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Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

AŠ ESU LIETUVIS...AŠ ESU LIETUVIS...  
Aš visiškai nesigailiu, kad esu lietuvis. Nors mūsų Lietuva 

ir silpna ekonomiškai, bet man vis tiek joje gyventi gera. 

Mano gyslomis teka lietuviškas kraujas ir niekada iš jos 

neemigruosiu. Ne keikti Lietuvą reikia, bet didžiuotis, 

kad esame laisvi ir nepriklausomi. Ir savo darbais ją 

garsinti... 

Martynas Kniukšta, 10 klasė 

Būti lietuviu – tai būti mažos tautos atstovu. Šiandien 

visiems sakyti, jog esi lietuvis, nėra prastas skonis. 

Frazė; ,,Esu lietuvis“ skamba labai didingai. Tai reiškia, 

kad esi atstovas tautos, turinčios herojišką praeitį, 

kartu tai pasako ir apie dabartį, kuria galima didžiuotis. 

Šiuolaikiniai lietuvių sportininkai žinomi ir gerbiami 

pasaulyje. 

Būti lietuviu – vadinasi, turėti tvirtą charakterį. Dėl 

laisvės lietuviai kovojo ir žuvo net nesuabejodami. Todėl 

šiandien esame laisvi. 

Andrius Skinzgaila, 10 klasė 

Džiaugiuos būdamas tokios mažos tautos dalimi. 

Džiaugiuos savo gimtąja išskirtine kalba, savitais 

papročiais ir tadicijomis, perduodamomis iš kartos į 

kartą. Lietuva – ryški žymė pasaulio istorijoje. Kažkada 

Lietuvai priklausė dideli Europos plotai, tačiau šiandien 

būdama mažytė pasaulio žemėlapyje ji lygiai taip pat 

reikšminga ir brangi kiekvienam lietuviui. Kuo mažesnė 

teritorija, tuo stipresni dvasiškai turime būti mes, jos 

piliečiai. Kai didžiuosimės ja, stengsimės darbais įrodyti 

savo meilę, tada tėvynėje bus gera ir saugu gyventi... 

Mantas Gaudutis, 10 klasė 

Miela Lietuva, Tu man esi brangiausia ir Tavęs į nieką 

neiškeisčiau... Didžiausią įspūdį man daro mano tėvynainių 

kova dėl Tavo laisvės ir nepriklausomybės. Šimtmečius 

užimta ir valdoma svetimų valstybių vis sugebėdavai 

nusimesti svetimųjų jungą. Mūsų laikų istorija susiklostė 

taip, jog 1918 metais tapusi laisva, po kelių dešimtmečių 

vėl išgyvenai okupaciją. Kol pagaliau 1990 metais nušvito 

laisvės aušra. Šiandien Tu ir mes esame laisvi... 

Lukas Gelumbickas, 10 klasė 

Jai patinka būti mokytojaJai patinka būti mokytoja  
Mokykloje virte verda gyvenimas. Kad 

laikas nestovi vietoje, labiausiai ir 

matosi mokykloje. Norėdami tą mintį 

pagrįsti, pasitelkiame pavyzdį: dar 

neseniai į mokyklą skubėjusi kaip 

mokinukė, šiandien ta pati mergaitė į 

mokyklą kasryt atvairuoja mašina, nes 

tapo rimta mokytoja. Rodos, toks 

neilgas laiko tarpas, bet pasikeitimai 

labai ryškūs. Ta buvusi mergaitė 

šiandien ketvirtokų mokytoja – graži, 

jauna, kūrybinga – Sandra Bajorūnienė. 

Buvusi mūsų mokyklos mokinė, o dabar 

mokytoja Sandra noriai sutiko 

pasidalinti savo prisiminimais apie mokyklą ir įspūdžiais sugrįžus į ją 

po keleto metų. Ji pirmiausia vardija į akis krentančius pasikeitimus: 

sumažėjo mokinių skaičius, pasikeitė kai kurie mokytojai. Mokykloje 

atsirado naujos veiklos, pavyzdžiui, dienos centras, taip pat atsirado 

naujų būrelių. Po renovacijos pasikeitė ir mokyklos aplinka. Mokytoja 

su šypsena prisimena ir tai, kad šioje mokykloje yra išlikę ir ją 

mokiusių mokytojų. Lietuvių kalbos mokytoja V. Brunalienė, 

matematikos mokytoja I. Pipirienė, anglų kalbos mokytoja J. 

Jurgilienė ir kai kurie kiti. Beje, tapti mokytoja Sandrą paskatino 

Irena Pipirienė, linkėjusi jai geros ateities. 

Mokytoja Sandra teigė, jog šį darbą pasirinko, nes jis jai patinka. 

Patinka pamokų, įvairių renginių, užsiėmimų organizavimas, buvimas 

su vaikais. „Norėjau tokio darbo, kuriame nuolatos reikia kurti, 

daryti kažką įdomaus, aktyvaus, o mokytojo darbas yra būent toks“, 

– pasakojo ketvirtokų mokytoja. 

Mokydamasi mokykloje, Sandra išdaigų nekrėsdavo, tačiau rami 

taip pat nebuvo ir vienoj vietoj nekiurksodavo. Priešingai, ji buvo 

aktyvi mokyklos veikloje ir stengdavosi dalyvauti visuose renginiuose. 

Ir savo dabartinius mokinius ji skatina visur dalyvauti ir prasimanyti 

įvairios veiklos. Kol kas jai pavyksta susitarti su savo auklėtiniais. 

Sandra pasakojo, kad mokykloje nebuvo pati geriausia mokinė, bet 

nebuvo ir prasčiausia. „Visada mokiausi per viduriuką“, – atviravo 

Sandra. Mokykloje jai geriausiai sekėsi muzikos pamoka. Ji visada 

dainuodavo, dalyvaudavo įvairiuose koncertuose. Taip pat ji mėgo 

„Beždžioniukų diskoteką“. Gaila – jos jau nebėra. Na, bet nėra čia ko 

liūdėti, juk mokykloje yra visokių kitokių veiklų 

Beje, įdomu, kodėl mokytoja kiekvieną dieną važiuoja iš Klaipėdos į 

darbą būtent pas mus? Todėl, nes ją patraukė tai, kad čia yra 

pažįstamas kolektyvas, bendruomenė. O ir dirbti smagiau, kai visus 

pažįsti. 

Galų gale įsidrąsinome paklausti, kaip mokytojai pavyko išsaugoti 

tokią puikią figūrą? Juk pati turi net du vaikus! Bet mokytoja tiesiog 

nusišypsojo ir pasakė, jog jokių dietų nesilaiko ir intensyviai 

nesportuoja, tad tikriausiai turi dėkoti tik genams. 

Linkime mokytojai ir toliau gerai sutarti su vaikais it aktyviai 

dalyvauti mokyklos veikloje. 

Alvyda Jedenkutė, Auksė Vaitkutė, 6 klasė 
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Kiekvienas geras specialistas visada 

myli savo profesifą, domisi ja, stengiasi 

pasiekti savo srityje aukštumų. Šalia mūsų 

gyvena jaunas žmogus, pamilęs savo darbą 

– sunkų, atsakomybės reikalujantį ir labai 

reikalingą žmonėms. Tai buvęs mūsų 

mokyklos mokinys – kineziterapeutas 

Tomas Miklius, kuris šiuo metu dirba 

Kartenos PSPC (pirminės sveikatos 

priežiūros centre). 

Pirmiausia norėjau sužinoti, kokia ta 

profesija. Ji susijusi su gydymu be vaistų – 

mankšta. Juk lengviausias būdas yra išgerti 

tabletę ir numalšinti skausmą, tačiau tai 

negydo – tik laikinai nuslopina ligos 

simptomus simptomus. Tomas savo 

pacientams taiko mankštas, masažus, 

fizioterapiją. Iš tikrųjų mankšta galima 

pagydyti daug susirgimų, pavyzdžiui, stuburo 

išvaržas. Skausmus kineziterapeutai numalšina dar ir užšaldymu 

bei specialiais fizioterapiniais pratimais. Be to, šie žmonės 

procedūromis stiprina raumenis, lavina aktyvumą. Labai įdomu! 

O dabar pasidomėkime pačiu Tomu. Vaikystėje jis nė 

negalvojo mokytis šios specialybės. Viskas prasidėjo nuo to, kad 

jis norėjo tapti kūno kultūros mokytoju. Net buvo išlaikęs 

Lietuvos kūno kultūros akademijos ženklelius ir atrodė, kad jau 

tikrai stos mokytis, tačiau paskutinę minutę ėmė galvoti 

praktiškai: kūno kultūros mokytojo alga nedidelė, rasti darbą 

sunku, tad nusprendė paieškoti kažko panašaus, susijusio su 

fiziniu lavinimu. Ir išsirinko medicininę „kūno kultūrą“ – 

kineziterapiją. Čia ir pratimai, mankštos atliekamos ir dar su 

medicina asocijuojasi. Aš sakyčiau, netgi geresnis pasirinkimas. 

O kiek laiko truko mokslai? Pasirodo, jie dar tebesitęsia. Trejus 

metus Tomas mokėsi Šiaulių kolegijoje, po to dar metus vyko 

ištęstinės studijos Šiaulių universitete, o dabar siekia magistro 

laipsnio Klaipėdos universitete. Šaunu! 

Praktikų metu Palangos „Gintare“ jam teko dirbti su vaikais, 

o Palangos reabilitacinėje ligoninėje su vidutinio amžiaus ir 

senyvais žmonėmis, todėl, manau, neišgąsdino dabartinis darbas 

su seneliais. Dar studijuodamas Tomas nesiruošė dirbti tokio 

darbo, nes dirbo bare ir gaudavo gerą atlygį, o kineziterapeuto 

alga nėra labai didelė. Lietuva kol kas nelabai vertina šią 

specialybę, o užsienyje su ja galima tikrai gerai uždirbti. Tačiau 

Tomas nenori dirbti užsienyje: jis patriotas, „tikrai myli 

Lietuvą“ (kaip M. Mikutavičiaus dainoje). Ateityje jis ketina 

„plėstis“ – po turimo darbo papildomai užsiiminėti gydymu, 

masažais. Pritariu – gyvenime lankstumas visada praverčia. 

Tomas teigia, jog dabartinė jo darbovietė galbūt nėra 

idealiausia vieta tobulumui siekti, tačiau darbas tikrai įdomus, 

reikalaujantis daug žinių ir nuolatinio domėjimosi, nes greitai 

atsiranda vis nauja literatūra, moksliniai straipsniai, tyrimai. 

Nors šis darbas sunkus, bet įdomus – turi žengti žingsnį po 

žingsnio ir stebėti naujienas. Vadinasi, smalsiems, 

besidomintiems ir nebijantiems sunkesnio darbo tikrai verta 

rinktis šią profesiją. O ar labai išvargstama? Tomas labiau 

pavargsta ne fiziškai, bet psichologiškai – juk dirbti reikia su 

senais žmonėmis. Jiems ir nuosekliai paaiškinti reikia, kaip 

viskas daroma, ir juos pačius išklausyti. Grįžta namo „išsunktas“, 

todėl turi pasivaikščioti po mišką, parką arba dviračiu 

pavažinėti. „Tada ramybės norisi, o 

paskui vėl viskas „okay“, – 

šmaikštauja pašnekovas. 

Tomas Miklius yra baigęs Kartenos 

(buvusią vidurinę) mokyklą, kuri yra 

visai šalia jo darbo, tad visada į ją žiūri 

su nostalgija – juk matyti, kaip vyksta 

kūno kultūros pamokos stadione, kaip 

sportuoja mokiniai. Tomo atmintyje 

yra likę daug gerų prisiminimų, puikių 

mokytojų, iš kurių geriausiai prisimena 

fizinio mokytoją Marių Meškauską. Jis 

buvo ne tik mokytojas, bet ir 

geriausias draugas, jo pamokos buvo 

mėgstamiausios. Prisimena pašnekovas 

ir griežčiausius mokytojus: J. 

Jurgilienę, I. Pipirienę (tik 

neįsižeiskite – griežtumas dažnai 

duoda naudos). Labai gera mokytoja 

jam buvo pradinių klasių auklėtoja Vida 

Tamošauskienė. O kai paklausiau, ar 

patiko ši mokykla, sulaukiau greito 

atsakymo: „Žinoma, patiko“. Mokykloje su bendraklasiais 

prikrėsdavo daug išdaigų tiek per pamokas, tiek po jų. Aišku, 

„panas“ kibindavo (berniukai be to neapsieina...), o kartą 

vienam bendraklasiui išmetė pro persirengimo kambario langą 

batus, kad anas neišeitų sportuoti. Su kitu ir susimušti teko. 

Pažymių knygelės dažnai mirgėjo nuo pastabų, save laiko 

buvusį nepareigingą. Tačiau visa tai išaugo. 

Manau, mūsų mokykloje yra tokių mokinių, kurie žada 

rinktis kineziterapeuto profesiją, tad jiems būtų neprošal 

gauti patarimų iš paties specialisto. Tomas perspėja, jog ši 

specialybė reikalauja domėtis ja ir mylėti, nes norint tapti 

geru specialistu reikia įgyti daug praktikos bei žinių, rasti 

tinkamą vietą ir gerų mokytojų, kurie tave paruoštų. Pasirodo, 

labai daug reiškia ne teorija, o praktiniai įgūdžiai, nes reikia 

liesti žmogų ir intuityviai jausti kiekvieną jo pažeidimą. 

Teorija ne viską gali: joje rašoma vienaip, bet viskas 

išsiskaido į daugybę skirtingų šakų. Šiam darbui reikia 

pasiruošti ir rimtai apsispręsti, nes iš trisdešimties Tomo 

grupiokų dirbančių liko tik septyni. „Mokytis viena, bet po to 

dirbti toje srityje labai sunku“, – sako jis. Ne visiems patinka 

artimas kontaktas su žmonėmis, tiek fizinis, tiek dvasinis. Ir 

nesvarbu, ar jaunas žmogus, ar senas, reikia nuoširdžiai su 

juo dirbti, nes jei dirbsi atmestinai, neįtiksi pacientui ir šis 

tave atstums. Kad žmogus tavimi pasitikėtų, pirmiausia reikia 

perprasti žmogų, jo negalią ir įtikinti, kad atliekamos 

procedūros veiksmingos. Daug kas nesupranta, kad mankštos, 

sveika mityba bei gyvenimo būdas pagydo daug susirgimų, tad 

tenka skirti daug dėmesio. 

Laikraščio „Tiltai“ skaitytojams Tomas Miklius linki 

aktyviai ir sveikai gyventi. Stengtis vengti lengviausio kelio – 

farmacijos, kuri pas mus užima pirmąją vietą, bet žiūrėti į 

gyvenimą kitaip, laikytis sveikos mitybos, mankštintis, judėti 

– gal tada nuo vaistų vartojimo išsisuksim. Taip pat nepamiršti 

sportuoti, prieš tai daryti apšilimą ir reguliuoti fizinį krūvį, 

nes, kaip žinia, vaikinai tuoj mėgsta kilnoti didesnį svorį. 

Vyresniems skaitytojams linki nepersivalgyti, laikytis saiko ir, 

žinoma, sveikai gyventi, nes sveikatos, kaip sakoma, negalima 

linkėti – ji savaime neateina pas žmogų, jos reikia siekti. 
 

Aurelija Daukantaitė, 10 klasė 

Sunki ir labai reikalinga profesija 
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Manau, daugelis esame girdėję apie „Atžalyną” – 

Kretingoje esantį teatrą-studiją, kviečiantį ambicingus 

jaunuolius atskleisti save vaidyboje. Viena iš atžalyniečių – 

septintokė Gabrielė Žiobakaitė. Ji mielai pasidalino savo 

patirtimi, įgyta lankant „Atžalyną“. 

Kokia nuotaika buvo, kai pirmą kartą atėjai į 

„Atžalyną“? 

Patį pirmą kartą buvo labai nedrąsu ir nejauku. Jaučiau 

jaudulį ir susirūpinimą. Bet neilgai trukus „Atžalynas“ mane 

išmokė būti dar drąsesne bei dar labiau pasitikėti savimi . 

Kiek žinau, po 1-ojo spektaklio buvo vadinamosios 

„krikštynos“. Kokį įspūdį paliko jos? 

Ką jau ką, bet ,,krikšynas“ visada atsiminsiu. Vyresnieji 

atžalyniečiai buvo parengę tikrai žiaurų pasivaikščiojimą ir 

susipažinimą su Kretingos Kultūros centru. Vaikščiodami 

užrištomis akimis turėjome atlikti įvairias užduotis: eiti 

žąsele, šokti per įsivaizduojamas kliūtis, saugotis, kai kojas 

žnaibo „vorai“ arba „krabai“. Už kalbėjimą ne vietoje ir ne 

laiku mus apipurkšdavo vandeniu, o kadangi aš itin daug 

kalbėjau, man burną lipnia juosta teko užklijuoti. 

Pasivaikčiojus po visus įmanomus Kultūros cento aukštus, visų 

naujokų laukė daug vandens, dar daugiau miltų ir, žinoma, 

atžalyniečio priesaika. 

Kaip tau pats „Atžalynas“? Ar draugiški žmonės, šilta 

aplinka? 

,,Atžalynas“ yra vieta, į kurią aš einu su malonumu. Ten aš 

tikrai galiu būti savimi. Na, o patys atžalyniečiai – labai 

nuoširdūs, mieli ir šilti žmonės. ,,Atžalyne“ tikrai susiradau 

gerų ir nuoširdžių draugų, be kurių savo kasdienybės 

neįsivaizduoju. 

Kur esi keliavusi su „Atžalyno“ grupe? Koks miestas 

labiausiai įsiminė? 

Vyresnieji atžalyniečiai savo spektaklį yra rodę Italijoje. 

Be to, neseniai su labai stipriu spektakliu buvo teatro 

festivalyje, kuris vyko Rusijoje. Na, o mes, jaunieji, 

„Ten einu su malonumu, nes galiu būti savimi...“ 

keliaujame kol kas 

nedaug: esame aplankę 

Raguviškius, Klaipėdą, o 

įsimintiniausia kelionė 

buvo į 20-ąjį vaikų ir 

jaunimo teatro festivalį 

Ignalinoje. Festivalyje 

parodėme savo spektaklį 

ir turėjome progą 

pamatyti net 14 

spektaklių iš įvairiausių 

Lietuvos kampelių. Buvo 

labai gera susipažinti su 

Ignalina ir daugybe 

nuostabių žmonių. Taigi geriausia išvyka buvo į Ignaliną, labai 

gražų miestą, pas labai mielus, linksmus ir talentingus žmones. 

Ką norėtum patarti tiems, kurie gal norėtų mokytis 

vaidinti, tačiau nedrįsta? 

Tiesiog aš noriu palinkėti, kad nebijotumėte ir eitumėte 

savo svajonių link, ir nesvarbu - jūs norite vaidinti, dainuoti ar 

žaisti krepšinį, nepamirškite svajoti, nes svajonės pildosi... 

P.S. Galiu pasakyti iš savo patirties, jog esu buvusi 

atžalyniečių spektaklyje, sukurtame pagal Vytauto V. 

Lansbergio knygą „Briedis Eugenijus“. Šis spektaklis buvo 

užburiantis, įdomus, jį vaidino nepriekaištingi aktoriai. Nors 

spektaklyje nebuvo dekoracijų, įspūdingų kostiumų, tačiau 

buvo vienas dalykas, kuris vaidinimą darė ypatingą – tai 

nuoširdus jaunųjų aktorių darbas nuo pat pirmos sekundės iki 

pat nusilenkimo užgęstant šviesoms. Šiame spektaklyje 

Gabrielė vaidino judrią, nenuspėjamą pelėdą Izadorą Vulkan, 

kuri stengėsi padėti briedžiui Eugenijui atrasti tikrąjį 

gyvenimo kelią... 

Tau, Gabriele, linkiu atrasti savo kelią ir dėkoju už 

įdomų pokalbį! 

Ema Miliūtė, 7 klasė 

Svariausi mūsų mokyklos mokinių pirmojo pusmečio laimėjimai 
 

Rajoninėje technologijų olimpiadoje „Po kūrėjo delnu“ 

dalyvavo 10 klasės mokinė Aurelija Daukantaitė ir 9 klasės 

mokinys Rapolas Liakstutis. Abu mokiniai su juos globojančių 

mokytojų – Kristinos Pocevičienės ir Donato Lubio – pagalba 

sukūrė įspūdingus darbus. Aurelijos darbas „Gyvybės medis“ 

užėmė pirmąją vietą ir ji gins rajono garbę respublikinėje 

olimpiadoje. Rapolas sukūrė paspirtuką ir užėmė antrąją vietą. 

Sveikiname talentinguosius mokinius ir jų mokytojus. 

Meninio skaitymo konkurse „Žemaitiu žemie – žemaitiu 

kalba“, vykusiame Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, 

dalyvavo 8 klasės mokinys Emilis Radvilavičius ir laimėjo I-ąją 

vietą savo amžiaus grupėje. Jo mokytoja Arina Prižginaitė 

Rajoniniame meninio skaitymo konkurse dalyvavo 5–6 klasių 

mokiniai: Meda Mockutė, Alvyda Jedenkutė, Justina Šiaulytė, Viktorija Raminaitė, Augustė Mikutiatė, Auksė Vaitkutė, Rolandas 

Lukauskas. Suvaidino poetinę kompoziciją „Tai stebuklai pasaulio margiausio“ ir užėmė II-ąją vietą. Jų mokytoja Vitalija 

Brunalienė. 

LMOF kaimo mokyklų berniukų tarpzoninėse kvadrato varžybose, kuriose dalyvavo Telšių, Plungės, Kretingos ir Rietavo 

mokyklų komandos, mūsų mokyklos 4, 5 ,6 klasių mokiniai laimėjo III vietą. Juos treniravo mokytojas Marius Mešakuskas. 

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiadoje dalyvavo 10 klasės mokinė Aurelija Daukantaitė ir užėmė IV vietą. Jos 

mokytoja Vitalija Brunalienė. 

Rajoninėje matematikų olimpiadoje 5 klasės mokinė Emilija Rimkutė užėmė IV vietą. Jos mokytoja Irena Pipirienė. 
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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 

Pasijuokime! 
Kaip mokiniai ir mokytojai atsakytų į paprastą klausimą nerimtai? 

O gal kaip tik nenorės pasirodyti nieko neišmanančiais? 

Pažiūrėkime 

1. Koks keturkojis geriausias žmogaus draugas? (lova) 

MOKYTOJAI: šuo; arklys, paršelis, greičiausiai katinas; man tai 

kūdikis, ropojantis keturiomis (neblogas variantas). 

MOKINIAI: 10 kl.: šuo; katinas, beždžionė; 9 kl.: musė, šuo; 8 

kl.: kažkas negyvas... gal lova? (pagaliau teisingas atsakymas!); 7 kl.: 

utėlė; mašina; 

2. Kas geriausiai žino, ko žmonėms trūksta? (vagis) 

MOKYTOJAI: Dievas; mama; aš žinau; pats žinau (mūsų mokytojai 

viską žino...); 

MOKINIAI: 8 kl.: :D (žvengia); aš žinau; 10 kl.: Seimo 

pirmininkas; Vida Tamošauskienė (reikės pasiteirauti); Aurelija (tai 

jau tikrai...) 9 kl.: šaldytuvas (:D); 7 kl.: žmonių šaldytuvas; 

akropolis; gal televizorius? 

3. Kas yra už Kalvarijų turgaus? (klaustukas, argi 

nesimato?) 

MOKYTOJAI: laukas?; pats seniausias Vilniaus rajonas (ne veltui 

išmano geografiją ); autostrada; 

MOKINIAI: 8 kl.: namai; kapinės; 9 kl.: čigonų taboras (matyt 

domėjosi...); 7 kl.: šiukšlynas; nežinau..; 

4. Kokiose statinėse negalima laikyti vyno? (pilnose) 

MOKYTOJAI: prakiurusiose (logiška..); plastikinėse, nes 

neekologiška; kiaurose; 

MOKINIAI: 10 kl.: metalinėse; alaus statinėse; „bačkose“; 9 kl.: 

paprastose...; 7 kl.: kiaurose; kurios arti girtuoklių; 6 kl.: nežinau...; 

5. Kada mergina tampa panaši į vandenį? (kai teka) 

MOKYTOJAI: kurios gimusios po vandenio ženklu; kai yra tokia 

„paplaukusi“ – kaip guminė; kai vaikinas apkabina ir išsilydo (yra šiek 

kiek tiesos); kai išteka (na, pagaliau!) 

MOKINIAI: 9 kl.: kai rožės pražysta (tikrai į temą...); 8 kl.: kai 

pasensta ir būna kaip skuduras (??); 7 kl.: net neįsivaizduoju...; kai 

permirksta vandeny; 

6. Ko yra tuščioje skrynioje? (daug vietos) 

MOKYTOJAI: oro (daug kartų kartojo); nieko (irgi kartojo..); dulkių; 

MOKINIAI: 10 kl.: nieko; tuštumos; nusivylimo jausmo, nes 

atidarai ir nieko nerandi; 9 kl.: vietos? (teisingai!) Jėė..! 8 kl.: 

dulkių, oro; 

7. Kokie metai trumpiausi? (Naujieji) 

MOKYTOJAI: besibaigiantys; mokslo metai?; kitų žmonių; tie, 

kuriais numirei? (gal ne taip žiauriai... :)); senatvės, nes nieko 

nebespėji ir nori juos prailginti (kaip kam..); 

MOKINIAI: 8 kl.: Nauji metai! (užtikrintai.. :)); 9 kl.: mokslo 

metai; 7 kl.: laimingi metai; 

8. Kodėl vištos deda kiaušinius? (jei mestų, sudaužytų) 

MOKYTOJAI: neturi kito pasirinkimo; kad Velykoms būtų margučių; 

nes būtų keista, jei vištas reikėtų melžti; kad margintume; tokia jų 

prigimtis, kad daugintųsi (logiška..); nori išsikrauti 

MOKINIAI: 10 kl.: kad turėtų žmonės ko pavalgyt; nemirtų iš bado 

(aš be kiaušinių nenumirčiau..); 9 kl.: kad būtų ko valgyti; nes 

nebetelpa pilve; 7 kl.: nori vaikų turėt, žmones pamaitinti; 6 kl.: kad 

iš jų vėl būtų vištos... 

9. Kieno koja kaip arklio? (kumelės) 

MOKYTOJAI: karvės; nežinau; žirgo? (na.. taip... iš dalies); milžino, 

t. y., didelio žmogaus ( o jie turi kanopas??); arklio (užtikrintai); 

MOKINIAI: 10 kl.: asilo; dramblio; Aurimo Vaišnoro; 9 kl.: arklio, 

arklio! (gerai, gerai...); „Valdžiaus“; 7 kl.: Gabrielės; karvės; 
 

GEROS NUOTAIKOS linki redaktorė Aurelija 

DĖMESIO – KONKURSAS!!! 
KAS GUDRESNIS – TAS IR PIRMESNIS! 

Vaižgantui – įžymiam Lietuvos rašytojui – 145 metai. 

Pereitais metais šį jubiliejų minėjo visa Lietuva. 

Mokyklos biblioteka siūlo pasidomėti šiuo literatūros 

milžinu: sužinoti apie jo kūrybą, veiklą ir atsakyti į 

pateiktus klausimus. Pirmasis, atnešęs į biblioteką 

teisingus atsakymus, bus apdovanotas originaliu prizu. 

1. Kokia tikroji Vaižganto pavardė? Ką reiškia šis 

literatūrinis pseudonimas? 

2. Kokie ryškiausi politiniai visuomeninio gyvenimo įvykiai 

Vaižganto gyvenimo laikotarpiu? 

3. Kaip Vaižgantas buvo ir yra vadinamas? 

4. Kas darė didžiausią įtaką Vaižganto kūrybai, kas jo 

kūrybos šaltinis? 

5. Kokioje visuomeninėje veikloje dalyvavo Viažgantas? 

6. Kokia Vaižganto profesija 

7. Kokius laikraščius redagavo Vaižgantas 

8. Kokie Žymiausi Vaižganto kūriniai? (išvardinti 3–4 

kūrinius) 

9. Kokie iš išvardintų veikėjų priklauso Vaižganto 

kūriniams? (Valiusė, Beatričė, Severija, Dzidorius, 

Rapolas Geišė, Liudas Vasaris, Liucija, Napalys, 

Mikutis, Mykoliukas, Jonas Butkus, Anelja) 

10. Kodėl sakoma, kad Vaižganto raštuose sutelpa visa 

Lietuva? 

11. Kaip įamžintas Vaižganto atminimas? 

Sėkmės konkurse!!! 

Bibliotekininkė Alvyra 

Pavasariui artėjant  

stilistė Eglė pataria 
2015 metais madingiausios aprangos spalvos 

yra tamsiai mėlyna, turkio žalumo, šviesiai 

mėlyna, šviesiai rusva, oranžinė, tamsiai 

geltona, pilka ir rožinė. Galite dėvėti 

paltukus bei 

megztukus. Madingi 

geometrinių figūrų, 

gėlėti, raštuoti, tolygios 

spalvos drabužiai. 

Nebijokite kopijuoti iš 

aplinkos bei pabandykite 

atrasti kažką naujo. Eksperimen-

tuokite, derinkite drabužius, kad iš 

pilkos pelytės taptumėte išskirtine, 

madinga.... 

Keletas modelių pavyzdžių 

fantazijai atgaivinti! 
 

Eglė Tamošauskaitė, 7 klasė 


