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Pasiilgau aš labai 
Tavęs, Ţiema, kur dingai? 
Sniego trūksta – ką daryti, 
Kaip problemą ištaisyti? 
 
Lieka ţiemą prisiminti, 
Tom svajom save svaiginti.. 
Kai balta ţiema arti, 
Gera man tada širdy- 
Noris šėlti ir dainuoti, 
Visa tai ilgai kartoti! 

 

Redaktorė Agnė 

Gabija Džiugelytė 

 

Saulutė saulutė 

Geltona geltona 

Šviesiausia geltona 

Saulutė kaip maţas 

Geltonas viščiukas- 

Pūkų kamuoliukas... 

----------------------- 

Močiutė Ada paėmusi adatą 

siuva 

Močiutei vargas, bet lėlės 

švarkas 

Visai sudilęs ir per ilgas 

Močiutė prie stalinės lempos 

Kantriai siuva, o aš miegu... 

Aistė Slušnytė 

Aš turėjau kamuoliuką 

Ir ţaidţiau su juo kasdien, 

Bet norėjau ir šuniuko- 

Gera būtų ţaist abiem... 

Draugas būtinas, svarbus, 

Be draugų man liūdna bus. 

 
Julius Anužis 

Maţą, dailų robotuką, 

graţų, švarų, baltučiuką, 

aš paleidau.... 

Jis nubėgo į laukiuką 

žaisti savo futboliuko. 

ANTROKAI - jaunieji poetai 

Kalėdų Pasaka 

Vieną graţią apšerkšnijusią ţiemą 

labai graţiame miestelyje, kuris jau buvo 

pasipuošęs kalėdinėmis dekoracijomis, 

žmonės ruošėsi Kalėdoms ir kepė imbieri-

nius sausainius. 

To miestelio pradţioje gyveno darni šei-

ma, kurioje augo be galo graţi, bet liūdna 

mergaitė Baimė. Mergaitei labai patiko 

Kalėdos, nes jai buvo gera ţiūrėti, kaip 

žmonės vieni kitiems dovanoja dovanas, 

vieni kitus sveikina. Kalėdų ji labai laukė ir 

ryte atsikėlusi bėgdavo prie lango paţiū-

rėti, ar dar nevaţiuoja tas linksmasis Ka-

lėdų traukinukas, kuris, likus savaitei ligi 

Kalėdų, kiekvieną rytą veţioja vaikus ir 

linksmai pypsi. 

Vieną rytą Baimė net pašoko iš nuostabos 

( buvo labai keista ţiūrėti į ją, nes niekada 

ji taip nesielgdavo), kai pamatė, kas vyks-

ta uţ lango. Uţ lango veiksmas virte virė: 

kalėdiniame traukinuke krykštavo vaikai ir 

tiesiog krisdavo iš juoko, kai traukinukas 

labai juokingai supypsėdavo. Kiti vaikai, 

kurie netilpo į kalėdinį traukinuką, tikrai 

nenusiminė, nes rado dar įdomesnės veiklos: 

vieni statė sniego senį ir linksmai nusikva-

todavo, kai jų statomo senio galva vis nu-

krisdavo, dar kiti ţaidė linksmiausią ţiemos 

žaidimą - sniego karą. 

Baimė taip pat norėjo prisijungti prie vaikų, 

bet labai bijojo, kad savo liūdnu veidu gali 

sugadinti kitiems nuotaiką. „Verčiau liksiu 

namie ir padėsiu mamai kepti imbierinius 

sausainius“, - pagalvojo mergaitė. Kai ji nuli-

po laiptais į virtuvę, pamatė mamą, maišan-

čią sausainių tešlą. Baimės mama paklausė, 

kodėl ji ne kieme. Baimė labai susijaudino ir 

viską papasakojo. Tada mama ją akiţvilgsniu 

aprengė ir stumte išstūmė į kiemą. Mergai-

tė pirmą kartą šyptelėjo ir striksėdama 

nubėgo pas linksmai ţaidţiančius vaikus. 

Baimė su draugais spėjo pasivaţinėti links-

muoju traukinuku, pasigroţėti sniego seniu, 

paţaisti sniego karą ir, be abejo, pasi-

Nukelta į kitą puslapį 
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dţiaugti akinamai baltu sniegu. Mergaitė taip dţiaugėsi ţiema, kad net striksėjo iš dţiaugsmo. Jos klasės draugė, beje, ir 

suolo draugė, pamačiusi pirmą kartą Baimę tokią linksmą, vos neišvirto iš savo juodų graţiųjų batų. 

- Klausyk, Baime, tau šis vardas, kurį buvome išrinkę mokslo metų pradţioje, visiškai netinka ir jeigu tu nieko 

prieš, mes pasitarę siūlome naują vardą- Laimė. Tokį vardą išrinkome todėl, kad tu tokią graţią dieną išsiskleidei linksmumu 

kaip ta pavasarinė gėlė ir visus uţkrėtei savo nuostabia nuotaika. 

Ir mergaitė nuo šios dienos nieko nebebijojo, nebevengė. Priešingai – ji visada šypsojosi ir savo šypsena uţkrėsdavo net patį 

pikčiausią ţmogų- rūstųjį poną direktorių, kuris kartkartėm vis išlenda iš kabineto, kad pasisveikintų su Laime. 

Taip Laimė ir sulaukė Kalėdų, uţkrėsdama visus gera nuotaika, pralinksmindama ir dar visaip kitaip pakeisdama ţmones. 

 

 

Justina Šiaulytė, 5 klasė 

 
Oi tie paaugliai... 

 Jau ilgą laiką mūsų mokykloje lankosi ypatinga viešnia 

– Klaipėdos universiteto docentė Valdonė Šiaulienė. Ji at-

lieka tyrimą, kurio tema - ,,13–16 m. ţmonių modernios asme-

nybės kūrimas globalizacijos iššūkių kontekste“. Pabandţiau 

išsiaiškinti, koks šis tyrimas ir kokios yra mokslininkės ţinios 

apie paauglius. 

 Šio darbo tikslas - paţiūrėti, ar mokykla ugdo lietu-

vybę, ar turi tam kokių priemonių? Ar vaikams išvis rūpi lietu-

vybė ir panašiai. Paauglystė, anot docentės, yra amţiaus 

tarpsnis, kai ţmogus jau nebe vaikas, bet ir ne suaugęs. Kai 

žmogus dar yra labai geras, nes turi daug švelnumo ir gerumo 

iš vaikystės, bet ryškėja ir paauglystei būdingi bruoţai - 

„ragiukai“ ir „spygliukai“. Visi ne: nenoriu, nereikia, neįdomu ar 

nedarysiu. Paaugliai darosi labai uţsisklendę ir nuolat uţsiėmę 

savais reikalais. Jie nori daryti tik tai, kas jiems yra įdomu, ir 

siekia, kad juos paliktų ramybėje, o nenori mokytis ir ypač 

kabėti apie save. Mokslininkė mano, kad paauglystės laikotar-

piu neatsakyti klausimai gali turėti nemalonių pasekmių suau-

gus, todėl jiems reikia pagalbos, nors kartais patys to neţino. 

Tačiau būna ir taip, kad kai kuriems paauglystė praeina labai 

ramiai, be jokių nesklandumų ar dramų. 

Kadangi mokslininkė tokį patį tyrimą atlieka ir miesto mokyk-

loje, paprašiau palyginti kaimo ir miesto paauglius. „Iš pradţių 

maniau, kad bus labai daug skirtumų, tačiau taip nebuvo. Tiek 

miesto, tiek kaimo mokiniai yra labai geri, nuoširdūs, nors ir 

turi savyje „spygliukų“ ir labai nenori viešai apie save kalbėti. 

Skiriasi tuo, kad miesto paaugliai yra drąsesni ir tvirčiau reiš-

kia savo nuomonę, o kaimo mokiniai nori daugiau paišdykauti, 

turi lengvo chamizmo“. Agnė Kiškėnaitė, 10 klasė 

Ką reiškia turėti dvynį? 

 Mūsų mokyklos paaugliams docentė linki nebi-

joti naujovių, nepasiduoti blogai įtakai, teisingai pasi-

rinkti autoritetus ir svarbiausia - susikurti save pa-

tiems, nes asmenybe ne gimstama, o tampama. 

 

 

Argi neįdomu būtų ţinoti, koks jausmas turėti pana-

šų į save ţmogų, t.y. dvynį? Galbūt tai reiškia, kad du 

žmonės tą patį valgo, taip pat rengiasi, kalba, pramogau-

ja? Gal net vienodai sapnuoja? Norėdama suţinoti atsa-

kymus paklausinėjau dvynukus Silvijų ir Saimoną Malaka-

novus bei dvynes Liną ir Mariją Kalnaitytes. 

Silvijus ir Saimonas yra labai panašūs išvaizda, tad 

draugams ir giminaičiams juos atskirti nelengva, ypač per 

šventes. Draugai juos atskiria pagal judrumą: Saimonas 

judresnis, o Silvijus ramesnis. Dvynukai stengiasi rengtis 

panašiai, retai kada jų apranga skiriasi. Abiejų labai pa-

našūs paţymiai, bendras pomėgis – sportas. Labai mėgsta 

žaisti krepšinį, futbolą ar kvadratą ir aikštelėje elgiasi pana-

šiai. Nors visada pramogauja kartu, berniukai kartais būna 

atskirai. Abiejų vardai prasideda raide „S“ ne veltui: tėvai 

norėjo, kad dvynukų vardai būtų panašūs. Ir Silvijui, ir Saimo-

nui įdomu ir smagu, kad yra du beveik vienodi. Kartą jiems 

atsitiko įdomus dalykas – berniukai susapnavo vienodą sapną, 

kuriame abu susitiko. 

Dvynes Mariją ir Liną atskirti lengviau iš išvaizdos, nors 

ir jų apranga visada vienoda. Ţinoma, kartais būna, kai skirtin-

gai apsirengia, bet stengiasi atrodyti vienodai. Draugai ir gi-

minaičiai jas atskiria, tik mokytojai sumaišo vardus. Dvynės 

kartu daro viską: kartu pramogauja, kartu valgo, kartu vaikš-

čioja... Joms gera būti vienai su kita, nes turi apie ką pasikal-
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bėti, ţino, kad viena kitos neįţeis. Joms dţiugu, kad yra dvynės. Linai su Marija dar neteko susapnuoti vienodo sapno, bet įdo-

mių panašumų joms pasitaiko kalbant: kai viena pradeda, kita uţbaigia, arba vienu metu sako tą patį. 

Taigi, iš mūsų mokyklos dvynių ir dvynukų galima suprasti, kad būti dvyniu – smagu ir įdomu, nes galima pajuokauti prisi-

statant kitu ir taip kitus apgauti. Be to, šalia turi geriausią draugą nuo maţens. Netgi tokį draugą, kai įmanoma sapnuoti vie-

nodus sapnus. 
 

Žurnalistinis tyrimas: ,,Kaip gyvena tie, kurie paliko mūsų mokyklą?” 

Įdomu, kaip sekasi buvusiems mūsų draugams? Nusprendžiau kuo daugiau sužinoti apie dabartinę jų padėtį, gaila tik, kad su manimi įspūdžiais 

panoro pasidalyti tik 8 buvę mūsų mokyklos mokiniai. Visų jų klausiau tų pačių klausimų: Kas jų dabartinėje mokykloje kitaip? Kas geriau? 

Kas blogiau? 

Aurelija Daukantaitė, 9 klasė 

Viktorija Daugintytė - Pranciškonų gimnazija 
Esu labai laiminga, kad mano naujoji mokykla yra tai, ko man jau 

seniai reikėjo. Visu pirma, ji yra katalikiška ir dėl šito aš labai 

dţiaugiuosi, nes galiu augti tikėjime. Ţmonės visi labai draugiški, 

nuoširdūs. Po pirmo mėnesio šioje mokykloje jaučiausi lyg moky-

čiaus čia nuo mažų dienų. Labai džiaugiuosi šia bendruomene. Vis-

kas čia nuostabu! 

Roberta Cibulskytė - Pranciškonų gimnazija 

Kuo skiriasi? Dabartinėje mano mokykloje mokosi daugiau mokinių 

nei senojoje, taip pat skiriasi tuo, kad dabartinė mano mokykla 

gimnazija, o senoji - vidurinė. Kas geriau? Galbūt tai, kad susipa-

žinau su naujais žmonėmis, pakeičiau aplinką, ten yra daugiau 

galimybių atsiskleisti kaip asmenybei. Kas blogiau? Gimnazijoje 

yra sunkiau mokytis - ten didesni krūviai. 

Vykintė Kelpšaitė - Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė 
mokykla 

Dabar mano mokykloje yra kitokia aplinka, kiti klasės draugai, kiti 

mokytojai. Manau, kad klasė yra draugiškesnė, mokytojai daugiau 

reikalauja mokytis. O blogo čia tikrai nieko nėra. 

Romas Stonkus - Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla 

Niekas daug nesikeičia, tik išvaizda, na, o mokymo programa tokia 

pati. Geriau, kad atsirado mokymosi motyvacija, susiradau naujų 

draugų. Blogų dalykų kaip ir nėra. 

Karolis Venckus - Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė 
gimnazija 

Mokykla turi stalo tenisą, tad yra ką veikti per pertraukas, o 

blogiau yra tai, kad reikia anksčiau keltis. 

Karolina Daukantaitė - Kretingos Jurgio Pabrėžos universiteti-
nė gimnazija 

Dabartinėje mano mokykloje, galima sakyti, beveik viskas kitaip. 

Pirmiausia kitokie mokytojai. Labiau išmanantys savo darbą. Kar-

tenoje taip pat buvo gerų specialistų, bet daug maţiau nei dabar 

jų yra Kretingoje. Kitokia mokymosi kokybė, didesnis darbo našu-

mas. Daug daugiau galimybių save atskleisti ne tik uţklasinėje 

veikloje, bet ir per pamokas. Uţklasinės veiklos labai daug, tik 

reikia tiesiog suspėti visur eiti. Sportas, dailė, fotografija, šokiai 

- viskas, ko nori, tik norėk dalyvauti. Gerai yra tai, kad didesni 

krūviai ir į mokyklą ateini mokytis, o ne šiaip pratempti pamoką. 

Taip pat geriau tas, kad mokykloj yra daug daugiau mokinių, o ne 

tik šimtas, kurie vienas kitą paţįsta. Čia iškart nauji draugai. Ir šiaip 

daug įdomiau būti tarp įvairių ţmonių, su jais bendrauti ir panašiai. 

Niekur nebūna nieko idealiai. Kas blogiau - negalėčiau įvardinti, vargu 

ar yra kas blogiau, nebent gal tik kai kurių mokytojų pamokose tau 

dar iki šiol yra lipdoma naujoko etiketė, gal tiesiogiai tai ir nepasaky-

ta, bet nesunkiai ir pats gali suprasti. Konkrečiai kalbu apie anglų 

kalbos pamoką (nesakysiu, kokia mokytoja), bet ten mokymosi lygis, 

mano manymu, ţemesnis nei pas mokytoją J. Jurgilienę. Tad labai 

apmaudu mokytis tarp gana silpnų mokinių, nes įgyti gali tik labai 

nedaug naujų ţinių. 

Marius Šlyžius - Klaipėdos statybininkų mokykla 
Kitaip, kad reikia daugiau vaikščioti, nes yra daug korpusų. Geriau 

tai, kad mokausi tik to, ko man reikia. Ir ten lengviau. Blogiau, kad 

nėra šalia gerosios klasės ir kad visada grįţti pavargęs, nes kasdien 

8 pamokos vargina. 

Artūras Lakačiauskas - Klaipėdos laivų statybos ir remonto mo-
kykla 

Asmeniškai man lengviau ten mokytis. Kaip ir Kartenoj mokytojai 

geri. O daugiau nelabai kuo ir skiriasi. Tiek ten, tiek čia mokyto-

jai ,,tempia uţ ausų”, aiškina, kad reikia mokytis. Blogo tenai nema-

tau, na, nebent šiek tiek grieţčiau ţiūri į pamokas, lankomumą ir 

panašiai. 

 

KOMENTARAS: Ţmogus visada turi teisę turėti savo nuomonę ir 

ją reikšti. Netgi ir tada, kai ji ne visai objektyvi. Mūsų buvę mo-

kiniai vargu ar rado daug geresnes sąlygas mokytis, ţymiai pro-

fesionalesnius mokytojus nei turėjo iki šiol, kur kas aktyvesnę 

popamokinę veiklą... Vargu ar atsitiko stebuklas: Kartenoje nebu-

vo sąlygų ieškoti savęs, o išėjus atsivėrė plačiausios galimybės... 

Logika tokia: save surasti galima tik aktyviai ieškant, t.y. dir-

bant, dalyvaujant, kuriant, ir jokioj pasaulio vietoj niekas ne-

vyksta be tavo paties pastangų. Gaila, kad buvę mūsų mokiniai 

nemoka padėkoti, objektyviai įvertinti, nes, ko gero, nebuvo to-

kia nedraugiška ir nesvetinga senoji aplinka, jeigu į ją grįţtama, 

pavyzdţiui, per Kalėdų karnavalą... Nemokėdami pastebėti, kas 

buvo gerai senojoje mokykloje, nemokės padėkoti nei Prančiško-

nų, nei Pabrėţos gimnazijoms, kai jas baigs....Gaila. O gal jūs 

manote kitaip? Parašyk savo nuomonę!!! 
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„Tiltų“ redakcija   
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Spausdino: 

Kartenos vidurinės mokyklos 

„spaustuvė“ 

Redaktorė - Agnė Kiškėnaitė 

Fotografas - Vytautas Valužis 

Techninis redaktorius - Vytautas  

Petras Rudys  

Gera nuotaika ir optimizmas – mokytojos Monikos bruožas 

Trečiokų mokytoja Monika Rimkutė – naujas žmogus mūsų 

bendruomenėje. Ji maloniai sutiko papasakoti apie save.  

Kur gimėte ir kur augote? 

- Uţaugau Šilutės rajone, Ventės kaime, visai netoli paukščių 

žiedavimo stoties. 

Ar augusi tokioje aplinkoje domitės gamta? 

- Ţinoma, kad domiuosi. Mano tėtis – gamtos mokslų instituto 

profesorius – dėstytojas. Jis veda paskaitas studentams ir suaugu-

siesiems. Domisi gamta, tyrinėja ţuvis. Mama – pradinių klasių mo-

kytoja. 

Kuo domitės Jūs? 

- Labiausiai literatūra, kuri susijusi su vaikais, glaudţiu bendravi-

mu su tėvais. Noriu kuo daugiau perskaityti pedagoginės literatū-

ros, kad paţinčiau vaiko psichologiją, kad uţmegzčiau ryšius su 

tėvais, nes geri ugdymo rezultatai priklauso tik nuo mokytojo, tėvų 

ir mokinių bendradarbiavimo. Taigi manau, kad glaudus ryšys su 

tėvais bei mokiniais labai svarbus. Noriu kuo daugiau įtraukti tėvus 

į klasės veiklą. 

Kas Jus atvedė į Karteną? 

- Dabar jauni pedagogai daţnai nėra teisingai vertinami. Niekas 

jų taip greit neįsileidţia į mokyklas, nes darbo vietų mokyklose, kai 

mokinių maţėja, nėra taip daug. Dar kai kuriose mokyklose tiesiog 

nenorima įsileisti jaunų ţmonių. Dirbau trijose mokyklose. Pirmoje 

mokykloje pavadavau mokytoją. Antroje – Baubliuose - taip pat 

pavadavau mokytoją, vėliau gavau nuolatinį darbą, tačiau mokiau tik 

6 mokinius. Mokykla galėjo būti uţdaryta bet kuriuo metu. Turėjau 

ieškotis kito darbo. Gyvenu Kartenoje su draugu, tad atsiradus 

vietai Kartenos mokykloje buvo patogu persikelti čia. 

Kuo svajojote būti užaugusi? 

- Kai buvau maţa, svajojau tapti dizainere, o nuo 16 metų ţinojau, 

kad tapsiu pradinių klasių mokytoja. 

O nebuvo kilusių minčių tapti kuo nors kitu? 

-Taip, buvo. Kai baigiau vidurinę mokyklą, išsiunčiau prašymus į 

Klaipėdos universitetą ir Klaipėdos kolegiją. Bet tėvai neţinojo, kad 

prašymą siunčiau 

ir į universitetą. 

Susiklostė komiš-

ka situacija – kai 

gavau laišką, kad 

mane priėmė į 

kolegiją, tėvai 

visiems draugams 

apsiskelbė, kad 

jų dukra taps 

dantiste, labai 

dţiaugėsi. Tačiau 

gavusi ţinią iš 

universiteto, kad galiu jame studijuoti, nedvejodama atmečiau 

kolegiją ir įstojau į Klaipėdos universitetą mokytis Vaikystės peda-

gogikos ir ankstyvosios uţsienio kalbos. 

Turite brolių ar seserų? 

- Turiu sesę, kurį yra jaunesnė uţ mane. Ji studijuoja švedų 

kalbą, taps filologe. 

Ar su šeima Jūsų santykiai glaudūs? 

- Labai glaudūs. Turiu vieną močiutę iš tėčio pusės, daţnai su ja 

bendraujame. Per dieną bent vieną kartą paskambinu tėvams. 

Jei ne paslaptis, kelintus metus „einate“? 

- Einu 23 metus. 

Ar mylite vaikus? 

- O kaip jums atrodo?  

Mums baigus šnekėtis, į kabinetą užsuko ketvirtokų mokytoja 

Rima Bitautienė. Paklausiau jos nuomonės apie mokytoją Moniką. 

Ji nedvejodama atsakė: 

-Nuostabi kolegė. Ji į mano gyvenimą įnešė daug optimizmo bei 

jaunatvišką nuotaiką. 

 

 

Karolina Šeiniutė, 8 klasė 

Klausimėlis 

Tai labai kasdieniški žodžiai... Ką jie reiškia? Prašytume paaiškinti, kas yra 

,,termos”, kas ,, bonbonjerė“???? 

Mokytoja Daiva Norvaišienė 

1. Neţinau 

2. Turbūt čia itališkas ţodis, galbūt sal-
dainiai, koks nors gėrimas?  

Kristina Liaudinskytė 8kl.        

1. Termosas 

2. „Bombioškė“ (nelabai pavyktų)      

Valdas Kniukšta 10kl. 

1. Termosas (labai didelis) 

2. Galbūt atsisveikinimas- ,,viso gero?                     
Kaip Prancūzijoj -,,Bon voyage „        

Dainora Jedenkutė 8kl.                        

1. Gal verbos ?                                 

2. „Bombioškė“         

Tadas Šimas 10kl. 

1. Termos kaip terbos (šmaikštu). O jei 
rimčiau, tai gal šiluma  

2. Saldainiai (arti tiesos) 

Vitalija Kniukštaitė 8kl. 

1. Fermos (oj, ne..) 

2. Čia ispaniškai kaţkas (deja, prancūziš-
kai) 

 

Mokytoja Irena Pipirienė  

1. Šiluma 

2. Saldainių dėţutė  (pagaliau!) 

Mokytoja Jadvyga Anužytė 

1. Kaţkoks vaistas mokinių gebėji-
mams skatinti ir pasitikėjimui ugdyti. 
Vartojamas 3 kartus per dieną  

2. Mokytoja robotė, kuri bus po 50 
metų (fantazijos mūsų mokytojai tik-
rai nestinga!!!) 

 

 

 

Manau, kad „tarptautinių ţodţių ţody-
nas“ praverstų ne vienam! Taigi, Bon-
bonjerė - daili saldainių dėţutė, o 
Termos - romėnų viešoji pirtis arba 
šilto, karšto vandens versmės. Kad 
nesušaltumėte, gerdami arbatą suval-
gykite saldainių iš bonbonjerės ir nu-
vaţiuokite į Romą pasišildyti termose. 

,,Tiltų” redakcija 


