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       ....Pagaliau medžiai užsiaugino naujus lapus, obelys, vyšnios apsipylė baltais žiedais, gėlės pra-

žydo gražiausiomis spalvomis ir horizonte jau visų taip laukiama vasarėlė! 

    Pavasrinė  permaina palietė ir ,,Tiltus“ – atsinaujino komanda! Ir visa  ji iš ...penktokų! Netikė-

ta ir turėtų būti įdomu. Kviečiu pakeliauti tais kūrybiniais maršrutais, kuriuos šįkart siūlo penk-

tokai.  Geros kelionės! 

                                                                                                                       Redaktorė Vaiva Mitkutė  

           Pavasaris 
Pražydo sodai, sužaliavo miškai 

Ir pakibęs ant paukščių sparnų 

Tu, Pavasari, su jais parskridai, 

Atsigabendamas paletę spalvų nuostabių. 

 

Tau sugrįžus pasaulis atgimsta, 

Pasipuošia spalvota skraiste - 

Pievos ir laukai didele gėlių puokšte pa-

virsta 

Ir saulė skaisčiai sužimba akyse. 

 

 Tik pavasarį nuskinsi mėlyną žibuoklę, 

Nors ir žydės ji neilgai... 

Ak, Pavasari, tu nuostabus klajoklis... 

Kaip gera, kad sugrįžai! 

 

                  Alvyda Jedenkutė, 5 klasė 

 

 



2 

2 2014 gegužė Nr. 36 

 Kaip jaučiasi dvyliktokė?  

Agota Domarkaitė – dvyliktokė, protinga, graži, kūry-

binga, savo sugebėjimais stebinanti ne vieną. Ji daly-

vauja įvairiose olimpiadose, konkursuose. Taigi man 

kilo daug klausimų, kaip ji viską suspėja, ar nepa-

vargsta, ar jai tai patinka... Ir štai - pasidomėjau! 

Ar sunku būti dvyliktoke? 

Tiesa, jautiesi labiau įpareigotas, jog egzaminai jau ant 

nosies, taigi teks parodyti, ką išmokom per dvylika metų, 

praleistų mokyklos suole. Tačiau ypatingų pasikeitimų, 

kad dvyliktoj klasėj mokytis sudėtingiau,  nematau.  

Jeigu stengiesi  žemesnėse klasėse, dvyliktoku būti tikrai 

nėra sudėtinga. 

Kaip sekėsi pradinėse klasėse? Ar taip pat puikiai, 

kaip ir dabar? 

Stengiausi gerai mokytis ir pradinėse klasėse, tik didžiau-

sia bėda, su kuria teko susidurti – skaitymas. Pamenu, jog 

labai daug tekdavo ruoštis, kad gražiai ir raiškiai skaity-

čiau, bet galiausiai nebeliko jokių problemų. 

Dalyvauji įvairiuose konkursuose, olimpiadose. Ar tau 

patinka juose dalyvauti? 

Taip, tenka retsykiais sudalyvauti ir man tai labai patinka. 

Įdomu yra varžytis su kitais mokiniais, ne tik su tais, ku-

riais tenka mokytis vienoje klasėje ar mokykloje. O rezul-

tatai parodo, ko esi iš tiesų vertas, ar gerai išmanai tą da-

lyką, ar reikėtų dar pasistengti. 

O ar nevargina ruošimasis konkursams? 

Kai darai tai, ką nori – nevargina. Nors olimpiadoms ar konkursams ypatingai ir nesiruošiu, manau, jog per pas-

kutinę naktį visko neišmoksi, tiesiog konkursuose parodai daugelio metų sukauptas žinias, loginį mąstymą bei 

vaizduotę. Geriau prieš konkursus nueiti anksčiau miegoti, gerai pailsėti, mano manymu, tai labai padeda! 

Kokiais savo pasiekimais, laimėjimais labiausiai džiaugiesi? 

Teko užimti prizinių vietų rajoninėse olimpiadose, tačiau labiausiai įsiminęs, man reikšmingiausias laimėjimas 

su bendraklasiais buvo šeštoje klasėje, kai respublikiniame skaitovų konkurse  antrąją  vietą. Vaidinome kompo-

ziciją – „Kas žemėj žalioj teisybė?“ 

Ar, būdama dvyliktokė, turi daug laisvalaikio? 

Didžiąją laiko dalį skiriu mokslams, tad laisvalaikiui laiko lieka nedaug. Savaitgaliais pasistengiu mažiau moky-

tis ir skirti daugiau laiko laisvalaikiui. 

Ką labiausiai mėgsti veikti laisvalaikiu? 

Jokių knygų! Dažniausiai laiką leidžiu su draugais. Nueiname į kokį renginį ar kiną, išties labai mėgstu filmus! 

Dar esant galimybei  daug daug miegu... J O tada, pailsėjusi ir kupina įspūdžių,  pradedu naują mokslo savaitę. 

Kuo labiausiai domiesi? 

    Neturiu būtent vienos srities, kuria labai domėčiausi. Manau, kad intelektualus, išsilavinęs žmogus turi visas 

sritis bent kiek išmanyti, domėtis jomis ir bet kuriuo metu reikiama tema padiskutuoti.  Nors, tiesa , mažiausiai 

domiuosi  politika, pripažinsiu,  menkai išmanau šią sritį. 

Gal jau žinai, kokią profesiją studijuosi? 

Politikos tikrai nestudijuosiu. O iš tiesų labai seniai svajoju apie medicinos studijas ir stengiuosi, kad norai išsi-

pildytų. Tačiau bet kokiu atveju, net neįstojus į mediciną, bandysiu gyvenimą sieti su gamtos mokslais. 

Sėkmės Tau, Agota, ir laikant egzaminus, ir džiuginant kitus savo pasiekimais! 

                                                                                                            Justina Šiaulytė, 5 klasė 
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Penktokų talentai 

 Įsimylėjusi savo darbą... 

   Mokykloje tenka praleisti didesniąją dienos dalį, todėl be valgyklos neišsiverstume. Juk neužtenka rūpintis vien 

tik protu, reikia pamaitinti ir kūną. Be to, į mūsų mokyklos valgyklą smagu nukeliauti ne vien labai išalkus, ten 

smagu visada, nes joje karaliauja labai puikios darbuotojos, o viena iš jų – vedėja Genutė Rudelienė. Ji ne tik 

puiki valgyklos vedėja, bet ir labai draugiška bei maloni moteris. Pasikalbėti, pabendrauti su ja – vienas malo-

numas. 

    Pasirodo, mūsų valgyklos vedėja jau vaikystėje jautė potraukį gaminti maistą. Dar tebesimokydama Kartenos 

vidurinėje mokykloje visai savo šeimai kepė, virė, o didžiausią malonumą jautė gamindama tėveliui, nes jį labai 

mylėjo. Pomėgis gaminti maistą išliko ir paaugus, todėl Genutė pasirinko virėjos specialybę, baigė mokslus, o 

kadangi labai myli vaikus, tad su džiaugsmu pradėjo dirbti mokyklos valgykloje. 

  Nelengvas šis darbas – jis prasideda ryte prieš šešias, nes valgyklos moterys visą maistą ruošia pačios, kad jis 

būtų kuo svveikesnis ir vertingesnis. Valgyklos vedėjai labai rūpi, ką valgo mokiniai. Ji visais įmanomais būdais 

stengiasi, kad būtų valgoma kuo daugiau daržovių. Labai gaila, kad mitybos įpročiai, atsinešti iš šeimos, toli 

gražu ne visada yra taisyklingi. Mokinia nenori sriubos, vengia daržovių, o prašo, kad būtų kuo daugiau blynų. 

Tai nėra labai geras maistas, nes pastovėję, aliejaus prisitraukę blynai nėra pats geriausias maistas ypač auganti-

ems vaikams. 

   Su valgyklos vedėja teko pakalbėti ne tik apie tai, kas užtikrina fizinę žmogaus sveikatą. Kalbėjomės ir apie 

mokinių elgesį. Vedėja kelis kartus pabrėžė, jog mūsų mokyklos vaikai yra gana mandagūs, moka ir pasisvei-

kinti, ir padėkoti. Valgykos moterys jaučiasi pamalonintos ypač tada, kai dėkojama už skanius pietus. Taip pat ji 

pastebėjo, jog pradinukai visada nusiplauna rankas prieš valgymą, gaila, kad vyresnieji taip elgiasi rečiau. 

 Mums buvo įdomu sužinoti, kokius patiekalus labiausiai mėgsta gaminti mūsų pašnekovė. Pasirodo, kad viskas 

jai įmanoma: pradedant tortu – baigiant keptu kalakutu. Savo namuose šventinį stalą ji ruošia visada tik pati. 

  Taigi, valgykla mokykloje labai svarbi vieta, nes sveikame, gerai pamaitintame kūne bus ir sveika siela. Sku-

bėkim į valgyklą!!! 

                                                                  Augustė Mikutaitė ir Vaiva Mitkutė,  5 klasė 

P.S. Gaila, labai gaila, kad valgyklos vedėja susirgo. Linkime jai kuo greičiau pasveikti ir sugrįžti į mokyklą. 

 

   Mūsų mokykloje pilna gabių ir talentingų žmonių. Neatsilieka ir penktokai, savo talentais  stebinantys 

beveik per kiekvieną šventę ar renginį. 

  Penktokai yra visapusiški, tad ir talentai jų skirtingi. Vieni puikiai dainuoja, groja, o kiti sugeba rašyti, 

kurti pasakojimus ir netgi  eiles. Viena iš talentingiausių  penktokių yra Vaiva. Ji, įstojusi į Kretingos me-

no mokyklą, nusprendė savo gyvenimą susieti su muzika. Vaiva nuostabiai groja pianinu ir ne kartą yra 

vykusi į kitas šalis ir garsinusi mūsų kraštą. Taip pat ji ne kartą ir ne du yra mus stebinusi savo dainomis. 

Beje, dainuoti mėgsta ir moka ir daugiau šios klasės mokinių. Tai Viktorija, Auksė. O Viktorija ir Edga-

ras netgi repuoti sugeba. Judriais šokių judesiais stebina Rolandas, Gvidas ir Dominykas. O Dominykas 

taip mėgsta fotograjuotis, kad užaugęs modeliu galėtų būti. 

   O kaip  aš, Alvyda? Ar turiu talentą? Pabūsiu truputėlį nekukli ir pasigirsiu, jog   ne kartą yra man sakę, 

kad mano eilėraščiai  labai gražūs ir nuotaikingi. Gal būsiu poetė??? Kūrybiniais gabumais taip  pat išsi-

skiria ir Justina. Jos rašiniai tiesiog užburia. 

    Na, visų aš čia ir neišvardinsiu, tik galiu pasakyti, kad kai kurių penktokų  talentas yra tiesiog geras hu-

moro jausmas, gebėjimas pralinksminti kitus.  Bet reikia pripažinti, jog talentingų vaikų mūsų klasėje yra 

ir iš kitos prasmės. Tai yra, kad kai kurie berniukai yra tikri ,,muštukai“. Muštynės ne pats geriausias da-

lykas, bet kai kurie jas labai mėgsta. Bet ką padarysi - visokių žmonių gi pasaukyje būna. Ir gerų, gražių, 

ir nelabai..... 

  Aš manau, kad kiekvienas turi savo talentą, tik reikia jį atrasti. Taigi, linkiu  visiems ugdyti savo gebėji-

mus, kad gyvenime turėtumėt ką veikti. 

                                                                               

 

 

         Alvyda Jedenkutė, Viktorija Raminaitė, 5 klasė 
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     Naktis, trečia valanda. Įnir-

šęs vyras daužo į muzikos 

mokytojos Daivos Norvaišie-

nės namų sieną ir šaukia: 

- Jei nenustosi barškinti  to 

savo pianino, aš išeisiu iš 

proto. 

- Bijau, kad jau išėjote, nes aš  

dvi valandas nebegroju, – at-

sako muzikos mokytoja. 

                                                              

******** 

   Gamtos ir žmogaus pamo-

kos mokytoja Jadvyga Anu-

žytė klausia didžiausio penk-

tos klasės tinginio: 

- O kokiu tu gyvūnu norėtum 

būti? 

- Žalčiu... 

- Kodėl? 

- Nes galėčiau vaikščioti 

gulėdamas... 

                                                               

 

 

Rinko ir perkūrė Auksė 

Vaitkutė, 5 klasė 

Dvyliktokų pavasaris....   Anekdotai 

DĖKOJAME 
      Gerbiamam verslininkui Laurynui Mitkui, materialiai parėmusiam 

mokyklos laikraštį. 

Linkime, kad sėkmingai klostytųsi jo verslas, kad jį lydėtų laimė asmeni-

niame gyvenime.                                                                 ,,Tiltų“ redakcija 

Jūs išskrisite iš mūsų mokyklos lyg paukščiai. Palikdami savo pirmąją mokyto-

ją, pirmąjį suolą, pirmąjį klasės draugą, pirmąją klasėje iškrėstą išdaigą... 

Greitai baigsis mokslo metai - liko tiek nedaug pabūti vaikystės, taigi - pačioje 

geriausioje mokykloje. Ir turbūt būtų įdomu sužinoti, ko Jums linki mokyklos 

draugai ir mokytojai. 

     Pirmosios mokytojos teise pasinaudojo Rima Bitautienė. Štai jos linkėjimai: 

Mieli dvyliktokai, 

Per rasotą pievą ir keliais išmintais 

Tūkstančiai pėdelių bėga švyturin. 

Ten, kur saulės takas, su dainom supintas, 

Ten, kur pirmos raidės ir jausmai pirmi... 

                                                                                                  ( Marija Puodžienė) 

 Aš prisimenu  didžiausią pirmokėlių būrį. Atrodo lyg vakar jūsų maži piršte-

liai vedžiojo pirmąsias raides, jungėte nepaklusnius skiemenis. Buvote labai šaunūs, 

aktyvūs, sumanūs, kūrybingi. Kiek nukeliauta, pamatyta, patirta per ketverius me-

tus. Gaila tik, kad aplinkybės praretino jūsų klasę: vieni likote čia, kiti, pajutę išdy-

gusius sparnus, išskrido likimo paukštės vytis. 

     Jau liko nebedaug.... Žinokite, pasieksite Jūs tą viršūnę. Tačiau anapus kalno 

išvysite vieškelį, kuriuo turėsite eiti toliau. Ir vėl teks nerimauti...Jūs žengsite ir 

klupsite, svarstysite, žvalgysitės, bet eiti turėsite...  Dar daug ką reikia  baigti iš-

mokti, naujai patirti, pajausti, sukurti, surasti, suprasti - ir žmogų, ir meilę, ir saulę, 

ir gėlę... Pasitikėkite savo jėgomis, savo tėvais ir mokytojais, savo talentais, savo 

širdimi.   Sėkmės tame kelyje, mano šaunūs mokiniai! 

 

                Mokyklos bendruomenės linkėjimai 

 

Erika  10 kl.: Dvyliktokams noriu palinkėti visokeriopos sėkmės ir daug stipry-

bės. 

Vitalija  8 kl.: Daug linksmybių ir švenčių. 

Giedrė 1 kl.: Dvyliktokams norėčiau palinkėti gerai pabaigti šiuos mokslo me-

tus. 

Sesutės Lina ir Marija 8 kl.: Puikiai išlaikyti egzaminus ir įstoti į tą profesiją, 

apie kurią svajoja. 

Mokytoja Jadvyga: Mokyklos abiturientams noriu palinkėti surasti savo gyve-

nimo kelią, kad juo eiti nebūtų sunku, visada šalia būtų ištikimų draugų, kurie 

neleistų  tame kelyje paklysti. Taip pat įgyti specialybę, teikiančią  malonumą jų 

gyvenimui. Sukurti šeimą, kuria galėtų didžiuotis. 

PU grupės auklėtoja Jolanta: Sėkmės tolimesniam gyvenimui. 

Mokyklos logopedė Aušra: Visų pirma jiems norėčiau palinkėti puikiai išlaiky-

ti egzaminus, antra, tęsti mokslus ir trečia – įsitvirtinti gyvenime. 

Mokytojas Artūras: Linkiu jiems, kuo ankščiau pradėti mąstyti kaip suaugu-

siems, bet visada išlikti jaunatviškiems. 

Mokytoja Jūratė: Pirmiausia noriu palinkėti kuo didžiausios sėkmės ir padaryti 

išvadas iš visų 12 metų, praleistų mokykloje. 

 Mes, Justina ir Vanesa,  dvyliktokams taip pat linkime puikių egzaminų 

rezultatų, įstoti į savo norimas studijas, įgyti gerą išsilavinimą ir po truputį 

kurti savo gyvenimą. 

Visada išlikite linksmi, pasitempę ir pasitikintys savimi. Neišvažiuokite  il-

gam į užsienį, o gyvenkite   savo tėvynėje  ir  garsinkite  savo miestelį. 

                                                                      

                                                                       

Justina Šiaulytė ir Vanesa Bernotaitė, 5 klasė 

 

Vaiva Mitkutė 

Justina Šiaulytė 

 

 

 

 

  


