tad norėdama viską suţinoti, apsilankiau 

mokyklos direktorės Laimos Mačernienės kabinete ir štai ką suţinojau: 

Mokykla turtėja, mokykla puošiasi     

Agnė Kiškėnaitė 
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Šiais metais mūsų mokykloje fiksuojamas unikalus atvejis, nes Kartenos vidurinės erdves 

iškart palieka net dvi klasės – dvylikta ir dešimta.  Man buvo labai įdomu sužinoti, kokia yra mūsų 

mokytojų ir vadovų nuomonė apie šias klases. 

Anglų kalbos mokytoja Rūta Valaitytė: 10kl.  Jie yra padykę, labai išradingi ir kūrybingi, turi 

daug potencialo, kurio neišnaudoja. Jį galėtų panaudoti kūryboje, įvairiuose renginiuose, šventėse ar spor-

te. Dešimtokai yra šaunūs ir sumanūs, tačiau trūksta noro ir motyvacijos mokytis.  Pastaruoju metu - drau-

giški.12kl. Manau, kad jiems reikia daugiau ugnelės, taip pat yra motyvacijos trūkumas. Galbūt trūksta 

draugiškumo ir susiklausymo klasėje, nėra bendrumo. O šiaip, jie linksmi ţmonės, turi humoro jausmą, 

yra išradingi ir kūrybingi. Jų paruoštos kompozicijos – labai graţios. Linkiu, kad jūs surastumėt savo ke-

lią, vietą gyvenime ir kad niekada nenustotumėte mokytis! 

Matematikos mokytoja Irena Pipirienė:10kl. Išdykę, todėl visada stengdavausi rasti būdų, kad 

visus įdarbinčiau. Paskutiniu metu dešimtokai uţaugo ir šimtadienis parodė, kad yra labai kūrybingi. La-

bai matėsi jų noras išsiskirti, nustebinti savo išra-

dingumu. Dţiugina, kad jie yra nuoširdūs, visada 

nusišypso, pasisveikina ir pasišneka. 12kl. Šie 

žmonės yra nuoširdūs ir paprasti. Randam bendrą 

temą ir visai neblogai sutariam. Dvyliktokai mėgs-

ta siurprizus ir staigmenas. Labai nustebino, kai 

kovo 8-ąją įėjo į klasę nešini gėlės ţiedu. 

         Biologijos mokytoja Jadvyga Anužytė: 10kl. 

Apie juos galėčiau pasakyti labai daug gero, nes 

juos mokau nuo pat maţens, todėl yra nemaţai ge-

rų prisiminimų. Buvo labai skaudu suţinoti, kad 

šių dešimtokų nebebus kitais mokslo metais. Gal-

būt aš savanaudė, bet jei galėčiau – palikčiau juos 

antriems metams, kad ilgiau  pabūtų.  Dabar toks jausmas, kad šie vaikai išeina per  anksti. Man dešimto-

kai yra labai šilti, brangūs ir nors kartais paišdykauja – vis tiek juos labai myliu! 12kl. Mokau mažą grupe-

lę, kurioje tik penki ţmonės. Kadangi juos paţįstu palyginus trumpai, galiu pasakyti, kad šie dvyliktokai 

yra protingi ir su jais labai malonu dirbti ir bendrauti. 

        10-okų pirmoji mokytoja Morta Griciuvienė: Pirmas įspūdis buvo, kad jie mieli, malonūs ir šilti vai-

kai. Klasėje mokėsi skirtingų gabumų vaikai, tačiau kiekvienas turėjo ir vis dar turi ypatingų bruoţų, ko-

kių neturi niekas kitas...  Visada stebėjau juos iš šono 

ir mačiau, kaip  auga, keičiasi, bręsta, kaip priima 

sunkumus ir kaip atsiskleidţia jų asmenybės įvairiuo-

se renginiuose. Man patikdavo jų rašiniai, įsiminė 

įsižiebę pirmieji jausmai. Visi šie žmonės yra labai 

šilti, todėl su jais buvo smagu dirbti. Galiu pasakyti, 

kad dešimtokais didţiuojuosi, juos gerbiu ir dţiau-

giuosi, kad jie – mano mokiniai. 

       Chemijos mokytojas Viktoras Stropus: 10kl.  Jie 

mandagūs, darbštūs, visada pilni energijos. Bendras 

klasės mikroklimatas  malonus, tad šie jaunuoliai ir 

jaunuolės dirba puikiai. Vaikinai verda karštyje, daţ-

nai atsidaro langus iki galo, nes jiems trūksta oro. 

Didţiausiu balu vertinu jų draugiškumą: visada pa-

sveikina su šventėm, atvirumą: „nepadariau, nesupra-

tu“, pastabumą: „TAMO nieko nebuvo parašyta“ bei 

aktyvumą – visi kalba choru, leidţia burbulus, teikia rimtas konsultacijas ir yra tokie darbštūs, kad net kai 

kurie ir per pertraukas pasilikdavo. 12kl. Dvyliktokai jau baigia sukrimsti visus –olius, -alius, ir heksozes. 

Jie puikiai ţino, kad gyvenime chemijos mokslo ţinias reikia naudoti saikingai. Ţino, kiek mililitrų skys-

čių reikia pilti, kiek dėti druskos, kokiom dujom kvėpuoti, o kokiam ne. Tai labai puikios asmeny-

bės, visi tikri alchemikai, kurie yra pasiruošę iš įvairių skysčių sumaišyti meilės eleksyrą, kad  amţi-
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Visa tiesa apie mokyklos vyriausiuosius!!! 
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nai išliktų mylimi. Šie mokiniai darbštūs (kai 

yra vienas darbštus, sakau darbštūs). Vieni 

žino daugiau – kiti mažiau, tačiau visi yra nuoširdūs 

ir puikūs talkininkai prie kompiuterio, prie lentos ar 

sprendţiant uţdavinius. Na, o klasėje - labai gera 

atmosfera. 10-okam linkiu toliau tęsti mokslus kitoje 

mokykloje ir pasirinkti chemiją. 12-okam noriu pa-

linkėti gerų studijų ir išsirinkti mėgstamą profesiją, 

o šiom abiem klasėms noriu palinkėti, kad ir ką be-

darytumėte – visada ţinotumėte saiką, laiką ir vietą. 

             Mokyklos direktorė Laima Mačernienė: 

10kl. Aš matau juos jaunus padaužas, nes klasė yra 

labai vyriška – 11 vaiknų ir tik 3 merginos. Ši vyriš-

ka jėga duoda savotiško ţavesio. Mokytojams galbūt sunkiau bendrauti su vaikinų klase, nes prie jų moky-

mo reikia kitaip prieiti. Merginos  daţniausiai yra stropios, pavyzdingos, su jomis lengviau susitarti dėl 

drausmės, pareigingumo. Manau, kad didţioji klasės dalis turi uţsibrėţtų tikslų ir siekių. Galbūt kai kurie 

dar nėra visiškai apsispendę, kuo bus gyvenime. Gal dar tik viduje saugo slaptas svajones. Labai norėčiau, 

kad bent savyje  jie susivoktų, ko nori iš gyvenimo ir kokiu keliu jiems eiti. Dešimtokai kūrybiški, šaunūs, 

energingi ir kadangi jie yra labai jauni, todėl per paskutinę naktį gali viską padaryti, o tai yra puiku. Gra-

žiausias jų renginys buvo ,,Išlikimo“ vakaras. Tikrai suprantu, kiek daug reikėjo pastangų, noro, jėgų ir 

širdies šilumos įdėti, kad tas vakaras visiems būtų 

įsimintinas. Tikrai toks ir liko. Mano atmintyje jis 

įsiminė kaip labai puikus, nuostabus renginys, atlik-

tas ir parengtas su meile. Kaip tik tokie renginiai ir 

atskleidţia, jog dešimtokai yra labai kūrybiški. Pa-

kvailiojimai, išsišokimai kartais įmeta deguto 

šaukštelį į medaus statinę, bet, manau,  jaunam 

žmogui tai yra būdinga. Iš savo patirties ir nesėk-

mių jis mokosi. Ir jeigu pamoką priima - tai labai 

gerai. Su šiais mokiniais yra tekę kalbėtis dėl ugdy-

mo proceso. Dešimtokai yra pakankamai reiklūs, 

išsakantys savo nuomonę, keliantys reikalavimus 

mokytojams, ugdymo procesui, aplinkai. Man norė-

tųsi, kad jie ir iš savęs kaţko pareikalautų, nes ki-

taip tu negali iš kito ko nors reikalauti. Dţiaugiuosi, 

kad jie labai mandagūs. Su manim visada sveikinasi, nepraeina nepatenkinti. Aš matau šypsenas. Norėtųsi, 

kad dešimtokai būtų mokykloje pasijutę didesne, stipresne jėga, kuri būtų sujudinusi mokyklos gyvenimą. 

Kuo graţiausius, šviesiausius prisiminimus išlaikysiu savo atmintyje apie šią laidą. Dţiaugiuos, kad šituo 

keliu nuo pat ikimokyklinės ugdymo grupės dešimtokus atvedė auklėtoja Tatjana Valuţienė, todėl kad ji 

labai kūrybiškas ţmogus. Maţieji abiturientai išliko santūrūs, nes negirdėjau, kad jie būtų konfliktavę su 

auklėtoja. Manau, kad jei ir kildavo kaţkas, viską išsipręsdavo klasėje. Matau, kad auklėtojos kabinete de-

šimtokų visada yra ir mane tai labai dţiugina. Tikiuosi, kad šie mokiniai įvertins, kad klasės auklėtoja įdėjo 

daug pastangų, kad išaugintų mandagius, kultūringus ţmonės. Linkiu, kad ir kokį kelią bepasirinktumėt – 

gimnaziją  ar profesinį mokymą - atrastumėt savo vietą. 

12kl. Dţiaugiuos, kad tai jau 60-oji,  jubiliejinė laida. Ji nedidelė, taip pat kaip ir dešimta,  vyriška klasė – 

10 vaikinų, 4 merginos. Labai džiugu, kad šioje laidoje mūsų mokyklą baigia trys mokiniai iš Kalniškių. 

Nuostabu, kad šioje klasėje mokosi abiturientė Agota Domarkaitė, kuri nuo pat mokyklos pradţios visada 

mokslo metus baigia puikiai. Tai tikrai ypatingas ir išskirtinis atvejis mokyklos istorijoje. Aš labai linkiu 

jai kuo didţiausios sėkmės ir kad jaudulys, stresas, nerimas arba kaţkos nesusipratimas nesutrikdytų jos 

akademinių ţinių ir kad per egzaminą tušinukas nesuvirpėtų. Dţiaugiuosi, kad ši klasė neatsisakydavo ves-

ti ir organizuoti mokyklos renginių. Didelę įtaką čia turėjo ir auklėtoja Vitalija Brunalienė, kuri juos nuo 

penktos klasės kvietė į šviesą, paţinimą, akademinių ţinių siekimą. Stengėsi, kad iš mokyklos jie paimtų 

viską, kas yra geriausia, kad tai panaudotų ir ne veltui praleistų metus. Labai dţiaugios, kad klsėje yra 

sportiškų vaikinų. Martynas Miklavičius visada trykšta energija dalyvauti sporto varţybose, pagalbininkas 
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mokytojui Mariui, nuolatinis sporto salės 

lankytojas. Paskutiniais metais aktyviai 

mokinių laisvalaikiu rūpinasi Karolis 

Kaubrys, kuris vis organizuoja mokyklos 

šokius ir rūpinasi, kad būtų ir aparatūra 

įjungta, ir kad šokiai pavyktų. Malonu, 

kad muzikos mokytojai Daivai skudu-

čiuoti padėdavo ir Marius Drungilas, ir 

Julius Beinoras. Dţiugu, kad Monika Gi-

gersonaitė tokia ekspresyvi, ryški ir nepa-

kartojama. Šmaikštuolis, geraširdiškas, 

humoro jausmą turintis visada Antanas 

Viskontas.  Gal akademinėmis ţiniomis 

ir nesiţavi, tačiau ţino, kaip ir iš ko pra-

gyvens ir kokią susikurs savo aplinką. 

Maloniai nustebino Vytautas Lukšys su 

bendraklasiais, kad sugebėjo naktį vi-

siems mokytojams po namus išveţioti 

pakvietimus į „Mokytojų dienos“ šventę.  Galbūt visų net ir nevardinsiu, kad kurio nors nepamirš-

čiau...Labiau norėtųsi, kad kai kurie būtų pasistengę, daugiau iš tos mokyklos pasiėmę. Žinau, kad jie labai 

išradingi. Kokią staigmeną jie padarė kovo 8-osios rytą!!!  Ţinau, kad savo auklėtoją Kalėdų proga nustebi-

no paslapčia sukurdami eglutę iš knygų. Retkarčiais atrodo, kad dvyliktokų nėra mokykloje, tačiau išgirsti, 

kad jie sublizga netradiciškai. Didiesiems abiturientams linkiu stiprybės, sėkmės egzaminuos ir nebijoti 

iššūkių. Taip pat tikiuosi, kad kada nors jie grįš ten, kur yra jų namai, ir kad tai, ką gero gaus iš pasaulio - 

būtinai perduos savo gimtajai ţemei. 

       Muzikos mokytoja Daiva Norvaišienė:  10kl. Kūrybingi, išradingi, emocionalūs, mėgstantys pakeiks-

nori, paburnoti. Jiems trūksta pagarbos vienas kitam, tačiau yra ţmonių, kurie geba būti tolerantiški, suprat-

ingi, išklausyti kitų nuomonę. Bet didţioji klasės dalis yra be galo nenuspėjami. Galiu pasakyti, kad 

vaikinai - podiumo berniukai, turintys savo stilių. Supratau, kad daugumai ne vieta mokykloje, tad neţinau, 

ką jie čia dar veikia. O merginos - kaip trys nendrės - į kurią pusę vaikinai papučia, į tą jos ir linksta – taip  

pasiduoda jų įtakai.    12kl. Labai dėmesingi, neįţūlūs. Jeigu dešimtokai išreikšdavo savo nepasitenkinimą, 

tai  dvyliktokai – niekada.  Jie visada viską darydavo, kabindavosi į muzikinį gyvenimą: ar skudučiuodami, 

ar dainuodami. Buvo mokinių, kurie labai labai gerai jautė ritmą, buvo labai muzikalūs. 

Linkiu draugauti su muzika, nes manau - ji 

mus lydi visą gyvenimą. Muzika mus dţiugi-

na, ramina, liepia susimąstyti ir nusiteikti vie-

nam ar kitam pasirinkimui. Tad niekada jos 

nepamirškite! 

Rusų kalbos mokytoja Jūratė Lisauskienė: 

zyzlos, zyzlos, zyzlos. 

 10kl. Smagu, kad jie turi puikių idėjų ir 

moka jas įgyvendinti, tačiau gaila, kad jiems 

trūksta noro kaţką daryti. Klasėje yra nema-

žai gabių, protingų žmonių, bet neišmintingų, 

nes neišnaudoja to, kas jiems duota. Dešimto-

kams noriu palinkėti daug jaunatviško ent-

uziazmo, kurio jiems labai trūksta. 

12kl. Mėgstantys pazyzti, tačiau su jais pa-

kankamai malonu bendrauti. Gaila, kad pas 

dauguma neturi  tikslo. Dvyliktokams linkiu 

surasti save ir turėti  šalia mylimus ir mylin-

čius žmones. Tai gyvenime yra svarbiausia. 

Socialinė pavaduotoja Vida Tamošauskienė: Manau, kad šios abi klasės yra nuostabios, malonios, 

nuoširdţios, gebančios bendrauti ir man asmeniškai su jais kalbėtis yra malonu. Taip pat jie paslau-

gūs, malonūs,  jei paprašai pagalbos - visada padės.  10kl. Susidarė įspūdis, kad dešimtokai vaikinai 
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mėgsta pašmaikštauti ir dai-

nuoti,  kartu prisijungdami ir 

merginas. Klasė yra kūrybiška, 

nes visi karnavaliniai pasiro-

dymai būdavo spektakliai, 

kuriuos stebėti būdavo labai įdo-

mu.. 

12kl. Galbūt jie yra labiau susitelkę. Su 

dvyliktokais teko maţiau bendrauti. Gal tik su 

manim jie nėra atviri. 

   Lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Brunalienė: 10  

– įdomi klasė. Geresnioji klasės dalis galėtų kalnus 

nuversti, jei..... netingėtų. Tiek jėgos, tiek originalių 

sumanymų jie turi, gebėjimų taip pat sočiai. Jie gali 

šokti, vaidinti, organizuoti, mąstyti, bet kiša koją : 

kam man vargti, gal nereikia, tingiu galvoti. Tai 

blogiausia, kas tik gali atsitikti ţmogui. Abejingumas, 

apsnūdimas sugriauna gyvenimus, naikina asmenybes. 

Man gaila tos klasės, nes,  galėjusi palikti ryškią ţymę 

mokyklos istorijoje, ji įsiamţino suvestinėse apie 

neigiamus paţymius. Gaila kai kurių tikrai įdomių, 

malonių ţmonių, nes jie paliks mūsų mokyklą – tai 

didelis nuostolis, bet, tikiuosi, kad kitame kontekste 

jie išmoks būti aktyvesni, darbštesni, suvoks, jog tik 

darbu galima kurtis save ir savo gyvenimą.12 - 

pirmiausia man mieli ir brangūs, nes savi, auklėtiniai. 

Bet uţduoda širdį, nes visada labiausiai jaudiniesi dėl 

savo ţmogaus trūkumų, dėl jo netobulumo. Mane 

žeidžia ir piktina dalies jų atsakomybės neturėjimas, 

vaikiškas, nebrandus poţiūris į gyvenimą, paviršu-

tiniškumas, interesų skurdumas arba tiesiog jų  ne-

turėjimas. Gaila taip sakyti, bet šie trūkumai akis bad-

yte bado.... Taip norėtųsi, kad mūsų visuomenę 

papildytų ryškios, įdomios asmenybės, tačiau, ko 

gero, kai kurie tokių ambicijų neturi. Ţinoma, ţavi 

mano dvyliktokų gebėjimas daryti siurprizus, kai ku-

rių ţmogiškas jautrumas, kai 

kurių – darbštumas, 

uţsispyrimas. Tikiu, jog da-

lis gyvenime suras savo 

vietą, oriai gyvens,  bus 

tikrai ,,vieţlybi“ ir jų gyvenimas 

nepraeis be naudos. Taip norėtųsi, kad 

14 jaunų, ryškių ţvaigţdţių suţibėtų mūsų 

Tėvynės padangėje!!!Abiem šiom klasėm linkiu 

sėkmės gyvenime ir gero skrydţio 

     Dvyliktokų pirmoji mokytoja Rima Bitautienė 
 Tie ketveri  linksmi metai, išgyventi kartu, 

surišo stipriu saitu, papuoštu meilės kaspinu. Min-

tys, nuotraukos, išlikę uţrašai, mokinių laiškai grą-

žino į dvyliktokų vaikystės ketverius metus.  Į 

pirmą klasę tada susirinko 16 vaikučių: (9 mergai-

tės ir 7 berniukai). Jie buvo draugiški, kūrybingi, 

judrūs, visi reikalaujantys išskirtinio dėmesio. Sten-

giausi atsakyti į visus jų klausimus. Svajojome ir 

maţosios svajonės pildėsi – aplankėme įţymių vie-

tų, muziejų, spektaklių, pabuvojome Ventės Rage, 

Trakuose, Nidoje, Palangoje. Visi lankė gamtininkų 

būrelį, padėjo organizuoti daugybę švenčių ir patys 

su malonumu jose dalyvaudavo. Rajoninėse kvad-

rato varţybose iškovojome antrąją vietą. 

 Ketvirtos klasės rašinėlyje „Aš po 10 metų“ 

mergaitės svajojo dirbti dizainerėmis, auginti ţiur-

kėnus, triušius. Berniukai – būti lenktynininkais, 

„išplėšti“ „Formulės – 1“ prizines vietas, išgarsinti 

Lietuvą. Štai kaip rašė: 

      ,,Padarysiu karjerą ir savo mini kaimą paversiu 

miestu. Stosiu į koledţą  Prancūzijoje, turėsiu 

„liux“ mašiną ir gražų namą“. 

     „Po 10 metų noriu būti gražus ir protingas bei 

dirbti policijoje.“ 

   „Baigsiu universitetą, dirbsiu mėgstamą darbą, 

gyvensiu didţiuliame name, savaitgaliais šeimai kepsiu gardų obuolių pyra-

gą su cinamonu. “ 

     „Būsiu statybininkas, toks pat kaip ir tėtis. Pakursiu pečių mamai. Ji bus 

sena, o aš jaunas.“ 

    „Būsiu futbolininkas, žaisiu geriausioje pasaulio komandoje, būsiu ko-

mandos kapitonas. Tai mano didţiausia svajonė.“ 

 ,,Niekas nežino, kas atsitiks po 10 metų. Galbūt būsiu elektrikas, policinin-

kas. Mašina bus „mersedesas“, variklis 6 cilindrų.“ Su dvyliktokais išgyve-

nau daug puikių akimirkų. Pagrindinė mūsų pareiga buvo mokytis. Taigi 

mokinomės,  kiek galėjom. Norim to ar ne, bet tenka mokytis visą gyve-

nimą – žmogus tiesiog gimęs mokiniu. 
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