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Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

Mums – mokyklos laikraščio „Tiltai“ naujosioms redaktorėms – teko garbė vadovauti 40 „Tiltų“ numerio 

gimimui. Savo kelionę mokyklos laikraštis pradėjo 2002 metų gruodžio mėnesį ir 2015 metų gruodžio mėnesį 

pagaliau pasiekė 40 numerį. Per tuos metus jam vadovavo daugybė redaktorių, dirbo daugybė maketuotojų, 

žurnalistų, dailininkų, bet pagaliau savo laiko sulaukėme ir mes. Taigi įsirašome į mokyklos istoriją – dvi aš-

tuntokės, dvi labai geros draugės, panašios savo energija, išsiilgusios naujų įspūdžių, galinčios kalnus nuvers-

ti... Taip, mes tokios, o mūsų vardus perskaitykite vertikaliai, kad  bet šiek tiek mus pažintumėte... 

G eriausias matytas filmas – „Dėl mūsų likimo ir  

     žvaigždės kaltos“. 

A š labai mėgstu gaminti. 

B ijau liftų. 

R eikalingiausias daiktas – telefonas. 

I lgiuosi saulėtų vasaros dienų. 

E su įsitikinusi, kad šunys mieliausi gyvūnai pasaulyje. 

L abiausiai patinka vaidinti teatre. 

Ė jau iš Kretingos į Karteną pėstute. 

Gaila, kad mano vardas trumpas, bet kiekviena to 
trumpo vardo raidė turi tokį užtaisą, kad tik laikykitės........ 

E su savanorė maltietė jau ketverius metus ir tikiuosi ja 

     būti dar daug metų. 

M an patinka žiūrėti filmus anglų kalba. 

A š mėgstu skaityti knygas. 

O čia irgi mes – tik jau savo draugės Eglės akimis, talentin-
gos, kūrybingos draugės papildoma informacija taip pat gali pra-
versti tiems, kas nori daugiau sužinoti apie mus – naująsias „Tiltų“ 

REDAKTORES!  

Taigi visi skaitykite „TILTUS“. Ne tik skaitykite, bet ir 

statykite, kurkite, tieskite, kad būtų gera, saugu, įdomu gyventi!!! 

Kodėl skaityti knygas verta? 

Knyga turėtų būti vienas iš svarbiausių žmogaus 

gyvenime dalykų. Aišku, kai kurie, tai išgirdę, prade-

da juoktis. Tačiau jie taip elgiasi tik todėl, kad nesu-

pranta, koks stebuklas yra knyga. Daugelis tokių ne-

suprantančių yra pamėgę tik šiuolaikines technologi-

jas – televizorių, internetą ar kompiuterį. Bet žinau, 

kad ir šiais moderniais laikais yra tokių žmonių, iš 

kurių gyvenimo niekas neišbrauks stebuklo, pavadini-

mu KNYGA. 

Ar mėgstu skaityti knygas, manęs neverta 

klausti, nes atsakymas greitas ir vienareikšmis – 

taip, labai mėgstu. Su jomis nuolat ir be konfliktų 

draugauju  nuo aštuonerių metų. Iki šiol – iki mano 15 

metų – jau perskaityta tiek, kad tenka skaičiuoti 

šimtais. Jau turiu savo požiūrį, savo nuomonę, ką 

mėgstu, o ko – ne. Juk tiek perskaityta: nuo nuoty-

kių, meilės romanų – iki rimtų psichologinių knygų. 

Rekomenduoju: mano knygų TOP 5-etukas: 

1. Kiera Cass – „Atranka“  

2. Kristina Gudonytė – „Jie grįžta per pilnatį“ 

3. Peter Freund – „Laura ir Aventeros paslaptis“  

4. Daina Opolskaitė – „Eksperimentas gyventi“  

5. Alexandre Dumas – „Trys muškietininkai“  

Man knygų skaitymas teikia ir didelį malonumą, ir 

akivaizdžią naudą: jos praturtina mano žodyną, padeda 

formuoti požiūrį į gyvenimo vertybes, padeda lengviau 

pasinerti į vaizduotės pasaulį. Knygos ne tik padeda pa-

ilsėti, bet iš jų galima daug ką sužinoti, praplėsti savo 

žinias, netgi su vaizduotės pagalba nuvykti į tokį pasau-

lio kampelį, į kurį galbūt nepavyks nuvykti realiai. Kny-

gos man visada suteikia daug džiaugsmo. Tikiuosi, kad 

taip ir liks visada – iki pat žilos senatvės. Manu, kad 

smalsumas, noras sužinoti visą mano gyvenimą išliks 

svarbiausiu mano charakterio bruožu. Juk pažinimui nė-

ra ribų! 

Rugilė Kaubrytė, 9 klasė 
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Pradinių klasių mokytojas – jaunas, gražus ir įdomus vyras! 
Pirmąkart mūsų mokykloje pirmokėlius moko ne 

mokytoja (moteris), bet mokytojas (vyras). Tai Paulius 

Mikaločius. Jis teigia, jog mokytojo profesija jį visada 

žavėjo. Jau besimokydamas 10 klasėje suprato, kad tik-

rai dirbs mokykloje, dirbs su vaikais. 

Kol atėjo dirbti į Karteną, teko atlaikyti nemažai 

gyvenimo išbandymų. Trejus metus mokytojas Paulius 

praleido Norvegijoje. Dar penkis mėnesius – Danijoje. 

Bet kai gavo iš mūsų mokyklos direktorės pasiūlymą 

dirbti pradinių klasių mokytoju, nusprendė, kad gyventi 

užsienyje pakaks, ir noriai tą pasiūlymą priėmė. 

Mokytojas Paulius labai linksmas ir smagus žmogus. 

Jis tikrai neieško žodžio kišenėje. Paklaustas apie tai, 

kaip jam sekasi su vaikais, sako, kad nesistengia jiems 

įtikti. Bet vaikai ir taip džiaugiasi turėdami tokį gerą 

mokytoją. Paklausus, kokia mėgstamiausia pamoka, atsa-

kė, kad tikrai ne kūno kultūra. Vaikai tuomet jo neklau-

so. Mokytojas Paulius tikina, kad mūsų mokykloje dirbs 

pusantrų metų: tiek, kiek ir parašyta sutartyje. Bet jei 

sutartis prasitęs – dirbs ir ilgiau. 

Taigi tiek sužinojome apie pradinių klasių mokytoją 

Paulių. 

Gintarė Šilauskaitė, 

Vanesa Bernotaitė, 7 klasė 

Žmogus, gebantis prakalbinti medį 
Žmogumi, kuris sugeba 

prakalbinti medį, drąsiai 

galima pavadinti septintos 

klasės mokinį Rolandą Lu-

kauską. Iš medžio jis yra 

išdrožęs tokių daiktų, kurie 

stebina ir 

žavi ne vieną 

žmogų. Tie 

daiktai tokie 

smagūs, kad, 

atrodo, pada-

ryti lengvai, 

vienu ypu. 

Bet taip nė-

ra. Rolandas 

teigia, kad 

drožinėjimas 

sunkus dar-

bas. Kad 

daiktas džiugintų akį, neužtenka vien sukurti formą, rei-

kia ir nušlifuoti, ištrinti, po to dar nudažyti. Tad šiam 

darbui reikia daug ryžto ir kantrybės. Be to, dauguma 

medžių nėra minkšti. Todėl Rolandas dažniausiai droži-

nėja iš raudonmedžio ir liepos, nes šios medžio rūšys yra 

minkščiausios ir iš jų lengviausia drožinėti. Rolandas su 

medžiu dirba jau nuo septynerių metų. Draugas, kuris 

drožinėjo iš medžio Užgavėnių kaukes, jį pastūmėjo pa-

bandyti išdrožti pirmąjį savo dirbinį – būtent Užgavėnių 

kaukę. 

Rolando darbai puošia jo namus. Matydamas savo 

dirbinius didžiuojasi jais ir jau mąsto apie ateitį. Norėtų 

įgyti staliaus profesiją, o jos siekiant gebėjimas droži-

nėti tikrai pravers. Tačiau laiko pomėgiui lieka vis ma-

žiau, nes jis yra pakankamai užimtas žmogus, tad viską 

suderinti yra labai sunku. Daly-

vauja įvairiose popamokinėse 

veiklose: sportuoja, lanko 

skaitovų būrelį, dalyvau-

ja įvairiuose konkur-

suose ir renginiuose. 

Bet kai yra didelis 

noras, atsiranda 

laiko ir mėgstamai 

veiklai. 

Taigi galime didžiuo-

tis šiuo mūsų mokyklos mo-

kiniu, nes jis garsina mūsų 

mokyklą savo darbais. 

Augustė Mikutaitė, 7 klasė 



Jaunieji mokyklos kūrėjai 

Kas esi tu? 
Kas esi tu? 

Gal vingiuojantis upės vingis 

Ar skrajojantis pievoj drugys, 

Gal nukritęs akmuo už suolelio 

Ar tyliai nusklendęs klevo lapas ant takelio? 
 

Kur esi tu? 

Gal aukštai Uralo kalnuose 

Ar pasislėpęs tūnai medžių šakose, 

Gal pūpsai žalioje žolėje 

Arba esi skaidrus  vanduo mano delnuose... 
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Linksma, įdomi, ko gero, 

niekuo iš kitų neišsiski-

rianti – aštuntokė Kor-

nelija. Tokia ji gali pasi-

rodyti tik iš pirmo žvilgs-

nio. Iš tiesų Kornelija 

išskirtinė, nes vienintelė 

šioje mokykloje gali pasi-

girti, kad žaidžia krepšinį 

rimtoje komandoje ir ne 

bet kur, o Palangoje. Ta 

proga kalbamės su ja apie 

tai, ką veikia Kornelija, 

kai baigiasi pamokos mū-

sų mokykloje..... 

Vardininkas KAS tau yra krepšinis? 

Krepšinis yra mano gyvenimo dalis. Ko gero, šiuo metu 

nėra tokios dienos, kad aš nepaliesčiau krepšinio kamuolio. Nė-

ra tokio mėnesio, kad nebūtų varžybų. Krepšinis yra mano gy-

venimas, o apie tai svajojau nuo mažų dienų. 

Kilmininkas KO tikiesi pasiekti krepšinio srityje? 

Norėčiau nors kartą apsivilkti Lietuvos krepšinio rinkti-

nės marškinėlius. Dar būtų neblogai, jei patekčiau į Vilniaus 

„Kibirkšties“ arba į Klaipėdos „Fortūnos“ komandas. 

Naudininkas KAM turi dėkoti, kad susidomėjai krepšiniu? 

Tikriausiai turėčiau dėkoti tėvams ir treneriui M. Meš-

kauskui. Tėvams už tai, kad jie aistringai palaikydavo Lietuvos 

vyrų rinktinę, kai stebėdavo varžybas per televizorių. Lygiai 

taip pat aistringai jie dabar palaiko mane žaidžiančią. Trene-

riui M. Meškauskui už tai, kad jis mane pastūmėjo žaisti krep-

šinį Kretingos sporto mokykloje su berniukais ir po kiek laiko 

pasiūlė žaisti su mergaitėmis Palangoje, kur dabar aš ir bandau 

įgyvendinti savo ateities svajones. 

Galininkas KĄ laikai savo krepšinio idealu? 

Šiuo metu mano pats mėgstamiausias krepšininkas yra 

Donatas Motiejūnas. Dėl to, kad 

gerai žaidžia komandoje ir mėto 

iš įvairiausių pozicijų. Iš moterų 

man patinka Marina Solopova, 

nes ji yra gera tritaškių metikė ir 

man patinka jos žaidimas. 

Įnagininkas KUO tau patinka tavo krepšinio 

komanda? 

Mano dabartinė komanda iš pradžių man nebu-

vo labai draugiška. Nebuvo labai jauku būti jos dali-

mi, bet po kiek laiko komandos narės pradėjo su 

manimi bendrauti ir viskas stojo į savas vėžes. Tai 

dabar, jeigu reikės(-tų) palikti savo komandą, būtų 

liūdna, nes joje yra daug įdomių, juokingų ir viso-

kiausių asmenybių. Aš esu komandos dalis ir tuo 

labai džiaugiuosi. 

Vietininkas KUR įvyko įsimintiniausios tavo 

rungtynės? 

Mano įsimintiniausios 

rungtynės įvyko Klaipėdoje. 

Nors ir įnirtingai kovojo-

me, nors ir labai stengė-

mės, pralaimėjome. Buvo 

apmaudu, bet mes suprato-

me, kad atidavėme visą save ir 

neverta liūdėti. Žaidėm su tikrai 

labai stipria komanda. Didžiuojuosi 

savo komanda, nes žinau, kad ji 

stengėsi ir visada stengiasi iš visų 

jėgų. 

Gabrielė Žiobakaitė, 

Ema Miliūtė, 8 klasė 

Nes krepšinis daugiau nei žaidimas...... 

Žibuoklėm kvepiantys jausmai 
Gali eiti pasitikti saulės tuo keliu, 

Gali paleisti viltį debesiu melsvu, 

Ir tarytum kvepia žmonių jausmai 

Švelniais žibuoklių žiedais. 

 

Gali pasirinkti sau artimą kelią, 

Gali atskirti tiesą nuo melo, 

Bet neišsisklaido ta tamsa danguje, 

Kol nepražysta žibuoklės miške. 

 

Neliūdėk, po lietaus išnyra  saulė, 

Kuri išsklaido klastingą apgaulę, 

Ir vėl kvepės tavi jausmai 

Švelniais žibuoklių žiedais... 

Alvyda Jedenkutė, 7 klasė 
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„Tiltų“ redakcija   

L AUKIAME  JŪSŲ  
ATSILIEPIMŲ  IR  IDĖJŲ  

Spausdino: 

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 

„spaustuvė“ 

Redaktorės – Ema Miliūtė,  

Gabrielė Žiobakaitė 

Dailininkė – Eglė Tamošauskaitė 

Maketavo Nijolė Donėlaitė 

Trijų  

E  

testas 

Gintarė 7 kl. mano, kad elegija – tai mokslas apie 

gamtą. Epikūrininkas - tai tas žmogus, kuris rašo epi-

nius kūrinius. Na, o kas yra ekvinokcija – deja, ji nežino. 

Kristina 10 kl.: ekvinokcija – tai ekonomika. 

elegija – alergija. 

epikūrininkas – epikos kūrėjas. 

Erika N. 9 kl. net neįsivaizduoja, kas yra epikūri-

ninkas ir ekvinokcija. O elegija, jos nuomone, yra vardas. 

Laura 6 kl. sakė, kad: 

ekvinokcija – tai pasaulio pabaiga. 

elegija – tai liga. 

epikūrininkas – anglių metikas. 

Aurimas 7 kl.: elegija – tai anatomija. 

ekvinokcija – mokslas apie gamtą. 

epikūrininkas – epinių kūrinių rašytojas. 

Dainora 10 kl. epikūrininkas – tai epo kūrėjas. 

elegija – požymiai (kieno???) 

ekvinokcija – fizikos sąvoka. 

Ema 8 kl. mano, kad elegija – tai alergija, 

epikūrininkas – epikos rašytojas, o kas yra ekvi-

nokcija, ji net neįsivaizduoja. 

Meda 6 kl. sakė, kad ekvinokcija – tai 

lempa. Elegija – tai mokslas, o epikūrininkas – 

pasakų kūrėjas. 

O kaip yra iš tikrųjų? „Tarptautinių žodžių 

žodyne“ parašyta, kad ekvinokcija – tai lygiadie-

nis, elegija – tai kūrinys, kuriame vyrauja liūde-

sio, graudulio nuotaikos, o epikūrininkas – žmogus, verti-

nantis malonumus. 

Mokomės tam, kad žinotume. Nuo šiol žinokite 

šių žodžių reikšmes... 

Viktorija Raminaitė, 7 klasė 

Mūsų – lietuvių – kalba yra tokia graži, spalvinga, jai niekada ir niekur nepritrūks-

ta žodžių. Svetimšaliai grožisi ja, o ir mes patys džiaugiamės, kad esame lietuviai ir 

turime tokį gausų, turtingą žodyną. Bet vis dėlto be tarptautinių, iš kitų kalbų atėjusių 

žodžių negalime išsiversti. Pasirinkusi 3 žodžius iš „Tarptautinių žodžių žodyno“, nuta-

riau patikrinti, kokios mūsų mokyklos mokinių žinios. Taigi – 3 tarptautiniai žodžiai, 

prasidedantys E raide...      

ekvinokcija, elegija, epikūrininkas 

Žemaitukų žirgynas 
Klausgalvių kaimo miške gyvena Liudas ir Bronelė. Jie augina didelį būrį arklių. 

Aš ten lankausi kiekvieną savaitgalį ir atostogų metu, nes manęs laukia pats gra-

žiausias žirgas, kurio vardas Kupolis. Jis gimė per Jonines, senovėje vadintas Kupolinė-

mis – štai todėl toks mano žirgo vardas. Šią vasarą Kupoliui pirmąkart buvo uždėtas bal-

nas ir su juo jodinėti ėmiau aš, tebejodinėju iki šiol. Tai labai greitas, lengvai visus len-

kiantis žirgas. Ir dar labai mielas, todėl jo per savaitę išsiilgstu. 

Žirgai patinka ne tik man. Vasarą Klausgalviuose organizuojamos skautų stovyklos, 

jų metu žirgais jodinėja iš visos Lietuvos susirinkę vaikai. Beje, dažniausiai mergaitės. 

Vieną dieną kartu su klasės draugais ir mokytoja nuvažiavome į žirgyną. Šeiminin-

kas Liudas mums paskyrė kelis žirgus: Kupolį, Tikutį, Kovą ir Meirūną. Su jais mano ben-

draklasiai noriai jodinėjo. Manau, kad visiems labai 

Jaunieji mokyklos kūrėjai 

Šuniukas ir kamuoliukas 
Gyveno kartą maža ir gera mergaitė Rugilė. Ji turėjo labai gražų ka-

muoliuką, bet norėjo ir šuniuko. Jos noras išsipildė – gavo dovanų dailų šuniu-

ka. Tik atsitiko bėda – šuniukas sukandžiojo kamuoliuką. Rugilė labai supyko 

ant neklaužados šuniuko, stipriai jį išbarė ir šis nuliūdęs  bei susikrimtęs pali-

ko mergaitės namus. Rugilė tada taip pat nuliūdo ir labai ilgėjosi mažojo savo 

šunelio. Po kelių dienų šuniukas neištvėręs grįžo pas mergaitę Rugilę su nauju 

kamuoliuku. Mergaitė apsidžiaugė ir, norėdama parodyti, kad ne kamuoliukas 

jai svarbiausias, spyrė į jį ir tas nuriedėjo toli toli. O šuniukas tai suprato 

kaip išbandymą, todėl puolė paskui riedantį kamuoliuką ir švelniai apžiojęs 

atnešė savo draugei Rugilei. Nuo tada šuniukas ir mergaitė surado naują žai-

dimą, abiem įdomų. O šuniukas saugojo ir nebedraskė kamuoliuko. 

Gabija, Džiugelytė, 4 klasė 

`Aistė Slušnytė, 4 klasė  


