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Kartenos vidurinės mokyklos nepriklausomas laikraštis

ŽIEMA - toks metų laikas, kada tvenkinius užkloja ledas, šerkšnas gėlėmis
išmargina langus, o snaigės, elegantiškai šokdamos, leidžiasi iš paslaptingo dangaus.
Kartu tai ir metas, kai daug ko pasiilgstame: pavasario, saulės,
vasaros, atostogų... Tačiau pasistengus šį ilgesį galima
numalšinti žiemos teikiamais malonumais ir linksmybėmis.
Turbūt kiekvienas namuose turime rogutes, kuriomis smagu
leistis nuo kalnų. Iškritus sniegui pats laikas atgaivinti smagius
vaikystės prisiminimus... Koks malonumas švilpti su vėju nuo
kalno!!!
Atėjusi žiema mums atnešė naujuosius 2013 metus.
Tad visiems noriu palinkėti, kad jie būtų sėkmingi ir
laimingi, o pirmojo pusmečio rezultatai džiugintų ne vieną
mokinį.
Redaktorė Agnė Kiškėnaitė

Naujoji direktorė kviečia dirbti kartu
Kartenos vidurinėje mokykloje atsirado pasikeitimų – direktorės
pavaduotoja dirbusi Laima Mačernienė tapo direktore. Pirmiausia pasidomėjome,
kokia L. Mačernienės nuomonė apie mūsų mokyklą: „Man ši mokykla patiko iš pirmojo
žvilgsnio. Kai pirmą kartą pamačiau, kokia čia tvarka, švara, malonus kolegų
bendravimas, mokinių elgesys, iš karto susidariau gerą nuomonę apie šią mokyklą.
Man čia labai patinka“. Tačiau būti mokyklos vadove nėra taip paprasta. Direktorė
teigė, kad dabar daug rūpesčių, nes yra daug planų, vizijų, reikia pavaduotojo, turi
sutelkti komandą žmonių, kurie padėtų mokyklai būti prestižine, daug kur žinoma. O
atlikti visus darbus ne visada spėja, todėl tenka paaukoti šeimos, laisvalaikio laiką,
dirbti tenka net vakarais, šeštadienį ar sekmadienį.
Laima Mačernienė nuo vaikystės svajojo būti mokytoja. Iš pradžių ji mokėsi dailės ir braižybos ir
jai labai patiko mokytoja, mokiusi šių dalykų. Kai mokėsi Klaipėdos 14-oje Ąžuolyno gimnazijoje, žavėjosi rusų kalba ir
literatūra. Ją rusų kalbos mokė Kyra Sakačiova, iš kurios teko daug ko pasimokyti ir kaip iš mokytojos, ir kaip iš žmogaus.
Tačiau, jausdamasi patriote, pasirinko būti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Žinoma, apie direktorės karjerą tada
nesvajojo. Šiandien, ja tapusi, jaučia didelę atsakomybę: norėtų sutelkti bendruomenę, tikisi, kad mokiniai saugos mokyklą,
gerbs mokytojus ir darbuotojus, svetimiems nekalbės apie mokyklos problemas, bus iniciatyvūs, kokie dabar ir yra. Taip
pat nebėgs iš mokyklos, o mokysis čia tiek, kiek bus klasių: jei 12 klasių, tai tegul tiek ir baigia, o jei 10 klasių, tai tegul
baigia tiek.
Šiokių tokių pakeitimų, naujovių mokykloje naujoji direktorė planuoja. Dabar rengia naują darbo ir
budėjimo tvarką, žada pakeisti informacinių technologijų priemonių bazę, nes daugelis prietaisų jau yra pasenę. Taip pat
vyksta remontai mokyklos priestatuose. Direktorė žada susirasti partnerių užsienyje. Bus kuriamos ir naujos taisyklės, tik
jos bus priimamos bendrai visiems jas aptarus, suderinus visų nuomones.
Labai rūpėjo paklausti, kaip, direktorės nuomone, atrodo tobulas mokinys. „Visiškai pavyzdingo
mokinio nėra, bet jis turėtų būti motyvuotas, domėtis savimi, turėti svajonių, siekti tikslų atkakliu darbu, žinoti, ko pats
nori iš gyvenimo. Žinoma, turi būti drausmingas, punktualus, gerai mokytis, lavinti savo gebėjimus, sugyventi ir
bendradarbiauti su mokytojais, mokyklos darbuotojais,“- štai tokio atsakymo sulaukėme.
Direktorė mokyklos laikraščio „Tiltai“ skaitytojams palinkėjo sulaukti tokių straipsnių, kurie būtų jiems reikalingi,

dominantys, patrauklūs, kad iš jų būtų galima pasimokyti skaitytojams, sužinoti apie mokyklos veiklą.
Aurelija Daukantaitė, Rimantė Viršilaitė, 8 klasė
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Kokių renginių reikia mokykloje?
Ina Ruškytė 7 kl. Renginių galėtų būti ir daugiau, jų
mokykloje mažoka. Galbūt reikėtų kokią dalykinę viktoriną
surengti?
Aurimas Daukantas 8 kl. Mokykloje man jokių
renginių nereikia.
Valdas Kniukšta 9 kl. Visi renginiai yra geri, man
netrūksta nieko.
Tadas Šimas 9 kl. Mokyklai visų pirma reikėtų
renginių, skirtų jaunimui, jų poreikiams ir lūkesčiams patenkinti.
Ko gero, lengviausias atvejis - ilgesnės diskotekos.
Romas Stonkus 9 kl. Mano nuomone, reikėtų kokių
koncertų, talentų šou. Tokių, kad būtų daugiau pramoginiai ir
energingi.
Viktorija Daugintytė 10 kl. Aš visai norėčiau,
pavyzdžiui, karaokė ar panašiai.
Evaldas Kubilius 11 kl. Mano nuomone, reikėtų tokių
renginių, kurie įtrauktų daugiau mokinių, bet, žinoma,
nepamiršti ir mokytojų. Bet tiksliai kokių – nežinau. Galbūt
kokių nors viktorinų mokiniai prieš mokytojus ar panašiai.
Aurelija Januškaitė 12 kl. Atvirai pasakius, net

nežinau. Nėra net noro kažką organizuoti, nes mokiniai labai
pasyvūs. Gal reikėtų kokių akcijų, pavyzdžiui: ,,Savaite be
makiažo“, nes mūsų mokyklos panelės netausoja savo
grožio, ar ilgiausių plaukų savininkės rinkimai. Galėtų būti
kokia rudenėlio šventė. Nežinau, kodėl taip sumąsčiau, bet
ruduo toks romantiškas metų laikas... Ar vakaronė su
dainom, užduotimis. Į tai, be abejo, įtraukti ir mokytojus.
Taip pat mokykloje yra sportiškų vaikinų, todėl galėtų būti
kokios estafetės ar kažkas panašaus. Renginių galėtų būti
kiekvieną savaitę, kad tik mokiniai turėtų motyvacijos.
Ieva Kiškėnaitė 12 kl. Mano nuomone, šių laikų
visuomenėje reikia keisti požiūrį į mokslą, juk tai mūsų
gyvenimo pagrindas. Taigi, mokykloje galėtų vykti renginiai,
susiję su taikomaisiais dalykais. Mokiniai galėtų dalyvauti
įvairių dalykų viktorinose ir už atitinkamai surinktą balų
kiekį gauti po pažymį, po to juos pridėti prie apklausos,
kontrolinio darbo. Manau, taip stiprėtų mokinių motyvacija
mokytis.
Agnė Kiškėnaitė, 9 klasė

Laisvalaikio malonumai
Laisvalaikis – tai laikas, nepriskiriamas privalomai veiklai, tokiai kaip darbas, namų ruoša, mokymais ir pan.
Mūsų laisvalaikis labai skiriasi: vieni groja, kiti klauso muzikos, treti žiūri televizorių. Ketvirtokė Vaiva Mitkutė
laisvalaikį atiduoda grojimui pianinu, nes labai mėgsta tai daryti, be to, jai puikiai sekasi. O aš, Justina Šiaulytė,
labiausiai mėgstu skaityti knygas. Didžiausias malonumas žiemą, susisupus šilta antklode, gurkšnojant karštą, kvapnią
arbatą pasinerti į knygų herojų nuotykius, paklajoti po paslaptingus kraštus. O ką mėgsta veikti mano mokyklos
draugai, koks jų laisvalaikis? Paklausinėjom ir sužinojom.
Žaneta: Kai turiu laisvo laiko, žaidžiu įvairius žaidimus, nors labiausiai mėgstu su draugais žaisti gaudynes.
Aistė: Turėdama laisvo laiko, visada padedu mamytei, žaidžiu su draugais, rašau.
Laura: Laisvalaikiu skaitau knygas, žaidžiu įvairius žaidimus, žiūriu animacinius filmukus.
Arvydė: Mėgstu vaikščioti po parduotuves, kartu su šeima pasivaikščioti pajūriu, padedu mamai.
Justina Šiaulytė ir Vaiva Mitkutė, 4 klasė

Kas yra kūryba? Kaip gimsta kūrėjas?
Pokalbis su knygas rašančia mokytoja Danute Dunauskaite
Kūryba - šį žodį girdime labai dažnai, tik tikslų apibrėžimą jam atrasti galbūt
sunkiau, nes kiekvienas savaip vertina ir interpretuoja žmogaus veiklos rezultatą: vienam
tai, ką sugalvoja žmogus, gali pasirodyti paprastas, kasdieniškas įvykis, o kitam dėmesio vertas, išliekamąją vertę turintis kūrinys. Juk kiek plakančių širdžių, tiek jausmų
ir nuomonių, nes kiekvienas pasaulį mato skirtingai.
Gyvename labai sureikšminę materialią aplinką ir vis dažniau užmirštame savo
vidinį pasaulį, kur verda vis dėlto pats tikriausias ir įdomiausias gyvenimas. Juk tik iš ten
- iš širdies ir jausmų - trykšta pačios nuostabiausios mintys, gebančios sukurti stebuklus,
tik iš mūsų vidaus veržiasi nesulaikomi kūrybos šaltiniai, kurie gali pasaulį pakeisti,
padaryti jį gražesnį. Apie kūrybos paslaptis, apie kūrybos reikšmę kuriančiajam, apie
kūrėjo formavimąsi kalbuosi su mokytoja Danute Dunauskaite, kuriai likimas lėmė priartėti prie tų versmių ir pajusti jų
gaivinančią vertę. Šios mokytojos kūrybinis kelias prasidėjo jau nuo pat mažų dienų. Tai buvo maždaug ketvirta klasė, kai jos
sugebėjimus pastebėjo lietuvių kalbos mokytoja, kuri ir paskatino šiuo keliu žengti toliau. Mokytojai D. Dunauskaitei džiugu,
jog ji buvo pastūmėta kurti, nes yra įsitikinusi, jog nė vienas žmogus sąmoningo kelio pradžioje nėra toks abejojantis savo
gebėjimais, kaip kuriantysis. Mokytojos dėka patikėjusi savo gebėjimais, iki šiol nesiskiria su kūryba.
Mokytoja pasakoja, jog rašymas jai visada yra labai atsakingas darbas ir niekada - tik laisvalaikio praleidimo būdas:
,,Publicistinius straipsnius reikia parašyti iš pareigos, juose svarbu išreikšti nuomonę, na, o rašant apysakas, kuriant meninius
vaizdus, tiesiog prisėdi, o tada mintys liejasi pačios ir rašai, kas galvoje sukasi". Pasak mokytojos, rašymas - tai amatas, bet
drauge ir sielos atgaiva, nes kai kuri, tu gali lengviau kvėpuoti, tiesiog jauti, kad pasidaro lengviau gyventi.
Turbūt ne vienas kažkada esame pagalvojęs apie tai, jog būtų labai smagu parašyti įdomią knygą, nustebinti visą

2013 sausis (32)
-3pasaulį. Ech.. Bet juk vien svajoti neužtenka! ,,Vaikas turi gimti turėdamas tą išskirtinę dovaną, savyje nešioti kūrėjo gyslelę,
bet kaip ir kiekvieną talentą reikia ugdyti ir leisti jam augti," - tokiomis mintimis dalijosi D. Dunauskaitė. Mokytoja prisiminė
savo kūrybos kely sutikusi daugybę talentų ir į platesnį pasaulį išlydėjusi daug mokinių. Sako, jog suprato vieną svarbų dalyką kuriančiajam būtinai turi padėti mokytoja arba mama.
Pirmieji rašytojos kūriniai buvo išleisti dar mokyklos laikais, devintoje klasėje. Tai buvo eilėraščiai, išspausdinti moksleivių
leidinyje ,,Moksleivis". Šiuo metu yra išleistos dvi jos knygos bei keletas novelių. Pirmoji knyga tai - eseistiški apmąstymai ,,Po
laiko delnu", o antroji - ,,Pokalbiai ant Akmenos kranto". Pastarojoje kalbinami įžymūs mūsų apskrities žmonės, kurių mintys ir
pamąstymai sudėti į šią knygą.
Norint parašyti įdomų kūrinį, iš kažkur reikia pasisemti minčių, pajusti įkvėpimą. Mokytoja sako, jog rašydama ji
remiasi tik savo pačios gyvenimu, o ne išgalvotais veikėjais ar kitų rašytojų darbais. Tik gyvenimas ją įkvepia ir sužadina
fantaziją. Jo dėka visada randama tai, ko ieškoma.
Taigi, kas kūryba? Kokia jos paskirtis, esmė? Mokytoja prisipažino, kad į tai atsakyti labai sunku, bet galima įvardinti ir taip:
,,Tai žmogaus gebėjimas išreikšti save. Kurdamas - kuri save, savo ateitį ir santykius su žmonėmis". Taigi labai svarbu nebijoti
ieškoti, eksperimentuoti, neslėpti savo gabumų, stengtis išreikšti save įvairiose srityse ir gyvenime siekti aukščiausio. Ką gali
žinoti, gal kada nors kas nors ir iš mūsų mokyklos turės galimybę savo pavardę išspausdinti ant puikios knygos viršelio.
Karolina Daukantaitė, 10 klasė

Iš Vilniaus į Žadeikius, arba pokalbis DVARE...
Netoli Kartenos, Žadeikiuose, iš tolo raudonuoja akmeninis seno dvaro rūmas. Jį
gražiai sutvarkė ir dabar labai puikiai gyvena Raudonių šeima, čia atsikėlusi iš Vilniaus.
Apie tai, kaip pasikeitė gyvenimas, kokie gyvenimo kaime trūkumai ar privalumai,
kalbamės su labai malonia dvaro šeimininke Olga. Pašnekovė prisiminė pirmuosius
įspūdžius, išvydus tuos akmeninius pastatus – jie buvo nekokie, todėl dar gana ilgai jautė
nostalgiją ir norėjo grįžti į Vilnių. Dabar ponia Olga nebemano, kad galėtų gyventi mieste:
ją gąsdina tas tempas, taip įprastas didmiesčių gyventojams. O kaimo gyvenimas visai
kitoks, čia galima susirasti jaukių kampelių, pabėgti nuo viso pasaulio triukšmo, pabūti tik
su savimi. Tokią vietą turi ir ponia Olga: „Yra šlaitas, pušynas ir smėlis, o saulė ten
apsilanko tik vakare. Ši vieta man labai patinka, mieste gyvendamas tokio komforto
negalėtum turėti.“ Be buvimo savo mylimoje vietoje, Olgai Raudonienei labai patinka
rūpintis savo mažu ūkiu, kurį sudaro vištos, paršiukai, karvė, ponis, keturi šunys, iš kurių
trys lauke, o vienas namuose, ir dar didelis storas katinas. Rūpintis gyvulėliais Olgai
patinka, patinka melžti ir karvę, o vasarą anksti keltis ir eiti į ganyklą – jai tiesiog romantika.
Dar vienas mėgstamas dvaro šeimininkės užsiėmimas – renginių organizavimas.
„Galėčiau ruošti, ruošti, ruošti ir dar kartą ruošti, nes man patinka ir yra priimtina
organizacinė įtampa, kad čia to reikia, čia ano,“- su dideliu entuziazmu kalbėjo moteris.
Todėl jų namuose ypač vasarą netrūksta žmonių, netrūksta švenčių, smagių pasibuvimų. Šis
pomėgis išryškėjo dar vidurinėje mokykloje: dalyvaudavo visur, kur tik galėdavo, nes mėgo
sceną. Dar labai patiko skaityti. Visos knygos apie indėnus, visos į lietuvių kalbą išverstos
Kuperio knygos, visos Aleksandro Diuma knygos, taip pat ir visi pasaulio pasakų rinkiniai
buvo perskaityti net po kelis kartus. Mokykloje mėgstamiausio dalyko neturėjo, tačiau
nemėgstamiausių tikrai buvo: „Matematikos nemokėjau ,,juodai“, kaip ir chemijos bei
fizikos,“- atvirai prisipažino pašnekovė.
Po vidurinės mokyklos Olga Raudonienė pasuko į menus, bet kodėl ir pati nežino. Galbūt todėl, kad puikiai sekėsi
braižyba. Moteris studijavo Kauno politechnikos universitete, kur įgijo inžinierės - technologės diplomą. Nors pagal diplomą
nedirba, tačiau turimas žinias puikiai pritaiko dvaro atnaujinimo darbams: paskutiniu metu pagal pačios kurtus brėžinius
tvarkoma terasa. Tiesa, šeimoje jos ateitis buvo numatyta kitokia: tėtis labai norėjo, kad vienturtė duktė taptų odontologe ir
sektų jo pėdomis. Bet dukra tėvų valiai nepakluso, nors tėvelio profesinę patirtį kartą pritaikė: tetai skaudėjo dantį, kurį reikėjo
ištraukti. Telefonu susisiekusi su tėčiu ir klausydama jo nurodymų, ponia Olga puikiai atliko odontologės darbą.
Žmogaus pradžia – mokykloje. Laikas, joje praleistas, labai svarbus ateičiai, visam žmogaus gyvenimui. „Jei grįžčiau
atgal į mokyklos laikus, tai matematiką ir fiziką mokyčiausi stipriau ir mąstyčiau kitaip, nes ką išsineši iš mokyklos, tokius
pagrindus ir turėsi, o jau toliau – tobulėk ir gilink žinias. Todėl mokykloje mokytis būtina!“ Blogų mokyklų nėra ir net
neįsivaizduoja, kaip tokios turėtų atrodyti, nes kiekvienas mokinys iš mokyklos pasiima tiek, kiek nori ir kiek jam reikia.
Lygindama didmiesčio ir kaimo mokyklas, moteris sakė, jog vaikai, kurie mokosi kaimų ar miestelių mokyklose, yra dvasiškai
stipresni ir tai yra neginčytinas dalykas. Jų net vaizduotė kitokia, širdutės tikrai didesnės. Visiems šiems dalykams įtakos turi
aplinka, juos supa mažesnis žmonių ratas, o tai, pasak ponios Olgos, yra labai gerai.
Kai vaikus reikėjo leisti į mokyklą, moteris negalėjo apsispręsti, ar tai turėtų būti mokykla Kretingoje, ar Kartenoje. Šią
problemą išspręsti padėjęs vyras. Jis patarė, kad vaikai turėtų eiti į artimiausią mokyklą. Taip ir įvyko. Abu Raudonių vaikai Valentinas ir Augustinas- baigė Kartenos vidurinę. Dėl to ponia Olga yra visai patenkinta. Išleidusi į gyvenimą savo vaikus,
visiems kitiems ji sako: žinokit, ko norite, ir negailėkite jėgų tam, ką ketinate gyvenime veikti. Tik ieškantis randa, tik siekiantis
pasiekia.
Agnė Kiškėnaitė, 9 klasė
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Talentinga dvyliktokė
Brigita Viršilaitė – dvyliktokė, ryški, įdomi, kūrybinga,
savo scenarijais stebinanti ne vieną. Mokyklos renginiai be jos
idėjų dabar nebeįsivaizduojami. Iš kur tiek sumanymų, kas
skatina kūrybai? Į tuos ir kitus klausimus teks atsakyti...
Kaip kilo mintis pradėti rašyti scenarijus?
Pirmas scenarijus gimė iš pareigos, nes nebuvo daugiau
norinčių to imtis. Aš kalbu apie vienos dešimtos klasės išleistuves.
Man, devintokei, tai buvo didelis iššūkis, nauja patirtis. Auklėtojos
paraginta sutikau pabandyti. Iš pradžių kritiškai vertinau savo jėgas
ir gero rezultato tikrai nesitikėjau. Bet pabandžiusi nebegalėjau
sustoti. Mintys liejosi viena po kitos, vos spėjau jas užrašinėti. Geriausiai kūrybinis procesas vyksta vakare
– jis man darbingesnis ir kūrybiškesnis negu diena. Tada mane aplanko įkvėpimas, užgriūna naujos idėjos.
Būna netgi tokių atvejų, jog pabudus vidunaktį topteli gera mintis, tada lipu iš lovos, kad užsirašyčiau. Šiaip
vienam scenarijui prireikia 5-6 valandų įtempto darbo.
Pirmasis scenarijus – iš pareigos? O kaip dabar?
Dabar tai malonumas., galimybė realizuoti save, pasidalinti idėjomis ir, žinoma, sukurti šventę kitiems.
Pavykęs renginys, realizuotas scenarijus – man didžiausias atlygis ir džiaugsmas. Gaila tik, kad ne visada
pavyksta įgyvendinti sumanymus dėl ribotų finansinių galimybių ir aplinkinių pasyvumo.
Iš kur semiesi idėjų?
Manau, kad visos idėjos – iš gyvenimiškos patirties. Įvairios kelionės, susitikimai su įdomiais žmonėmis,
knygų skaitymas lavina ir turtina žmogų, įkvepia jį kūrybai. Aišku, būtinas darbas, nes be jo idėjos nieko
nereikštų. Reikia surasti laiko, kad viskas atsistotų į savo vietas.
Ar vaikystėje daug knygų perskaitei? Kokias skaitei?
Taip, mano vaikystė ir knygų skaitymas buvo neatsiejami vienas nuo kito. Tam įtakos, ko gero, turėjo ir
mamos profesija, jos darbas bibliotekoje. Mano vaikystė ten ir prabėgo, tarp knygų, todėl knygų skaitymą
priimu kaip natūralų, privalomą gyvenimo reiškinį. Be knygų žmogaus gyvenimas, mano nuomone, nėra
pilnavertis, o tie, kurie neskaito arba skaito tik pigią masinę literatūrą, daug atima iš savo gyvenimo.
Vaikystėje, kaip ir daugelis tokio amžiaus vaikų, labiausiai skaičiau pasakas.
O dabar ar daug skaitai? Randi tam laiko?
Skaitymui laiko lieka vis mažiau, nes reikia ruoštis egzaminams. Bet savaitgaliais, atostogų metu stengiuosi
surasti laiko. Programinei literatūrai skiriu didžiausią dėmesį, bet ne vien iš pareigos. Kai kurie kūriniai
paliko neišdildomą įspūdį. Hesės ,,Stepių vilkas“, Putino ,,Altorių šešėly“, Hemingvėjaus ,,Senis ir jūra“ tikrai
liks atminty kaip geriausi skaityti kūriniai.
Ar būna, kad idėjų scenarijams semiesi iš knygų?
Iš konkrečios knygos – ne, bet perskaitytų knygų visuma, manau,
įtakos turi. Skaitymas lavina vaizduotę, kalbą daro turtingą, moko
tiksliau išreikšti mintis.
Kokie Tavo ateities planai? Ar scenarijų kūrėjos patirties
prireiks ateityje?
Norėčiau ir ateityje užsiimti tokia veikla, nes ji man teikia
malonumo. Režisūros, renginių vadybos, kultūrinės sferos studijos
skamba viliojančiai, tačiau jų, ko gero, nesirinksiu, nes tam tikri
išmokti standartai vaizduotę įspraudžia į rėmus. Kūrybine veikla
galima užsiimti ir be universitetinio išsilavinimo. Norėčiau save
išbandyti kitose srityse. Dėl studijų pasirinkimo dar nesu
apsisprendusi, manau, tai padaryti padės egzaminų rezultatai.
Sėkmės Tau, Brigita ir laikant egzaminus, ir džiuginant
kitus savo sumanymais!
Kalbėjosi Monika Gigersonaitė, 11 klasė
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