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Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

Jūsų rankose 50 „Tiltų“ numeris. Mokyklos laikraštis savo 
kelionę pradėjo lygiai prieš 20 metų – 2001 gruodžio 27 die-
ną. Jo gimtadienio proga buvo linkima tapti jungtimi – tiltu 
tarp mokinių, mokytojų, tėvų, miestelio bendruomenės, linkima 
skleisti teisingą informaciją, dalintis patirtimi, taip pat siūlo-
ma pramogauti, skaitant linksmąsias laikraščio skiltis.  
Per 20 laikraščio gyvavimo metų 49 numeriai, ko gero, ir išpil-
dė turėtus lūkesčius. Per tą laiką keitėsi be galo daug, nes juk 
šiandien pirmieji laikraščio leidėjai jau subrendę žmonės. Kei-
tėsi redaktoriai (tiesa, visada vadovavo tik merginos), daili-

ninkai, maketuotojai, buvo metų, kai skai-
tytojus pasiekdavo 3–4 numeriai, bet buvo, 
kai ir vos vienas – viskas priklausė nuo ko-
mandos darbštumo, redaktorės kūrybingu-
mo ir atsakingumo. Bet „Tiltai“ gyvavo... Ir 
po 20 metų su didžiausiu džiaugsmu sie-
kiu, kad suaktyvėtų jo leidyba ir kuo dau-
giau žmonių užsidegtų noru kurti, dalytis, 
skleisti geras žinias. Kadangi laikas viską 
keičia, noriu, kad ir šio laikraščio vaizdas 
po 20 metų kelionės šiek tiek pasikeistų. 
Aštuntoko Astijaus dėka šįkart „Tiltai“ į Jus 
prakalbo pakeitę savo logotipą – pavadi-
nimo dizainą. Bet, pažadu, turinys nesikeis 
– jis bus apie mus, apie mūsų gerąsias pa-
tirtis, apie mūsų tobulėjimą, dvasinį augi-
mą, apie tą aplinką, kurioje gyvename ir 
kurios grožis priklauso tik nuo mūsų pačių 
veiklos. Artėja naujų – kitų metų pradžia, 
tegu ji būna palanki mums visiems ir  reikli 
mūsų darbams... 

Redaktorė Evelina 
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pirmosios mokyklos ir pripažintų, kad pagrindus gavo 
joje: joje išmoko dirbti su 
Teams, joje jau atliko vie-
nokias ar kitokias užduotis 
ir gavo tam tikrų gebėji-
mų, joje išmoko dirbti ir 
teorines žinias taikyti 
praktikoje. Mūsų mokyklo-
je daug šaunių, gabių, mo-
tyvuotų mokinių, todėl ir 
jų pasiekimai už mokyklos 
ribų nestebina. Daug spor-
tininkų, savanoriaujančių. 
Žinoma, yra ir piktžaidžių 
– taip norėtųsi, kad jauni-
mas suprastų, kas yra ne-
mandagus elgesys, vidinės 
kultūros stoka, kaip norė-
tųsi, kad mokiniai suvoktų, 
kad be asmeninės atsako-
mybės gyvenimas tampa 
ydingas.  

Jau visai čia pat  dar vieni metai. Tikėkimės, kad 
jie bus sėkmingi, sklandūs ir dosnūs. 

Jokūbas Domarkas, 7 klasė 
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2021 metų iššūkiai, 2022 metų – lūkesčiai: 

apibendrina mokyklos direktorė 

2021 metai – pilni iššūkių visomis prasmėmis. Pir-
miausia pandeminė situacija koreguoja gyvenimą ir 
kiekvieno darbus. Direktorės rūpestis taip sutvarkyti 
visus mokyklos srautus, kad galima būtų mokytis gy-
vai ir nekiltų jokių pavojų užsiliepsnoti „kovidiniams 
židiniams“. Mokymasis nuotoliniu būdu buvo neleng-
vas išbandymas visai mokyklos bendruomenei, todėl 
galimybė šiuo metu susitikti, mokytis klasėse, bend-
rauti yra tikra palaima. Žinoma, metai buvo ne tik 
sunkūs, jie pasiūlė ir nemažai smagių dalykų. Pir-
miausia, šie mokslo metai gyvesni mokinių tarybos 
prasme. Susiformavo gana aktyvi komanda, kuri ke-
lia ir pasigėrėjimą, ir teikia vilčių. Visada džiugina 
mokinių pasiekimai, dalyvavimas konkursuose – juk 
tai ir yra mokyklos įvaizdžio dalis. Dar šie metai bu-
vo dosnūs naujų ugdymosi įrengimų prasme: nema-
žai kabinetų pasipildė Smart lentomis. Tai šiuolaikiš-
ka ir labai reikalinga. 

Bet svarbiausia mokykloje yra mokiniai. Direktorei 
visada sunku ir šiek tiek skaudu skirtis su išeinančiais 
iš mokyklos aštuntokais. Taip norėtųsi, kad vaikelis, 
atėjęs į darželio „Kiškučių“ grupę, išeitų po 10 klasės 
jau beveik suaugęs jaunuolis. Tačiau tiems, kurie pa-
sirenka palikti mokyklą po aštuonių klasių, direktorė 
linki ko geriausio, tik norėtų, kad tas mokinys, besi-
mokantis kokioje nors gimnazijoje, nenuvertintų savo 

Mūsų geriausieji 

Jeigu paklaustume bet kurio šių dienų mūsų mokyklos mokinio, koks žmogus mokykloje yra labiausiai ma-
tomas, kas iš jaunimo yra pats aktyviausias mūsų bendruomenėje, ko gero, visi atsakytų, kad tai dešimtokė 
Evelina. Ji matoma visur: mokinių taryboje, pas maltiečius, renginiuose, mokyklos laikraščio organiza-

Nors Evelina dešimtokė, nors mokymosi krūviai 
nėra patys mažiausi, bet ji suspėja visur, nes, kaip 
pati sako, bet kokia veikla augina asmenybę, teikia 
daug džiaugsmo, o įgyta patirtis tikrai pravers gy-
venime. Taip mąstyti Evelina pradėjo nuo 8 klasės. 
Būtent tada išgyveno savotišką asmenybės lūžį, nes 
iki tol jautėsi silpna, nedrąsi, daug kam abejinga, 
beje, ir klasės draugai manė, kad ji iš tų – nieko ne-
pasieksiančių. Tik pirmoji mokytoja Morta Kairienė 
jau tada, vaikystėje, įžvelgė Evelinos galimybes ir 
prognozavo įdomios, aktyvios merginos ateitį. Šian-
dien Evelina mėgaujasi, džiaugiasi tuo, ką daro, nes, 
pasak jos, sėdėti su telefonu rankoje ir nieko neveik-
ti yra tolygu savižudybei. Labiausiai ji mėgaujasi 
veikla Šaulių organizacijoje. Kiekvienas pabuvimas 
su šauliais jai įkvepia drąsos ir noro gyventi akty-
viai, įdomiai, suteikia pasitikėjimo savimi. Taip pat 
žavisi ir veikla pas maltiečius. Evelina prisimena 
tuos laikus, kai ši veikla jai buvo tarsi primesta, ne-
perprato bendravimo su seneliais prasmės. Tačiau 
devintoje klasėje atėjo „nušvitimas“, kokia ta veikla 
prasminga ir jai pačiai reikalinga: pandemijos metu 

Evelina Stonkutė: be mokyklos būtume akmens  
amžiaus žmonės... 

gerą pusmetį telefonu bendravo su sena moterimi, 
padėjo jai išgyventi atskirtį, o dabar stačia galva nė-
rė į kitą projektą, kai senoliams padeda mokytis į-
veikti informacinių technologijų sunkumus. Toks Eveli-
nos gyvenimas – didžiulis džiaugsmas jos tėvams, nes 
jie dukrą skatina ne tik savanoriauti, padėti kitiems, 
bet ir surasti save, savo veiklos sritis. 

Žinoma, pagrindinis Evelinos darbas yra mokyma-
sis. Mergina supranta, kad mokymosi rezultatai labai 
svarbūs siekiant gyvenime norimų tikslų, įsigyjant to-
kią profesiją, kokios nori, tačiau kartais nepatenkinta 
savimi, nes neįdeda tiek darbo, kiek reikėtų. Jai patin-
ka geografija, biologija, istorija, literatūra, kur kas 
sunkiau susitvarkyti sekasi su matematika. Kaip ir 
dažną mokinį Eveliną „užklumpa tinginys“, trukdantis 
įveikti sunkumus. Bet mergina tikisi, kad po 12 klasės 
bus tikrai pasiruošusi studijoms socialinio darbo ar 
net medicinos srityje. Beje, ir savanorystės, veiklos su 
maltiečiais tikrai niekada nežada išsižadėti. 

Paklausta, kaip vertina mūsų mokyklos mokinius, 
Evelina turi ką pasakyti. Ji mano, kad mūsų mokiniai 
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kymo ir vadina mokytojus savo draugais. Tačiau tei-
gia, kad mokyklos grožis, įdomumas labiausiai prik-
lauso nuo pačių mokinių, ne tik nuo mokytojų: 
„Mokykla yra mokiniams, kurie turi tobulėti, mokyto-
jai – jų pagalbininkai, antrieji tėvai. Vis dar viliuosi, 
kad iki birželio mėnesio prie mūsų aktyvesnės veiklos 
prisijungs kuo daugiau mokinių. Kuo daugiau moki-
nių, tuo didesnė jėga!“ O pati pažada būti aktyvi iki 
pat dešimtos klasės pabaigos, kol išeis iš šios mo-
kyklos, bet mokyklos kaip ir maltiečių, įsitikinusi, nie-
kada neužmirš.  

Ugnė Mataitytė, 7 kl., Agneta Brauklytė, 5 kl. 

 

yra „labai pikti, nelaimingi, besiskundžiantys, koks jų 
gyvenimas yra žiaurus, kad kiti yra kalti, bet ne jie“. 
Dar „yra per daug išlepinti, dažnai sako, kad labai 
blogi tarybos renginiai, kad nesąmonės siūlomos, bet 
paklausus, ko norėtų, sako nežinantys. Ir suprask, 
žmogau, kaip nori...“ Evelina labai ilgisi mokinių – 
ugnelių, su kuriais būtų galima kalnus nuversti. Kaip 
mokinių tarybos pirmininkė, ji nuolat kalba apie 
veiklos svarbą, apie domėjimąsi aplinka, bet toli gra-
žu ne visi jos nori klausytis ir suprasti. O jai pačiai 
mokykloje yra gera. Ji labai džiaugiasi, kad puikiai 
sutaria su mokytojais, sulaukia jų paskatinimo, palai-

Astijus Lygutas: savarankiškai mokausi groti gitara, skaitau, klausausi muzikos,  
domiuosi psichologija, menais, mėgstu keistas ir originalias mintis, nemažai svajoju… 
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Mūsų mokykloje yra talentingų mokinių, kurie daž-
nai girdimi ir matomi. Bet yra ir tokių, kurie tyliai sa-
ve augina, per daug nesiafišuodami. Vienas iš tokių 
yra aštuntokas Astijus Lygutas. Šio vaikino išskirtinu-
mas ir gilumas pajaučiamas tik tada, kai su juo pasi-
kalbi, padiskutuoji. O diskutuoti su Astijumi įmanoma 
įvairiais klausimais, nes jis domisi daug kuo: psicholo-
gija, filosofija, menu, muzika, dizainu, astronomija, 
medicina, aviacija, architektūra… Visko galbūt ir neį-
manoma išvardinti, nes Astijaus interesų laukas labai 
platus. Daug ką vaikinas randa mokykloje, ir į ją eina 
ne todėl, kad taip reikia ir to reikalauja tėvai. Mo-
kykla Astijui – savęs tobulinimo, savęs ieškojimo gali-
mybė. Jis mokosi dėl savęs – jį kankina sveikasis 
„pažinimo troškulys“. Be to, mokykloje išmokstama 
socialumo, bendravimo meno, gebėjimo dirbti ko-
mandoje, savarankiškumo, išmokstama pažinti aplin-
ką, ją kritiškai vertinti, taip pat planuoti laiką. Anot 
Astijaus, mokykla paruošia žmogų ateičiai, karjerai, 
„papuošia protu“. 

Tiesa, ne viskas jam patinka mokykloje. Jei galėtų 
keisti, tai norėtų daugiau veiklos, kuri tobulintų, tar-
kim, mokinio gebėjimus oratorystės – kalbėjimo pub-
likai – srityje. Norėtų didesnio mokomųjų dalykų pa-
sirinkimo, jo manymų, mokiniui būtinos žinios apie 
psichologinę sveikatą, daugiau patyriminio mokymo. 
Jei būtų jo valia, jis panaikintų pažymius ir sumažin-
tų užduočių, rašomų ranka į sąsiuvinį, kiekį. Labai 
norėtų kuo daugiau individualių užduočių, pritaikytų 
konkretiems mokinio gebėjimams. Tačiau vaikinas 
supranta, kad ne viskas įmanoma, nes tai provincijos 
mokykla. Beje, provincialumas labai jaučiamas iš kai 
kurių mokinių elgesio, iš požiūrio į ugdymąsi. Astijus 
teigia, kad su tokiais viską ignoruojančiais, nieko 
nenorinčiais, neturi jokių reikalų, tiesiog stengiasi jų 
nepastebėti, jiems jaučia viena – antipatiją. Sako, 
neverta su tokiais net kalbėtis, nes vis vien neįrodysi, 
kad jie neteisūs ir apgailėtini. 

Savo laiką, kai jis skirtas ne pamokoms, Astijus 
planuoja įvairiai: kai tik pasiūlo mokytojai, dalyvauja 
olimpiadose, ypač mėgsta matematikos, geografijos, 
biologijos užduotis. Savarankiškai mokosi groti gita-
ra ir labai daug skaito. „Knygos yra vaizdingi sapnai 
ant popieriaus“, – taip teigia pašnekovas. Jos pade-

 

da pabėgti iš streso pilnos aplinkos, atsipalaiduoti, 
ugdo vaizduotę ir lavina protą, stiprina mąstymo įgū-
džius, plečia žodyną, ugdo empatiją, emocinį intelek-
tą, moko bendrauti. Gerus filmus taip pat kartais pa-
žiūri, ten randa įdomių idėjų, bet knygas skaito daž-
niau. Tiesa, paklausus, ar savo laiko savanorystei ne-
bando planuoti, Astijus atsakė, kad jis labiau intra-
vertiškos prigimties žmogus, jam gana sunku su nepa-
žįstamais kalbėtis, užmegzti ryšius, savo nuomonę 
tarp saviškių jis drąsiai pasako, bet tarp svetimų savi-
mi nelabai pasitiki. Žinoma, viskam savas laikas – 
savęs pažinimas ir gebėjimas valdyti leis ateityje Asti-
jui tapti aktyviu, iniciatyviu lyderiu. Tai akivaizdu, tai 
patvirtina šie vaikino žodžiai: „Sunkiai įsivaizduoju ir 
nelabai noriu gyvenimo be mokymosi“. 

Evelina Stonkutė, 10 klasė 



 

Ąžuolėlis 

Ąžuolėlis mūsų 
Ilgaamžis medis. 
Jį saulutė šildo, 
O lietus gaivina. 

Sužaliuos medelis, 
Džiaugsis vėl vaikučiai, 

Visą vasarėlę 
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Brigita Briedytė: užaugusi tapsiu mokslininke, tyrinėsiu ir atrasiu 

Ketvirtokė Brigita – ne tik puiki mokinė, pirmūnė, bet ir įdomi pašnekovė, jau dabar žinanti, kas jai 
svarbu, ko tikisi ateityje. 

Mėgstamiausias jos užsiėmimas 
dabar yra lankyti mokyklą, susitikti 
su draugais, bendrauti ir sužinoti 
naujų dalykų. Mokykloje jai labai 
patinka, nes mokykla šviesi, jauki, 
yra biblioteka, kurioje Brigita daž-
nai lankosi, nes mėgsta skaityti. Kla-
sės draugai jai yra tarsi šeima, su 
jais kuo puikiausiai sutaria, nors 
kartais ir tenka pasibarti. Dar Brigi-
ta labai myli savo mokytoją, netgi 
penktos klasės nelaukia – bijo, rei-
kės skirtis su mokytoja. 

Be pamokų Brigita dar aktyvi 
būrelių lankytoja: dalyvauja dainavi-
mo, keramikos, gamtos būreliuose. Ši 
veikla jai svarbi, nes ne tik leidžia kažką naujo sužinoti, bet ir nuramina. 
Žinios Brigitai labai svarbios – juk ji būsimoji mokslininkė, stebės, tyrinės 
gamtą. Vienas iš jos laisvalaikio praleidimo būdų jau dabar yra pasi-
vaikščiojimas gamtoje. 

Be viso šito gabioji ketvirtokė rašo eilėraščius, dalyvauja konkursuo-
se. Laikraščio skaitytojams leidžia paskaityti kelis savo eilėraščius. 

Gabrielė Mataitytė, 8 klasė 

Vasarėlė  

Mergaitė garbanota, 
Suknelė jos taškuota, 
Saulutės nubučiuota 
Keliauja į kurortą 

Pažaisti tarp bangų 

Vasaros spalvos 

Berželis lapuotas, 
Eglutė spygliuota 
Gėlytė raudona  
Saulutė geltona. 

„Knyga yra mūsų dvasios penas ir šviesa“ – 
sako bibliotekininkė Zinaida Viršilienė 

dūno, be Bernardo Brazdžionio eilėraščių. 

Ar skaitytumėte knygą kompiuteryje? Kodėl? 

Ne. Kompiuteryje niekada. Tradicinė, popierinė 
knyga per 37 metus jau mano kraujyje. Elektroninė 
knyga nebent jaunimui, ne man... Elektroninės knygos 
kitokios, ne tokios kaip popierinės. 

Kokia buvote mokinė ir kodėl bibliotekininko 
profesija? 

Mokinė buvau tokia, apie kurią sakoma: „Mokosi 
normaliai“. Baigiau Kartenos mokyklą. Tada dar bu-
vo vidurinė. O bibliotekininko profesiją pasirinkau, 
nes Dauginčiuose dirbo viena moteris, kuri labai man 
patiko. Ji mane pasikvietė padėti jai. Tada ir supra-
tau, kas yra bibliotekininko darbas. Tai nėra tik sėdė-
jimas ir skaitymas, bet ir bendravimas su žmonėmis, 
gebėjimas padėti išsirinkti knygą. 

Kiek metų dirbate? Kaip atrodo šiandien – ar 
teisingas buvo profesijos pasirinkimas, gal keistu-
mėte profesiją, jei būtų galimybė? 

Ne, tikrai ne. Į nieką nekeisčiau šio darbo. Dirbu 
jau 37 metus ir nenustoju stebėtis, kokia įdomi ši pro-
fesija, kiekvienais metais vis daugiau naujovių ir vis 
įdomiau dirbti. Man patinka šios naujovės, nors iš 
pradžių atrodė sunkiai įveikiamos. Bet darydamas 
viską išmoksti, įveiki. 

Ar daug skaitote? Kokias knygas mėgstate? 

Skaitau. Esu labai išranki skaitytoja. Neskaitau 
bet ko. Grožinę literatūrą renkuosi labai gerų auto-
rių, tokių jau rimtesnių. Neskaitau paprastų meilės 
romanų, detektyvų... Labai mėgtu istorinius romanus, 
knygas apie sveikatą – tokių daug skaitau, poeziją 
mėgstu... Negaliu be Salomėjos Nėries, be Kazio Bra-

 



 

labai paklausūs, tai susidarydavo norinčių prie jų 
atsisėsti eilė. Jam teko laukti ir jis iš tų nervų į langą 
paleido obuolį. Biblioteka yra biblioteka, joje yra 
savos taisyklės. Netrukus jis vėl užėjo į biblioteką, 
mes pasikalbėjom, jis prisipažino ir atsiprašė.  

Kokie didžiausi bibliotekos draugai yra iš 
mūsų mokyklos? 

Draugai tie, kurie dažnai užsuka į biblioteką. Iš 
mokytojų – tai Vitalija Brunalienė, Rima Bitautienė, 
Vida Tamošauskienė. Šios mokytojos daug skaito, 
dažnai lankosi bibliotekoje. Iš mokinių pavyzdingiau-
si skaitytojai šiuo metu yra Deimantė Mickutė, Viltė 
Lužaitė, Dominykas Mikuckis, Gabija Drakšaitė ir 
Dovydas Šiaulys... Tai tikri knygų mylėtojai. 

Ar įsivaizduojate gyvenimą be knygų, pasaulį 
be bibliotekų? Kodėl? 

Ne, ne, tikrai ne. Knyga yra mūsų dvasios penas 
ir šviesa. Be knygos žmonija nebūtų pasiekusi to, ką 
šiandien turi. Knyga yra mūsų kelrodė žvaigždė... 
Visi žmonės turi draugauti su knyga, nes tai yra 
mūsų istorija, mūsų praeitis ir ateitis. Nei internetas, 
nei kažkokios kitos elektroninės priemonės neatstos 
knygos. 

Evelina Stonkutė, 10 klasė 
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Gal kilo minčių pačiai knygą parašyti? Apie ką 

rašytumėte, jei nuspręstumėte rašyti? 

Ne, negalvojau rašyti, nebent pensijos sulaukusi. 
O rašyčiau apie sveikatą, gal dar pasidalinčiau bib-
liotekininko darbo patirtimi… Bet vis dėlto labiau do-
mina sveikata, tai apie ją rašyčiau. 

Kokius bibliotekos lankytojus labiausiai verti-
nate? 

Aš vertinu visus lankytojus. Mažas ar didelis – visi 
man brangūs ir kiekvienas malonus. Kiekvienas atsi-
neša kažką naujo. Visi įdomūs. 

Gal yra buvę savotiškų prašymų, reikalavimų? 

Taip, tikrai yra buvę. Kiekvieną dieną nežinai, 
kas pravers duris. Nežinai, su kokiu klausimu ateis 
žmogus. 

Ką ir kaip skaito vaikai, mokiniai? Ar jie man-
dagūs bibliotekos lankytojai? 

Ko gero, visi mandagūs, nepasakyčiau, kad nėra 
mandagūs. Na, pagalvojus, kartais gal ir būna visko. 
Turėjau vieną tokį berniuką jau prieš 10 metų. Jis bu-
vo nepatenkintas, kad reikėjo laukti eilėje prie kom-
piuterio. Kadangi prieš 10 metų kompiuteriai buvo 

Egidijus Mačernis: jis ir atsakingas, ir supratingas... 

Egidijus. Kelionės, kaip tikram vairuotojui profesio-
nalui, Egidijui patinka. Anot jo, kai su mokytoju Ma-
riumi Meškausku važinėdavo po varžybas kone kiek-
vieną dieną, buvo puikiausi laikai. Patiko važinėtis 

Mokykla be vairuotojo – neįmanomas dalykas. 
Kas atvežtų, kas parvežtų, su kuo galėtum pakeliau-
ti? Mūsų mokyklai labai pasisekė, nes turime nuosta-
bų vairuotoją, tikrą savo srities profesionalą, su 
mokiniais važiuojantį net 22 metus, Egidijų Ma-
černį. Šis žmogus yra tarsi gimęs bendrauti su jau-
nimu. Per tiek daug darbo mokykloje metų beveik 
niekada nėra buvę konfliktų, nes abi pusės viena kitą 
gerbia, puikiai moka susitarti. Egidijus supranta mo-
kinius, yra kantrus ekskursijoje, jį erzina tik tai, jei 
kartais peržengiamos mandagumo taisyklių ribos. Bet 
tai atsitinka retai, nes mokiniai įsiklauso į jo reikala-
vimus ir nesusipratimų kyla labai retai. Mūsų vairuo-
tojui yra tekę pasprukti iš mokyklos – vairuotojo dar-
bą pakeitė į gaisrininko. Dėl to nė kiek nesigaili – juk 
sveika pakeisti aplinką, bet po poros metų su malo-
numu vėl grįžo į mokyklą. 

Per savo darbo mokykloje metus teko patirti įvai-
riausių nuotykių. Su šypsena Egidijus kalba, kaip ke-
lionėse su mokiniais buvo priverstas laužyti netgi tai-
sykles. Prisimena įvykį, kai vežė mokinius į Joniškį, kur 
vyko susitikimas su Joniškio jaunimo „Bendraamžių“ 
klubu. Į autobusą, kuris turėjo 9 vietas, panoro sutilp-
ti net 15 žmonių. Egidijus kilniaširdis – juk visi taip 
nori važiuoti. Tad pristatė taburečių, mokiniai susig-
rūdo sėdynėse po kelis. Kai, atvykus į vietą, jaunimas 
pradėjo lipti iš mažo autobusiuko, kiti kolegos vairuo-
tojai susigriebė už galvos – toks žmonių kiekis 9 vietų 
autobusiuke nusipelno didelės bausmės. Tačiau baus-
mės buvo išvengta, karteniškiai puikiai pabendravo ir 
visi laimingi sugrįžo namo. Kartais verta rizikuoti, tad 
kaip puiku, kai atsiranda toks kartu ir atsakingas, 
kartu ir supratingas žmogus. Būtent toks ir yra mūsų 

5 



 

6 

2021Gruodis 
po Lietuvą ir su mokyklos skaitovais, kai šie dalyvau-
davo skaitovų konkursuose. Beje, labai patiko stebėti 
meninio skaitymo konkursus. Mokytoja Vitalija Bruna-
lienė stebėdavosi, ar jam dar neįgriso tos poezijos, 
kurių tiek daug girdėdavo, tačiau jis su didžiausiu 
malonumu jų klausėsi. Todėl, ko gero, visai patiktų 
būti lietuvių kalbos mokytoju, – šmaikštauja Egidijus. 

Egidijaus darbo įrankis – autobusas. Net keturi 
įvairiausi autobusiukai yra buvę jo globoje. Vienas ir 
vardą turėjo – mokiniai vadino Elze pagal valstybinį 
numerį. Visus autobusus Egidijus labai prižiūrėjo ir 
prižiūri. Jie kasdien privalo būti techniškai tvarkingi, 
saugūs, švarūs. Sugedus autobusui, prasideda remon-
to dienos ir naktys. Savo laiko tam jis negaili, būda-
vo, kad iš garažo grįžta 4 valandą ryto. Tada iš šei-
mos narių išgirsdavo tokį retorinį klausimą: „Kokiam 

bepročiui gali patikti iki ryto keturių prie autobuso 
sėdėti?“. Šie komentarai Egidijui nė motais – jis tie-
siog privalo tobulai dirbti savo darbą. 

Dar mūsų vairuotojas puikiai moka ne tik vairuoti, 
bet ir fotografuoti. To išmoko vidurinėje mokykloje, 
kai fizikos mokytojas – šviesios atminties – Pranas 
Juzuitis jam nupirko fotoaparatą ir pamokė daryti 
nuotraukas. Tai tapo ne tik pomėgiu, bet ir pajamų 
šaltiniu, nes Egidijus daug metų fotografavo vestu-
ves, krikštynas ir kitokias šventes. Atsidėkodamas 
mokytojui, kiekvienais metais per Vėlines Egidijus 
ant jo kapo uždega žvakelę – atminties ir pagarbos 
ženklą. Šalia šito meno jam puikiausiai dera ir muzi-
kanto karjera. Dabar po darbo mūsų Egidijus mė-
gaujasi veikla kapeloje – jis būgnininkas. 

Evelina Stonkutė, 10 klasė 

Susipažinome su sostine 

ja Arkikatedra, pasižvalgėme po Ginklų muziejų. Bu-
vo smagu. Tačiau priekyje dar laukė pati pačiausia 
pramoga, dėl kurios svarbumo, ko gero, neabejojo nė 
vienas ekskursantas – Kauno ,,Mega“. Žinoma, šį pas-
kutinį sakinį rašau šiek tiek ironizuodama.... 

Kiekviena kelionė vertinga. Dėkojame mokytojoms 
už norą plėsti mūsų žinias, akiratį. 

Ananda Jurevičiūtė, 6 klasė  

Mūsų mokyklos  5–10 klasių mokiniai sumanė prap-
lėsti savo žinias apie Lietuvą, todėl vieną ankstų ru-
dens rytą kartu su ekskursijos sumanytojomis ir vado-
vėmis Rūta Trakiene ir Aušra Gedgaudiene išskubėjo 
susipažinti su tuo, kas kiekvienam lietuviui, piliečiui,  
brangiausia – sostine Vilniumi.  

Priekyje – ilga kelionė.  Pasirodo, mes, žemaičiai, 
besantys pakankamai toli nuo pagrindinio Lietuvos 
miesto. Atrodė, kad lingavimas autobusu niekad nesi-
baigs, bet baigėsi, kai mus pasitiko MO muziejus ir 
jame sumanytos edukacijos. Šis muziejus, skirtas mo-
derniajam menui, labai populiarus ne tik Lietuvoje. 
Buvo pakankamai keista girdėti, kad dažnas jo lanky-
tojas kalbėjo užsienio kalba – ne lietuviškai. Vadinasi, 
apie šį muziejų  gerai žino užsieniečiai meno mylėto-
jai. Bandėme ir mes suprasti, kuo MO toks populia-
rus, bet ne itin mums tai pavyko – kažkaip nedomino 
tie paveikslai, tie eksponatai, taip pat ir kūrybinės 
užduotys nelabai tesužavėjo.  

Po muziejaus  keliavome toliau – į Valstybės paži-
nimo centrą. Čia praturtėjome žiniomis apie Preziden-
tą, apie Lietuvą, kaip valstybę. Smagiai pažaidėme 
orientacinį žaidimą. Po to – pažintis su senamiesčiu. 
Keliavome Pilies gatve, žvalgėmės po Gedimino pros-
pektą ir ten fotografavomės, pasigrožėjome didingą-

Žurnalistinis tyrimas 

Ką veikiate laisvalaikiu? 

Turėti savo laiką ir organizuoti jį taip, kaip širdis 
geidžia, svarbu kiekvienam. Tik būtų gerai, jei tas lais-
valaikis leistų žmogui ne tik pailsėti, bet skatintų to-
bulėti dvasiškai arba grūdintis fiziškai. Norėdama iš-
siaiškinti, kaip savo laisvą laiką leidžia mūsų mokyklos 
žmonės domėjausi, klausinėjau ir padariau štai tokias 
išvadas... 

Mūsų mokyklos pradinukai nelabai norėjo kalbėtis, 
dauguma tiesiog bijojo ir jautėsi nedrąsiai. Nors buvo 
ir tokių, kuriems šis klausimas pasirodė aiškus, supran-

tamas. Apklausus beveik visus pradinių klasių moki-
nius, išgirdus tų, kurie su manimi kalbėjosi, atsaky-
mus, rezultatai tokie: 16 % apklaustų mokinių laisva-
laikį praleidžia žaisdami su gyvūnais. 13 % apklaus-
tųjų laisvalaikiui praleisti renkasi lauką. 12 % moki-
nių laisvalaikį praleidžia su savo šeima, seneliais. 
18 % vaikų laisvalaikiu piešia, spalvina arba skaito. 
Kita 18 % vaikų laisvalaikį praleidžia gamtoje arba 
keliaudami, važiuodami pailsėti, papramogauti. 8 % 
vaikų laisvalaikiu dainuoja, groja. Likę 15 % mokinių 
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laisvalaikiu žaidžia protą lavinančius žaidi-
mus, sportuoja arba tiesiog žiūri gražius fil-
mukus per televizorių. Taigi peršasi tokios iš-
vados, kad mūsų mažieji gana spalvingai or-
ganizuoja savo laiką, jų laisvalaikis pakanka-
mai turiningas. 

O ką veikia vyresniųjų klasių mokiniai? Pir-
miausia – penktokai. Gaila, bet jų nepavyko 
prakalbinti. Mano klausimas nesulaukė jokio 
atsakymo. Prabilti teikėsi gal kokie trys, tačiau 
atsakymas nebuvo rimtas – sužinojau tik, kad 
laisvalaikiu jie tiesiog miega. Penktokai, ko 
gero, dar mažai pramokę socialumo, gebėjimo norma-
liai bendrauti. Šeštokai taip pat nebuvo itin kalbūs, 
nors jau toje klasėje radosi mokinių, kurie sugeba iš-
girsti klausimą ir į jį atsakyti. Tad šeštokai savo laisvą 
laiką skiria tiesiog poilsiui, kompiuteriniams žaidi-
mams, skaitymui, telefonui, buvimui su draugais, krep-
šiniui ir taip pat miegui. Septintokai turbūt kompiute-
riškiausia klasė, nes septintokų laikas be konkurencijos 
skiriamas žaidimams kompiuteriu, keli tik mokiniai iš 
tos klasės sportuoja bei dainuoja. Aštuntokai taip pat 
žaidžia kompiuteriu, bent jau dauguma. Kiti eina į 
lauką, susitinka su savo draugais, bendrauja sociali-
niuose tinkluose, miega, žaidžia su augintiniais. Devin-
tokai praleidžia laiką lauke, „sėdi“ telefone, susitinka 
su draugais, žaidžia kompiuteriu. Dešimtokai laisvalai-
kiu užsiima savo mėgstama veikla: žaidžia kompiute-
riu, groja, klausosi muzikos.  

Mokytojų ir mokyklos darbuotojų laisvalaikis, kaip 
jie patys sako, „labai įvairus“. Dažniausiai jie renkasi 
skaityti knygas bei žurnalus. Taip pat daug suaugu-
siųjų laisvalaikį praleidžia gamtoje, vaikščioja miške, 
gražina, tvarko sodybą, eina grybauti/uogauti, vasarą 

važinėjasi dviračiu, lanko istorinius objektus. Kita 
dalis žiūri televizorių arba tiesiog ilsisi. Kai kurios 
mokytojos laisvalaikiu mezga, laiką leidžia su anū-
kais ir šeima. Yra ir tokių, kurie atostogauja užsieny-
je, keliauja. Nemaža dalis mokytojų prisipažino, kad 
laisvalaikio neturiu arba „laisvalaikiui nebelieka lai-
ko“. Kažin ar labai sveika būti darboholiku? 

Su didžiausiu malonumu klausiausi darželio aukly-
čių minčių apie jų laisvą laiką. Pasirodo, jos mėgsta 
skaityti knygas, laikraščius, žurnalus. Patinka laisva-
laikiu prižiūrėti gėles, žiūrėti televizorių, patinka pa-
keliauti, aktyviai ilsėtis. Dar laisvalaikiu dainuoja, 
netgi užsiima rankdarbiais: siuvinėja kryželiu, daro 
paveikslėlius, velia iš vilnos, mezga. Žinoma, taip 
pat mėgaujasi buvimu su šeima, nuosavais vaikais. 
Apibendrindama, galėčiau pasakyti, kad tikriausiai 
reikia suaugti, tapti brandžiam, kad mokėtum kont-
roliuoti savo laiką, teisingai jį paskirstyti. Mokinių 
laisvalaikis kur kas monotoniškesnis, vienodesnis, o 
suaugusieji sugeba atrasti kur kas įdomesnių veiklų. 

Gabrielė Mataitytė, 8 klasė 

Vaizduotės testas 

„Tikriname vaizduotę“ – toks sumanymas kilo, pamačius vie-
ną piešinį. Taigi pradinukams, kai kuriems penktokams po nosi-
mi kaišiojome spalvingą lapą ir vis klausėme: ką matai? Siūlė-
me pamatyti daugiau, įžvelgti prasmę, pasakyti kitaip... Re-
zultatai šiek tiek nuvylė: mūsų vaizduotė arba miega, arba ji 
jau ,,išoperuota“ šiuolaikinių technologijų. Gaila... Paskaitykite 
atsakymus ir patys, pažvelgę, tiesa, į jau nespalvotą  piešinį, 
pasvarstykite, o ką jūs jame matote... 

(...oi, virstu ŽIAURIAI gražiu medžiu!.., o gal katytė Murkė, susi-
ruošusi į pirmąjį pasimatymą su tigru???....) 

2 klasė 

Jogailė – aš matau tigrą su kažkokiu kostiumu ir medžio rankom. 

Viltė – leopardą su kostiumu ir su šakomis. 

Gedas – gyvūną su moteriškais rūbais ir su šakomis. 

Dominyka – leopardą su šakomis ir kostiumu. 

Eva – leopardą su kostiumu su rankomis šakomis 

Paulina – tigrą su šakomis, su kostiumu, drabužiais ir su kojom. 

3 klasė 

Deimantė – suknelę, medžio šakas ir leopardo galvą. 

Eva – geltoną suknelę ir leopardo galvą. 

Lukas – liūtą, panašų į žmogų. 

Rugilė – leopardą su kostiumu ir šakomis. 
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Šventiniai sveikinimai ir linkėjimai 

DŽIAUGSMINGŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR METŲ NAUJŲ!!! 

Tegu niekada mokinių ir mokytojų neapleis energija sparnuota. 

Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis. 

Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota, 

Tegu niekada pavargti Jums neleis. 

Linkiu visai bendruomenei skaidrių minčių, sveikatos, gražių 
kūrybinių sumanymų. Tegyvuoja Jūsų mokyklos laikraštis dar  
50 metų! 
                      

 Kartenos bibliotekos vyr. bibliotekininkė Zinaida Viršilienė 

4 klasė 

Benas – moterį su gražia suknele. 

Mykolas – leopardas su mergos kostiumu. 

Vytautė – leopardas su suknele ir ilgom rankom. 

Evelina – leopardą su kostiumu ir labai keistom rankom. 

Brigita – leopardę, kuri yra labai gerai išsivyščiusi ir apsirengusi moterišku kostiumu, beje, ji gelbsti pasau-
lį su savo šaknimis. 

5 klasė 

Eimantas – kažkokia boba su moteriška atributika. 

Agneta – šitame paveiksle matau žmones po 3000 metų. 

Klausinėjo, klausėsi ir užrašė Ugnė Mataitytė, 7 kl. 
Agneta Brauklytė, 5 kl. 

 Geroji mūsų pirmoji Mokytoja Morta, 
sveikiname Jus su artėjančiomis Kalėdo-
mis ir Naujaisiais metais. Linkime Jums 
sėkmės kiekvieną gyvenimo akimirką, 

daug stiprios sveikatos ir kad visos Jūsų 
svajonės pildytųsi. 

Iš visos širdies buvę Jūsų mokinai: Lauryna, 
Karina, Ananda, Adrijana, Orestas, Dovy-
das, Tomas, Ugnius, Eimantas ir Erikas. 

Mokytoja Vitalija, sveikiname Jus 
su šventėmis! Tegul kiti metai atneša 
daug kantrybės ir ištvermės. Būkite 
toliau tokia charizmatiška bei nuošir-
di. Tikimės, kad toliau mus taip už-
degsite savo nenumaldoma energija 
veikti ir toliau aktyviai padėsite leisti 
„Tiltų“ laikraštį. AČIŪ JUMS!  

Astijus ir Evelina  

Sveiki! Labai džiaugiuosi turėdama progą parašyti sveikinimą į mokyklos 
laikraštį. O pasveikinti noriu ne vieną žmogų, o visus! Tegul jūsų nauji me-
tai atneša vidinės ramybės ir naują požiūrį į pasaulį. Manau, visi šiais sun-
kiais pandemijos metais ne vieną kartą jautėmės blogai, nemotyvuoti, su-
varžyti. Tačiau linkiu nenustoti matyti ir gražių dalykų prie visų negandų – 
šeimos židinio jaukumo, naktyje spindinčių žvaigždžių žavesio ar svaiginan-
čio pyrago kvapą ramų šeštadienio rytą. Juk vis dar esame čia, vis dar ga-
lime džiaugtis, kvėpuoti, gyventi. Tad atleiskime vienas kitam, nepykime 
ant pasaulio ar kito žmogaus ir išnaudokime šią galimybę kaip galima 
daugiau. Niekada nežinome, kiek dar laiko turime patirti visiems gražiems 
dalykams, tad nešvaistykime jo blogiems. Gražių jums švenčių, mielieji! Bū-
kite sveiki! 

Arvydė Paulauskaitė 


