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Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

M okyklos laikraštis „Tiltai“ vėl sveikinasi su Jumis, brangūs Skaitytojai. Nei gamtoje, nei žmogaus 

gyvenime amžino stabilumo nėra. O mokykloje ypač viskas greitai keičiasi, nes vienos mokinių laidos išeina, 

pasirodo kitos.... Kodėl apie tai prakalbau? Akivaizdu, kad vėl pasikeitė „Tiltų“ redakcija, ir jai dabar 

vadovausiu aš. Kol kas. Neilgai. Tad prašau žodžio – noriu prisistatyti, noriu save apibūdinti, tai savotiškas 

mano CV. Kokia aš – pabandykite suprasti, atsakę į užduotis. Pasistengsiu, kad mano vadovaujamame 

laikraštyje užduočių būtų kuo daugiau. Mėgstu galvosūkius. 

1. Esu trisdešimt penkiais centimetrais žemesnė už J. Valančiūną, esu gana ... :) 

2. Pasižymiu savybe, priešinga išdidumui ir palaikančia taiką. 

3. Labai bijau gyvių, kurių kūnai sudaryti iš narelių. 

4. Mėgstamiausias metų laikas, kurio vienas mėnuo kas 4 metus turi 28 dienas. 

5. Mėgstamiausia sporto šaka, kurios tikslas – permušti kamuolį per tinklą į priešininko teritoriją. 

6. Mokyklos bibliotekoje perskaičiau tiek knygų, kiek bus ((465 – 345) / 3) * 2 . 

7. Norėčiau nukeliauti į „tekančios saulės“ šalį. Redaktorė Aurelija 
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Nauji mokslo metai Nauji mokslo metai ––  nauji veidai mokykloje...nauji veidai mokykloje...  

Atėjus naujų iššūkių ir naujų idėjų turintiems mokslo 

metams, mūsų mokytojų gretas papildė dvi naujos 

pedagogės: istorijos mokytoja Asta Pocienė bei 

biologijos mokytoja Aušra Gedgaudienė. Nuoširdžiai 

džiaugiamės, kad šios mokytojos įsiliejo į mūsų 

mokyklos gyvenimą ir plečia mokinių žinias bei akiratį. 

Mums išties smagu matyti du naujus veidus, bet 

įdomu, kaip šioje mokykloje jaučiasi naujosios 

mokytojos. Tikrai nesuku atspėti – mokytojos čia 

puikiai jaučiasi, kadangi ši erdvė joms nesvetima, 

džiaugiasi šilta atmosfera, drausmingais mokiniais bei 

draugiškais kolegomis, šiltais santykiais tarp mokytojų 

ir mokinių. Labai džiugu tai girdėti! O dabar artimiau su 

jomis susipažinkime. 

Kiek laiko jau dirbate mokytojomis ir kur? 

A. Pocienė: Aš mokytoja dirbu 12 metų. Dabar 

dirbu Kūlupėnuose ir čia, Kartenoje. 

A. Gedgaudienė: Mokytoja dirbu jau 29-erius 

metus. Ilgą laiką dirbau Kalniškiuose ir trejus metus 

dirbu Simono Daukanto mokykloje. 

Tikrai, mokytojoms patirties nestinga. O ar po to, 
kai dirbote/mokėtės Kartenos mokykloje, kas nors 
labai pasikeitė? Ką nauja pastebite? 

A. Pocienė: Kai mokiausi šioje mokykloje, ji buvo 

labai sena, kone sugriuvusi, o apie technologijas nė 

minties nebuvo. Dabar, po restauracijos, pasikeitė 

mokyklos išvaizda ir yra daug erdvės, taigi vaikams 

nebereikia grūstis ir jie turi daug laisvės. Žinoma, yra 

šiuolaikinės technologijos. 

A. Gedgaudienė: Viskas labai pasikeitė, atsinaujino. 

Seniau aktų salė buvo antrame aukšte, o dabar ji yra 

pirmame. Mokykla dabar yra daug jaukesnė ir gražesnė. 
Ar vaikystėje svajojote tapti mokytoja?Ar buvo 

kitokių svajonių? 

A. Pocienė: Turėjau daug įvairių svajonių, tačiau 

būti mokytoja negalvojau. 

A. Gedgaudienė: Negalvojau tapti mokytoja. 

Nesakiau, kad nebūsiu, bet ir nesakiau, kad būsiu. Man 
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patiko chemija, tad norėjau būti farmacininke. Galbūt 

šiek tiek įtakos turėjo mama, nes ji taip pat buvo 

mokytoja. Įdomu tai, jog pirmiausia pradėjau dirbti, o 

tik paskui studijuoti. 

Tikrai įdomu. O ar jums patinka mokytojos 
profesija? 

A. Pocienė: Taip. Nors kartais vaikai ir neklauso, 

man patinka su jais bendrauti. 

A. Gedgaudienė: Kaip matai, patinka... 

Vadinasi, mokinius mokote su meile:) Jūs dar 
dirbate Kūlupėnų/Simono Daukanto pagr. mokykloje. 
Palyginkite aną mokyklą su Kartenos mokykla: ar 
mokiniai panašiai mokosi ir elgiasi, ar matote 
skirtumų? 

A. Pocienė: Mokyklos labai panašios ir dydžiu, ir 

mokinių elgesiu, beveik nėra skirtumų. 

A. Gedgaudienė: Mokiniai abiejose mokyklose 

mokosi panašiai, o elgiasi, palyginti, Kartenos mokiniai 

kultūringiau, nors ir ten, ir ten visokių yra. Kartenos 

dešimtos klasės mokiniai elgiasi ramiau, kultūringiau nei 

S. Daukanto, o mažesnieji mokiniai tokie pat. 

Nenuostabu, kad čia dešimtokai ramesni – klasė 
nedidelė:) Manau, jog dabar mokiniai jus geriau 
pažinos ir dar tikrai turės progų artimiau susipažinti. 
Ir pabaigoje ko palinkėtumėte Kartenos mokyklos 
mokiniams? 

A. Pocienė: Linkiu mokiniams turėti tikslų, siekti jų 

ir dėti visas pastangas juos įgyvendinant. Džiaukitės 

savo vaikyste, jaunyste... 

A. Gedgaudienė: Linkiu mokėti turėti svajonių, ko 

nors siekti, būti draugiškiems. 

Labai jums dėkojame už gražius palinkėjimus ir už 
tai, kad sutikote save pristatyti mokyklos 
bendruomenei! 

Aurelija Daukantaitė, 10klasė 

Jeigu būčiau mokyklos direktorius...  

Jeigu mano rankose būtų visa mokykla, kokių 

taisyklių, įsakymų, įdomybių įvesčiau? Kuo mano mokykla 

skirtųsi nuo tradicinės? Mums pasidarė įdomu sužinoti, 

kokie direktoriai būtų mūsų mokyklos nariai, tad 

apklausėme koridoriuose sutiktus mokinius bei 

mokytojus. 

Nedas Žagaras 1 kl. Negalėtų vaikai rėkauti, 

nebėgiotų po klasę, į mokyklą ateitų lygiai aštuntą 

valandą ryto. (Taigi viskas būtų kaip tradicinėje 
mokykloje) 

Kamilė Pikytė 1 kl. Visur būtų tvarka, vaikai 

nedarytų nieko blogo: nekaišiotų kojų, nesimuštų. Per 

pertraukas visada būtų ką veikti: žaisti, knygas 

skaityti... 

Deimantas Metrikis 1 kl. Viskas būtų griežtai: 

mokytis per pamokas, tik per pertraukas žaisti, nieko 

nelaužyti, klausyti visų mokytojų, direktoriaus. 

(Manome, tavęs tikrai visi klausytų) 
Janina Vaičekauskienė Padaryčiau mokytojams ir 

mokiniams relaksacijos ir žaidimų, muzikos ir spalvų 

terapijos kambarius, kad mokiniai būtų užimti 

pertraukų metu. 

Dominykas Daukantas 6 kl. Kūno kultūra būtų 

pasunkinta, o anglų, lietuvių kalbos ir matematika būtų 

žymiai palengvinta. Kuo aukštesnės klasės, tuo sunkiau 

būtų mokytis. (Daugelis tau pritartų) 
Erika Serepinaitė 8 kl. Mano mokykloje būtų 12 

klasių, visi aukštai skirtingų spalvų, įrengčiau šildomą 

baseiną ir televizorių antrame aukšte, mažesniems 

vaikams lauke aptverčiau aikštelę. Pradinukams ir 

mokiniams nuo 5 klasės atskiros rūbinės. Kėdės ir laiptų 

turėklai būtų minkšti, kad vaikai nesusižeistų. Vietoj 

knygų ir sąsiuvinių - planšetės. (Neblogai...) 
Gabrielė Balsevičiūtė 8 kl. Vaikams būtų daug 

pramogų, jie turėtų savo atskirą kambariuką. Būtų 

logikos lavinimo kambarys, gėrimų ir užkandžių aparatas, 

valgykloje maistas tik iš natūralių produktų ir ne iš 

parduotuvės, pigus. Kabinetuose minkštos kėdės, naujos 

technologijos, elektroniniai vadovėliai. 

Alvyra Bončkienė Išleisčiau įsakymą, kad mokiniai 

per savaitę perskaitytų bent vieną rimtą knygą. (Labai 
geras įsakymas) 

Mykolas Liakstutis 8 kl. Aš padaryčiau taip, kad 

namų darbus reikėtų daryti tik mokykloje. Mažiausias 

pažymys būtų tik penketas. Į mokyklą eitume tik 

šeštadienį ir sekmadienį, pamokas pradėtume 10 valandą, 

o baigtume 12 valandą. (šmaikštu :)) 
Erika Norvilaitė 8 kl. Per pamokas turėtų būti 

vienas žaidimas ar daugiau, už kurį būtų duodami prizai, 

pvz., saldainiai, šokoladai... Į mokyklą ateiti 10 valandą 

ryto, vertinimo sistema nuo 5 iki 10. Nebūtų medinių 

kėdžių ir stalų, o vietoj jų minkštos kėdės su atlenkiamu 

staliuku. 

Karolina Šeiniūtė 9 kl. Pertraukos būtų trigubai 

ilgesnės, pamokos dar keturgubai ilgesnės... Šiek tiek 

laisvesnis režimas, tačiau vėluoti griežtai niekam 

neleisčiau. Tiems, kas vėluoja, - pastabos, dvejetai. Į 

mokyklą ateiti 9 valandą, kad galėtų mokiniai išsimiegoti. 

Jadvyga Anužytė Netoli mokyklos pastatyčiau 

saldainių fabriką, kuriame tam tikri aparatai gamintų 

saldainius, ir ne šiaip bet kokius, o pagal norą: paspaudžiu 

vieną mygtuką – turiu „Meška šiaurėje“, paspaudžiu kitą 

mygtuką – turiu saldainį „Sostinė“ ir t.t. Na, man 

asmeniškai saldainiai turi daug reikšmės gyvenime, ir aš 

manau, kad vaikai būtų labiau patenkinti ir linksmesni, jei 

gautų daug daug nemokamų saldainių. Taip pat mokykloje 

nebūtų pamokų: vaikai susirinktų į klases ne pagal amžių, 

o pagal pomėgį. Sakykim, vieni vaikai mėgsta dainuoti, tai 
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jie susirenka ir dainuoja visą dieną įvairias dainas, kiti 

gal mėgsta filmukus žiūrėti, kompiuteriu žaisti... Taigi, 

turi ateiti į mokyklą ne rimtam darbui, kaip dabar turi 

mokytis to, ko gal nenori, bet jie galėtų rinktis. Žinoma, 

tokią mokyklą baigę mokiniai būtų „dundukai“, aš tai 

suprantu, bet kokie jie būtų laimingi tais mokykliniais 

metais. Mokiniai galėtų patys apsispręsti, ar eiti į tokią 

„dundukų“ mokyklą, ar į rimtą. Ir dar, jeigu būčiau 

direktorė, sudaryčiau galimybes visiems mokiniams ir 

mokytojams pakeliauti, kur tik užsinori: į Afriką, 

Australiją, Ameriką... Iš kažkur gaučiau labai daug 

pinigų kelionėms ir visiems mokinių norams patenkinti. 

Štai tokia būčiau direktorė!!! (Manytume, kad visi 
mokiniai tikrai norėtų tokios geros, norus tenkinančios 
direktorės!) 

Taigi, pamatėme, jog direktorių atsirastų įvairių – ir 

labai labai griežtų, ir nepraradusių realizmo pojūčio, ir 

„laisvo oro“ direktorių. Tegyvuoja įvairovė! 

Indrė Anužytė, 8 klasė 
Aurelija Daukantaitė, 10klasė 

Mažiausi ir smalsiausiMažiausi ir smalsiausi  

Pirmokai – tai svarbiausia mokyklos dalis. Be pirmoko 

nebūtų nei trečioko, nei devintoko ar dvyliktoko. Tai 

pradžių pradžia, kurią visi išgyvenome būdami smalsūs, 

tačiau nedrąsūs vaikai. Pagalvojom, jog reikia patikrinti, 

ar niekas nepasikeitė, todėl uždavėme pirmokams 

keletą klausimėlių. Žinoma, sulaukėme tik trumpučių, 

vaikiškų atsakymų: 

1. Ar jums patinka eiti į pirmą klasę? Kodėl? 

Nedas: Taip, patinka. 

Augustas: Taip, nes noriu išmokti skaityti. 

Beatričė: Visai patinka:) 

Gabrielė: Patinka, nes visko galiu išmokti. 

2. O kaip jūsų mokytoja – patinka ar ne? 

Kamilė: Patinka, nes ji mano giminaitė. 

Eva: Patinka, nes ji išmoko labai daug dalykų. 

Arnas: Taip, patinka. 

3. Kaip sekasi būti pirmoku? 

Benas: Sekasi gana gerai. 

Mantas: Gerai. 

4. Labiau patiko mokytis nulinėje ar pirmoje klasėje? 

Kamilė: Man labiau nulinėje, nes buvo daugiau ką 

veikti. 

5. Ar laukei šios Rugsėjo 1-osios? Kodėl? 

Beatričė: Taip, labai laukiau. 

Nedas: Laukiau, nes pagaliau esu pirmokas. 

Iš šių atsakymų aiškėja, jog pirmokai nemėgsta būti 

užversti klausimų lavinos, todėl atsakinėja trumpai, 

lakoniškai, be to, dar nepriprato vaikščioti koridoriais 

tarp vyresnių vaikų, būti dėmesio centre – juk jie 

mokyklos mažieji. Jei pirmokai nelabai kalbūs, gal 

kalbesnė bus jų mokytoja Rima Bitautienė. 

Kaip jums naujieji mokiniai? Ar lengva su jais 
sutarti? 

Pirmokai smalsūs, judrūs, linksmi ir labai mėgsta 

glėbesčiuotis. Akys spindi... Mane sekioja visur – kur einu, 

eina kartu. Mažutėliams dar sunku rašiklį rankoje laikyti. 

Tačiau viskam savas laikas. Linkiu vaikučiams neprarasti 

vilties, noro eiti į mokyklą. Kartais su jais būna taip 

smagu, kad jaučiuosi nusipelniusi net saldainio. 

Mes norime palinkėti pirmokams ir jų mokytojai kuo 

didžiausios sėkmės šias mokslo metais! 

Gabrielė Žiobakaitė ir Ema Miliūtė, 7 klasė 

Nuostabioji ekskursijaNuostabioji ekskursija  

Apie rudens ekskursiją į Kauną ir Jonavą svajojom 

visą savaitę. Pagaliau atėjo ta diena. 

Labai džiaugėmės, kad mūsų laukia Kauno „Velnių 

muziejus“. Muziejaus darbuotoja sugalvojo įdomią 

programą: atsakinėjome į klausimus ir vykdėme 

įvairiausias užduotis. Bet vis dėlto labiausiai laukėme tų 

akimirkų, kada pagaliau atsidursime nuotykių parke, 

kurio pavadinimas- „Lokės pėda“. Ir ne veltui laukėme, 

nes buvo labai smagu karstytis po medžius. 

Įveikę baimes ėjome įvairiomis trasomis: žalia, 

mėlyna, net raudona. Teko šliaužti medžių viršūnėje 

pritvirtintu tuneliu. Buvo tikrai baisu, pagalvojus, kas 

atsitiktų, jei jis imtų ir nukristų. Tačiau vijom šias mintis 

šalin, nes lynai, laikantys trasą, tikrai stiprūs ir nutrūkti 

negalėjo. 

Ne viską spėjo išbandyti, nes pritrūko laiko. Tikimės, 

kad dar teks kada nors papramogauti „Lokės pėdoje“, nes 

taip smagu karstytis po medžius. 

Labai smagiai praleidome dieną ir tikrai nesigailime 

važiavę. 

Laura Liaudinskytė ir Lauryna Januškaitė, 5 klasė 
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„Tiltų“ redakcija   

L AUKIA ME  JŪSŲ  
ATSILIEPIMŲ  IR  IDĖJŲ  

Spausdino: 

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 

„spaustuvė“ 

Kretingos rajonas, LIETUVA  

Redaktorė – Aurelija Daukantaitė 

Penktokų ruduoPenktokų ruduo  
Štai ir vėl atėjo auksinis, šiltas, bet ypatingas mūsų 

mokykloje ruduo. Kodėl ypatingas? Todėl, kad šiais 

mokslo metais į mūsų mokyklą atėjo nepaprasta savo 

sudėtimi penkta klasė. Šioje klasėje yra tik 4 

mergaitės ir 13 berniukų, o tarp jų net dvi poros 

dvynukų! 

Mergaitės teigia, kad jos nesitikėjo šitokios klasės, 

tad joms yra labai įdomu būti vyriškoje klasėje. O 

berniukai, atvirkščiai – piktinasi, kad mažai mergaičių ir 

nėra ko paerzinti. Bet tuo pačiu gina mergaites: kitų 

klasių mokiniams neleidžia nė piršteliu prie jų prisiliesti, 

nei blogo žodelio pasakyti. 

O kaipgi dvynukai? Na, jie iš tiesų labai linksmą bei 

įdomų gyvenimą gyvena. Kartais apgaudinėja mokytojus 

apsikeisdami vietomis. Ir sako, kad mokytojams yra 

tikras galvosūkis juos atskirti. Taip pat ir vieni, ir kiti 

dvynukai labai džiaugiasi, kad turi dar po tokį patį brolį, 

nes jeigu ką nors „prisidirbi“, visą kaltę gali suversti ant 

brolio. 

Taigi, manome, kad mergaitės neliūdi būdamos 

vyriškoje kompanijoje, o berniukai ne taip ir didžiuojasi 

gausiu būriu berniukų. O dvynukai krečia išdaigas ir 

mokytojams, ir klasės draugams. 

Justina Šiaulytė ir Augustė Mikutaitė, 6 klasė 

2014 metai paskelbti lietuvių literatūros pradininko Kristijono Donelaičio metais. Šių metų sausio 1-ąją dieną šiam 

literatūros milžinui sukako 300 metų. Mūsų mokyklos bibliotekos vedėja Alvyra Bončkienė kviečia visus pasitikrinti 

žinias apie Donelaitį, jo gyvenimą ir kūrybą. Pirmasis teisingai išsprendęs kryžiažodį ir atnešęs atsakymus į 

biblioteką bus apdovanotas vertingu prizu. Verta pamąstyti, paieškoti informacijos ir laimėti „Protingojo titulą“. 

Laiškas nuo Angelo sargoLaiškas nuo Angelo sargo  
Indrė Anužytė 

Mūsų Angelai sargai yra draugai, tėvai ir artimieji... 

Mielas drauguži, kad ir kaip bebūtų sunku, niekad 

nepamiršk... esi ne vienas - turi Angelą sargą. Aš esu 

tavo sargė... Tave visad paguosiu, pralinksminsiu, 

patarsiu, apkabinsiu, išklausysiu... Svarbiausia, kad 

žinotum, jog aš esu... 

Gyvenimas – tai didžiulis išbandymas ne tik tau, bet ir 

kitiems tavo pažįstamiems žmonėms, bendraamžiams. 

Svajok apie savo ateitį, tikslą, ryžtą... Svajok ir 

nenustok tikėti, kad kada nors tai išsipildys. 

Tiesiog tikėk! Pasiryžk neįmanomiemss dalykams... 

Aš tave stebiu, aš tave saugau, aš tave ginu... Aš tave 

palaikau. 

Nepamiršk, kad esu aš, tu ir kiti... 
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HORIZONTALIAI: 

1. Donelaitis gyveno Tolminkiemyje prie ... Girios 

2. ... Donelaičio kūrybą sužinau senovinių žodžių 

3. Maro metu išmirė ištisi ... 

4. Skaityti Donelaitį tas pats, kas keliauti ... mašina 

5. Kuo dirbo Donelaitis baigęs studijas? 

6. Atgal, atvirkščiai (Donelaičio žodis) 

7. Kas Donelaičio rūpesčiu buvo pastatyta Tolminkiemyje? 

 

VERTIKALIAI: 

8. Donelaičio ... „Metai“ 

9. Įžymiausias Donelaičio kūrinys 

10. Donelaičio vardas 

11. Donelaičio kūryba ir ateityje  

... suprasti to meto papročius 

12. Kas buvo Donelaitis? 

13. Gimtoji Donelaičio vieta? 

14. Kuo domėjosi Donelaitis? 


