
 

Kaipgi galima būti ramiam, kai PAVA-
SARIS pradeda dėlioti pirmuosius nedrąsius 
žingsnelius?! Ar pastebėjote – parskrido 
gervės ir žąsys? Ar jaudina jus pokyčiai? 
Judėjimas? 

Mūsų mokykloje sujudimas – greitu metu 
ji taps dar įdomesnė ir modernesnė, nes ją 
greit pasieks nauja įranga: arduino rinkiniai, 
mokomieji elektronikos rinkiniai, CNC fre-
zavimo ir graviravimo staklės, lazerinės 
graviravimo-pjovimo staklės, ploteris ir 
litavimo stotelės. Ši technika „apsigyvens“ 
FabLab dirbtuvėse. Ja naudotis galėsime 
visi per fizikos, technologijų, dailės, in-
formatikos ir kitas pamokas bei būrelius. 
Šiuos įrenginius planuojame išbandyti ir 
įtraukti į mokymo procesą iškart po dirbtu-
vių įrengimo – balandžio mėnesį. 

Taigi gyvenimas nestovi vietoje… Ir tai 
labai džiugina… Skaitykite „Tiltus“, būkit „ant 
bangos“... 

Redaktorė Evelina 

Mūsų geriausieji 

Jokūbas Domarkas: svarbu nenukrypti nuo kelio, kuriame  
dabar esu 

Ypač jaunam būtina domėtis savo asmenybe: ieš-
koti to, kas įdomu, kas „kabina“ ir teikia malonu-
mą tobulėjant toje srityje. Kuo anksčiau suvokia-
ma, kokie gebėjimai ryškiausi, tuo gyvenimas da-
rosi įdomesnis, turintis aiškesnį tikslą. Tačiau vie-
niems gabumai pasireiškia nuo pat mažų dienų, 
kitiems jie paaiškėja po ilgesnių paieškų. 

Mūsų mokykloje yra mokinys, kurio polinkis į ma-
tematiką pasireiškė nuo pat pirmųjų gyvenimo 
metų. Tai – septintokas Jokūbas Domarkas. Dar 
visai mažiukas Jokūbas stebindavo savo šeimos 
narius atmintinai sudėdamas skaičius: kai suaugu-
sieji žaisdavo smiginį, taškų užrašyti tiesiog nerei-
kėjo, nes Jokūbas juos sudėdavo savo galvoje ir 
išlaikydavo atmintyje. Polinkis į matematiką išliko 
ir šiandien: „Mano mėgstamiausia pamoka yra 

matematika, nes man labai patinka loginis mąs-
tymas ir spręsti matematikos uždavinius,“ – teigia 
pašnekovas. Matematikos mokytoja patvirtina, 
kad Jokūbas tikrai sutaria su skaičiais, geba lo-
giškai mąstyti ir kalbėti matematine kalba. Kad 
tie gebėjimai stiprėtų, Jokūbas niekada neatsisa-
ko dalyvauti konkursuose, olimpiadose. Taip į jo 
gyvenimą atėjo ir smagus nuotykis – dalyvavimas 
„Tūkstantmečio vaikuose“. Matematikos mokyto-
jos įkalbėtas, paskatintas, Jokūbas šiame konkur-
se patyrė puikių dalykų: dvi keliones į Vilnių, fil-
mavimąsi televizijoje, žinių pasitikrinimą. „Visai 
gera būtų dar kartą ten patekus,“ – prisipažįsta 
vaikinas. 

Jokūbas ne tik puikus matematikas, bet ir futboli-
ninkas. Futbolu pradėjo domėtis nuo šešerių 
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metų, futbolas ir šiandien yra svarbus jo gyveni-
me. Ir dar ne viskas: Jokūbas puikus žvejys, gam-
tos stebėtojas ir mylėtojas. Niekas nebenustem-
ba pamatęs šį vaikiną su meškerėmis rankoje 
traukiantį Minijos link arba rimtai sėdintį ant 
kranto ir laukiantį – o kas užkibs? Tiesa, žvejoja 
Jokūbas ne tik Minijoje – ir Baltijos jūra jam ne-
pašykšti laimikio. Ne taip  seniai ji padovanojo 
šiam žvejui kibirą plekšnių ir  stintų... Žodžiu, šis 
septintokas turi ką veikti, jam daug kas įdomu. Ir 
mokykloje jam labai gerai, su bendraklasiais su-
taria puikiai. „Kad būtum laimingas, teigia jis,- 
reikalingi draugai“. Tiesa, šiek tiek priekaištų 
klasiokams turėtų – kartais tvarkos, tylos klasėje 
pristinga, šurmulio būna per daug, bet vis vien 
mokykloje jaučiasi taip gerai kaip ir namuose. 
Jokūbas mokykloje puikiai matomas ir vertina-
mas: ne veltui jis išrinktas 2021 metų mokiniu ir 
apdovanotas sidabrinės gilės ženkleliu. 

Paklausus,  ko palinkėtų sau,  jis atsakė, kad pa-
linkėtų gerų mokslų ir nenukrypti nuo kelio, ku-
riame dabar yra. O ateičiai – kad gyvenimas 
būtų gražus ir laimingas. 

Evelina Stonkutė, 10 klasė 

„Turėkite bent kažkokį žinių kraitį ir pasiruoškite 
dirbti“ 

Nors praėjo tikrai nemažai laiko nuo tada, kai 
vaikščiojau Kartenos mokyklos koridoriais, bet 
dar puikiai atsimenu, kaip rusų kalbos  mokytoja 
Jūratė Lisauskienė juokaudavo, kad įmanoma ją 
papirkti: reikia tik vilos Šveicarijoje su 5 metų 
išlaikymu. Atsimenu ir matematikos mokytojos 
Irenos Pipirienės pasakojimą, kaip 5 valandą 
ryto ėjo laistyti agurkų, kad jie nenušaltų. 
Atmintyje tikrai dar ilgai neblės ir lietuvių 
mokytojos Vitalijos Brunalienės literatūros 
pamokos. Dabar mokausi Kretingos Pranciškonų 
gimnazijoje. Pripažinsiu, Kartenos mokykla ir 
Kretingos Pranciškonų gimnazija tikrai skiriasi. 
Tais metais, kai perėjau į naująją mokyklą, 
prasidėjo nuotolinis mokymas, todėl nebuvo 
tokie ryškūs skirtumai, tačiau šiemet, kai mo-
komės kontaktiniu būdu, aš juos aiškiai įžvelgiu. 
Tad norėčiau pasidalinti su Jumis savo 
įspūdžiais, papasakoti, kaip man sekėsi 
prisitaikyti. 

Visų pirma norėčiau pabrėžti didžiulį mokinių 
skaičiaus skirtumą. Atsimenu, kaip Kartenoje 
klasėje sėdėdavom 8 mokiniai. Čia sėdim 20. Šis 
skaičiaus skirtumas toks ryškus ne tik dėl to, kad 
mokykloje nerasi  kampelio, kur žmogaus 
nebūtų, bet ir todėl, kad per pamokas yra daug 
daugiau mokinių, norinčių pasisakyti ir diskutuo-

ti tam tikra tema. Arba daug daugiau savanorių. 
Pavyzdžiui, šiais, kaip ir kiekvienais, metais vienu-
oliktokai turėjo surengti didžiulį renginį, šimtadi-
enį, mūsų mokyklos dvyliktokams. Organizatorių 
grupę sudarė apie 20 žmonių. Ir visi iki vieno liejo 
devynis prakaitus, kad renginys būtų aukšto lygio. 
Nemanau, kad Kartenoje surinktume tokią didelę 
savanorių žmonių grupę, pasiruošusią dirti 8 val-
andas per dieną dvi savaites prieš renginį, kad 
viskas vyktų sklandžiai. Taip pat labai didelis skir-
tumas – mokinių laisvumas, individualumas, savi-
raiška. Pas mus mokiniai nebijo diskutuoti: svarbi-
ausia ne tik išreikšti savo nuomonę, bet ją ir 
apginti, argumentuoti. Pas mus per tikybos (dabar 
ir filosofijos) pamokas dažniausiai diskutuojama 
apie tam tikras vertybes ar kitomis jautriomis te-
momis. Man sunkoka įsivaizduoti, kad mano buvę 
Kartenos bendraklasiai laisvai kalbėtųsi apie eu-
tanaziją, skaistumo reikšmę šiais laikais, savo 
vertybes, trūkumus,  galbūt net kompleksus. 
Dabartinėje mokykloje mokymosi krūviai daug 
didesni ir kur kas daugiau tenka mokytis sava-
rankiškai. Kartenoje kiekvienam mokiniui  buvo 
skiriama labai daug laiko. Mano dabartinėje 
mokykloje, žinoma, yra paskirtos konsultacijos, 
tačiau jos yra visiems bendros. Konsultacijų metu 
sėdi iki 10 mokinių, tad jokio individualaus ilgesnio 
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 mokytoju dėl atsiskaitymo ir atsiskaito, ir tik tada 
1 pakeičiamas gautu pažymiu. Taigi, mano many-
mu, tai ryškiausi skirtumai, tačiau jų yra daug 
daugiau.  

Emociškai gimnazijoje greitai pasijutau sava. 
Klasiokai priėmė, tačiau nebendravom, nes, 
mokantis 10 klasėje, prasidėjo nuotolinis 
mokymas. Tačiau vienuoliktoje klasėje kai kas 
pasikeitė. IIIG-IVG klasės mokiniai turi individu-
alius tvarkaraščius, todėl su kai kuriais klasiokais 
neturime nė vienos pamokos kartu. Tačiau su vi-
sais grupės mokiniais tikrai susidraugavau. Su kai 
kuriais net tapome labai gerais draugais. Jei pra-
kalbau apie draugus – turiu savo draugų būrį ir 
esu laiminga. Nors mokykloje esu tyli ir rami, esu 
ta, kuri mėgsta ramiai sėdėti viena ir skaityti 
naujienas, tikrai dažnai atsiranda mokinių, kurie 
prisėda ir noriai tas naujienas su manimi aptaria. 
Su mokytojais sutariu taip pat gerai. Džiugu, kad 
mokytojai gana greitai įsiminė mano tokį 
netradicinį vardą. Gimnazija yra sudariusi sutartį 
su bendrove „Junior Achievement‘‘, kuri leidžia 
mokiniams susipažinti su verslo modeliais prak-
tiškai ir įkurti verslus. Aš taip pat įkūriau savo 
verslą: „Elysium‘‘ bendrovės gyvavimo metu aš 
leidžiu savo parašytą psichologinę saviugdos 
knygą, kurioje sudėjau visą patirtį ir žinias, pade-
dančias ugdyti save, gerinti psichologinę sveika-
ta. Taigi, patyriau tikrai nemažai ir nesigailiu 
nieko, kas įvyko. 

Baigdama norėčiau priminti karteniškiams mo-
kiniams, kad pasinaudotų tomis galimybėmis sa-
vo mokykloje, kai mokytojai kiekvienam gali skirti 
individualaus laiko. Jei kas sumanysite tęsti 
mokymąsi Pranciškonų gimnaziją, turėkite bent 
kažkokį žinių kraitį ir pasiruoškite dirbti. 

Arvydė Paulauskaitė 

Edita Mackevičienė, Rūta Trakienė, Milda 
Narkienė ne taip seniai dar buvo mokinukės. 
Mūsų mokyklos. O šiandien jos suaugusios, išsi-
lavinusios, jau turinčios ką prisiminti ir dar – 
dirbančios mūsų mokykloje. Taigi siūlome joms 
pasidalinti prisiminimais, patirtimis.... 

1. Kokiais metais baigėte Kartenos vidurinę 
mokyklą? Kuriai abiturientų laidai 
atstovaujate? 

Edita:  Kartenos vidurinę mokyklą baigiau 
2010 m. Tai 56-oji abiturientų laida. 

Rūta. Kartenos vidurinę mokyklą baigiau 2010 
metais (ojej, vasarą bus jau 12 metų), jei neklystu, 
buvome 56-oji abiturientų laida. Kiek save prisi-
menu mažą, visada norėjau eiti į mokyklą ir 

viskas man tenai patiko. Kai pradėjau lankyti 
mokyklą, ji buvo renovuojama ir mūsų klasė buvo 
mokyklos bendrabutyje. Antrą pusmetį, kai jau 
pramokome skaityti, mūsų mokytoja Rima Bitau-
tienė vesdavo mus į biblioteką renovuojamame 
mokyklos pastate pasiimti knygų. Iš to laiko man 
labiausiai įsiminė mokyklos kvapas. Kartais ir 
dabar, eidama koridoriumi valgyklos link, 
užuodžiu tą kvapą, sukeliantį deja vu jausmą, ku-
ris nukelia į tą laiką. Man į mokyklą eiti buvo 
drąsu ir linksma dar ir todėl, kad į mano klasę ėjo 
brolis ir pusbrolis. Tad mes po pamokų visas 
klasės, mokyklos aktualijas išdiskutuodavome 
grįždami namo (o kelias iš mokyklos netrumpas – 
7 km, kuriuos neretai įveikdavome pėsčiomis), du-
odavome vieni kitiems patarimų mokslo, meilės, 
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aiškinimo tikėtis neverta. Mokytojai tikrai 
stengiasi padėti, bet mokinių yra tiesiog per 
daug. O mokslas tikrai sunkus, kartais namų dar-
bus tenka daryti 4 valandas vien tik raštu. O kiek 
sugaištu laiko ruošdamasi žodžiu! Atsiskaitymų 
labai daug, jie yra visi sudaryti iš egzaminų klau-
simų. Taip pat nėra galimybės perrašyti (kaip 
dažnai mokiniui įprasta – taisytis). Jei neatsis-
kaitai tą dieną, kurią vyko atsiskaitymas, rašoma 
n raidė ir vienetas iš karto į Tamo dienyną. Žino-
ma, jis ten būna iki tada, kol mokinys sutaria su 

Trys mokytojos – trys klausimai 
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 ir visas jos laikas, aš nežinau, ar ji turėjo laiko 
miegui ir iš kur sėmėsi tiek jėgų tokioms 
pamokoms. Tobuliausia pradinių klasių mokytoja 
ir tikra siekiamybė kiekvienam, kuris bando būti 
mokytoju. Autoritetas. Be galo daug gero gavau 
ir iš kitų mokytojų. Kad šiandien moku siuvinėti, 
velti, piešti, dainuoti, organizuoti, kad daug žinau 
apie savo miestelį, domiuosi jo istorija, jo legen-
domis, esu dėkinga savo Kartenos mokytojams.  

 

2. Kaip viskas susiklostė, kad Kartenos 
mokykla tapo darboviete? Ar profesinis kelias 
iškart po studijų atvedė į Karteną, ar būta 
klaidžiojimų? 

Edita. Esu baigusi kineziterapijos studijas, jau 
studijų metais pradėjau dirbti Palangos vaikų 
sanatorijoje „Gintaras“ kaip kineziterapeutė. 
Augindama pirmąją dukrą įgijau masažuotojos 
specialybę ir toliau domėjausi medicina, klausiau 
įvairius kursus apie kinų mediciną ir netradicinius 
gydymo būdus ir t.t. Bet be visa to užsiėmiau ir 
kūryba, polimeriniu moliu dekoravau įvairius in-
dus ir įrankius, slėpdamasi po E. Šaukštelis 
(facebook) pavadinimu. Na ir vieną vasaros 
dieną sulaukiau mūsų Direktorės skambučio, susi-
tikome ir gavau pasiūlymą padirbėti kaip 
ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tiesiog 
„pasimatuoti“ naują profesiją. Studijuodama 
buvau susidūrusi su pedagogika, o ir dirbau su 
įvairaus amžiaus vaikais, pasiūlymo neišsigandau 
Pasimatavau – patiko, tad nusprendžiau 
studijuoti ikimokyklinę ir priešmokyklinę peda-
gogiką, dabar esu antro kurso studentė 
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. 

Rūta. NIEKADA gyvenime nenorėjau tapti 
mokytoja. Net tokios minties neturėjau. 
Mokykloje mokslai man sekėsi labai neblogai, o 
mokytojo specialybė nebuvo iš tų „prestižinių“. 
Paskutiniais metais buvau visiškai sutrikusi ir net 
neįsivaizdavau, kuo norėčiau būti. Tad stojau čia 
pat – į Klaipėdos universitetą ir į specialybę, tuo 
metu turinčią aukščiausią stojimo balą. Įgijau 
rekreacijos ir turizmo bakalauro diplomą. Sukūrę 
šeimą, nusprendėme iš Klaipėdos persikraustyti į 
Kūlupėnus. Vieną vakarą mokyklos direktorė Lai-
ma Mačernienė paskambino man prašydama 
laikinai pavaduoti susirgusią geografijos 
mokytoją. Na, ir žinot – kas laikina, tas amžina. 
Likau dirbti iki šiol. Man šis darbas labai patinka, 
todėl baigiau geografijos magistro ir pedagog-
ikos studijas ir oficialiai tapau geografijos 
mokytoja. Mano istorija tik įrodo, koks svarbus 
dalykas mokykloje yra ugdymas karjerai, pade-
dantis jaunam žmogui suprasti, kuriose srityse jis 
yra stiprus, o kur – silpnesnis. Taip pat, kad ne-
reikia vaikytis populiariausių specialybių, reikia 
ieškoti savęs. Kad jūs žinotumėt, su kokiu 
pasididžiavimu aš dabar prisistatau tokių šaunių 
mokinių mokytoja . 

Milda. Ilgesnį laiką teko dirbti Klaipėdos Her-
mano Zudermano mokykloje, kur turėjau labai 
gerą kuratorę, bet žinojau, kad  studijų pasku-
tinių metų praktiką, jei tik gausiu leidimą, norėsiu 
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draugysčių klausimais. Kažkokių nuoskaudų, 
liūdnų dalykų iš mokyklos laikų neprisimenu. 
Tikriausiai jų ir nebuvo. Atrodo, kad kasryt atsi-
busdavau su klausimu: „o kas šiandien naujo 
nutiks?“ Ir visada kas nors naujo nutikdavo: 
mokydavomės įdomią temą, kas nors iš klasės 
draugų susipešdavo, nesusipratimas su 
mokytojais įvykdavo ar panašiai. Stengiausi ak-
tyviai įsitraukti į mokyklos gyvenimą – lankiau 
šokių būrelį, keletą metų rašiau straipsnius į 
mokyklos laikraštį, dalyvaudavau renginiuose, 
konkursuose, olimpiadose, sporto varžybose už 
mūsų mokyklą. Tad, prisiminus mokyklos laikus, 
širdį užlieja šilti jausmai. 

Milda. Baigiau mokyklą 2011 metais ir man 
nuoširdžiai gaila, kad, deja, jau buvusią Kartenos 
vidurinę mokyklą. Vis dar pasvajoju, kad gal koki-
ais „stebuklų metais“ mūsų mokykla vėl taps 
vidurinė, nes turėti mokykloje 11 ir 12 klasę, ma-
nau, yra tikrai šaunu ir aš asmeniškai tikrai didži-
uojuosi, kad galėjau baigti tą mokyklą, kuri mane 
užaugino. Atstovauju pačiai šauniausiai  ir tikrai 
ištikimiausiai Kartenos miesteliui ir Kartenos 
mokyklai – 57-ajai laidai. O taip yra todėl, kad 
kiekvieną dieną, vesdama savo vaikus į darželį, 
vis dar sutinku klasės draugus, drauges ir mūsų 
vaikai net eina į tas pačias arba paraleles 
grupes darželyje. Argi tai neįrodo, kokia 
nepakeičiama mūsų kartai yra Kartenos mokykla, 
kad net savo brangiausią turtą – savo vaikus - 
pasirinkome leisti į šią mokyklą. Tad atsakydama 
į pirmąjį klausimą pasakysiu, kad jei ir buvo 
blogų ar skaudžių patirčių, jos neužgožė gerųjų 
atsiminimų, kurie gyvena širdyje. Gerų atsiminimų 
išvardinimui word’o lapų neužtektų, bet padėkoti 
yra kam ir už ką. Pirmiausia atsimenu begalinį 
rūpestį pirmosios mokytojos Tatjanos Valužienės, 
kuri mus kelis klasės „aktyvistus“ visada skatino 
visur dalyvauti, labai stengėsi dėl mūsų klasės. Į 
mūsų ugdymą buvo sudėta visa mokytojos širdis 
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Eva: 

Patinka klasės draugai. 

Nepatinka mokyklos „didžiokai“. 

Dovydas:  

Patinka fizinio ugdymo pamoka ir treniruotės. 

Nepatinka kai kurie klasiokai. 

4 klasė 

Evelina Kniukštaitė:  

Patinka anglų mokytoja. 

Nepatinka – ot, ir nesakysiu, kas nepatinka. 

Mykolas:  

Patinka rinkti žingsnius per programėlę #Walk15 
su savo geriausiu draugu Matu Vaitkumi.  

Nepatinka ginčai mokykloje ir kad mano draugą 
kaltina, nors jis nieko blogo nepadaro… Dar 
nepatinka tie, kurie sukelia ginčus.  

 

Agneta Brauklytė, 5 klasė 

vertingos. Kiekviena jų įvyko savu laiku. Didžiuo-
juosi, kad esu Kartenos vidurinės mokyklos abitu-
rientė, žinau, kad čia dirbantys ir dirbę peda-
gogai yra kompetentingi savo sričių specialistai, 
puikiai paruošiantys mokinius. Tačiau dabar ben-
drauti su buvusiais mano mokytojais yra nedrąsu. 
Jaučiu jiems didelę pagarbą, atsakomybę, na, ir 
dar daug ko galiu iš jų pasimokyti, tik jau dabar 
– kaip iš kolegų. 

Milda. Visos patirtys man yra visiškai vienodai 
svarbios ir neatsiejamos viena nuo kitos, visos 
padėjo susiformuoti ir užaugti tokiai, kokia esu 
šiandien – ne tobula, bet stengiuosi būti bent jau 
žmogiška, sava, kaip kad šioje mokykloje man 
buvo visi, kai aš buvau maža. Aš prisimenu viską 
iš savo vaikystės dienų ir savo pamokose dažnai 
pastatau save į mokinio poziciją bei pagalvoju, 
ar man, kaip mokinei, tai būtų aišku, ar įdomu, ar 
aš to norėčiau. Tobulumui ribų nėra. Tikiuosi ir 
norėčiau, kad po daug metų ir mane mokiniai 
minėtų geru žodžiu ar su šypsena, nes aš savo 
mokyklą atsimenu su šypsena.  

                                                                                                    
Evelina Stonkutė, 10 klasė 
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1 klasė 

Gustė: 

Nepatinka gauti papeikimą iš mokytojos. 

Patinka žaisti su draugais pertraukos metu. 

Kamilė:  

Nepatinka pamokos. 

Patinka pertraukos. 

2 klasė 

Jogailė: 

Patinka draugai. 

Nepatinka berniukai. 

Liepa:  

Patinka geri ir draugiški draugai. 

Man taip pat nepatinka berniukai. 

3 klasė 

Deimantė: 

Patinka geros mergaitės. 

Nepatinka blogi berniukai. 

atlikti Kartenoje. Leidimą gavau ir praktiką at-
likau Mortos Kairienės klasėje, pirmoji mano mo-
kinė buvo ir „Tiltų“ redaktorė Evelina. Pirmųjų 
mokinių niekada nepamiršti. Po studijų 
apsigyvenome Kartenoje ir sulaukiau pasiūlymo 
padirbėti anglų kalbos mokytoja. Kaip dėl to 
jaučiausi tada? Išsigandusi. Pirmaisiais metais 
labai bijojau eiti į pamokas, bijojau būti bloga 
mokytoja, bijojau, kad negebėsiu rasti ryšio su 
mokiniais, naktimis ruošiausi pamokoms, o išėjus į 
darbą, širdis skaudėdavo dėl namuose palikto 
vaiko. Nebuvo lengva. Bet atėjusi patirtis pašali-
no baimes. Nors kiekvieni metai pilni naujų 
iššūkių, visa tai tik dar labiau sustiprina mano 
žinias, gebėjimus ir norą tobulėti. O noras to-
bulėti begalinis. 

3. Apibūdinkite ir palyginkite savijautą: 
Kartenos mokyklos mokinės 
Kartenos mokyklos mokytojos, pedagogės. 

Kuri patirtis malonesnė, geresnė? Kodėl? 

Edita. Abi patirtys yra malonios. Tiek būdama 
mokine mokykloje jaučiausi gerai, tai buvo lyg 
antrieji namai, tiek dabar man yra malonu ir jau-
ku čia dirbti. 

Rūta. Esu kažkada sakiusi tokį palyginimą, kad 
dabar, dirbdama toj mokykloj, kurią pati baigiau, 
jaučiuosi kaip filme, kur po nakties atsibundi 
kažkieno kito kūne. Taip ir aš, rodos, užmigau 
mokinė, o pabudau mokytoja. Abi patirtys yra 

APKLAUSA 

Kas patinka mokykloje? Kas nepatinka mokykloje?  

2022 Vasaris 
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