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Kartenos mokyklos–daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

 

 Miela mokyklos bendruomene, „Tiltai“ 
vėl su Jumis. Laikraštis, perkopęs pusšimtį 
numerių, toliau gyvuoja. Mes – du aštuntokai 
– JOKŪBAS IR TAJUS – imamės redaktorių 
atsakomybės ir šiais mokslo metais rūpin-
simės, kad nepritrūktų temų, kad žinios apie 
mūsų mokyklą sklistų ir už mūsų 
bendruomenės sienų. Redaktorių darbas 
mums neatrodo paprastas ir lengvas, tai 
savotiškas iššūkis, kadangi nuo laikraščio 
gimimo jam vadovauti nepanoro nė vienas 
vaikinas. Mes išdrįsome imtis šio darbo ir 
pažadame, kad dirbsime jį su meile. Taip pat 
noriai priimsime Jūsų, skaitytojai, patarimus, 
idėjas, pagalbą. 

Jokūbas ir Tajus, „Tiltų“redaktoriai 

Susipažinkite: naujieji mokytojai 

Kur dirbote prieš ateidami į Kartenos mo-
kyklą? Kas Jus atvedė pas mus? 

Dailės mokytoja Lineta. Aš atvykau į Karte-
ną iš Mažeikių. Dirbau Mažeikių pradinėje mo-
kykloje „Vyturys“ spec. pedagoge. Pakeičiau gyve-
namąją vietą – iš Mažeikių atvykau gyventi į 
Kretingos r. Labai apsidžiaugiau, kad ir Kartenos 
mokykla ieškojo spec. pedagogo.  

Fizikos mokytojas Marius. Mokiausi Klaipė-
dos Ąžuolyno gimnazijoje (mūsų mokyklos direk-
torė irgi yra baigusi tą pačią gimnaziją). Baigiau 
Vilniaus Universitetą, Fizikos fakultetą. Šalia fizi-
ko specialybės dar įgijau ir fizikos pedagogo spe-

cialybę. Deja, po baigimo neteko dirbti pedago-
ginio darbo. Visus tuos metus dirbau verslo įmo-
nėse Klaipėdos uoste. Iš pradžių norvegų kapitalo 
įmonėje pradėjau nuo ekspeditoriaus, tapau va-
dovu. Vėliau įkūriau savo įmonę, kuri iki šiol dir-
ba, tik aš jau esu tik akcininkas. Priimam į Klaipė-
dos uostą laivus, juos iškraunam–pakraunam, su-
forminam muitinės, veterinarijos, fitosanitaritari-
jos dokumentus, parenkam tinkamą transportą 
tiems kroviniams išvežti, organizuojam krovos 
darbus. Jei atvirai, tai atsibodo tas pats darbas, 
tad nusprendžiau kažką keisti savo gyvenime ir 
prisiminiau, kad turiu fizikos pedagogo diplomą. 
 

Šiais mokslo metais mokytojų kolektyvą papildė nemažai naujų žmonių. Todėl smalsu 
sužinoti, kas jie tokie, iš kur, smalsu pažinti tuos, su kuriais teks bendrauti. Kalbinu naująją 
dailės mokytoją Linetą Steponavičienę ir fizikos mokytoją Marių Gustaitį. 
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Koks pirmasis buvo įspūdis, kai sužinojote, 
jog čia dirbsite? Ar jausmas pasikeitė, praėjus 
keliems mėnesiams? 

Dailės mokytoja Lineta. Labai apsidžiau-
giau, kad galiu prisijungti prie jūsų šaunios mo-
kytojų komandos, šaunaus kolektyvo. Dirbu dar 
tik keli mėnesiai, bet spėjau pajusti šios mokyklos 
labai šiltą, jaukią atmosferą, nuoširdų bendravi-
mą, spėjau pajusti, kokie čia dirba nuostabūs 
mokytojai, mokosi nuoširdūs, paprasti, bet nep-
rasti mokiniai.  

Fizikos mokytojas Marius. Geras pirmas 
įspūdis buvo po pokalbio su mokyklos direktore. 
Trumpo pokalbio metu sutarėm, kad galiu būti 
naudingas mokyklai ir jos mokiniam. 

Kas Jus stebina, džiugina, liūdina mūsų 
mokykloje? 

Dailės mokytoja Lineta. Visų pirma mane 
labai džiugina šilta, graži ir jauki mokykla, o gra-
žioje mokykloje dirbantys nuostabūs mokytojai, 
nuoširdūs ir mieli mokiniai. 

Kartenos miestelyje  mokykla – pagrindinis 
bendruomenės centras, kultūros židinys, kuris  
užaugino ne vieną kartą. Mokykla visiems yra 
sava, mylima, gerbiama.  

Fizikos mokytojas Marius. Graži mokykla, 
nors pastatyta sovietiniais laikais, bet ji daug 
gražesnė negu kitos! Geri kolegos, gera at-
mosfera, gražūs santykiai mokykloje tarp visų: 
mokytojų, mokinių, aptarnaujančio personalo. 

Ko tikėjotės iš mokinių, ar lūkesčiai pasi-
teisino? 

Dailės mokytoja Lineta. Kiek teko dirbti 
įvairiose mokyklose, pastebėjau, kad mokiniai 
visur vienodai smalsūs, draugiški, bendraujantys, 
kūrybingi, išdykę, kartais išsiblaškę, užsispyrę, 
aktyvūs arba tinginiukai. Visur tokie patys 
džiaugsmai ir problemos. Mokiniai, norintys dė-
mesio, kartais prašantys patarimo, pagalbos, o 
kartais užsisklendę savyje. Tikiuosi pagarbaus ir 
šilto bendravimo, tikėjimo ir pasitikėjimo, kad į 
mūsų mokyklą būtų miela sugrįžti, kaip ir į jau-
kius namus. 

Fizikos mokytojas Marius. Labai geri moki-
niai šioje mokykloje! Nuoširdūs, draugiški, moty-
vuoti. Priima mokytojo „bajerius“ (žinot tą pasis-
veikinimą), mokytojas supranta mokinius. 

Ką keistumėte, o gal jau ir keičiate? 
Dailės mokytoja Lineta. Šiuo metu esu dar 

adaptacijos laikotarpyje. Labai norėčiau, kad tų 
pokyčių būtų mažiau, bet ne viskas nuo mūsų 
priklauso. Mūsų darbe pokyčių tikrai užtenka. 
Mokiniai auga ir tobulėja, keičiasi kas metai, o 
mes su jais kartu jaunėjam, tobulėjam.  

Fizikos mokytojas Marius. Pagrindinė prob-
lema yra tie „pragariški karantino“ dveji metai! 
Jaučiasi spragos tiek matematikoje, tiek fizikoje... 

 
 

Kokia buvo Jūsų vaikystės svajonė? Kodėl 
tapote mokytoju? 

Dailės mokytoja Lineta. Svajonių turėjau ir 
dabar turiu daug. Labai patiko piešti, išbandyti vi-
sokias technikas, fantazuoti, kurti grožį. Tam didžiu-
lę įtaką turėjo knygos. Labai mėgau ir dabar labai 
mėgstu skaityti. Vaikystėje patiko perskaitytas kny-
gas iliustruoti. Todėl su knygomis, menu draugauju 
ir dabar. Ir dar labai myliu vaikus, o ypač tuos, ku-
riems ypatingai reikia pagalbos. Taip ir tapau spe-
cialioji pedagogė ir dailės mokytoja.  

Fizikos mokytojas Marius. Nepatikėsi, Tajau, 
mano svajonė buvo užsidirbti daug pinigų, kad ga-
lėčiau ateiti į mokyklą ir ramiai dirbti mokytoju. 

Koks mokinys(ė) buvote, kai Jums buvo  
15 metų? 

Dailės mokytoja Lineta. Penkiolikos metų bu-
vau niekuo neišsiskirianti mokinė. Mokinausi neblo-
gai, bet galėjau ir geriau. Daug laiko atimdavo  
įvairūs būreliai, užklasinė veikla. Lankiau dailės, 
dramos, gamtininkų, krepšinio, šokių, baseino būre-
lius. Norėjosi išbandyti viską, kad žinočiau, kas man 
labiausiai patinka.  

Fizikos mokytojas Marius. Gal 15 metų nebu-
vau pats geriausias mokinys, bet 12 klasėje labai 
rimtai susiėmiau ir vieną geriausių mokyklų Klaipė-
doje užbaigiau tik su 2 ketvertais (mūsų laikais 
penkiabalė vertinimo sistema buvo). 

Kokie Jūsų pomėgiai? Kaip leidžiate laisvą 
laiką? 

Dailės mokytoja Lineta. Ir dabar pomėgiai 
išliko tie patys: knyga, geras filmas, bendravimas su 
artimaisiais. Tik to laisvo laiko lieka vis mažiau. Pa-
tinka labai keliauti, tada būtinai pasiimu ir knygą. 
Labiau patinka aktyvus poilsis nei pasyvus. Vasarą 
mėgstu važinėti dviračiu, maudytis jūroje, žiemą 
slidinėti kalnuose, plaukioti baseine.   

Fizikos mokytojas Marius. Esu senelis, turiu  
dvi (2 ir 4 metų) laaabai gražias anūkes! O vasarą 
važiuoju dviračiu gražiais Palangos–Nidos keliais, 
žiemą išvažiuoju į kalnus ir stoju ant kalnų slidžių. 

Ko palinkėtumėte sau, kolegoms mokyto-
jams, mokiniams? 

Dailės mokytoja Lineta. Kolegoms mokyto-
jams palinkėčiau nesibaigiančių IDĖJŲ, KANTRY-
BĖS, IŠMINTIES, KŪRYBINGUMO, OPTIMIZ-
MO...... mokiniams linkiu stiebtis aukštyn – būti sėk-
mingais, kūrybingais, siekti savo tikslų, bendrų dar-
bų, kurių sėkmė priklauso nuo pastangų ir svarbiau-
sia – NORO! 

Sau palinkėčiau rasti laiko tobulėti ir nebijoti 
suklysti. Mokykimės iš savo klaidų ir savo klaidomis 
mokykime kitus!!! 

Fizikos mokytojas Marius. Visiems linkiu ra-
mybės, viskas bus gerai, karai ir kitos negandos 
baigsis, ramiai galėsim susikoncentruoti kiekvienas 
tik į savo pagrindinį tikslą. 

Tajus Smilingis, 8 klasė 
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Mūsų mokyklos penktoje klasėje mokosi mergai-
tė, kuri sugeba puikiai jodinėti, nes jos šeima turi žir-
gyną. Tai Solveiga Vaičikauskytė. Solveiga ne visada 
gyveno Kartenoje, šeima į miestelį persikraustė tik 
prieš penkerius metus, nes ten, kur gyveno anksčiau, 
nebuvo patogu auginti žirgus, trūko vietos jais jodi-
nėti. Žirgams nepatinka aplink zujančios mašinos, o 
platūs Kartenos laukai – puikiausia vieta jodinėti.  
Solveigos visa šeima myli arklius, tad galima sakyti – 
jų laikymas, auginimas yra bendras šeimos pomėgis. 
Bet ne tik. Tai ir savotiškas verslas, nes randasi vis 
daugiau žmonių, norinčių jodinėti arba tai išmokti, 
todėl už šią galimybę mokančių pinigus. 

Visą savo gyvenimą Solveiga draugauja su žir-
gais – kitokios savęs ji neprisimena. Kai ji gimė, šei-
ma jau turėjo baltą poniukę ir žemaitukų veislės ark-
lį. Abu iki šiol tebegyvena su Solveiga. Jodinėti jais 
išmoko būdama penkerių metų ir šiandien joja pui-
kiai, nes maždaug penkerių metų reikia, kad gerai 
įvaldytum jojimo įgūdžius. Tiesa,– sako Solveiga,– 
gebėjimas jodinėti priklauso nuo žmogaus: vieni iš-
moksta greičiau, kiti mokosi ilgiau, bet penkeri metai 
– tai optimalus laikas. Šiandien mergaitė jaučiasi 
tarsi suaugusi su žirgu: balne sėdi užtikrintai, ji jau-
čia žirgą, o jis ją.  

Žirgai kaip ir žmonės turi savo charakterius. Joji-
kui tenka juos atskleisti, kad galėtų draugauti, bend-
radarbiauti su žirgu. Solveiga noriai aiškina, kokie 
jos keturkojai draugai: žemaitukas, kuriuo dažniau-
siai jodinėja, labai geras, ramus. Jeigu jojikas ir nuk-
ristų, jis elgtųsi labai atsargiai, neužmintų, nesužeis-
tų. O štai poniukė – visai kitokia. Ji agresyvesnė, gali 
užpulti, įkąsti. Bet poniai gabesni, jautresni, todėl su 
jais lengviau pradėti mokytis, tad jie ir reikalingi  
ūkyje. Žmogui būtina tai žinoti ir prisitaikyti, kad iš-
vengtų nelaimės. Žirgai taip pat turi vardus. Vienas 
septyniolikos metų žirgas didžiuojasi Žaibo vardu, 
poniukės vardas Bela. 

Visa šeima, taip pat ir Solveiga nemažai laiko 
skiria žirgams. Juk reikia pasirūpinti šienu žiemai, 
taip pat reikalingas ir specialus pašaras, kad žirgai 
būtų sveiki. Vasarą privaloma leisti ganytis šviežioje 
žolėje, užtikrinti, kad būtų erdvės. Arkliams svarbus 
žmogaus dėmesys, nes jeigu jo nebus – neįmanoma 
tada „susikalbėti“, tiesiog jie virstų mustangais, ne-
prisileidžiančiais žmogaus. Ant tokio mustango neuž-
lipsi ir nepajosi. Kad taip neatsitiktų, tenka skirti 
daug dėmesio, daug meilės. 

Bet visa tai grįžta su kaupu – koks malonumas 

skrieti žirgu, sulaukti jo pripažinimo. Solveiga 
neatmeta galimybės dalyvauti jojimo varžybo-
se, nors iki šiol to dar nėra bandžiusi. Bet tiki, 
kad kada nors tai įvyks. O dabar nuolat treni-
ruojasi, turi ir savo pasekėjų – pokalbio metu 
šalia stovėjo jos bendraklasė Emilija Uktvery-
tė. Emilija – pradedanti jojikė, taip pat susido-
mėjusi šiuo puikiu sportu.  

                                                                                                      

Jokūbas Domarkas, 8 klasė 

Draugystė su žirgais  
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Mokykloje dažnai atrandame save. Mokykla 
turi didelę įtaką mūsų asmenybės formavimuisi ir 
yra pradžia to, kuo tampame paaugę. Augdami 
keičiamės, nes ima ryškėti kiekvieno individualybė,   
pradedame vis labiau skirtis nuo kitų, tačiau visus 
mus sieja bendra pradžia – pirmoji klasė. Vieną 
dieną nusprendžiau pasidomėti, kaip sekasi 
mūsų mokyklos jauniausiems mokiniams – pir-
mokams.  

Vos įėjus į klasę jautėsi, kad joje esantys žmo-
nės šilti ir draugiški. Visi nuoširdžiai ir su džiaugs-
mu atsakinėjo į užduodamus klausimus. Bet pir-
miausiai panorau išgirsti, ką apie savo mokinius 
mano jų mokytoja Rima Bitautienė, žmogus, kurį 
nauja pradžia užklumpa kas ketverius metus. Juk 
kiekviena pradžia nėra lengva. Todėl mano klausi-
mas: koks tas jausmas pradėti viską vėl iš naujo, iš 
pradžių? Atsakymas buvo nuoširdus ir aiškus: 
„Dvejopas jausmas. Labai dvejopas jausmas, nes 
susigyveni ir per ketverius metus tuos vaikus pa-
milsti, jais rūpiniesi, atrodo, kad jie tavo vaikai. Ir 
išleidus į penktą klasę rūpi, kaip laikosi, jaudiniesi, 

kaip jiems seksis, nes kiekvieną pažįsti, žinai stip-
riąsias bei silpnąsias puses. O drauge ateina 
nauji pirmokėliai ir kirba mintis: kaip su jais sek-
sis? Pradžia iš tikrųjų yra sunki, bet paskui viskas 
įsivažiuoja, akytės žiba, mokiniai nori sužinoti, 
išgirsti, pamatyti.“ Pasak mokytojos, vaikai labai 
nusiteikę mokytis, ir nors dar tik šių mokslo metų   
porą mėnesių tepraėjo, didžioji klasės dalis jau 
moka skaityti ir yra perskaitę nemažai knygelių. 
„Ypatingi vaikai, esu tikrai dėkinga priešmo-
kyklinės grupės mokytojai. Atrodo, kad kiekvienas 
turi talentą, įžvelgiu išskirtinius gebėjimus sporto, 
meno, matematikos, literatūros srityse“. 

Šie vaikai puikiai supranta mokslo ir išsilavi-
nimo svarbą, aktyviai dalyvauja ir popamokinėje 
veikloje, įvairiuose būreliuose: pradedant sporto, 
baigiant gamtininkų ar dainavimo. Jų šūkis: 
„Svarbiausia, kad visada lydėtų sėkmė“. Tad pak-
lausti, ar patinka eiti į mokyklą, visi iki vieno ne-
dvejodami atsako: šimtu procentu TAIP! Mokslo 
metų pradžioje Manto nemėgstamiausia pamoka 
buvo kūno kultūra, į ją mokinys eidavo su dideliu 
nenoru. Tačiau dabar, praėjus keliems mėne-
siams, ji tapo mėgstamiausia berniuko pamoka. 
Iš šios situacijos galime puikiai suprasti, kaip mo-
kykla keičia žmones. Kiekvienas mokinys individu-
alus, su skirtingais gabumais ir norais. Didžioji 
dalis klasės berniukų nori baigę mokyklą būti 
sportininkais, o mažoji Adelė – veterinare. Štai, 
pavyzdžiui, Ainaras laukia mokyklos baigimo, kai 
visi iššūkiai jau bus įveikti, o Kajui – kaip tik įdo-
mu su jais dorotis.  

Nepaisant šios klasės įvairumo, galiu drąsiai 
teigti, kad būtent tokie mokiniai garsina mūsų 
mokyklos vardą ir ateityje apie jų pasiekimus gir-
dėsime dar ne kartą. 

Ieva Stroputė, 8 klasė 

PIRMOKAI: jų pradžia mokykloje viltinga 
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Sunku surasti vietą, kurioje galėtum gerai 
praleisti laiką ir kartu pasisemti istorijos žinių. 
Bet rusų kalbos mokytoja Jūratė tokią vietą ra-
do, tad didelė dalis mūsų mokyklos mokinių išvy-
kome į ekskursiją, kurios tikslas – aplankyti Lie-
pojos Karuostos kalėjimą bei sudalyvauti 
„pabėgime iš Sovietų Sąjungos“.  

Važiuojant nieko įdomaus nenutiko: vieni 
užkandžiavo, kiti snaudė, treti klausėsi muzikos. 
„Pabėgimas“ buvo pirmoji intriguojanti išvykos 
dienos stotelė. Pagrindinė žaidimo mintis – su-
teikti galimybę dalyviams sugrįžti į 40 metų se-
numo praeitį ir priminti neseną mūsų šalies isto-
rijos tarpsnį – sovietinę okupaciją. Mūsų misija 
buvo surasti ir išgelbėti „draugą“. Teko kopti vir-
ve, lipti kopėčiomis, landžioti tuneliais. Turin-
tiems fobijų tai buvo gana sudėtinga, tačiau 
kartu ir labai įdomu. Šis žaidimas puikiai leido 
įsijausti į žmonių būseną sovietiniais laikais ir 
suprasti, kad net tokiose beviltiškose situacijose 
įmanoma rasti išeitį. 

Kita vieta buvo Karuostos kalėjimas. 
Karuostos kalėjimas savo darbą pradėjo 
prieš daugiau kaip 100 metų. Tai vieninte-
lis karinis kalėjimas Europoje, savo duris 
atvėręs turistams. Kalėjimas, iš kurio iki 
šiol niekam nepavyko pabėgti. Mes daly-
vavome spektaklyje – buvome kaliniai. 
Atlikom sportines užduotis, po to buvom 
nuvesti į kamerą, vėliau apklausti kalėji-
mo darbuotojų. Tai vyko gana realistiškai. 
Nors anksčiau  čia buvę mokytojai teigė, 
jog buvę kur kas žiauriau, įtampos paka-
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Įspūdžiai iš Karuostos kalėjimo Liepojoje   

ko ir šįkart. Spektaklis išbandė žmonių emocinį in-
telektą, davė supratimą, kaip čia kalėję žmonės 
gebėjo ištverti tokį griežtai žiaurų prižiūrėtoją. Ne 
visi yra pakankamai emociškai tvirti, todėl daliai 
mokinių, kalėjime nepatiko. Kita dalis atlaikė įtam-
pą gerai ir grįžo namo puikios nuotaikos. Tiesa,  
mokinių, kuriems edukacijos nepatiko, tai nesustab-
dė nuo chaotiškos ir triukšmingos kelionės atgal.  

Grįždami užsukome į prekybos centrą Liepojo-
je. Iš esmės jis niekuo nesiskyrė nuo Lietuvos preky-
bos centrų, nepaisant to, kad visi kalbėjo latviškai. 
Tai buvo neįprasta ir dėl to jautėmės užtikrinti, 
kad esame kitoje šalyje. Grįžti sekėsi smagiau nei 
atvažiuoti. Visi jau buvo išsijudinę, kupini įvairių 
nutikimų. Asmeniškai mums, ši kelionė labai patiko, 
grįžome su daug naujų įspūdžių ir tikrai važiuotu-
me dar kartą. 

Ieva, Vytė, Greta – 8 klasė 
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– Legenda sako, kad kartą, seniau už seniausius 
laikus į žemę atsitrenkė milžiniško dydžio kapsu-
lė. Iš jos išlipo daug keistų būtybių, kurias mes 
vadiname žmonėmis. Bet kas čia žino – gal ir ten 
ne žmonės buvo, o padarai, baisūs padarai, kurie 
kadaise bandė išnaikinti žemę. Tačiau jiems ne-
pasisekė, jų priemonės buvo per silpnos. O dabar 
jie vėl sugrįžo į žemę, nes jų namai – Jupiteris 
suskilo po to, kai didelis asteroidas į jį atsitrenkė. 

– Nesąmonė, – paprieštaravo Lidija. – Tai netei-
sybė, to niekada nebuvo.  

– O ką tu žinai? Ar esi įsitikinusi, panele Lidija? 
– atšovė jos močiutė. 

– Taip, tai tik pasakos, močiut. 

– Visko gali būti, – šyptelėjo senutė. 

Lidija Haven buvo drąsi, bet kukli mergaitė. Ru-
di šilkiniai plaukai, žalios akys, rausva porceliani-
nė oda ir daili šypsena. Mergaitė gyveno mažoje, 
jaukioje trobelėje su savo močiute, kurią visa šir-
dimi mylėjo. Tačiau jos gyvenime buvo ir trū-
kumų: jos mama mirė, kai ji buvo penkerių, o tė-
tis žuvo per nelaimingą atsitikimą. Kai kuriais 
vakarais miegoti eidavo tuščiu skrandžiu, bet tai 
jai netrukdė, nes jau įprato.  

Vieną dieną Lidija ėjo takeliu į mišką pasivaikš-
čioti ir staiga užtiko ežerą, kurio dar niekada 
nebuvo mačiusi. Žengė žingsnį pirmyn, pasižiūrė-
jo į savo atvaizdą vandenyje ir nusijuokė. Viskas 
atrodė kitaip: veidas buvo iškreiptas, medžiai 
aukštyn kojom ir viskas buvo neryšku.  

– Keista, – priėjusi arčiau ištarė mergaitė. Tada 
kito ežero pusėje vanduo pradėjo burbuliuoti, lyg 
kažkas užvirė vandenį. Lidija palietė vandenį ir 
net nespėjus suvokti, kas vyksta, ją ežeras įtrau-
kė. Kai mergaitė atsimerkė ir apsidairė aplink, 
pamatė, kad vanduo žalias, medžiai aukštyn ko-
jom ir viskas taip pilka, tarsi ištraukta iš močiu-
tės senojo televizoriaus. Lidija nustebo ir nesup-
rato, ar verkti, ar juoktis. Pajuto, kad kažkas jos 
kojomis šliaužia. Ji pašoko, kai pamatė, kad tai 
gyvatė. Tada gyvatė prabilo: 

– Ššš, nebijok manęs–sss, aš tau padės–sss–iu. 

– Ar tu šneki su manimi? – suriko mergaitė. 

– Tai aišku, ar matai ką nors–sss kitą? Aš tau 
nieko blogo nepadarys–sss–iu, aš žinau, kaip iš 
čia ištrūkti, tik paimk mane į rankas–sss, – bau-
giai tarė gyvatė, o mergaitė paėmė ją į rankas.  

– Taigi, ar paaiškinsi, kas čia dedasi? – sušnabž-
dėjo Lidija. 

– Tu, vaikeli, es–ss–i apvers–sss–tame pas–ss–
aulyje. Čia gyvena visokių būtybių, tad reikėtų būti 
ats–sss–argiai, jei jau čia atkeliavai. Iš čia sunku 
ištrūkti, bet aš tau padės–ss–iu, – šnypštė gyvatė. 

– Labai ačiū tau, gyvate, aš tau kaip nors atsilygin-
siu, – verkšleno Lidija. 

Taip judvi ir ėjo, kur gyvatė nurodė. Ėjo, ėjo, kol 
atėjo prie drakonų žemės. Drakonai gražiai skrai-
džiojo slėnyje, jų buvo visokių – baltų, žalių, mėlynų, 
raudonų, mažų ir didelių, stiprių, silpnų. 

– Štai drakonų slėnis–ss, tau reikės vieno drakono, 
kad nereikėtų eiti pėsčiomis–ss dieną ir naktį, – suš-
lamėjo gyvatė. 

– Bet kaip man jį prisijaukinti? – skardžiu balsu 
paklausė mergaitė, o gyvatė tuoj pat jai atsakė: 

– Drakonai taip pat kaip ir žmonės, jei su jais–ss 
elgs–ss–ies mandagiai, jie taip pat su tavimi elgsis–
ss, tad palūkėk, kol vienas–ss iš jų tave išsirinks.  

Lidija paklusniai laukė ir staiga priskrido juodas 
juodutėlis drakonas. Nedrąsiai priėjo prie mergai-
tės, apuostė ją ir palaižė jos rausvą veidelį.  

– Kaip bjauru! – nusijuokė ji ir užlipo ant jo.  

– Šaunu, dabar turime skristi link vyšnių giraitės–ss, 
– linksmai sumurmėjo gyvatė.  

Atvykusi mergaitė nustebo:  

– Kaip čia gražu!  

– Gražu, bet pavojinga. Turime pas–ss–kubėti, – 
sunerimusi atsakė gyvatė.  

Lidija priėjo tvenkinį, jame kurksėjo varlės. Vande-
nėlis buvo toks skaidrus, kad matėsi sidabru aplie-
tos žuvelės. Jos taškėsi ir žaidė viena su kita. Mer-
gaitė į jas užsispoksojo ir net nepamatė, kaip prie 
jos sėlino didelis, baisus, tamsus padaras. Vos tik 
atsisuko, gyvatė sušnypštė, kad ji bėgtų. Lidija bė-
go kiek kojos neša, pasislėpė už vieno vyšnių me-
džio. Padaras buvo aukštas, slidus, atrodė įtūžęs, jo 
sparnai dideli, platūs, o akys raudona liepsna degė.  

– Mes pabėgom, mūsų vos nepagavo! – dūsauda-
ma ištarė ji. 

– Dar nesidžiauk, jie gali mus–ss surasti. Tai Pla-
čiaspranis, jį čia atvedė goblinai.  

– Goblinai žemėje atsirado, kai Jupiteris, buvęs jų 
namais, suskilo. Na, o jie nuo tada apsigyveno čia. 
Ir atvedė šį bais–ss–ų padarą, tačiau, bėgant laikui, 
jie išnyko, o šis–ss padaras paliko gyventi, – susirū-
pinusi atsakė gyvatė. – Dabar turime keliauti į 
Šiaurę. 

 Eidamos užtiko požeminį miestelį. Aišku, jis buvo 

Kūrybiniai užmojai 

2022 Gruodis 

Paslapčių ežeras 
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apleistas, nebuvo nė gyvos dvasios. Nameliai 
mediniai, langai užkalti, gatvės šviesos jau seniai 
nebeveikė.  

– Kas atklydo į mano požemį? – suriaumojo Pla-
čiasparnis. – Čia mano, tik mano požemis!  
„Mums galas“, – pagalvojo Lidija, bet jai šovė 
mintis. 

– Atveskime tą padarą čia, greitai išbėkime ir 
uždarykime vartus, kad jis negalėtų mūsų sekti, – 
tyliai sušnabždėjo mergaitė.  

Taip ir padarė. Vienoje rankoje laikė gyvatę, o 
su kita uždarė vartus ir vėl bėgo kaip išprotėjusi. 
Pakeliui pagriebė keletą akmenukų, jei prireiktų.  

– Mums–ss reikia kardo!  

– Iš kur tokį gausime?  

– Yra giliai oloje paslėptas, – atsakė gyvatė. – 
Paskubėkime.  

Ola buvo drėgna ir šalta, prireikė laiko, kol pa-
galiau surado kardą. Jis švytėjo sidabro spalva. 
Liko surasti Plačiasparnį ir nugalabyti jį. Išėjo iš 
olos ir prisėdo ant šalto akmens. Jau buvo naktis. 
Kokios gražios žvaigždės mirgėjo, galėjai jas ste-
bėti visą naktį, tačiau mergaitė buvo išvargusi ir 
užsnūdo ant akmens. Ją ryte pakėlė gyvatė: 

– Laikas–ss, jis tuoj pat ateis–ss.  

Tolumoje išgirdo jo žingsnius ir riaumojimą. Lidija 
kaipmat atsistojo stipriai laikydama kardą. 

– Aš tave prarysiu, – suriaumojo, bet mergaitė pa-
šoko ir smogė jam į širdį. Jis krito ant žemės ir pra-
nyko.  

– Man pavyko! – apsidžiaugė mergaitė. – Aš 
nugalėjau jį.  

– Sveikinu, – sušnypštė gyvatė, – dabar tiesiai prie 
ežero ir tu galėsi grįžti namo. 

–  O kaip tu? Nejaugi neisi su manimi? – nuliūdo 
mergaitė. 

– Ne, mano namai čia, apverstame pasaulyje, – at-
šovė gyvatė ir palydėjo ją prie ežero. 

– Aš tavęs pasiilgsiu, – sumurmėjo Lidija apkabin-
dama gyvatę. 

– Aš tavęs taip pat, – sušnypštė. 

Mergaitė šoko į ežero dugną ir sugrįžo į savąjį pa-
saulį. Bėgdama pas močiutę ir apkabindama ją pa-
sakė:  

– Močiut, nepatikėsi, kokį nuotykį turėjau! 
 

Rugilė Kazlauskaitė, 6 klasė 

2022 Gruodis 

Apklausa 

Kokios mokyklos norėtum, ką keistum savo mokykloje? 

– Norėčiau, kad vyktų daugiau švenčių/karnavalų. 
(Agnė, 9 klasė) 

– Norėčiau, kad visi būtų tolerantiški ir nebūtų jokių 
patyčių. (Ugnė, 8 klasė) 

– Nieko nekeisčiau, bet norėčiau, kad būtų stalo teni-
sas. (Majus, 6 klasė) 

– Pakeistumėm mokyklos sienų spalvą ir norėtumėm, 
kad kiekvienas mokinys turėtų nuosavą spintelę. 
(Evelina ir Solveiga, 5 klasė) 

– Norėčiau, kad mokykloje būtų auginami egzotiniai  
gyvūnai, pvz., vėžliai, papūgos. (Vytautė, 5 klasė) 

– Nekeisčiau nieko, bet norėčiau, kad visi kompiuteriai 
bibliotekoje veiktų. (Mantas, 1 klasė) 

– Norėčiau, kad atsirastų mokykloje baseinas, geri bė-
gimo takai, krepšinio aikštelė su gumine danga, kad 
mokiniai pradėtų aktyviai sportuoti, kad visi vaikščiotų 
su vienodom uniformom, įvairesnių kabinetų pamo-
koms ir dar norėčiau spintelės fojė, kurioje būtų sporti-
nių apdovanojimų trofėjai. (Treneris Marius) 

– Norėčiau tokios mokyklos, kurioje kiekvie-
nas vaikas būtų išgirstas ir suprastas, kurioje 
nebūtų patyčių, o visi draugiški, nuoširdūs, 
padedantys vienas kitam. Kabinetuose turė-
tų būti televizoriai, interaktyvios lentos, gera 
kompiuterių klasė, mikroskopai, gyvasis kam-
pelis, biologijos laboratorija, laboratoriniai 
rinkiniai fizikos ir chemijos pamokoms, kad 
mokiniai kuo daugiau eksperimentuotų. Mo-
kykloje skambėtų graži ir šiuolaikiška muzi-
ka, per pertraukas – patogios sofos korido-
riuose, kad tarp pamokų būtų kur pailsėti. 
Daugiau kelionių į kaimyninius miestus, šalis, 
kad kiekvienam būtų įdomu tyrinėti tiek sa-
vo gimtųjų, tiek kaimyninių šalių kultūrą. Ne-
būtų namų darbų, geriau – domios kūrybi-
nės užduotys ir projektai. Mokiniams skiria-
mos spintelės. Pamokos vyktų tik 30 min, o 
likusį laiką vaikai galėtų žaisti. (Socialinė 
pedagogė Vida) 

Kalbino ir užrašė Aušrinė Jurevičiūtė,  
Beatričė Rojutė, 9 klasė 
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MUMS PATINKA KALĖDOS IR NAUJIEJI METAI!!!  

 

 

Džiugi žinia – Lietuvos Respublikos Prezidento ir Pirmo-
sios Ponios inicijuotame Kalėdiniame vakare „Namų jauku-
mas“ yra pakviesta dalyvauti mūsų mokyklos penktokė Bri-
gita Briedytė. Į Vilnių, į Prezidentūrą, ji vyksta gruodžio  
21 dieną ir vežasi labai gražią dovaną: jaukius, šiltus, iš vil-
nos nuveltus nykštukų namukus. Brigitai dovaną paruošti tal-
kino mokytoja Milda Narkienė. Džiaugiamės kartu su Brigi-
ta, nes ji sostinei perduos mūsų žinią – laukiame švenčių ir 
visiems linkime, kad jos būtų smagios, saugios ir sočios. 

Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus,  
ugdo protą ir sušildo širdį. (V. M. Tekerėjus)  

Nuo gruodžio 5 d. iki gruodžio 23 d. mo-
kyklos biblioteka laukia Jūsų gerumo ir šilu-
mos, skleidžiamos dovanojant naujų arba 
jau perskaitytų Jūsų knygų, ne senesnių nei 
2000 metų leidimo bei geros būklės. Už 
kiekvieną dovaną biblioteka iš anksto nuo-
širdžiai dėkoja. Knygas galite dovanoti at-
nešdami į biblioteką, palikdami mokyklos 
raštinėje. Akcija vyks iki sausio 6 dienos. 

Pasitikdami ir palydėdami gražiausias 
metų šventes, kartu skaitykime knygas! 

Mokyklos biblioteka 

REDAKCIJA 

Linkiu, kad net šalčiausiomis žiemos die-
nomis širdyje karaliautų šiluma, snigtų 
tik laime, o Kalėdinis stebuklas niekada 

nesibaigtų!  
 

Mokytoja Indrė Smilingienė  

Linkiu visiems mokyklos mokiniams gražiausių žiemos 
švenčių, o ateinančiais Naujaisiais metais susikaupimo, 
gražių idėjų ir dar puikesnių darbų.  

Mokytoja Rūta Trakienė 

Žiemos šarmoj SUSTOKIM pagalvoti, 

Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa,  

Ir palinkėkime sau ir kiekvienam:  

Te Kalėdų naktis ant savųjų delnų 

Neša šilumą, džiaugsmą, kantrybę, 

Te per slenkstį į mūsų namus 

Žengia Meilė, Viltis ir Ramybė... 
 

„Tiltų“ redakcija 

Mielieji, jau visai netrukus pajusime švenčių dvasią. Šv. Kūčios, Ka-
lėdos, Naujieji 2023–ieji metai. Sutikime šias šventes kaip progą dalin-
tis gerumu, gražiais prisiminimais ir būkime dėkingi už viską, kas gero 

nutiko šiais metais. 

Linkiu, kad jaukumas, šiluma ir gerumas apgaubtų Jūsų namus ir 
sielas. Prie Kūčių stalo pasidalinkime ne tik kalėdaičiu, bet ir žmogiška 
šiluma. Gražių visiems švenčių! 

Visų Jūsų – Vida Tamošauskienė 

Spausdino 

Kartenos mokyklos–
daugiafunkcio centro 

„spaustuvė“ 

 

Redaktoriai: Tajus Smilingis, 
Jokūbas Domarkas 

 

Maketavo: Jokūbas Domarkas 

 

LAUKIAME JŪSŲ  
ATSILIEPIMŲ IR IDĖJŲ 


