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Skaitykite ir dar daugiau visko norėkite!.. 

Redaktorės – Gabrielė ir Ema 

Emocijos pačios geriausios! 

Pavasaris – taip ir norisi kalbėti apie tai kas nauja, kas dar 

nepatirta, norisi šviežių įspūdžių... Naujienų mokykloje yra. Šiemet 

į mūsų bendruomenę įsiliejo dvi naujos mokytojos – Jolanta 

Putriuvienė ir Aurelija Narkutė. Abi pedagogės linksmos, 

besišypsančios bei puikiai išmanančios savo darbą. 

Kodėl būtent mokytojos profesija? Nes mokytojas – žmogus, 

galintis patarti, padėti, galiausiai nusišypsoti ir pasakyti: „Viskas 

bus gerai“. Abi mokytojos apie šią profesiją svajojo jau nuo 

vaikystės. Tiesa, jos abi norėjo mokyti pradinukus, bet taip 

atsitiko, jog mokytoja Aurelija Narkutė gerų draugų, dėstytojų ir 

tikėjimo Dievu dėka pasirinko tikybos discipliną, o Jolanta 

Putriuvienė dvyliktoje klasėje apsisprendė, kad dėstys anglų kalbą. 

Būsimosioms mokytojoms pačioms mokytis sekėsi puikiai, 

gaudavo gerus pažymius, o 

tikybos mokytoja vidurinę 

baigė netgi sidabro medaliu! 

Gerai mokytis skatino noras 

įgyti gerą išsilavinimą ir 

turėti galimybę bendrauti su 

vaikais. Mokykliniais metais 

jos abi buvo aktyvios, da-

lyvaudavo įvairiose veiklose. 

Mokytoja Aurelija iki šiol 

maloniai prisimena savo veiklą 

Simonui Daukantui skirtoje 

organizacijoje. 

Nors šios mokytojos pas mus dar visai 

nedaug laiko praleido, joms mūsų mokykla 

padarė labai gerą įspūdį: ir mokiniai, ir 

mokytojai, ir kiti bendruomenės nariai. „Su 

mokytojais sutariu puikiai, visi draugiški bei 

nuoširdūs,“ – dalijosi mokytoja Jolanta. Tą patį 

patvirtino ir jos kolegė Aurelija. Paklausus, 

kokias emocijas mokytojoms kelia darbas 

mūsų mokykloje, abi šyptelėjo ir atsakė: 

„Džiugias“. Nors kartais ir 

sunkoka susitvarkyti su 

mažiau motyvuotais, 

trukdančiais mokiniais, bet 

jos visada stengiasi surasti 

būdų, kaip kovoti su šia 

problema. „Kai matau norą 

bei užsidegimą vaikų akyse 

atlikti tam tikras užduotis, 

tada emocijos ir būna pačios 

geriausios,“ – teigia mokytoja 

Aurelija. 

Alvyda Jedenkutė, 7 klasė 

Patarimai būsimiems gimnazistams 

Praėjus nemažai laiko aš, Aurelija, buvusi „Tiltų“ redaktorė, vėl bendrauju su Jumis. Šiuo metu mokausi Jurgio 

Pabrėžos gimnazijoje ir, įgijusi tam tikros patirties, noriu pasidalinti ja su Jumis, nesgi Jums taip pat teks išskleisti 

sparnus ir palikti saugų pagrindinės mokyklos lizdą.  

Visų pirma, brangieji, noriu paprašyti, kad nenuvertintumėte savo dabartinės mokyklos – ji tikrai ne prasčiau 

parengia mokinius, bet daugelyje sričių netgi pranoksta gimnazijas. Nesakyčiau to, jei pati nebūčiau patyrusi, nors 

iki išėjimo į kitą mokyklą, kartais taip pagalvodavau. Nereikia manyti, kad gimnazija – nieko ypatingo arba, atvirkščiai 

– stebuklų šalis. Tai tik pastūmės į nusivylimą. O man pirmuosius mėnesius „dėl per daug lakios vaizduotės“ taip ir 

atrodė: „Į kokią vietą aš patekau? Juk visai ne to tikėjausi...“ Ir tikrai: maniau pateksianti į kone aukščiausio lygio 

mokymo įstaigą (net truputį kaustė baimė dėl galimai per didelio krūvio), o iš tikrųjų tai tėra tokia pat mokykla, tik 

besiskirianti savo pavadinimu, interjeru ir šiek tiek didesniais reikalavimais, kurių tikrai nėra ko bijoti. Dažnai netgi 

pasirodydavo, kad senojoje mokykloje viskas buvo daug profesionaliau pateikiama ir išdėstoma nei gimnazijoje. 
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Pačias pirmąsias dienas, kol vyksta adaptacija, gali 

atrodyti, kad reikėjo kuo anksčiau išeiti į gimnaziją. Po 

mėnesio jau pradeda imti didelis ilgesys, noras tik 

pasitaikius progai grįžti atgal. Bet praėjus pirmajam 

pusmečiui jau visiškai priprantama prie naujos aplinkos 

ir, nors pasiilgsti buvusios mokyklos, galutinai įsivažiuoji 

į vėžes. Tad šiokių tokių išgyvenimų neišvengiama... 

Ką pastebėjau reikėjus daryti iki dešimtos klasės? 

Pirmiausia – tai neatleisti vadžių. Man paskutinieji metai 

Kartenoje, galima sakyti, buvo kuo tikriausias „dinderio 

mušimas“. O ko norėti, kai pamokoje sėdi vos aštuoni 

mokiniai ir didžiajai jų daliai tas sėdėjimas yra tik 

kančia. Bet tai ir yra didžiausia bėda, nes tam, kad 

našiai mokytumeisi gimnazijoje, reikia dviejų trečiųjų 

to, ko mokeisi iki dešimtos klasės. Galima sakyti, kuo 

didesnį bagažą susikrovei per dešimt metų, tuo tvirtesnį 

pamatą pasiklojai naujoms žinioms įgyti. Tad Jums, kurių 

taip pat nėra labai didelės klasės, patariu pernelyg 

neatsipalaiduoti, bet stengtis stropiai mokytis. Taip pat 

pastebėjau, kad jau iki dešimtos klasės reikia įprasti 

sąžiningai lankyti pamokas ir kuo tvarkingiau bei 

greičiau jas pateisinti. Čia, gimnazijoje, turbūt 

griežčiausi reikalavimai ir yra dėl lankomumo. Nuo šių 

metų net įsigalėjo nauja tvarka: praleistas pamokas 

reikia pateisinti per dvi darbo dienas, o jei to nepadarai 

– rašai raštišką pasiaiškinimą. Parašius tris tokius raštus 

per mėnesį, kviečiami į mokyklą tėvai ir, galimas dalykas, 

imama svarstyti, ar mokinį palikti mokykloje. Tad kuo 

anksčiau išsiugdysite tinkamus įpročius, tuo lengviau bus 

ateityje. 

Galiausiai pasakysiu keletą minčių apie tai, kada 

geriausias metas išeiti į gimnaziją. Dabar girdėti daug 

įvairių nuomonių dėl adaptacijos ir panašiai, tačiau kaip 

yra iš tikro? Pirmiausia noriu pabrėžti tai, kad metas, 

kada išeini į gimnaziją, neturi jokios įtakos mokslų 

kokybei. Programa yra ta pati, o mokytojai ten irgi 

„neišradinėja dviračių“. Kodėl pradžioje paraginau 

nenuvertinti savo mokyklos? Kad nemanytumėte, jog 

joje prasčiau mokinama nei, pavyzdžiui, gimnazijose, ir 

nenuleistumėte rankų. Juk nesvarbu, kur mokotės, o 

svarbu, kiek patys stengiatės žinių įgyti. O kuo jų 

daugiau, tuo naudingiau patiems. Apie adaptaciją, prieš 

išeidama į gimnaziją, mažiausiai galvojau. Galbūt 

daugiausiai mintys sukosi apie tai, kaip mane ten priims, 

ar pateksiu į draugišką, motyvuotą ir tolerantišką klasę. 

Bet dieną, kai atvykau įsiregistruoti į naująją mokyklą, 

buvau priversta susimąstyti apie tai. Tiesą sakant, mane 

suglumino vieno labai atsakingo mokyklos asmens 

žodžiai: „Tai kodėl čia taip vėlai norite įsirašyti? Reikėjo 

į devintą klasę rašytis, tai dabar bus sunku adaptuotis.“ 

Dauguma po tokių neapgalvotų žodžių galėtų imti 

baimintis, gailėtis, kodėl tik dabar nori čia įstoti. Bet 

tie žodžiai labai ginčytini. Pirmiausia, nesvarbu, į kurią 

klasę beišeitum, adaptacija bus tokia pat. Mano 

nuomone, kuo vėliau ten išeini, tuo labiau išvengi patyčių, 

konkurencijos ir kitokių negerumų, nes mokiniai jau būna 

kur kas labiau subrendę ir motyvuoti. Tačiau kad ir kada 

nuspręstumėt išeiti į kitą mokyklą, niekada nesigraužkit, 

kad tai padarėt per anksti ar per vėlai – sprendimas juk 

jau priimtas... 

Linkiu Jums išsiugdyti kuo geresnius mokymosi ir 

pamokų lankymo įpročius bei vertinti ir branginti tai, ką 

netrukus reikės palikti... Sėkmės! 

Aurelija Daukantaitė, buvusi mokinė 

Kai pieštukas rankoje lėkte lekia... 

Mūsų mokykloje yra nemažai gabių ir įdomių žmonių. Viena iš jų – aštuntokė Eglė 

Tamošauskaitė – talentinga dailininkė, savo dailės kūriniais stebinanti ne vieną. Taigi 

aš, daugelio klausimų skatinama, kalbuosi su Egle apie šią jos mėgstamą veiklą. 

Ką tavo gyvenime reiškia dailė? 

Dailė man yra pomėgis ir laisvalaikio praleidimo būdas. Kada turiu laisvo laiko ir ateina 

įkvėpimas, su malonumu imu ir ką nors nupiešiu. 

Ar nuo pat vaikystės užsiimi šia veikla? 

Taip. Mano mama pasakojo, kad kai buvau maža, labai mėgau piešti ir, palyginus su 

kitais to paties amžiaus vaikais, jau tvirtai ir taisyklingai rankoje laikiau pieštuką. O 

laiškininkė, kai atnešdavo spaudą, net juokais sakydavo: „Ji bus tikra dailininkė“. 

Iš kur semiesi įkvėpimo savo dailės kūriniams? 

Dažniausiai įkvėpimas ateina savaime. Būna ir taip, kad idėjų kyla pažiūrėjus pro langą, 

atsivertus knygą, žurnalą. Vos tik apsižvalgau, tuoj ir pamatau, kiek daug įdomių objektų 

galiu nupiešti. 

Ką tau labiausiai patinka piešti? 

Nėra vienos srities, kurią man labiausiai patiktų piešti. Piešiu tai, ką sumąstau ar 

pamatau, arba tai, ką man nėra sunku nupiešti. Rečiau piešiu gamtos vaizdus, nes, manau, 

man dar reikia patobulėti, kad tikroviškiau perteikčiau gamtos grožį popieriaus lape. 
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Ar būna taip, kad visai nejučia apipieši savo mokyklinius sąsiuvinius? 

Mano nuomone, mokinio sąsiuviniai turi būti tvarkingi. Bet prisipažinsiu, yra buvę išskirtinių atvejų, kada iš 

nuobodumo neryškiai su pieštuku apipiešiau savo sąsiuvinius, bet vėliau tikrai ištryniau. 

Ar, būnant aštuntoke, lieka pakankamai laiko užsiimti šia veikla? 

Jeigu yra noras, tai visada atsiranda laiko. Bet, žinoma, ne visada, nes reikia daryti namų darbus, o jeigu dar 

reikia ruoštis kontroliniams, tai tikrai laiko lieka mažai. Vis dėlto, jeigu piešiu labai svarbų piešinį, dažniausiai tai 

darau savaitgaliais, nes piešimas nėra greita veikla, reikia įdėti labai daug darbo ir meilės. 

Ką dar mėgsti veikti laisvalaikiu? 

Laisvalaikiu mėgstu bendrauti su draugais, eiti pasivaikščioti. Taip pat patinka keliauti, nors ir netoli tenka 

nuvykti, bet vis tiek yra labai įdomu ką nors sužinoti ar pamatyti, o vėliau į akį kritusį objektą nupiešti. 

Ar su savo dailės kūriniais dalyvauji konkursuose? Kaip sekasi? 

Taip, dalyvauju įvairiuose dailės darbų konkursuose. Stengiuosi parodyti savo darbus ir kitiems, sulaukti 

įvertinimų ir sužinoti, kaip man sekasi. Manau, tai labai svarbu, jeigu noriu tobulėti. Pradinėse klasėse kelis kartus 

dalyvavau piešinių konkurse „Pravėriau vario vartelius“, taip pat logotipų kūrimo konkurse „Antras žingsnis“, kuriame 

užėmiau pirmąją vietą. Daug puikių įvertinimų sulaukiu dalyvaudama vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“, 

kuriame dalyvauju kasmet. Neseniai teko dalyvauti dailės olimpiadoje, kuri vyko Darbėnuose. 

Ar savo ateitį žadi susieti su daile, menu? 

Manau, dar anksti galvoti apie ateitį. Ateis laikas ir apsispręsiu. Kaip sakoma: pagyvensim – pamatysim. 

Justina Šiaulytė, 7 klasė 

Padarėme didelį darbą – paklausėme 

didžiosios dalies mokinių, ką jie mano apie 

savo mokytojus, kokiems vardams juos 

nominuoja. Nuo atsakymo, ko gero, išsisuko 

tik tie, kurie tuo metu sirgo. Mokytojai 

varžėsi net 7 kategorijose. Atsakydami į 

mūsų klausimus kai kada mokiniai buvo 

vieningi, kai kada nuomonės nesutapo. 

Rezultatai tokie.... 

Linksmiausiu mokytoju išrinktas 

technologijų mokytojas Donatas Lubys, 

surinkęs 56% visų mokinių balsų. Puikų 

humoro jausmą, mokinių nuomone, taip pat 

turi kūno kultūros mokytojas Marius 

Meškauskas – surinko 20% balsų. 

Griežčiausio mokytojo kategorijoje 

aršiai varžėsi chemijos mokytojas Viktoras 

Stropus, matematikos mokytoja Irena 

Pipirienė ir rusų kalbos mok. Jūratė 

Lisauskienė. Šioje kovoje menku skirtumu 

laimėjo matematikos mokytoja Irena 
Pipirienė. 

Protingiausia mokytoja tapo lietuvių 
kalbos mokytoja Vitalija Brunalienė – ji 

surinko 38% balsų. Antrą ir trečią vietas užėmė rusų kalbos mokytoja 

Jūratė Lisauskienė ir fizikos mokytoja Nijolė Donėlaitė. 

Daugiausia namų darbų užduoda matematikos mokytoja Irena 
Pipirienė. Taip mano 68% visų balsavusių mokinių. Namų darbų negaili 

ir lietuvių mokytoja Vitalija Brunalienė. Pasirodo, net technologijų 

mokytojas Donatas Lubys užduoda namų darbų. 

Atlaidžiausio mokytojo kategorijoje mokinių nuomonės labai 

išsiskyrė. Vieni mano, jog atlaidžiausia yra technologijų mok. Kristina 

Pocevičienė, kiti teigia, jog tai anglų mok. Jolanta Putriuvienė, tačiau 

nominacijos nugalėtoja tapo geografijos mokytoja Rūta Trakienė! 

Stilingiausia mokytoja, surinkusi net 65% balsų, tapo anglų kalbos 
mokytoja Rūta Valaitytė. Mokinių nuomone, puikų stiliaus pojūtį turi 

istorijos mokytoja Asta Pocienė ir kūno kultūros mokytojas Marius 

Meškauskas. 

„Pačių pačiausiu“, geriausiu, nuostabiausiu išrinktas ir svarbiausią 

nominaciją laimėjo kūno kultūros mokytojas Marius Meškauskas. 

„Pačių pačiausiam“ uždavėme keletą klausimų – juk smalsu, ką pats 

mokytojas mano apie tokį įvertinimą. 

1. Kaip manote, kokią nominaciją laimėjote? – Paties 

skandalingiausio mokytojo visoj Lietuvos Respublikoj. 

2. Kaip jaučiatės laimėjęs nominaciją „pačių pačiausias“? – 
Žmonės rojuje taip gerai nesijaučia, kaip aš jaučiuosi laimėjęs šią 

nominaciją. Nebenoriu keliauti į rojų, noriu nominacijų. 

3. Ką norėtumėte pasakyti mokiniams? – Ačiū, thank you, 

спасибо, dankė. Svarbiausia ištikimybė! Kaip pasirinkote pirmą kartą, 

taip tegu būna amžinai. Tiems, kurie nebalsavo už mane, artėja sunkūs 

laikai!! 

Kiekvienam laimėtojui skiriamas garbės ordinas, sukurtas Eglės 

Tamošauskaitės.  

Gabrielė Žiobakaitė ir Ema Miliūtė, 8 klasė 

Mokytojai – titulų laimėtojai   



2016 pavasaris (41) -4- 

„Tiltų“ redakcija   

L AUKIAME  JŪSŲ  
ATSILIEPIMŲ  IR  IDĖJŲ  

Spausdino: 

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 

„spaustuvė“ 

Redaktorės – Ema Miliūtė,  

Gabrielė Žiobakaitė 

Maketavo Nijolė Donėlaitė 

Viskuo įmanoma išsiskirti: išvaizda, gabumais, išmintimi, elgesiu... 

Kurie ir kuo išskirtiniai mūsų mokyklos mokiniai, teiravomės 

mokytojų. Nutarėm išsiaiškinti, kas mūsų mokykloje darbščiausias, 

tingiausias, plepiausias, stilingiausias, sportiškiausias, linksmiausias. 

Mokytojams teko pasukti galvas – pasirinkimas nemažas, o 

nominacijos tik 6. Suskaičiavome nuomones ir turime rezultatus... 

Darbščiausiomis mokinėmis tapo Gabrielė S. 10 kl. ir Alvyda 

J. 7 kl., surinkusios po tiek pat balsų. Nuo jų nedaug atsiliko Eglė 

T., Ema M. ir Justina Š. 

Tingiausias mokinys – Karolis E. 8 kl., surinkęs 42% balsų. Nuo 

jo šiek tiek atsiliko Gabrielė Š. iš 9 kl., surinkusi 11% balsų. 

Tinginukų sarašas buvo ilgas: į jį pateko Rapolas 10 kl., Eimantas 7 

kl., Deividas 9 kl, Aurimas 7 kl.  

Plepiausias mokinys šioje mokykloje yra Venskus D., kuris 

surinko 32% balsų. Kiti mokiniai surinko tik po 5% balsų. Tai Rugilė 9 

kl., Monika 8 kl., Karolis K. 9 kl., Kristina 10 kl., Agnė 5 kl., 

Dominykas 7kl. 

Stilingiausia mokine išrinkta Gabrielė Ž. 8 kl, surinkusi 38% 

balsų. Nuo jos šiek tiek atsiliko Eglė T. 8 kl. – jai skirta 10% balsų. 

Tai pat po 5% balsų surinko Vitalija 10 kl., Lukas 10 kl., Justina 7 kl., 

Karolis 5 kl. 

Sportiškiausi mokiniai – Rolandas L.7 kl 

ir Edmundas Š. 6 kl, surinkę po 20% balsų. 

Nedaug atsiliko krepšininkė Kornelija 8 kl., 

surinkusi 15% balsų. 

Linksmiausiu mokiniu, mokytojų nuomone, 

pripažintas Aurimas iš 7 kl. surinkęs 16% 

balsų. 11% surinko Domantas 8 kl., Ema 8 kl. 

ir Saimonas 6 kl. Mėgsta pokštauti ir 

Gabrielė S., Rugilė K, Gabrielė Ž., Lauryna, 

Nojus, Kornelija ir keletas kitų.  

Nenusiminkit (ar nesidžiaukit), jeigu 

neradote savo vardo sąraše. Padėtį visada 

galima pakeisti – reikia tik panorėti ir viskas 

jūsų rankose. Kiekvienam pripažintajam 

originalų ženklą skiria Eglė Tamošauskaitė. 

Ema Miliūtė ir Gabrielė Žiobakaitė, 8 

Išskirtiniai mūsų mokyklos mokiniai 

Visai neseniai mūsų mokykloje vyko 
neįprastas judėjimas – streikas. 
Nuomonės apie tą reiškinį išsiskyrė. 
Mes nusprendėme sužinoti, ką apie 
streiką mano mokiniai,  kodėl 
nesutampa mokytojų nuomonės. 
Pirmiausia kalbinome profsąjungos 
pirmininkę Jūratę Lisauskienę. 

1. Kodėl streikavote? 

Mes streikavome tam, kad 
atkreiptumėme vyriausybės, valstybės 
dėmesį į problemas švietimo siste-
moje. Kadangi su mumis nenorėjo 
kalbėtis derybose, teko streikuoti. 
Streiko reikėjo tam, kad vyriausybė 
kažką darytų, spręstų problemas. 

2.Ką veikėte, kai streikavote? 

Mes diskutavome, kalbėjome, 
gėrėme arbatą. Atidžiai sekėme 
informaciją internete, nes buvo 
svarbu žinoti streiko eigą. 

3. Kodėl nutraukėte streiką? 

Mūsų mokyklos mokytojai anksčiau 
baigė streikuoti, nes buvo per silpni 
atsilaikyti. Pavydžiu tiems, kurie 
išsilaikė iki galo. Kita vertus, 
parodėme, kad turime stuburą. Iš 
tiesų streikas yra pilietiškumo 

Kodėl streikavo mokytojai? išraiška. Jeigu aš nieko nedarysiu – 
koks esu pilietis. Manau, kad žygiais, 
o ne žodžiais mes Tėvynę mylim! 

Nestreikuojančių mokytojų nuo-
monė tai pat labai svarbi. Jiems 
turėjome du klausimus. 

1. Kodėl nestreikavote? 

Biologijos mok. Jadvyga Anu-
žytė: Dėl asmeninių įsitikinimų. 
Jeigu būtų įvardintas vienas man 
aktualus punktas, tada būčiau 
streikavusi. 

Dailės mok. Kristina Pocevi-
čienė: Dėl rajoninės dailės olim-
piados, kad galėčiau lydėti į ją 
mokinę. 

2. Ar palaikote mokytojus, 
kurie streikavo? 

Biologijos mok. Jadvyga Anu-
žytė: Taip, aišku palaikau. 

Dailės mok. Kristina Pocevi-
čienė: Palaikau, nes pati streikavau 
kitoje mokykloje – savo darbovie-
tėje. 

Įdomu sužinoti, ką mokiniai mano 
apie streiką. Todėl klausiam: 

Ką jūs manote apie streiką? 

Rūta 10 kl.: Labai gerai, kad mo-

kytojai išreiškia savo nuomonę, 
kovoja už savo teises. Pritariu 
streikui, bet blogai, kad dėl to 
turi nukentėti mokiniai, ypač tie, 
kurie ruošiasi egzaminams. 

Eglė 8 kl.: Streikas turi pliusų 
ir minusų. Gerai, kad mokytojai 
streikuoja, nes mažiau pamokų ir 
yra mažesnis krūvis, bet kartu  ir 
blogai, nes šiek tiek atsiliekame 
per pamokas. 

Rolandas 7 kl: Manau, kad 
streikas galėjo tęstis ilgiau. 

Gabrielė Žiobakaitė ir  
Ema Miliūtė, 8 klasė 


