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             Kartenos vidurinės mokyklos nepriklausomas laikraštis 

Ruduo, ruduo..... Ar tau patinka šis metų laikas? 

 Man ruduo nelabai patinka, nes 
rudenį yra daug lapų reikia juos 
grėbti... Rudenį pradedame eiti į 
mokyklą. Lauke pasidaro šalta 
dažnai, lyja.  

(Pasirašo anonimas) 
 
 Man patinka ruduo, nes medžiai nusidažo įvairiomis 
spalvomis, nes aš gimiau rudenį. Ir man tai labai 
mielas metų sezonas.  

(Karolina Šeiniutė 7 kl.) 
 
 Patinka,  nes lauke labai gražu. Ruduo yra 
gražus ir man kelia daugybę teigiamų 
emocijų. Lietingas, kartais niūrus, kai būna 
drėgna, bet tik šiuo metų laiku galim pamatyti 
tiek daug tarpusavyje derančių spalvų. 
Raudonų, gelsvų, ugninių, oranžinių…. Pasaka. 

 (Roberta Kaubrytė 7 kl.) 
  
Ruduo, man labai patinka! Galbūt 
todėl, kad gimiau būtent rudenį. 
Ruduo toks grožis akims, kad 
uhhh... Tos šiltos rudens spalvos, 
vėjo plaikstomi lapai man suteikia 

gerą nuotaiką, tada aplanko įkvėpimas 
kurti ar fotografuoti.  

(Roberta Cibulskytė 10 kl.) 
  
Ruduo patinka tik dėl vieno dalyko - 
dėl klevo lapų, o šiaip tai nelabai patinka, nes dažniausiai lyja. 
Dar nepatinka, kad kartais būna labai šalta. 

 (Erika Kniukštaitė 9 kl.) 
 
 Taip, man patinka ruduo, nes tai yra gražus 
metų laikas.  Rudenį yra mano gimtadienis, 
todėl dar labiau jį mėgstu. Šiuo metų laiku 
miškas nusidažo įvairiomis spalvomis... Va, 
kodėl jis man patinka. O nepatinka, nes 
dažnai lyja ir retai matome saulę.  

(Vytautas Valužis 9 kl.) 
 
 Šiaip man ruduo kartais patinka, o kartais nepatinka. Patinka 
dėl to, kad rudenį labai gražios spalvos, 
medžių lapai pakeičia spalvą, o 
nepatinka, kad yra šlapia lyja ir taip 
toliau.  

(Agnė Kiškėnaitė 9 kl.) 

  
 Nepastebimai atsliūkino ruduo ir sutema vis anksčiau paslepia 
miesto gatves, o medžių lapai dabinasi ryškiomis rudenio spalvomis, 
kurių grožis gali sužavėti kiekvieną. Trapus šis grožis – savaitė, kita ir 
rudens spalvų simfonija baigsis. Ateis žiema... 
Ta gamtos įvairovė įkvepia žmogui minčių: viskas praeina, viskas 
laikina, todėl būtina stebėti, fiksuoti, analizuoti, veikti. Žodžiu, gyventi, 
suprantant, kad nėra nereikšmingų smulkmenų, kad kiekviena dalelytė 
yra įdomi, verta paties didžiausio susidomėjimo. 
Savo metų darbą pradėję „Tiltai“ siūlo pažvelgti į rudenį: stebėkite jį 
nuotraukose neakivaizdiniu būdu, mėgaukitės tiesiogiai – braidydami 
po čežančius lapus, šnabždėkite, žvelgdami į liepsnojantį klevą: 
                                           
                    ...Supasi supasi lapai nubudinti, 

                                           šnarasi  šnekasi vėjo pajudinti... 
  
 
 O „Tiltai“ vėl atgijo ir prašosi Jūsų dėmesio. Jo likimu dabar rūpinuosi aš - 
naujoji redaktorė – Agnė Kiškėnaitė 
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AČIŪ UŽ EKSKURSIJĄ 

Šį rudenį pirmūnai buvo pamaloninti puikia kelione - galėjo nemokamai važiuoti į Druskininkus, 
kuriuose aplankė sovietinių skulptūrų muziejų „Grūto parkas“, muziejų „Girios aidas“ ir  
„Druskininkų vandens parką“. Taigi pojūčių ir protui, ir kūnui buvo pakankamai. 

 „Grūto parke“  pamatėme ,,mini zoo“ gyvūnus - mažas kengūras, emu, stručius, mešką, įvairių 
rūšių paukščius, kiaules ir t.t. Mažuosius keliautojus turėjo sudominti žaidimų aikštelė (sovietinių 
laikų lunaparkas), kurioje smagu pasisupti karuselėse ir įdomu pamėginti įsivaizduoti, kaip ir 
kokiuose atrakcionuose žaidė jų tėvai ar seneliai. 

 „Girios aide“ biologijos žinias papildė daugybė gamtos kolekcijų, akis traukė  eksponuojami 
meniniai medžio drožybos, kalvystės, keramikos, gintaro darbai. 

O „Druskininkų vandens parkas“ turbūt paliko didžiausią įspūdį. Čia yra atskiri baseinai 
vaikams ir suaugusiems, vandens čiuožyklos, srauniosios upės, atrakcionai, paplūdimiai, salos...  
Gali linksmai praleisti laiką čiuoždamas įvairiose čiuožyklose, būdamas didžiulių „Jūros bangų“ 
baseine ar plaukdamas „srauniąja upe“. Tie, kas nori ramybės, gali mirkytis sūkurinėje vonioje arba 

išsitiesti ant gulto palmių šešėlyje. 
Taigi nuoširdžiai dėkoju mokyklos vadovėms L. Mačernienei ir V. Tamošauskienei,  kad 
suteikė pirmūnams  puikią galimybė labiau pažinti savo gimtąjį kraštą ir praplėsti akiratį. 
                                                                             

Aurelija Daukantaitė, 8 klasė 

LABAI  SVARBU – ATRASTI SAVE... 
Savo mintimis dalijasi buvusi abiturientė 

Gitana Skinzgailaitė 

 Kažkur skaičiau, jog gyvenimas vienu 
dešimtadaliu yra toks, kokį patys susikuriame, o 
devyniomis dešimtosiomis - toks, kokį esant jį 
suvokiame. Manau, kad jaunai asmenybei tas gyvenimo 
suvokimas atrodo tarsi labirintas -  su įėjimu, bet 
neturintis nė vieno išėjimo. Gal net būtų neteisinga tokį 
žmogų vadinti asmenybe, nes, nesuvokus gyvenimo,  
negalima jo kurti, o ne- susikūrus, negalima tapti ir 
asmenybe. 
        Ne išimtis ir aš pati. Vaikštinėjau tuo gyvenimo 
labirintu. Gana ilgai ir nerūpestingai žingsniavau tik 
tiesiai, bet visai neseniai priėjau kryžkelę. Kokia 
kryptimi pasukti, kai nežinai, ar pasirinktas kelias nuves 
teisingai ir ar išvis kur nors nuves? Ir štai čia mano 
nerūpestingumas ėmė blėsti... Kitaip sakant, perėjau 
nepilnametystės periodą ir paaiškėjo, kad niekas kitas, 
tik aš pati turiu rinktis tolimesnį kelią. Taigi dabar galiu 
pasidalinti tik praėjusio periodo patirtimi. 
          Kadangi visiems ateina metas rinktis, noriu 
pakalbėti apie tai, ką daryti, jog pasirinkimas būtų kuo 
ryžtingesnis, kas suteiktų drąsos eiti į ,,nežinomybę". 
Konkrečiai, norėčiau aptarti laiką mokykloje. Mokymosi 
metai - tai ne tik pareiga, kurią reikia vykdyti, tai ir 
proga tvirtinti save iš vidaus, išnaudoti savo galimybes. 
Didžioji dalis mokinių to nepaiso, ilgą laiką nepaisiau ir 
aš, bet man pasisekė, jog sulaukiau paskatos iš kelių 
pedagogų, kurie mane pastebėjo. Iki tol buvau kukli, 
uždara, bet  neliūdėdavau, nes atrodė, jog aš ir turiu tokia 
būti. Dabar tai prisiminusi, neabejodama sau pasakau, 
kad tikrai buvau kvaila ir dėl tokio požiūrio iššvaisčiau 
daug savo galimybių, laiko veltui. Bet svarbiausia ne tai, 

kyla klausimas - jeigu iki šiol 
nebūčiau pastebėta, nejau vis dar 
gyvenčiau blankiai, neišsiskirdama 
iš kitų? Turbūt taip, nes nevertinau 
savęs, nepasitikėjau savimi ir tiesiog 
numodavau ranka į tai, ko troškau, 
galvodama, jog nieko neišeis. Tad 

tikiu, jog mokyklos suoluose sėdi ne vienas savyje 
užsidaręs jaunuolis ar  neatsiskleidęs talentas. Tik kaip 
juos atrasti? Turbūt to nepavyktų padaryti be pačių jų 
noro. Kai imi ne tik svajoti, bet ir veikti, jau iškart 
pakeli save aukščiau, nei įsivaizduoji esąs. Šiam 
dalykui mokyklose organizuojami vienokie ar kitokie 
mokinių saviraiškos renginiai. Reikia tik norėti pakilti. 
Pajutęs ,,aš galiu" skonį, imi tvirtėti, daraisi ryžtingesnis. 
Pavyzdžiui, man atsirado noras išbandyti save, išnaudoti 
savo galimybes tam tikrose gyvenimo situacijose ir, 
svarbiausia, vis mažiau baiminuosi suklysti. Supratau, 
jog išmokta pamoka klasėje - tai dar ne viskas, 
reikšmingiausia - gyvenimo pamoka. Taigi, kam prieš 
akis ilgas kelias, tas nebėga tekinas, ypač, jei jis pilnas 
sunkumų ir nežinios, bet pasitikėjimas savimi palengvina 
kelionę ir baimę kryžkelėje pasukti ne į tą pusę. Mano 
nuomone, jeigu lemta klaidžioti labirinte, tai ir turi juo 
klaidžioti, nestovėti vietoje ir laukti stebuklo (vis tiek jo 
nebus, kaip ir nebus kito gyvenimo). Tik per klystkelius 
surasi savo tikrą kelią. Išnaršęs labirintą, t.y. patyręs 
gyvenimo teikiamas galimybes ir sunkumus, galų gale 
suvoksi, koks jis iš tiesų yra Tau, atrasi Save ir tada tapsi 
asmenybe. 
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ŽAVIOS, JAUNOS,  GRAŽIOS...  
.... kas jos, neseniai pradėjusios dirbti mūsų 
mokykloje? Visiems akivaizdu – tai Eglė Jasaitė bei 
Indrė Smilingienė. Buvo įdomu sužinoti, kas  ir 
kodėl jas čia atvedė. Taigi kalbinu dvi sesutes, 
norėdama sužinoti apie jas daugiau... 
   Seserys yra kilusios iš Skuodo rajono, Daukšių 
kaimo. Abi yra baigusios Mosėdžio vidurinę 
mokyklą. Vėliau mokėsi Klaipėdos universitete. 
Indrė įsigijo  anglų kalbos bei pradinių klasių 
pedagogės specialybę, o Eglė turi net du aukštojo 
mokslo diplomus: lietuvių filologijos ir etnologijos 
bakalaurą bei kalbotyros magistrą. Maža to, Eglė 
šiais metais tęsia vėl studijas, kad gautų ir trečią 
diplomą ir galėtų sėkmingai dirbti mokykloje. 
  Po studijų gyvenimas taip susiklostė, jog abi 
seserys pateko į Kartenos vidurinę mokyklą. Indrei 
likimas lėmė, jog jos vyras iš Kartenos, todėl šeima 
ir apsigyveno mūsų miestelyje, o Eglei pasirinkimai 
galėjo būti patys įvairiausi, bet vis dėlto jau antri 
metai važinėja į mūsų mokyklą ir tuo yra labai 
patenkinta. ,,Tai mano svajonių darbas,“- sako Karolina Daukantaitė, 10 klasė 

mokytoja Eglė. Ir dar priduria: ,,Jau 
drąsiai galiu pasakyti, jog darbas 
mokykloje man tikrai patinka.“ 
    Taigi dvi sesutės - mokytojos 
vienoje mokykloje... Abi džiaugiasi, 
jog  jas sieja bendri interesai, abi 

pasikalba apie mokinius, apie problemas, pasidalina ir 
džiaugsmais, ir rūpesčiais. Taigi dirbti vienoje įstaigoje 
labai smagu. 
  Pasiūlau prisiminti vaikystę... Paaiškėja, jog 
pagrindinis žaidimas vaikystėje ir buvo mokykla. 
,,Gyvenome tarsi klasėje...Išpaišytos sienos, 
mokytojaujanti sesė Indrė ir mokinukė aš... Tiesa, 
mokytoja man taip ir neteko pabūti, nes tas vaidmuo 
visada atitekdavo vyresniajai sesei,“-juokiasi mokytoja 
Eglė. 
  Belieka šioms jaunoms, gražioms ir protingoms 
mokytojoms palinkėti sėkmės! 
                                                                                                  

Įdomu sužinoti 

 Kai viskas sekasi ir esi patenkintas, 
labai smagu gyventi. Taigi ko reikia, kad 
kiekviena diena būtų kaip šventė. Gerai 
pagalvojusi supratau, jog yra daugybė 
dalykų, kurie leidžia pasijusti gerai. 
Pirmiausia puikiai jaučiuosi, kai gerai 
pasiruošiu pianino pamokoms, o paskui lydi 
sėkmė konkursuose. Jaučiuosi atlikusi 
svarbų ir labai gerą darbą ir malonu 
klausytis, kai mane giria už laimėjimus. 
Gera būna ir tada, kai save priverčiu atlikti 
be klaidų kokį testą ar parašyti diktantą. 
Žinoma, patinku pati sau ir tada, kai padarau 
kitam gerą darbą. 
 
O kada patenkinti savimi jaučiasi mano 
bendraklasiai? 

To klausiu savo draugų, nes noriu  
sužinoti, kada juos užplūsta geros emocijos, 
kada jie  patinka patys sau.  Atsakymai 
tokie... 
 

Auksė: Kai įvykdau tai, 
kas būna suplanuota. 
 
Augustė: Kai padedu 
kitiems žmonėms. 
 
Viktorija: Kai padarau viską, ką noriu. 
 
Justina: Kai padarau ką nors įspūdingo. 
 
Simona: Kai padarau gerą darbą. 
 
Gabrielius: Kai elgiuosi su kitais gerai ir 
kai kiti su manimi taip elgiasi. 
 
Mokytoja Regina: Įveikusi visas kliūtis, 

nuveikusi visus darbus, kai 
išsipildo svajonės. 
                                                                                                               

Vaiva Mitkutė, 4 klasė  
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„Tiltų“ redakcija   

L AUKIAME  JŪSŲ  
ATSILIEPIMŲ  IR  

IDĖJŲ  

Spausdino: 
Kartenos vidurinės mokyklos 

„spaustuvė“ 

Redaktorė - Agnė Kiškėnaitė 
Fotografas - Vytautas Valužis 
Techninis redaktorius -  
Vytautas Petras Rudys  

Ar verta būti aktyviam? 
Visai neseniai naujai išrinktos Mokyklos tarybos pirmininku 

tapo verslininkas, jaunas ir labai aktyvus bei malonus žmogus 
Laurynas Mitkus. Jo veiklumą demonstruoja jau tas faktas, kad 
nedelsdamas  nusprendė susitikti su Mokinių taryba ir į mūsų 
mokyklą bei jos problemas pažvelgti tiesiog ,,mokinio akimis“. 
Tuo labiau, kad jo studijų metai ne taip seniai prabėgę ir Laurynas 
daug kuo gali bei siekia pasidalinti iš savo patirties. Taigi aš, 
pasinaudodama proga, kalbinu dabartinį Mokyklos tarybos 
pirmininką. 

 Ar mokykloje buvote stropus mokinys, daug mokėtės? 

Mokiausi vidutiniškai. Paskutiniais metais labiau 
susikoncentravau į matematiką ir anglų kalbą, nes norėjau stoti į 
verslo vadybą, todėl žinojau kad šių dalykų reikės. Beje, anglų 
kalbą mokykloje išmokau puikiai, nes Kauno J.Jablonskio gimnazijoje anglų kalba dėstoma sustiprintai, o 
mokytojai buvo aukščiausios kvalifikacijos. Dabar tuo labai džiaugiuosi. 

Ar buvote aktyvus popamokinėje veikloje, kokia veikla užsiėmėte? 

Žaidžiau už mokyklos krepšinio rinktinę, dalyvavau debatų klubo veikloje, o 11 klasėje su klasiokais 
subūrėme didžėjų komandą ir pradėjome organizuoti mokyklos diskotekas: rūpinomės aparatūra, reklama, 
rėmėjais, apsauga ir t.t. Vėliau teko organizuoti renginius ir viso miesto mastu. 

O koks buvote studentavimo metais? 

Studentaudamas irgi nesnaudžiau, buvau labai aktyvus studentas. Jau pirmaisiais studijų mėnesiais su 
kursioku perėmėm iš ketvirtakursio diskotekų organizavimą. Netrukus paprasta diskoteka virto į Kauno 
studentų pamėgtą klubą „Po žeme“ - be jokios reklamos sutraukdavom iki 300 žmonių! Jau pirmame kurse 
mane studentai išrinko į studentų atstovybės prezidentus - vadovavau dvi kadencijas iš eilės. Tais metais 
VU KHF studentų atstovybė, būdama mažo fakulteto organizacija, buvo tarp pačių aktyviausių ir 
ryškiausiai matomų Lietuvos studentų organizacijų. Gal todėl šiandien man niekas neįrodys, kad Kartenos 
mokykla kažko negali, nes yra maža. 

Mes esame provincijos mokykla, o Jūs mokėtės didelėje Kauno miesto mokykloje.  Palyginkite 
provincijos ir didelę miesto mokyklą. Kokia Jūsų nuomonė apie jas? 

Viskas priklauso nuo bendruomenės bei vadovo. Ir mieste, ir 
kaime būna tiek geresnių tiek prastesnių mokyklų. Mažos mokyklos 
ypatingos tuo, jog turi mažas bendruomenes, tokiose yra tik jaukiau 
mokytis, paprasčiau kažką suorganizuoti. Visada visur reikia ieškoti 
privalumų! 

Kaip manote, ar buvo prasmė mokytis? Ar sieja kažkoks 
ryšys mokyklinius metus ir dabartinį gyvenimą? 

Mokytis visada yra svarbu. Tačiau daugiausiai man naudos ir 
neįkainojamos patirties davė vykdyta savanoriška visuomeninė veikla 
mokyklos ir studijų metais. Imantis veiklos, pamažu atsiranda patirtis, 
nauji kontaktai, idėjos, kiti svarbūs dalykai. Kai buvau studentas, 
mano šeima gyveno kukliai. Todėl manęs mama klausdavo, kada 
baigsiu dirbti už dyką studentų labui ir susirasiu „normalų“ darbą. O 
aš vis sakydavau jai, kad kada nors visa tai atsipirks. Dabar tvirtai 
galiu pasakyti, kad neklydau – tai atsipirko su dideliu kaupu. 

Ačiū už malonų pokalbį. 

Agota Domarkaitė, 11 klasė  


