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Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

Jau už lango barbena lietus, 

Šalta, niūru, nesmagu, 

Bet šiltos mintys aplanko mus, 

Kviečia dirbti, paskaityti kartu. 

 

Mes, Justina ir Alvyda, 

Norim su Jumis susidraugauti, 

Diskutuoti, kurti bei rašyti, 

Linksmai svajoti, paatvirauti. 

 

Esam smagios, kūrybingos, 

Šypsenos veide tikrai nestinga! 

,,Tiltams“ noriai vadovausim - 

Savo mokyklai smagiai tarnausim! 

Mieli skaitytojai! 

Redaktorės 

    Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, lieka vis mažiau 

mokyklų, kuriose nėra uniformų. Mūsų mokykla - ne 

išimtis: jau nuo šių mokslo metų pradžios beveik visi 

mokyklos mokiniai  nešioja uniformas.  

    Paklausinėjau savo mokyklos mokinių, kokia jų nuomonė 

apie tokį mokyklos vadovybės sprendimą. Dauguma teigia, 

kad gražu, kai visi vienodi ir tvarkingai atrodo, tačiau bu-

vo ir tokių, kurie sakė, kad tai yra nepatogu ir nebelieka 

individualumo. Kaip visada - dvi nuomonės! 

    Mano nuomonė taip pat dvipusė: tai yra gražu ir 

tvarkinga, tačiau tai nėra labai patogu. Pliusai - suvi-

enodėja socialiniai sluoksniai, visi jaučiasi lygūs ir vieno-

di, sumažėja patyčios. Dar vienas teigiamas dalykas – 

sutaupoma pinigų. Mokyklinę uniformą įsigyti yra pigiau 

nei visus metus pirkti madingus drabužius. Be to, dažnai 

mokyklinę uniformą galima vilkėti ir kitais mokslo metais 

arba parduoti pigiau, palikti mažesniems broliukams ar 

sesutėms. Minusai - visus mokslo metus atrodome 

vienodai - šiek tiek niūriai. Man nepatinka mūsų mokyklos 

uniformos spalva. Ji dera prie mokyklos simbolio - ąžuolo, 

tačiau ji atrodo liūdnai ir nykiai.  

   Taigi yra pliusų, tačiau minusų taip pat randu. Todėl 

visada kildavo ir toliau kils ginčų dėl mokyklinės uni-

formos, visada bus dvi nuomonės ir visada bus tokių, ku-

riems nepatiks, o kuriems net la-

bai patiks.  

Diskusijų objektas - mokyklinė uniforma 

Augustė Mikutaitė, 8 klasė 
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     Prabėgo tik viena naujųjų mokslo metų sa-

vaitė. Nors jus, mielieji ,,Tiltų” skaitytojai, šis 

straipsnis pasieks tik spalio mėnesį, mes jį 

rašome dabar. Kodėl? Ko gero, todėl, kad po 

pirmos savaitės naujoje mokykloje įspūdžių 

daugiausiai, o juk pirmas įspūdis ir yra svarbi-

ausias ir teisingiausias. Šįsyk nusprendėme 

straipsnį rašyti šiek tiek kitaip. Kiekvienai 

išėjimas iš Kartenos mokyklos ir pirmoji savaitė 

naujojoje atnešė skirtingų emocijų gūsį. Todėl  

dvi draugės, kurių pomėgiai panašūs, kurių gal-

vos pramuštos toms pačioms idėjoms, savo 

įspūdžius papasakos atskirai.  

    Pasakoja Gabrielė: Aš jau nuo pat pradžių 

žinojau, kad po 8 klasių pereisiu į Jurgio 

Pabrėžos universitetinę gimnazija. Visada 

kartojau, kad paliksiu Kartenos mokyklą ir net-

gi laukiau tos dienos, kai užversiu pirmosios 

mokyklos duris. Likus metams mokytis Karten-

os mokykloje ėmiau pastebėti, kaip vis dėlto 

čia smagu, o dar labiau tuo įsitikinau pakeitusi 

mokyklą.  Buvau girdėjusi apie Pabrėžos 

mokyklą daug, kaip ten smagu ir įdomu, tačiau 

ar tikrai viskas buvo tiesa? Gimnazijoje viskas 

kitaip. Kasdien nauji veidai, neatrasti kabine-

tai. Žinau - kada nors ir Pabrėžoje viskas bus 

sava, bet laiko tam reikia, todėl gerai,  kad 

išėjau dabar, o ne po poros metų. Pradžia tikrai 

sunki. Viskas nauja ir neatrasta. Sėdėdamas 

klasėje  matai nebe 12, o 24 mokinius. Eidamas 

koridoriumi beveik nesutinki pažįstamų veidų ir 

plačių šypsenų. Įėjus į klasę mokytojai 

nepasitinka su naujomis idėjomis ir pasiūlymais, 

kokiam nors renginiui. Tik aukšti reikalavimai, 

nauji veidai ir painūs koridoriai. Tik nepagal-

vokite, kad gailiuosi išėjusi ir gimnazijoje man 

nepatinka. Tiesiog noriu pasakyti, jog reikia 

laiko apsiprasti. Yra ir daug gerų dalykų. 

Naujos pažintys. Tikrai smagu susipažinti su 

naujais ir įdomiais žmonėmis. Didesnis būrelių 

pasirinkimas. Pripažinkim, jei Kartenos 

mokykloje nešoki ir nedainuoji, - pasireikšti 

nelabai yra kur, o Kretingos gimnazija stebina 

popamokinės veiklos gausa. Pokyčiai. Manau, 

kad pokyčiai, nesvarbu kokie, visada yra labai 

geri. Pirmoji savaitė prabėgo tarsi akimirka, 

tačiau per ją nutiko labai daug. Spėjau kelis 

kartus pasiklysti. Suprasti,  kurių pamokų 

lauksiu su nekantramu, o į kurias eisiu labai ne-

norėdama. Kažko labai linksmo ar netikėto per 

pirmąją savaitę neįvyko, bet jei kas nors nutiks 

ir turėsiu galimybę,  būtinai pasidalinsiu su 

jumis. Išeiti iš mokyklos, kurioje mokiausi 8 

metus, man buvo tikrai liūdna. Netgi galvojau, o 

gal likti? Tie, kurie planuojate palikti Kartenos 

mokyklą, pasidžiaukite paskutiniais metais, nes 

šioje mokykloje tikrai smagu ir gera. 

    Pasakoja Ema: Išėjimas iš Kartenos 

mokyklos man buvo iššūkis, kurio nebuvau paty-

rusi nuo tada, kai 5-os klasės rugsėjo pirmąją 

su jauduliu stovėjau prie naujos mokyklos sim-

bolio - ąžuolo. Iššūkis todėl, nes viskas 

pasikeitė: ir mokytojai, ir klasės draugai. 

Pirmoji mokslo metų savaitė prabėgo 

neįtikėtinai sparčiai. Visas penkias dienas 

pasiėmusi lapą ieškojau kabinetų. Keletą kartų 

pasiklydau. Nuėjau visiškai ne ten, kur reikėjo, 

ir mėginau suprasti, kur esu. Truputėlį pani-

kuodama klausiausi mokytojų, kurie kalba, ko 

reikalaus per mokslo metus. Viską lyginau su 

Kartena ir svarsčiau, ar padariau teisingą 

sprendimą, kad išėjau iš tos mielos mokyklėlės. 

Į šį klausimą nėra tikslaus atsakymo - kie-

kvienam vis kitaip. Aš pati žinojau, kad mokysi-

uos Pabrėžoje  nuo to momento, kai Kartenoje 

neliko 12-os klasių. Negaliu teigti, kad nebuvo 

liūdna išeiti. Kai suprantu, kad daugiau neteks 

ruoštis Mokytojų dienai, karnavalui, kokiai nors 

viktorinai ar mokslo metų užbaigimo šventei, 

pasidaro tikrai liūdna. Nors Kartenos mokykla 

nuostabi, bet naujoji  taip pat paliko visai 

neblogą įspūdį. Keisčiausia atsisukus į klasės 

galą matyti daug žmonių. Mokinių skirtumas 

labai pasijuto. Koridoriuose man sunku praeiti 

neužkliuvus už kokio nors žmogaus. Tai, kad 

žmonių daug, nėra blogai, gali susirasti draugų 

Nauja pradžia 
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ir turėti nemažai pažįstamų.  Be mokinių taip 

pat svarbūs ir mokytojai. Klausydamasi jų su-

pratau, kad senoji mokykla nepaliko manęs ant 

ledo ir visai neblogai išmokė tai, ko prireiks ir 

šioje mokykloje. Ko Pabrėžoje pasigendu labi-

ausiai, tai vietos, kurioje galėčiau pailsėti. 

Kartenos mokykloje per pertrauką visu greičiu 

skuosdavau į Dienos centrą, krisdavau ant 

minkštutėlių sėdmaišių ir mėgaudavaus tomis 

brangiomis pertraukos minutėmis. Nors vis 

dar gyvenu prisiminimais, kaip smagu buvo 

Kartenos mokykloje,  bet pamažu jaukinuosi ir 

naująją mokyklą.   

    Praėjo tik viena savaitėlė, todėl daug pasa-

kyti apie gimnazija negalėjome. Dar nespėjome 

apsiprasti, vis dar kankina Kartenos mokyklos 

ilgesys. Mes tikrai labai džiaugiamės: nors 

išėjome iš mokyklos, vis tiek gavome progą 

parašyti į buvusį savo laikraštį. Labai ačiū, kad 

mūsų taip lengvai nepamiršote. Labai jūsų pasi-

ilgome ir iki susitikimo. 

Ema Miliūtė ir Gabrielė Žiobakaitė 

     Prasidėjus naujiems mokslo metams mūsų mokykloje pradėjo dirbti nauja, jauna ir 

graži mokytoja Gintarė. Ji mums dėsto geografiją. 

Skubu ją pakalbinti, noriu kuo daugiau apie ją sužinoti. 

 

1. Kaip jaučiatės dirbdama šioje mokykloje? Ar visi 

Jus priima draugiškai? 

-  Mokykloje jaučiuosi gerai. Manau, kad čia visi labai 

draugiški. 

2. Kokiame universitete mokėtės šios profesijos? 

-  Mokiausi Klaipėdos universitete. Baigiau socialinės 

geografijos studijas. Taip pat mokiausi Mykolo Ri-

omerio universitete - pedagogikos. 

3. Ar sunku atsiminti mokinių vardus? 

-  Kai kurių vardus atsiminti tikrai sunku. 

4. Koks pirmasis įspūdis apie mūsų mokyklos mokin-

ius? 

-  Įspūdis gana geras. 

5. Kaip mokyklos mokiniai vertina geografijos mokymąsi? 

-  Manau, įvairiai. 

6. Kaip sekėsi geografijos pamokos Jums? 

-  Man - gerai. Geografiją mėgau,  todėl ir  pasirinkau  šį dalyką studijuoti. 

7. Ko palinkėtumėte mokiniams? 

-  Mokiniams palinkėčiau sėkmės, ištvermės, būti geriems, draugiškiems ir gerai mokytis. 

Naujoji mokytoja Gintarė mėgsta geografiją! 

Meda Mockutė,  7 klasė 
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    Kelionės - tai naudingas laiko praleidimo būdas. Keliaudami galime atsipalaiduoti ir bent 

trumpam atsitraukti nuo savo rutinos, įprastų darbų bei mus supančios aplinkos. Kelionės 

būtinos, kad žmogus praplėstų akiratį, kad suprastų, koks įdomus ir sudėtinga šis pasaulis. 

Mano klasės draugui, septintokui  Adomui Nakutavičiui, labai pasisekė – kartu su tėvais 

jis vasarą praleido visai kitame žemyne – Amerikoje, tiksliau - Kanadoje, ir patyrė 

daugybę nepamirštamų įspūdžių. Jo pasakojimo klausiausi labai įdėmiai ir užrašiau…. 

    ,,Pagaliau atėjo ta diena! Jos taip laukiau! Jau laikas važiuoti  į oro uostą! Po kelių akimirkų 

(kurios man atrodė kaip keleri metai) išvažiavome iš namų.  

    Vykti teko į Lenkijos oro uostą, tad kelionė buvo gana ilga. Oro uoste buvome apie  13 valandą. 

Kai jau buvo galima lipti į lėktuvą, visi laukiantys, o tarp jų ir mes, skubėjome lėktuvo salone 

susirasti savo vietas. Gavome gana patogias kėdes, galėjome žiūrėti televizorių, mumis maloniai 

aptarnavo stiuardesės.  Skridome 9 valandas - pagal viską mes ,,bėgome" nuo nakties. Kai nusilei-

dome Kanados „Raptors“ oro uoste, jau buvo vakaras, o mes tokie pavargę po  ilgos kelionės. 

Nuvažiavę pas gimines,  įsikūrėme ir bandėme užmigti. Kadangi Kanadoje buvo vakaras, o Lietuvoje 

- rytas,  tad kelias dienas buvo sunku prisitaikyti.  

    Kanadoje buvo linksma: važiavome į ,,Disneyland" atrakcionų parką, ten buvo daug atrakcionų: ir 

nebaisių, ir baisių, ir aukštų, ir žemų, ir lėtų, ir greitų. VISOKIŲ! Važiavome į Niujorką. Ten buvo 

labai įspūdingų pastatų. Bet labiausiai įdomu buvo prie Niagaros krioklio. Jis laaaaabai aukštas! 

Kanadoje tris mėnesius neįmanoma išbūti neturint draugų, tad ten turėjau keletą draugų. Klausi-

ate kaip susišnekėjau? Bandžiau kalbėti angliškai, o kai pritrūkdavo anglų kalbos žinių - naudoda-

vau gestus.  

   Svečioje šalyje buvo labai įdomu, bet teko grįžti į Lietuvą. Kad ir kur beišvažiuotum -  tėvynės 

pasiilgsi“. 

                    Kelionės atveria duris į platųjį pasaulį 

    Rusų kalbos mokytoja Jūratė Lisauskienė su savo auklėtiniais  aplankė Lenkiją. Mokiniai ir 

pati mokytoja į kelionę žvelgė su džiaugsmu ir noriai jos laukė. Todėl manau, kad daugelis norėtų 

sužinoti, kaip mokytoja ir mokiniai praleido laiką kelionės metu.  

    Kokias žymias vietas ir miestus aplankėte Lenkijoje? 

Pats stambiausias miestas – Varšuva. Taip pat pabuvojom Krokuvoj bei Aušvice. Keliavome į druskų 

kasyklas, esančias šalia Krokuvos, taip pat į vandens parką. 

   Kiek laiko buvote Lenkijoje?  

Visą kelionė truko tris paras. 

   Kas paliko didžiausią įspūdį? 

Na, turbūt labiausiai sudomino Aušvico koncentracijos stovykla. Ten buvau pirmą kartą. O visą 

kitą teko matyti ne pirmąsyk, bet, kad ir kiek kartų ten vykčiau, randu vis kažką naujo. Aušvicas 

paliko kraupiausią, bet didžiausią įspūdį. 

    

Laura Liaudinskytė, 7 klasė 
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    Ar yra esminių skirtumų tarp gamtos Lietuvoje ir Lenkijoje? 

Gamtos Lenkijoje labai daug. Mokiniai keliaudami sukiša nosis į telefonus, o man patinka dairytis. 

Kad žinočiau, kaip grįžti namo, jeigu prireiktų (juokiasi). Iš tiesų gamta labai nesiskiria nuo mūsų, 

kadangi esame toje pačioje gamtinėje juostoje. Tačiau laukai platesni, žinoma, skiriasi 

gyvenvietės, jų dizainas. Norėčiau pridurti, jog Lenkijoje labai pagerėję keliai, palyginus  su tuo,  

kokie buvo anksčiau. 

   Ar rekomenduotumėte ten nuvykti kitiems? 

Labai rekomenduočiau. Dėl daugelio priežasčių. Vien dėl to, jog mes labai susiję su Lenkija 

istoriškai, mūsų kultūros labai glaudžiai susijusios – čia yra mokomoji pusė. Taip pat dėl socialinių 

įgūdžių, dėl gebėjimo naudotis viešbučiais, autobusais. 

    Ar ši kelionė jus sužavėjo? 

Na, mane visos kelionės žavi, nesvarbu, kelintą kartą aš važiuoju ten pat, labai didelis įspūdis. Dar 

smagu, kad vykome kartu su auklėtiniais, kad jie galėjo šį bei tą ten pamatyti. Kelionė man labai 

patiko. 

   Taigi, keliaukite, nes tai – smagi gyvenimo dalis! 

Viktorija Raminaitė, 8 klasė 

     Už lango  šviečianti saulė, geras oras skatina nesėdėti namuose, o išbėgti į lauką, pažaisti 

futbolą, krepšinį ar tiesiog pasivaikščioti ir pasidžiaugti dar šiltu vėjeliu, krentančiais medžių 

lapais ir rudens spalvomis. Smagu, kai dauguma mūsų mokyklos mokinių savo laisvalaikį praleidžia 

ne prie kompiuterio, žaisdami įvairius žaidimus ar naršydami internete, bet leisdami laiką gamtoje, 

kurdami kažką naujo. Vienas iš jų - 6 klasės mokinys Rokas Žalimas, kuris didžiąją dalį laisvo 

laiko skiria žvejybai. 

    Žvejoti Rokas pradėjo maždaug penkerių - šešerių metų, kai pirmą kartą prie ežero  jį nusivedė 

tėtis. Žinoma, ši veikla jį suintrigavo, pasirodė įdomi, bet reikalaujanti kantrybės ir laiko. Vaikinas 

atviravo, jog šis užsiėmimas jam padeda atsipalaiduoti, pamąstyti, pailsėti nuo kasdienės rutinos. 

Beje, žvejodamas Rokas patiria ir nemažai emocijų, kai pagauna nemažą laimikį ar vos nepliumpteli 

į vandenį, norėdamas patempti plūdę. 

    Kai reikia į mokyklą, Rokas žvejoja  savaitgaliais - kai tik turi laiko. Na, bet jeigu yra namuose 

darbų ir nepavyksta pažvejoti, jis labai nenusimena, nes žino, jog galės pasimėgauti kitą kartą. 

,,Vasarą žvejoju kiekvieną arba kas antrą dieną," - pasakojo vaikinas. Žvejoti Rokas visada kartu 

pasikviečia ir draugus, kad būtų linksmiau, kad galėtų pasimokyti vienas iš kito. Ne taip paprasta, 

kaip kartais atrodo, užverti slieką ant kabliuko.  Šia veikla reikia domėtis plačiau: neužtenka 

tiesiog įmesti plūdinės ar dugninės meškerės plūdę į vandenį, būtina žinoti, kaip ją surišti bei koks 

vandens telkinio gylis... 

    Taip pat Rokas yra ne tik puikus žvejys, bet ir šaunus metalo konstruktorius, vaikinas mėgsta 

lankstyti vis ką nors naujo iš popieriaus. Ką jau ką, bet Rokas naudingomis ir smagiomis veiklomis 

pasigirti gali! Linkime jam didelės sėkmės pagauti kuo didesnę žuvį bei daug dešimtukų! 

Alvyda Jedenkutė, 8 klasė 

Roko laisvalaikis – žvejyba  
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„Tiltų“ redakcija   

L AUKIAME  JŪSŲ  
ATSILIEPIMŲ  IR  IDĖJŲ  

Spausdino: 

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 

„spaustuvė“ 

Redaktorės – Alvyda Jedenkutė,  

Justina Šiaulytė 

Maketavo Augustė Mikutaitė 

    Mūsų mokykloje nėra daug vaikų, bet tarp jų tikrai yra 

talentingų, aktyvių ir kūrybingų mokinių. Viena iš jų -  8 - 

okė Alvyda Jedenkutė. Alvydos teigimu, kūryba jai yra 

vienas iš didžiausių gyvenimo malonumų, taip pat tai lyg  

minčių fabrikėlis, nes kuriant padrikos mintys susidėlioja 

į savo vietas, atsiranda gražūs, rišlūs sakiniai. Jai labai 

patinka kurti eilėraščius, o dabar pradėjo rašyti ir 

miniatiūras, apsakymus. Eilėraščiuose, kaip pati Alvyda 

sako, labiau išreiškia jausmus, nuotaiką, o apsakymuose - 

žmonių vidinį ir išorinį pasaulį, gamtos vaizdus, todėl 

negalėtų išskirti, ką labiau patinka rašyti.  

    Aštuntokė savo kūrybą demonstruoja įvairiuose 

konkursuose ir renginiuose. Dalyvavo respublikiniame 

rašinių konkurse „Mano mokytojas“, kuriame tapo 

diplomante. Pernai rajoniniame žemaitiškų tekstų 

konkurse „Koram žemaitėška“ užėmė trečiąją vietą, taip 

pat savo eilėraščius skaitė jaunųjų kūrėjų popietėje 

Vydmantuose. Didžiausias jaunosios kūrėjos  įkvėpimo 

šaltinis - knygos ir, žinoma, gamta: „Taip gera išgirsti 

gamtos balsą. Tai malonumas ir kūnui, ir sielai“. Beje, 

geriausiai jai sekasi rašyti apie 5-6 val. ryte, nes tada 

Alvydai gamta yra gražiausia ir į žvalią galvą šauna 

daugiau gražių minčių, nei kitu paros metu. Juk ne veltui 

sakoma, kad rytas už vakarą yra protingesnis. 

   Nors Alvyda yra aštuntokė ir atsiranda vis daugiau namų darbų bei kitos veiklos, laiko kūrybai 

atranda visada. „Juk savaitgalį gali atsipūsti nuo sunkios, įtemptos savaitės ir pasinerti į 

Kūryba - minčių fabrikėlis  

Justina Šiaulytė, 8 klasė  

Pamažu leidžiasi nebe tokia raudona, deganti saulė, užliejanti savo 

šiltais spinduliais ir jau parudavusią žolę, pavakary numindžiotą 

vaikų, ir rudeninio vėjo glostomą ežerą... Debesų nebedaug, vos 

vienas kitas, sklendžiantis atskirai, narstomas smulkių, žiemoti 

neišskridusių paukštelių, o aukštyn neria mažytis, vos matomas 

baltas lėktuvėlis, rodos, toks menkas, net nykščiu uždengiamas... 

Užminti nukritę lapai čeža po kojomis,  jų  spalvos pamalonina akį, 

paglosto širdį.  Medžių viršūnėse  skrajojančio vėjo melodija 

skamba ausyse, bet jau nebeišgirsti vakare,  kaip groja žiogai, kaip 

dūzgia žieduose bitutės... Ruduo... 

 

Rudeniška emocija                                      

Alvyda Jedenkutė 


