
 

Šimtametes eglės, pušys, 

Pasakykit, 

Kas gyvenime teisinga,   

Kas nuodinga ir klastinga 

Po šiuo ryškiai mėlynu dangum? 

 

Neatsako, tyliai ošia... 

Patylėsiu, paklausysiu, 

Bet, ko gero, šitą tiesą 

Teks pačiai man 

Sužinoti.... 

Šiame ,,Tiltų“ numeryje kalbėsimės apie kūrybą  mūsų 
gyvenime. Ne veltui numerį pradedame mano pačios eilėraš-
čiu, savotišku kvietimu – kiekvienas pabandykime žodžiais, 
spalvomis, formomis išreikšti save, parodyti, ką sugebame, 
ką galime, ką turime tokio gražaus, savito, kitoniško savyje. 
Kada jei ne pavasarį – žemės atbudimo laiką – geriausiai 
pasikapstyti savyje, paieškoti dar neartų dirvonų, neatrastų 
lobių, o juos suradus, pasidalyti tuo kūrybiniu džiaugsmu ir 
su kitais. Žmogaus rankos yra stebukladarės, žmogaus min-
tys yra galingos.... Žmogus – kūrėjas yra ateities garantas. 
Tas, kuris kuria, niekada beprasmiškai negriaus. Taigi tuo 
kūrybiniu džiaugsmu ir dalijamės,  kūrybiniu ieškojimu, nes 
viską gyvenime tenka patiems susirasti, deja, niekas nepasa-
ko, kaip turi būti... Kaip smagu, kad mūsų bendruomenėje 
yra švyturių, nuskaidrinančių pilką kasdienybę ir raginančių 
optimistiškai pasitikti ateitį. Ačiū jiems.... 

                                                         Redaktorė Evelina 

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

2022 
Gegužė 

LINKSMAI APIE PAVASARĮ 

Pavasaris atėjo į mūsų namus, nuvilko mums 
storus paltus, striukes, sušildė pakampes ir kampus 
ir ėmė linksminti visus. Paukščiai grįžta į gimtuosius 
namus, jiems gera, smagu, jie skraido mums virš 
galvų, dar gieda visokias giesmes, vieną už kitą 
skambesnes. Gandrai atsakingai neša šakaliukus – 
jiems laikas taisyti savo lizdus. Varnėnai, suradę ir 
rezervavę inkilus, saugo ir gina savo būstus. Dar iš 
didelio džiaugsmo gieda  giesmeles apie puikiai 
tėvynėje leidžiamas dieneles. Balsai balseliai veikia 
mūsų jausmus, nejučiom atidarom langus, duris ar, 
galvas pametę, tiesiog lakstom po laukus.  Juk oras 
šiltėja, saulutė šviečia, visus energingai į lauką kvie-
čia. Tad vaikų juokas netyla ilgai, žaidžia kieme jie 

su draugais. Parkuose labai daug žmonių, nori ir jie  
gamtoj pabūti kartu. Keliai keleliai, takai takeliai  
pradžiūvo,  gėlės gėlelės išlindo iš juodos žemelės ir 
papuošė daugumos žmonių kiemus, namus, darželius. 
Vėl sprogsta medžių pumpurai, greit bus žali, žali 
miškai. Nukritusius, iš po žiemos likusius, lapus išne-
šios vėjelis: kas dar nesupuvo, tas supus ir patręš 
mūsų žemelę.  Naktys trumpėja – sutemsta vėlai, o 
dienos ilgėja, ir apima jausmas keistas, lyg jos neno-
rėtų baigtis. Atrodo, laiko miegoti visai nebeliks, kai 
naktys trumpėja, trumpėja, trumpėja, o dienos ilgėja, 
ilgėja, ilgėja... PAVASARIS! 

 

Ananda Jurevičiūtė, 6 klasė 
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 mokykloje, mano mokytoja Tatjana Valužienė priėmė 
mane į siuvinėjimo būrelį, kur ir pažinau pirmuosius 
dygsniukus ir ,,įsimylėjau” rankdarbius, pradėjau 
siuvinėti sau bei artimiesiems ir visus savo darbelius 
padovanodavau mylimiems žmonėms. Vyresnėse 
klasėse dailės ir technologijų mokytoja Kristina 
Pocevičienė supažindino mane su vilnos vėlimo techni-
ka ir išmokė naudotis vėlimo adata. Supratusi, kaip 
valdyti adatą, ėmiau domėtis, ką dar galiu su adata 
nuveikti. Ieškodama internete informacijos apie vėlimą, 
pamačiau gausybę paveikslėlių ir panorau išmokti pati 
nuvelti kažką panašaus į įvairius žaisliukus, ne tik 
plokščias sages. Šv. Kalėdų proga gimė mano pirmieji 
darbeliai – angeliukai. Vėliau mokytoja pastebėjo, kad 
gebu velti ir kurti įdomius darbelius, tad ji paskatino 
mane sudalyvauti technologijų olimpiadoje, kurioje 
užėmiau pirmąją vietą. Džiaugsmas apėmė dar dides-
nis sulaukus pirmojo oficialaus įvertinimo, todėl ėmiau 
dar dažniau velti, eksperimentuoti, valdyti adatą 
įvairiomis kryptimis ir taip  gimė įvairiausi darbeliai, 
žaisliukai, kuriuos dovanodavau savo būsimam vyrui, 
kai dar nebuvome susituokę. Taigi, vis dar mėgstu kur-
ti artimiems žmonėms, dovanoti svarbių švenčių proga 
ir kartais svetimi žmonės mane patys susiranda ir pap-
rašo nuvelti vieną ar kitą darbelį už pinigus. Vyras 
saugo mano dovanotus darbelius ir prašo, kad po 
vieną bet kam ir bet kokia proga veliamą darbelį  
nuvelčiau ir jam. Taip namuose prisikaupė nemažai 
kūrinių, kuriais džiaugiasi ir su kuriais žaidžia jau 
mano vaikai ir kurie kelia malonius prisiminimus man 
pačiai bei skatina mane nesustoti ir kurti.  

 

Milda Narkienė: kūryba tapo svarbia 
gyvenimo dalimi 

Aš – Kartenos miestelio gyventoja, Kartenos 
mokyklos – daugiafunkcio centro ir Kūlupėnų 
Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos pra-
dinių klasių anglų kalbos mokytoja. Laisvalaikiu 
mėgstu užsiiminėti įvairiais rankdarbiais: 
siuvinėti  kryželiu, siūti, o vienas iš mano mėgsta-
miausių užsiėmimų yra vilnos vėlimas sausuoju 
būdu. Meilę rankdarbiams atradau, kai krikšto 
mama padovanojo man pirmąjį mano lankelį ir 
siūlų, skirtų siuvinėjimui. Tada pradėjau domėtis, 
ką galima padaryti su turimomis priemonėmis, 
pradėjau pastebėti savo močiutės Austrinos 
Mačernienės namuose išsiuvinėtus daiktus – pa-
galves, staltieses, tad panorau išmokti pati kurti 
tokį grožį. Pradėjus lankyti antrąją klasę 

Mintys paklydėlės, arba tai, kas vyksta visiškoje tyloje... 

Koks gi pasaulis be spalvų, juk viskas priklauso nuo 
jų atspindžio. 

Žmonės spalvas nuvertina. 

Be prievartos nesuvoktume laisvės ir laimės ver-
tės, be gėdos nevertintume pasididžiavimo, be 

blogų dalykų nežinotumėme, kas gera, o kas ne.  

Vaiku esama tik iki pirmos minties apie savo 
egzistenciją, bet vidinio vaikiškumo iš savęs 

neišnaikinsi, to daryti neverta. 

Žmogus privalo nuolat patirti naujų dalykų, tai 
svarbus jo tikslas. Smalsumas patirti yra gy-

vybiškai svarbus. 

Astijus Lygutas, 8 klasė 

Dirbti, kasdien uždirbant tik 
pinigus, nėra gyvenimas. 

Ar mes išnyksime? Tada kokia vertė to, 
kas vyksta ir yra svarbu dabar?  

Kaip jaučiamas visiškas nejutimas? 

Blogis yra individualizmo kaina. 

Ar mes esame visai kas kitą, nei žmogus, ar buvi-
mas žmogumi tai tik mūsų paviršius ir uždanga? 

Žmogui didžiausias pavojus yra žmogus 

Ar tu gali tikėti į Dievą, net netikėdamas 
realybe? 

Kažin koks jausmas, kai vaizduotė 
susilieja su juslėmis ir protu? 

Mildos Narkienės rankdarbiai 
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Edita Mackevičienė: kas tiesiog išplaukia iš  
manęs, tai ir yra mano kūryba 

Nesijaučiu kažkuo ypatinga, nes tai, ką darau, pir-
miausia man pačiai labai reikalinga: tai mano medi-
tacija, minčių apvalymas. Niekada nesiimu kūrybos, 
kai esu pikta ar prislėgta. Darbe viskas atsispin-
di...  Man patinka ta ramybė, kai susitelki į save, įsik-
lausai ir tiesiog paklūsti rankai. Tada viskas plaukte 
išplaukia....  
   Piešti labiausiai patinka akvarele. Patinka tas lieja-
mų dažų lengvumas. Lipdau tik polimeriniu moliu.  
Man patinka jo tekstūra ir tai, kad gali padaryti vis-
ką, ką sugalvoji. Specialiai nei lipdyti, nei piešti nesi-
mokiau, kūrybinis rezultatas tiesiog „eina iš manęs“.  

Kartą protingas žmogus yra pasakęs, kad 
ambicijos gali išjudinti tokius kalnus, apie kuriuos 
protas ir talentas net nedrįsta svajoti. Gyvenimas 
be kalvų kalvelių – ne gyvenimas. Ir senam, ir jau-
nam gyvenimo kalvos būtinos. Šiųmetinis techno-
logijų  olimpiados darbas „Mano mintys“ tai ir ats-
pindi. Atspindi emocijas ir mintis, kurias išgyvena 
kiekvienas žmogus. Žmonės, paklausus, ką jie ma-
to šiame darbe, atsako skirtingai. Vieni mano de-
besis, jūrą, kalnus. Ir jie visi teisūs. Mano, kaip dar-
bo autorės, tikslas yra pasitikėti savo darbo ver-
tintojais, leisti pamatyti tai, ką siūlo jų akys, pro-
tas ir širdis. Juk toks yra postmodernaus meno 
principas – išlaisvinti vaizduotę, paklusti nuotaikos 
akimirkai, pajusti atradimo žavesį, nuostabą. Ne 
veltui darbą pavadinau „Mano mintys“ – juk jos 
nuolat kintančios, dažnai nesuvaldomas, netikėtos. 
Aš pati, stebėdama aštrius kampus ar švelnius 
įdubimus, kaskart vis naujus potyrius išgyvenu. 
Taigi tokios mano, kaip kūrėjos, pretenzijos, tokios 
sąsajos, mano galva, su postmoderniu menu.... Ir 
tokią žinią siunčiu pasauliui. O savo mokytojai 
Indrei Paulienei dar ir nuoširdžią padėką už 
pagalbą, pasitikėjimą ir tikėjimą. 

Evelina Stonkutė, 10 klasė 

Kūrybinio darbo „Mano mintys“ anotacija 
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Esminis klausimas 

Šešiolikmetis Nikas – vienišas paauglys – turėjo keistą pomėgį: kapstytis po garsių, žinomų pa-
saulyje žmonių biografijas ir užsirašyti jų ištartus prieš mirtį paskutinius žodžius. Ta mistika jį savaip 
kerėjo, kėlė šiurpuliukus, sklaidė kasdienybės nuobodulį. Riba tarp besibaigiančio gyvenimo ir 
atsiveriančios mirties Nikui tapo tokia paslaptimi, kurią jam norėjosi žūtbūt įminti.  

Tačiau gyvenimas Nikui pasiūlė dar kitokią paslaptį – jis susipažino su mergina. Šis susitikimas 
jau savaime buvo stebuklas, nes Nikas, prieš save išvydęs nuostabiausią žmonijos istorijoje – taip jam 
pasirodė – kūrinį, neteko žado ir negalėjo ištarti nė žodžio. Tai buvo, rodos, paprasta mergaitė, apsiv-
ilkusi džinsiniais šortais ir persikų spalvos berankove palaidine, bet jos akys, laikysena, žvilgsnis buvo 
tokie, kad Nikas jau nebegirdėjo, ką jam sakė jo draugai. Galvoje liko tik viena mintis – kaip pra-
kalbinti, kaip susipažinti, kaip susidraugauti? Visa tai vaikinui padaryti pavyko per tam tikrą laiką, ir 
šis laikas praėjo ne veltui, nes paaiškėjo, kad tai pasitikinti savimi, nuotaikinga, nenuspėjama ir 
paslaptinga būtybė, tobuliausias žmogus, koks tik gali būti. Tai svajonių mergina… 

Paslaptis vijo paslaptį.... Kartą mergaitė dingo....Tiesiog ištirpo....Nikas pašiurpo supratęs, kad jos 
pasakytų paskutinių žodžių nepamena... Jos, kurios kiekvieną žodį gaudė, kiekvieną žvilgsnį bandė 
išsaugoti, jos, kuri jam buvo pati brangiausia... Kam jam reikalingi nepažįstamų žmonių žodžiai? Kam  
jam reikalingi kiti gyvenimai, jei nesugeba domėtis ir išsaugoti savojo? Štai kur esminis klausimas?.... 

 Greta Falkytė, 7 klasė                  

Kryžiažodis | Ką žinai apie paukščius? 

Evelina Kolajanskaitė, 4 klasė 
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Kūryba | Piešiniai 
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