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Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

Laikas, skirtas dienas leisti mokykloje, šiais mokslo metais jau baigiasi.  

Netrukus galėsime veikti, ką tik norėsim, nes prasidės mūsų laisvas ir indivi-

dualus laikas – atostogos. Kažkas valgys ledus su draugais, kažkas dirbs, 

kažkas nesikels iš lovos, kažkas ilsėsis prie jūros, o kažkas spręs ir „sunkias 

lygtis“, kaip pradėti naują gyvenimo tarpsnį. Mūsų dešimtokams - mažiesiems 

abiturientams – teks tokia dalia... 

Linkiu nešvaistyti laiko veltui. Ir dar linkiu LINKSMOS VASAROS! 

Laikraščio redakcija atsisveikina iki kitų mokslo metų ir tikisi, kad visi sugrį-

šime pailsėję ir pasiruošę rimtai kibti į rimtus darbus. 

LIK SVEIKA, PRADINE! 

Ketvirtokų įspūdžiai baigiant pirmąjį mokymosi etapą..... 

Baigiu ketvirtą klasę, o prisiminimų tiek mažai... Iš pirmos ir antros klasės nedaug ką beprisimenu, ne-

bent tai, kaip rašėm savo svajones ir dėjom į stiklainį. Trečioje klasėje važiavom į Ventės ragą, ten žieda-

vom paukščius ir ėjom prie marių. Ketvirtoje klasėje su mokytoja Virgina ėjom į piliakalnį, o su šokių moky-

toja važiavom į Vilnių, į Dainų šventę. Man patiko mokytis pradinėse klasėse. Labai pasiilgsiu to laiko. 

(Ugnė) 

Pradinėse klasėse nutiko ir įvyko daug kas. Atsimenu - pirmoje klasėje važiavom žaisti golfo. Tai buvo 

smagi diena. Mokytojas Paulius mums siūlydavo daryti daugybę eksperimentų. Antroje klasėje mus ėmė 

mokyti mokytoja Monika, ji buvo gera, nors gal ir griežtoka. Prisimenu pirmuosius standartizuotus testus, 

o dar labiau vieną žiemą paskelbtą karantiną. Trečioje klasėje buvo įdomu: per karnavalą buvom princai ir 

princesės, šokom ir vaidinom. Tačiau įdomiausia ir geriausia ketvirtoji klasė... Pradinės klasės buvo smagios 

ir įdomios, jos man labai įsiminė. (Ieva) 

Man labai patiko mokytojas Paulius, nes darydavome eksperimentus. Nepatiko šokiai ir šokių būrelis. 

Dar nepatiko Dainų šventė. Geriausiai prisimenu, kaip pirmoje klasėje Kengūros konkurse užėmiau pirmąją 

vietą. (Benas) 

Pirmoje klasėje susiradau labai gerą draugę, su kuria iki šiol draugauju. Trečioje klasėje važiavom į 

Nidą, Ventės ragą, kino teatrą. Mokytoja pasakodavo juokingus anekdotus. Visiems labai patiko vienas juo-

kelis, kaip bobutė trenkėsi į stiklą. Dar važiavom į Vilnių ir buvo labai „faina“. Bet labiausiai man patinka 

dabartinė mano mokytoja. (Kotryna) 

Man patiko matematikos, anglų ir kūno kultūros pamokos. Nepatiko šokių ir 

pasaulio pažinimo. Man patiko visi mano auklėtojai, nes jie visi geri. Gerai pri-

simenu mokytoją Moniką ir jos pasakojamas juokingas istorijas. Nepatiko Vil-

niaus Dainų šventė, nes davė neskaniai valgyti ir tik kelis kartus teleido nueiti 

į prekybos centrą. (Tajus) 

Labai patiko kvadrato varžybos, kurios vyksta kiekvienais metais. Dar patiko 

mokytojas Paulius, nes darė eksperimentus. Mokytoja Monika taip pat patiko, 

nes važiavom į ekskursijas. Ir dar patinka mokytoja Virgina, nes daug ko ma-

ne išmokė. O labiausiai patiko tai, kai lauke buvo 22 laipsniai šalčio ir nereikė-

jo eiti į mokyklą. (Jokūbas) 

Redaktorė Arvydė 
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Antroje klasėje gavom 

dar vieną mokytoją. Jos 

vardas Monika. Ji man 

kaip geriausia draugė. 

Netgi gyvenom toj pačioj 

gatvėj. Labiausiai aš 

mėgstu bibliotekos būre-

lį, nes ten žaidžiam įvai-

riausius žaidimus. Tai tik-

rai mano mėgstamiausias 

būrelis. Klasėje turiu dvi 

geriausias drauges – Ug-

nę ir Kotryną. (Vasara) 

Kai aš dainuoju, man 

pradeda drebėti kairė 

koja, nes susijaudinu. Pri-

simenu, kaip antroj klasėj 

Kajus užrašė taisyklę „Nevėluoti į pamokas“, nes jis visada vėluodavo. Dar trečioje klasėje važiavom į Vil-

nių ir dušai buvo rūsy. (Greta) 

Buvau susimušęs su Benu. Man patinka mokytoja Virgina Domarkienė, nes ji labai gera – neužduoda daug 

namų darbų. Ir dar man patinka važiuoti į varžybas su treneriu. (Aivaras) 

Man patiko būti mokykloj. Turiu mokytis, kad būčiau gera mokinė. (Gabija) 

Išeisiu į penktą klasę ir būsiu laiminga.... (Mia) 

Dešimtokai atsisveikina… 

Šie mokslo metai prabėgo neapsakomai greitai. Jau tuoj užsivers visos durys į klases, koridoriuose ne-

beaidės linksmas mokinių juokas. Tačiau šios paskutinės dienos mums, dešimtokams, yra pačios brangiau-

sios, nes visai netrukus nuskambės Paskutinis skambutis... 

Kaip ir kasmet rugsėjo pirmąją dieną susirinkę prie mokyklos ąžuolo džiaugėmės vieni kitus vėl sutikę, 

dalijomės vasaros įspūdžiais, bet žinojome, kad šie metai bus kitokie. Nors ir atsisveikinimo, tačiau įsimin-

tini metai. Galbūt dėl to pradėjome vieni su kitais labiau bendrauti, stengtis patirti drauge kuo daugiau 

nuotykių. Žinoma, vieniems šie metai prailgo, kitiems praėjo labai greitai, tačiau gerai, o tretiems jie buvo 

įtempti dėl egzaminų, bet linksmi, kupini įvairiausių staigmenų metai. Nors šis laikas, praleistas mokykloje, 

buvo pilnas įspūdžių, tačiau labiausiai mums, dešimtokams, įsiminė šventės, kurioms tekdavo savarankiškai 

ruoštis: Mokytojų diena, karnavalas, taip pat patiko ir naktis mokykloje, įvairios paskaitos, laimėjimai ne 

tik mokslo, bet ir sporto srityse ir,žinoma, nepamirštamos akimirkos, kai mokytojai už „didžiulį“ darbą ra-

šydavo neigiamus pažymius.  

Jausmai, paliekant mokyklą, užplūsta įvairūs. Ir liūdna, nes šioje mokykloje praleidome daugelį metų, 

per kuriuos buvo visko: ir juoko, ir ašarų. Tačiau drauge ir džiu-

gu, nes kiekvienas žengsime naują žingsnį savo gyvenime - mūsų 

laukia naujos mokyklos, kiti žmonės.  

Išeidami tikimės, kad kiti mokiniai klausys mokytojų, supras, ką 

jie dėl mūsų visų aukoja. O mokytojams norėtume palinkėti, kad 

jie ir toliau išliktų tokie kantrūs, kūrybingi, supratingi, nebūtų 

per daug griežti mokiniams, ir, žinoma, kad nepamirštų mūsų 

klasės, nes mes jūsų tikrai nepamiršime!  

Alvyda Jedenkutė, 10 klasė 
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VISŲ KARTŲ ATSTOVĖ 

Mokytoja Jadvyga Anužytė daug metų dirba 

mūsų mokykloje, daug patirties yra sukaupusi ši 

nuostabi moteris. Juk ji išlydėjo daugybę dvylikto-

kų į savus gyvenimus. Matė mokyklos aukso amžių 

ir sunkesnius laikus. Kad ir kas bevyko - ji visada 

išliko ištikima mūsų mokyklai, todėl mes nusprendė-

me pasidomėti, ką ji mąsto apie savo pašaukimą - 

visą gyvenimą būti mokytoja.  

1. Kadangi dirbate šitoj mokykloj daug metų, 

tai turbūt matėte, kaip keitėsi kartos? Kokių 

pasikeitimų matote? 

Kiekviena karta turi savo privalumų. Pasaulis 

eina į priekį, niekas nestovi vietoje, randasi naujų 

reiškinių, naujų pasiekimų, keičiasi ir žmonės. Bet 

tai nereiškia, kad stipriai keistųsi vertybės. Aš pri-

simenu savo vaikystę nuo jūsų amžiaus, kada atsi-

rado televizorius. Mano vaikystėje atsirado televi-

zorius! Ir prisimenu puikiai laiką, kai atsirado pir-

mieji mobilūs telefonai. Galvoju - kaip čia yra, eina 

po laukus ir šnekasi telefonu. Tai va, kaip ateina į 

mūsų gyvenimą technologijos, kaip, sakyčiau, gyve-

nimas „evoliucionuoja“, vystosi pirmyn, o ne atgal.  

Prisimenu taip pat ir tą laikotarpį, kai pirmasis kos-

monautas Jurijus Gagarinas išskrido į kosmosą. Ir 

tai buvo mano vaikystėje! Kaime žmonės kalbėjo: 

„OHO! Kas nusikals, bus blogas, įdės jį ten į tą 

laivą ir išskraidins į kosmosą.“ Taigi per mano gyve-

nimą būta didžiulių atradimų. Ir visa tai veikia 

žmones, todėl, manau, kad dabartinis jaunimas yra 

tobulesnis už mūsų laikų jaunimą. Jie turi kompiu-

terius - mes neturėjom, turi išmaniuosius telefonus 

- mes neturėjom, jų mąstymas yra kitoks, o ir tai 

yra teigiamas vystymasis. 

2. Dirbote ir su mažais, ir su vyresniais vai-

kais. Su kuriais patinka dirbti labiau ir kodėl? 

 Skirtingas stilius, sakyčiau. Bet tai man patin-

ka. Man patiko dirbti ir su vyresniais. Dalykinėje 

sistemoje, kai dirbau su mokiniais nuo 5 iki 12 kla-

sės, labai patiko. Aš  sutariau su jaunimu, rasdavau 

bendrą kalbą. Tai buvo šiek tiek kitoks  darbas: 

vertybių skiepijimas, žinių perteikimas, rezultatų 

norėjimas. Mano specialybė yra biologė–chemikė, 

tad dėsčiau šių mokslų tiesas. O kai sulaukiau jau 

brandaus amžiaus, kai atidirbau tiek, kiek reikia ir 

užtenka, palikau šį darbą, kad mane prisimintų kaip 

gerą mokytoją. Bet iš mokyklos taip nesinorėjo i-

šeiti, todėl perėjau į darželio grupę ir esu labai pa-

tenkinta. Atrodo, vėl pradėjau iš naujo gyventi. Vėl 

atradau kažką naujo. Su vaikais labai gerai sutariu 

ir sekasi puikiai. Aišku, darbo reikia įdėti nemažai 

ir čia. Į juos „investuoti“ truputį kitaip. Juos reikia 

mokyti nuo pirmų žingsnelių, nuo pirmo suvokimo. 

Jie yra tokie, kaip aš sakau, mažiukai angeliukai. 

Reikia žiūrėti, kad ragiukai nedygtų, kad sparneliai 

stiprėtų, kad  kuo daugiau įgautų įgūdžių, tvirtesni 

būtų. Bet yra pasakiški vaikai, man patinka eiti 

kiekvieną dieną į darbą. Va, Deimanto brolis koks 

šaunuolis! Kai jau nebegalėsiu ir suprasiu, kad ne-

bepadedu mažiesiems, kad manęs nebevertina tė-

vai, tada jau išeisiu pailsėti. Bet dabar apie tai dar 

negalvoju, nes labai patinka su tais mažais angeliu-

kais dirbti, dar esu pakankamai darbšti ir galinti.  

3. Kadangi Jus vaikai labai mėgsta, tai gal 

turite išskirtinių mokymo metodų? 

Aš tiesiog myliu vaikus. Ir nieko daugiau nerei-

kia. Kai juos myli, tai pamatai jų akyse viską: ir ne-

rimą, ir džiaugsmą, ir liūdesį. Nors aš labiausiai 

atkreipiu dėmesį į vaikus, kuriems reikia pagalbos. 

Na, kiti vaikai yra savarankiškesni. Jiems užtenka 

prisiglausti, ant kelių pasėdėti. O kai kuriems vai-

kams labai trūksta meilės. Tai pirmiausia aš pama-

tai tuos vaikus. Galbūt ilga pedagoginio darbo pa-

tirtis leidžia man juos lyg permatyti, suprasti, ko 

jiems reikia, ko trūksta, ko norėtų iš tavęs. Many-

čiau, kad patirtis - mano slaptas ginklas, todėl vai-

kai myli mane. Ir prisimenu pereitų metų mažiukus. 

Tėvai pasakojo, kad vaikšto mažulis namuose vaka-

re ir kartoja: „Aš myliu Jadvygą“. Tai ir yra di-

džiausias įvertinimas. Todėl man smagu eiti į dar-

bą. O liūdnos mintys, kad „jetus, rytoj vėl į darbą“, 

tiesiog manęs nelanko. Ne, iš tikrųjų man patinka 

eiti į darbą. 

4. Atrodote labai jauna ne pagal savo amžių. 

Tai kaip išsaugote grožį ir jaunatviškumą? Gal 

turite kokių nors paslapčių? 

Turiu vieną labai didelę paslaptį - gebu džiaug-

tis mažom smulkmenom, nesu „bambeklė“, negei-

džiu nepasiekiamų dalykų. Man kiekviena diena yra 

džiaugsmas, stengiuosi pozityviai gyventi. Džiaug-

tis viskuo. Pavyzdžiui, pribėga vaikutis ir apkabina. 

Aš tuo džiaugiuosi ir dėkoju gyvenimui, kad turiu 

sveikatos, kad esu tokia, kokia esu. O paslapčių 

būtent grožiui - nelabai ir turiu. Paprasčiausiai 

žmogus turi mylėti gyvenimą, mylėti aplinkinius. Ir 

išsiaiškinau dar tokią tiesą: daug maloniau duoti 

kitam ir jausti, kaip jis pasiima, negu gauti. Man 
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asmeniškai geriau duoti kitam. Viskas grįžta kitokiu 

pavidalu ir tai džiugina. Taip aš gyvenu. 

5. Daug metų pradirbote Kartenoje. Nepabė-

gote. Taigi, kuo ji Jums tokia svarbi? 

Aš iš tikrųjų sėslus žmogus. Kai baigiau institu-

tą, mane paskyrė į Plungės rajoną ir ten dirbau pa-

vaduotoja penkerius metus. Pagalvokit, aš buvau ką 

tik mokslus baigusi studentė. Nuvažiavau aš į tą 

kaimo mokyklėlę, nes rajono švietimo skyriaus ve-

dėjas paskyrė mane pavaduotoja. 23 metų studen-

tė! Bet aš nebijojau. Aš tokia impulsyvi. Norėjau į 

Kretingos rajoną iš karto, bet kai rinkomės, nebuvo 

vietos. Todėl aš laukiau, kol atsirado vieta čia.  

Man Kartena viskas... Aš gi baigiau vidurinę čia. Čia 

mano mokykla. Ir kai grįžau, dar radau ir savo mo-

kytojų: amžinąjį atilsį mokytoją Borumienę, amži-

nąjį atilsį mokytoją Kaknevičių. Kartena - mano 

miestelis. Nors esu iš Kūlupėnų, bet čia prabėgo 

patys gražiausi mano metai vidurinėje mokykloje. 

Čia visi „tūsai“, visos paslaptys, kai mokytojai nesu-

žinodavo, kur nuėjom, ką padarėm. Man ji labai ma-

loni mokykla. Kur kitur tokią rasi? Aš manyčiau, 

kad Kartenoje vaikai labai geri. Tikrai - nuostabūs 

vaikai. Ir apskritai nėra blogų žmonių, nėra blogų 

vaikų. Blogas būna poelgis.  Juk negalima užfiksuoti 

kokį nors blogą veiksmą ir sakyti, kad jis blogas 

vaikas. Jokiu būdu taip daryti negalima. Vaikas nie-

kada nebūna blogas. Žmogus nebūna blogas. Konk-

retus poelgis gali būti blogas, gali būti netoleruoja-

mas, šlykštus ir panašiai. Bet poelgis - ne pats žmo-

gus. Ir vaikai Kartenoje, kol dirbau, tikrai buvo 

puikūs. Ir dabar yra puikūs: kai einu koridoriais, 

sveikinasi, nors jiems nedėstau. Aišku, vienas kitas 

yra prastesnis. Bet jei visi bus idealūs, nebebus 

siekimo tobulėti, kilti. Kiekvienas turi kažko gero, 

kad ir kaip kartais blogai elgtųsi. Ne visada suge-

bam gal ir suprasti jį, įlįsti į jo širdelę. Daugelis 

galbūt kartoja jam, koks jis prastas,  daugybę kar-

tų, tai jis tuo ir patiki. Aišku, tai mano nuomonė. 

Arvydė Paulauskaitė, 8 klasė 

Deimantas Metrikis, 5 klasė 

Kryžiažodis apie Kartenos mokyklą 

Šiais metais mokykla švenčia 380-ąjį gimtadienį Ta proga padariau kryžiažodį apie mokyklos istoriją. Išsp-

rendę jį, sužinosite, kokiame kaime 1945 m. buvo įkurta laikina Kartenos progimnazija. 

1. Žmogaus pavardė, kurio iniciatyva įkuriama 

laikina Kartenos progimnazija. 

2. 1639 m. buvo „funduojama“ Kartenoje parapi-

jinė mokykla. Kas ją „fundavo“? 

3. K. Misiaus knygoje „Lietuvos katalikų bažny-

čios“ minima Kartenos mokykla. (Nuo šios datos 

Kartenos mokykla skaičiuoja savo metus.) Kokios 

profesijos žmogus buvo K. Misius?  

4. Retas žino, kad mūsų mokykla turi 3 kryptis. Pirmoji yra ekologinė, antroji 

- meninė. Kokia yra trečioji kryptis? 

5. Kartenos pradžios mokyklos vedėjo, mokytojo ir Kartenos šaulių būrio va-

do pavardė. 

6. Kelintam dešimtmetyje Kartenos mokykla išlydėjo į savarankišką gyvenimą 

pirmąją abiturientų laidą? 

7. „Atkaklus darbas viską nugali.“ Šia citata yra pagrįsta mūsų mokyklos ug-

doma filosofija. Kokio žmogaus ši citata? 

8. 1966 m. mokykla įsikūrė naujame pastate, nors liko naudojami ir senieji 

pastatai. Nutarta prie mokyklos pasodinti parkelį ir pasodinti kažkokį augalą 

prieš mokyklos fasadą. Koks augalas tai buvo? 

9. Visiems puikiai žinomas carinės priespaudos laikotarpis, o ypač 1863-ieji 

metai, sukilimo prieš baudžiavą metai. Yra žinoma, jog buvo uždaryta Karte-

nos mokykla, bet paskui vėl atgaivinta. Kokio žmogaus iniciatyva tai buvo? 

Sudarė Arvydė Paulauskaitė, 8 klasė 


