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Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

Tas nuostabus jausmas, kai atsidarai kambaryje langą ir išgirsti sugrįžusių paukščių 

čiulbėjimą, pajunti  gaivaus oro plūstelėjimą vidun... Pažvelgi į žydrą dangų, o jame 

tarsi laiveliai didžiulėje jūroje plaukia balti įvairiausių formų debesys, kuriuos švelniai 

glamonėja saulės spinduliai.  Ir pats net nepajauti, kaip veide atsiranda šypsena. Išėjęs 

laukan, atsistoji vidury kiemo ir apsižvalgai: žaliuojanti žolė, pražydusios pirmosios pav-

asarinės gėlės ir ant  batų lipančios mažos skruzdėlytės - kaip visa tai gyva ir gražu! 

Tuomet ir supranti - kvepia tikru pavasariu!  Iš karto užplūsta originalios, gražios 

mintys, kuriomis mes, MIELI SKAITYTOJAI,  ir norime pasidalinti… 

    Redaktorės -  Alvyda ir Justina 

Gyventi taikiai ir ramiai – nuostabus jausmas. Mokykloje, kur  kiekvienas žmogus kasdien turėtų 

tobulėti, taikos ir ramybės ypač reikia. Tačiau kasdienybėje taip nėra, nes dažnai mokyklos 

harmoniją suardo patyčios. 

   Patyčios mokykloje – kas tai galėtų būti? Daugelis atsakytų – tai prasivardžiavimas, kito že-

minimas. Aš papildyčiau, pagilinčiau patyčių apraiškas tuo, kad tai pirmiausiai yra  bandymas, 

nevykęs mėginimas paslėpti savo asmeninius  kompleksus. Tas, kuris tyčiojasi iš kito,  paprastai 

slepia savo baimes ir trūkumus. Esu pastebėjusi, jog tokių žmonių nervai labai silpni, o gebėji-

mai labai riboti.  Protingas žmogus visada bus atsakingas už savo žodžius ir veiksmus.  Kalba, 

vartojami žodžiai daug pasako apie kiekvieną žmogų. Be to, žmogus turi valią, turi nuovoką, kuri 

padiktuoja, kaip reikia elgtis, ką sakyti. Tik kvailas žmogus to nesugeba padaryti. Vadinasi, tie, 

kurie tyčiojasi, žemina kitus, nesugeba savęs kontroliuoti, nes nėra protingi. 

   Linkiu būti protingiems, ramiai tobulėti ir, anot katino Leopoldo, gyventi draugiškai. 

                                                                                        Arvydė Paulauskaitė, 6 klasė 
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,,Meilė turi sparnus..." - kartojo mažoji Ag-

nytė.  Ji buvo nusilpusi, pavargusi, bet mintys 

neramiai dūzgė  galvoje. Buvo šalta sėdėti ant 

neseniai nudažyto medinio suoliuko parke, o 

nubrozdinta alkūnė ir lėtai iš žaizdelės srūvan-

tis kraujas tik sunkino padėtį. 

Mažoji Agnytė buvo judri ir aktyvi mergaitė. 

Sulaukusi septynerių, ji ėmė lankyti mokyklą.  

Mergaitė pasakodavo tėveliui įspūdžius, patir-

tus mokykloje, linksmus  bei liūdnus nutikimus, 

o tėvelis jos atidžiai  klausydavosi.  Dukra  jam 

buvo vienas džiaugsmas... 

,,Meilė turi sparnus, ji nuneš mane pas..." - 

Agnytės mintis pertraukė prie jos pribėgęs ir 

sulojęs mažas rudas šunelis, kuris meiliai jai 

lyžtelėjo koją. Mergytė nusišypsojo,  paglostė 

tą mažą padarėlį ir užsikėlė jį, tokį šiltą ir 

meilų, ant savo  kelių.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agnytė gyveno pas tėvelį, nes jos mama ne-

galėjo skirti jai pakankamai laiko,  ji dirbo fab-

rike, todėl nuo ryto iki vėlyvo vakaro būdavo 

darbe. Retkarčiais  pas ją nuvažiuodavo, bet 

ten būti nemėgo, nes patėvis ją užgauliodavo, o 

mamai papasakoti bijojo, nes manė, jog ši nepa-

tikės. Gąsdinti tėvelio Agnytė taip pat nenorė-

jo, ji žinojo, kad ir jos tėtis turi skirti šiek tiek 

laiko sau, todėl atvykusi pas mamą, Agnytė 

stengėsi žaisti kieme  arba būti savo kambaryje 

Meilė turi sparnus 

Novelė 

ir piešti. 

,,Meilė turi sparnus, ji nuneš mane pas tėvelį. 

Taip taip, tėvelis visada taip sako, o jis niekad 

neišdrįstų man sumeluoti", - šnabždėjo šuneliui 

Agnytė. Jos ašarėlės riedėjo mažyčiais parau-

dusiais skruostais. Mergaitė verkė, jai buvo 

skaudu. Saulė jau leidosi, temo, todėl ji parke 

buvo beveik viena... 

Prieš dvi dienas tėvelis atvežė Agnytę pas 

mamą. Dukra nenorėjo ten važiuoti, bet tėvelis 

turėjo tesėti buvusiai žmonai duotą pažadą. 

Sekmadienio rytą Agnytę prie laukujų durų pa-

sitiko mama. Ji šypsojosi, pribėgusi apsikabino 

dukrą ir nusivedė ją į kambarį. Atsisveikinusi su 

tėveliu, mergytė šnekučiavosi su mama - jos 

bandė būti laimingos.. Po vakarienės Agnytė sa-

vo kambaryje skaitė knygą, bet staiga išgirdo 

keistą triukšmą. Priėjusi prie durų ji stengėsi 

išgirsti, kas vyksta. Ji suprato, jog tai jos patė-

vis šaukia ant mamos, tikriausiai grįžo iš darbo 

vėl padauginęs alaus. Agnytė išsigandusi atsigu-

lė į lovą, pakišo galvą  po pilkšva pagalve ir ėmė 

tyliai dainuoti, kad daugiau nebegirdėtų piktų 

balsų. Taip ji ir užmigo. 

Ryte pabudusi Agnytė pamatė, jog  visą naktį 

miegojo su tais pačiais drabužiais, tikriausiai 

mama nė nebuvo atėjusi palinkėti jai labos nak-

ties, nepabučiavo  į skruostą, kaip darydavo tė-

velis... Pažvelgusi į laikrodį  ji suprato, kad ma-

ma jau senokai išėjo į darbą, tad mergaitei nie-

ko kito neliko, kaip pasistengti nepastebėtai 

nusliūkinti iki virtuvės ir papusryčiauti. 

Diena tęsėsi, rodos, be pabaigos, saulė leido-

si vėlai. Agnytė piešė prie didelio lango.  Mama 

anksčiau grįžo iš darbo, tačiau sumojus, kad 

reikia daug ko nupirkti vakarienei, išbėgo į par-

duotuvę.  Agnytė ištroško, nuėjo į virtuvę, pasi-
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lipusi ant kėdutės ji pasiekė stiklinę. 

- Ką tu čia darai? - staiga į virtuvę įėjęs pak-

lausė patėvis. O Agnytė, nesitikėjusi, jog ma-

mos draugas ją šitaip užklups, išsigando ir nu-

metė stiklinę ant grindų. Šiai nukritus ir sudu-

žus, Agnytė ėmė atsiprašinėti, raudoti ir savo 

rankytėmis rinkti stiklo šukes. 

- Ach, tu tokia pat nevėkšla, visai į savo tėvą! 

Nieko nesugebi gerai padaryti!! - šaukė ant Ag-

nytės patėvis. - Užkorė tokią ant mano galvos. 

Baik inkšti, ausis jau išūžei. 

- Aš atsiprašau...- raudojo mergaitė. 

- Tu mamai taip pasakyk, juk tu jai gyvenimą 

gadini! - sušuko patėvis ir įniršęs kairiąja ranka 

pastūmė mergaitę, o ši atsitrenkė į virtuvinę 

spintelę ir susižeidė ranką. Pamačiusi kraują 

mergytė ėmė dar labiau verkti. 

- Kas čia dabar vyksta? - su pirkiniais į  vir-

tuvę įžengė  mama. Pirma pažvelgė į draugą, tik 

po to į dukrą. - Agne, kas gi tau nutiko? 

Išklausiusi Agnytės, ji negalėjo tuo patikėti 

ir liepė jai nueiti ir susitvarkyti žaizdą. 

- Na taip, ji pati nukrito, - ramiai pasakė ma-

mos draugas ir atsidarė skardinę alaus, o Agny-

tė toliau raudojo. 

- Agne! Raminkis, užteks! Aš ir taip pavargusi 

grįžtu iš darbo, dar į parduotuvę lekiu, o čia dar  

tavimi rūpinkis, gana jau! - suriko mama. Ji iš-

ties jautėsi pavargusi. Tos Agnytės bėdos buvo 

visai ne laiku. Mama atsisėdo ant kėdės ir nuk-

reipė žvilgsnį į stiklo šukes. Staiga ji prisiminė 

savo vaikystę, ją skriaudžiančias seseris, kurios 

nuolatos tik ir šaipydavosi iš jos charakterio bei 

išvaizdos,  o dar smurtaujantis tėvas... Negi ji 

niekada neturės ramybės, nesijaus saugi? Tik 

ne šįkart, tas vyras – paskutinė jos viltis, jis ne-

gali būti blogas... 

- Ar  tėvas  nemokė tavęs, jog meluoti neg-

ražu? - prisivertė paklausti. 

- Tėvelis niekada nemeluoja. Jis mane išmokė 

svarbiausio - mylėti tikrus ir nuoširdžius žmo-

nes, o ne veidmainius, ne melagius! -  Agnytė 

puolė iš  kambario ir bėgte nubėgo į parką, te-

nai ji jautėsi geriau nei pas mamą. Moteris dar 

lyg bandė šūktelėti, vytis, bet pasipainiojusios 

po kojomis stiklinės duženos ją sustabdė.   Kai 

nusiramins, dukra sugrįš. Ilgai ji viena tikrai 

neišbus.  

 

 

 

 

 

 

Agnytė atsisėdo ant neseniai nudažyto suole-

lio. Jau buvo vakaras, nebebuvo taip šilta. Ir 

dar ta  žaizdelė... Prie mergaitės pribėgo šune-

lis, bent jis atrodė šiame mieste nuoširdus... 

Agnytė verkė, galvojo apie tėvelį, drebančiom 

rankytėm glostė šunelį. Agnytei buvo sunku su-

vokti, kaip mama galėjo iškeisti dukrą į girtau-

jantį vyrą, jis nė iš tolo nebuvo panašus į tėve-

lį... 

- Agnyte! Agnyte! - staiga išgirdo mergaitė. 

Ji manė, jog  patėvis išėjo jos ieškoti, todėl tik 

atsigulė ant suoliuko ir susigūžė, tačiau balsą 

girdėjo vis arčiau, kol galiausiai suprato, kad 

tai tėvelis. Ji ėmė bėgti į balsą, o mažytis šune-

lis - jai iš paskos. 

- Tėveli! 

- Agnyte, vargšele tu mano, parkritai? - su-

sikrimtęs paklausė tėtis. Jis suprato, kad nuti-

ko kažkas negero, todėl patarė Agnytei nurimti  

ir tik tada viską papasakoti.  

 -  O... bet kaip tu mane radai? 

 - Visų pirma  baigiau anksčiau visus darbus, 

tada nuvažiavau pas tavo mamą, ir ji man viską 

papasakojo. Na, o vėliau ėjau ten, kur vedė  šir-

dis. Juk meilė turi sparnus, Agnyte, - nusišypso-

jo tėvelis ir paėmė dukrelę už rankos. 
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Žvilgsnis į Meškausko pasaulį 

Kartenos sporto siela, 2014 metų Lietuvos 

masinio futbolo lyderis, žmogus, sugebantis 

pritraukti didžiulį būrį vaikų į įvairias sporto 

veiklas, „Draugiškiausio“, „Geriausio“, 

„Mylimiausio“, „Pačio pačiausio“ mokytojo no-

minacijas nuolat laimintis ir dar daugybę ti-

tulų turintis asmuo, neabejotinai, yra mūsų 

mokyklos kūno kultūros mokytojas Marius 

Meškauskas. Jo mokymo metodai nepalieka a-

bejingų. Jis, visų pirma, susibendrauja su vai-

kais ir tik tada bando juos įtraukti į sportinius 

užsiėmimus, nes kaip pats sako, svarbiausia yra 

bendravimas, o tik vėliau atsiranda mokymas. 

„Mano kabinetas yra kaip kunigo klausykla, mo-

kiniai ateina pasigirti savo pasiekimais, pasi-

guosti, kai kas nors nepavyksta ar gauna blogą 

pažymį, paklausti patarimo arba šiaip pasikalbė-

ti.“ Todėl vaikams, turintiems tokį trenerį, ku-

ris yra ne tik mokytojas, autoritetas, bet ir 

draugas, nieko nelieka - tik čiupti kamuolį ir 

bėgti į aikštelę. 

Kūno kul-

tūros moky-

tojo profesi-

ją M. Meš-

kauskas pa-

sirinko, kaip 

pats sako 

„visai nety-

čia“. Turbūt 

nepatikėsi-

te, bet tre-

neris, pir-

miausia, sva-

jojo apie re-

žisūros stu-

d i j a s ! 

Tačiau... Meilė yra visagalė. Mokyklos meilės 

vedamas išskubėjo į sostinę ir ten įstojo į Vil-

niaus pedagoginį universitetą. Po studijų 

išvažiavo dirbti į užsienį, o grįžęs į Lietuvą per-

sikraustė į Karteną. Tada, draugų paskatintas, 

taip pat - „visai netyčia“, įsidarbino šioje 

mokykloje. Ir štai jis jau 10 metų yra mūsų kūno 

kultūros mokytojas! 

Mokytojas Marius yra vienas aktyviausių mo-

kyklos mokytojų.  Jis su vaikais užsiima ne tik 

pamokų metu, bet ir popamokinėje veikloje - 

treniruotėse, ruošdamas juos varžyboms. Treni-

ruotes lanko įvairaus amžiaus vaikai: nuo pačių 

mažiausių iki vyriausių mūsų mokyklos mokinių. 

Su didžiausiu noru treniruotes lanko net mergi-

nos! Mokytojas teigia, kad su jomis dirbti yra 

įdomiau, nei su vaikinais. „Merginos visada rea-

guoja į mano pastabas, patarimus. O vaikinai... 

  O kitą dieną tėvelis  policijoje  papasakojo 

apie nuskriaustą savo mažąją mergytę. Parašė 

pareiškimą.  Mama išsiskyrė su draugu - jis  

pakėlė ranką ir prieš ją.  Agnytė buvo teisi ir 

mama jos atsiprašė. Žinoma, mergaitė atleido. 

Alvyda Jedenkutė, 8 klasė 

Ši Alvydos novelė buvo įvertinta Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų 

fakulteto dėstytojų rengiamame mokinių ir studentų konkurse, Šatrijos Raganos 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 
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D ė k o j a m e 

Jums, moky-

tojau, už nuo-

širdų ir smagų 

pokalbį. Nori-

me Jums pa-

linkėti daug 

kantrybės ug-

dant jaunuo-

sius sportinin-

kus, kad išpil-

dytumėte savo 

svajonę - ka-

da nors sutikti Arvydą Sabonį ir jo paklausti 

Jus taip neraminančio klausimo: „Kaip švęs-

davote pergales?“. Taip pat, kad neatitoltu-

mėte nuo dar vienos savo jaunystės svajones, 

surežisuokite nors vieną spektaklį (bent jau 

mokykloje) ir būtinai pakvieskite mus  . Vi-

sada likite aktyvus, jaunatviškas ir linksmas 

mokytojas, koks esate ir dabar! 

Jie galvoja, jog viską žino daug geriau nei aš.“ 

Bet, kad ir kaip bebūtų, mokiniai varžybose u-

žima aukščiausias vietas, garsina ne tik mo-

kyklos, miestelio, bet ir rajono vardą visoje 

Lietuvoje. Treneris teigia, jog rezultatai būtų 

dar geresni, jeigu mokiniai sugebėtų susikaupti 

prieš varžybas, sutelkti visą dėmesį į žaidimo 

techniką ir  svarbiausia – žaisti komandiškai, o 

ne po vieną. Laimėjimai duoda dar didesnio pa-

sitikėjimo savimi, tačiau, žinoma, pasitaiko ir 

pralaimėjimų, kurie nors ir liūdina, bet tuo pa-

čiu skatina eiti tolyn ir dar daugiau dirbti. „Aš, 

kaip treneris, visų pirma, privalau komandą pa-

guosti, vėliau -  išanalizuoti klaidas, kad ateity-

je jų pasitaikytų vis mažiau.“ 

Paklaustas, kuriuos mokinius, lankančius treni-

ruotes, priimtų į savo 3 žmonių laivo įgulą, mo-

kytojas, pirmiausia, įvardino gabią mūsų mo-

kyklos merginą  – Gintarę Šilauskaitę. „Ji visur 

dalyvauja, visur suspėja bei, kiek žinau, labai 

skaniai gamina maistą, todėl, manau, puikiai 

suktųsi laivo virtuvėje.“ Paskui paminėjo antro-

ką Aivarą Molokanovą, kuris savo be galo links-

mu charakteriu neleistų įgulai nuobodžiauti. O 

kaip laivas, be stipriausio įgulos nario – Rolan-

do Lukausko? Treneris mano, jog jis puikiai 

tiktų iškelti burėms bei kitiems svarbiems 

techniniams darbams, kad kelionė būtų sklandi. 

nes Rolandas yra fiziškai labai stiprus. 

Augustė Mikutaitė ir Justina Šiaulytė, 8 klasė 

Savanorystė - tai šviesa kitų gyvenimuose, 

pagalba, rankos ištiesimas nutikus bėdai, tai 

pačios geriausios emocijos ir prisiminimai. 

Savo patirtimi noriai pasidalinti sutiko ir 

mūsų mokyklos socialinė pedagogė Vida Ta-

mošauskienė, kuri ryžtingai  vadovauja mal-

tiečiams, užsiimantiems savanoriška veikla. 

V. Tamošauskienė, kuri drauge su jaunuoliais 

aktyviai savanoriauja jau dvidešimt metų. Pa-

sak soc. pedagogės, buvimas maltiečiu - tai gy-

venimo būdas. Drauge jaunieji maltiečiai užsii-

užsiima įvairiomis veiklomis: gamina dovanas, lan-

ko senelius, rizikos šeimose augančius vaikus, ne-

įgalius ir vargstančius benamius, dalyvauja akci-

jose ir organizuoja renginius. V. Tamošauskienė 

dalijosi džiugiomis emocijomis, jog į šią veiklą 

įsitraukia vis daugiau jaunuolių - jei prieš kelio-

lika metų savanoriaujančių žmonių buvo vos kele-

tas, dabar jaunieji Maltos ordino savanoriai vei-

kia 28 šalies miestuose ir miesteliuose. ,,Tai tik 

įrodo, kad aukojimasis ir pagalba yra reikalingi 

šiandienos žmonėms," - džiaugėsi soc. pedagogė. 

Pagalba kitiems - štai kas džiugina! 
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Kasmet jaunieji maltiečiai savo patirtimi bei 

geromis emocijomis pasidalinti susirenka į ku-

rį nors Lietuvos miestą ar miestelį. Pernai 20-

asis Lietuvos jaunųjų maltiečių sąskrydis įvy-

ko Kartenoje. Pasveikinti visų atskubėjo ir 

pirmoji maltiečių vadovė  Irena Igarienė, ir 

Kartenos miestelio seniūnė Gintarė, kuri taip 

pat mokydamasi mokykloje buvo maltietė. Pri-

sistatę ir aptarę, ką nuveikė per metus, mal-

tiečiai leidosi į įvairius užsiėmimus: aplankė 

Kartenos piliakalnį, Kretingos bažnyčią, mu-

ziejų bei Žiemos sodą. Taip pat gamino dar-

belius, aptarė ateities planus, na, o vidurnaktį 

laukė įdomiausia dalis - paslaptingas orienta-

cinis žygis po miestelį su užuominomis ir už-

duotimis. Greičiausiai ir teisingiausiai jas atli-

kę buvo apdovanoti paskatinančiais prizais.  

Savo gražiais prisiminimais ir įgyta patirtimi 

dalijosi jau trejus metus savanoriaujanti Rūta 

Andriekutė.  

Mergina pasakojo, kad geriausias jausmas ir yra 

pagalba kitiems. ,,Gera kitiems padėti ir taip 

praskaidrinti jų dieną. Juk bet kas gali atsidur-

ti nepavydėtinoje situacijoje, kiekvienam gali 

prireikti kitų pagalbos. Todėl savanoriavimas 

puiki veikla, kuri daug ko išmoko. Padėdamas ki-

tiems pats tampi nuoširdesnis, tampi geresnis 

žmogus," - atviravo. Labiausiai Rūtai patinka 

lankyti senelius arba neįgaliuosius, kurių šypse-

nos ir nuoširdžiai ištartas  ,,ačiū ‘’- geriausias 

atlygis. Būdama maltietė, mergina susirado ir 

daug draugų, su kuriais gali pasidžiaugti padary-

tais darbais ar šiaip pabendrauti, praplėtė aki-

ratį, aplankė daug įvairių ir įdomių vietų.  

Maltiečiai - tai žmonės, kurių dėka kiti tampa 

laimingesni, saugesni, nuoširdesni. Turime 

džiaugtis, kai aplink yra tokių žmonių. Linkime 

didžiausios sėkmės jaunųjų maltiečių vadovei V. 

Tamošauskienei ir maltietei Rūtai bei skatiname 

kuo daugiau jaunuolių prisijungti prie šios veik-

los! 

Alvyda Jedenkutė, 8 klasė 
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„Tiltai“ – įdomus ir gana paslaptingas mūsų mokyklos laikraščio pavadinimas. Bet ar žinote, 

kodėl laikraštis pavadintas būtent tokiu vardu? Išsiaiškinti bandžiau, apklausdama mūsų mo-

kyklos mokinius. Buvo be galo įdomu klausytis skirtingų, bet drauge panašių nuomonių bei įdomių, 

originalių minčių, kurios nukelia net į senovę: 

Erika Norvilaitė, 10 kl.: Manau, kad kadaise į mūsų mokyklą galėjo patekti, tik perėjus tiltą, 

ir todėl šitokiu pavadinimu pavadintas mokyklos laikraštis. 

Jurgita Ilginytė, 6 kl.: Laikraščio pavadinimas kilo galbūt iš  to, kad Kartenoje ir jos apylinkė-

se yra tiltų ir mažų tiltelių. 

Evelina Stonkutė. 5 kl.: Manau, kad mokyklos laikraščio paskirtis – ne tik garsinti mūsų mo-

kyklos esamų ar buvusių mokinių pasiekimus ir veiklas, tačiau ir leisti mokiniams geriau pažinti 

savo mokytojus, o mokytojams – mokinius, kitaip tariant, tiesti tiltus vieniems į kitus. 

Elija Beržanskytė, 6 kl.: Gal, kad Kartenoje yra tiltas? 

Meda Mockutė, 7 kl.: Turbūt kilo iš tokios idėjos:  mokydamiesi kai kurie mokiniai siekia gerų 

pažymių, tad ir tie tiltai turi būti tvirti, o kai kurių pažymiai blogi ir tie tiltai  apgriuvę... Kiek-

vienas mokykloje turime nusitiesti savo tiltą, kuris mus nuves į ateitį! 

Akvilė Geležinytė, 8 kl.: Mano nuomone, laikraščio pavadinimui  įtaką turėjo  Kartenoje esan-

tis tiltas. 

Augustė Mikutaitė, 8 kl.: Mokykla – tai mūsų tiltas į ateitį! O laikraštis – neatsiejama mūsų 

mokyklos dalis. 

Laura Liaudinskytė, 7 kl.:  Manau, kad mokyklos  laikraštis – tai tiltas, giliau mus supažindi-

nantis   su mokykla ir vedantis į mokslo ir švietimo pasaulį. 

Erika Serepinaitė, 10 kl.: Gal iš senų laikų, kai Kartenoje tiltas dar buvo medinis? 

Klaudija Lukauskytė, 9 kl.: Yra upė, tad norėdamas ją pereiti, juk nebrisi į vandenį - tam yra 

tiltas. Lygiai taip pat ir su laikraščiu – norint kažką pasiekti, reikia tiesti tiltą - skaityti ir do-

mėtis. 

Ingrida Juškaitė, 8 kl.: Iš to, kad Kartenoje yra tiltas, sujungiantis Kartenos miestelį, kurį 

perskiria Minijos upė. 

Rugilė Kaubrytė, 10 kl.: Mokykla -  tai tiltas į mūsų tolimesnį gyvenimą. 

Kiek žmonių – tiek ir atsakymų... Bet vis dėlto teisingiausiai atsakė ir taikliausiai laikraščio pa-

vadinimo idėją  paaiškino Evelina Stonkutė ir Meda Mockutė!  

 

TIESKIME TILTUS VIENI Į KITUS IR VIENI KITIEMS, BENDRAUKIME, DISKU-

TUOKIME - TAIP  DRAUGE, KARTU, VIENINGAI MĄSTYKIME APIE ATEITĮ! 

Ar žinote,  iš kur kilo mokyklos laikraščio pavadinimas - „Tiltai“? 

Ingrida Šlevinskaitė, 8 klasė 
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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  

   Ilgoje kelionėje per visus šiuos mokslo metus, mo-

kykla mus visada skatino norėti pažinti platų ir neap-

rėpiamą pasaulį, suteikė nuostabią galimybę augti ir 

stiebtis į viršų, siekti vis aukštesnių ir aukštesnių re-

zultatų. Suteikė galimybę augti ne tik pamokų metu, 

bet ir užklasinėje veikloje, renginiuose, konkursuose. 

Mums tai neįkainojama dovana, kurią turėdamos sup-

ratome, jog garsinti savo mokyklą už jos ribų yra di-

delė garbė. Pasinaudojimas šia galimybe davė mums 

didžiulę patirtį ir paskatinimą  eiti pirmyn ir  dar 

daugiau sužinoti, išgirsti, pamatyti... Už visa tai no-

rime padėkoti visai mokyklos bendruomenei, mokyto-

jams, mokiniams, administracijai ir visam personalui, 

kad visus šiuos mokslo metus buvo kartu, visada pa-

dėjo, skatino visur dalyvauti, gyrė už puikius rezulta-

tus, paguosdavo, kai nepasisekdavo, kad davė galimy-

bę mokytis jaukioje ir gražioje mokykloje.  

Bet labiausiai dėkojame mokyklos direktorei Laimai 

Mačernienei, kuri  ne tik  tikėjo, kad mes galime gar-

sinti mūsų  mokyklą net ir visoje Lietuvoje, bet  ir iš 

mokyklos fondo skyrė lėšų, kad galėtume nuvažiuoti 

atsiimti savo darbo vaisius bei pasižiūrėti, galbūt net 

ir lygiuotis į kitas šalies mokyklas. AČIŪ! 

 

PADĖKA 

Justina Šiaulytė ir Alvyda Jedenkutė, 8 klasė 

Kai pabundi anksti anksti ryte 

Ir išgirsti tą paukščių dainą, 

Užmerki vėl savo akutes, 

Ir jauti, kaip greitai kojytėm 

trepsi laikas... 

 

Pro žalsvas užuolaidas saulės 

spinduliai 

Prasiskverbę kutena nosies ga-

liuką, 

Rodos, neseniai snaigės skrido 

žemėn tyliai, 

O dabar balti žiedai krenta par-

ke, ant suoliuko. 

 

Atsimerki, pažiūri pro langą, 

Ir matai pavasario rytą, 

džiaugsmingą, spalvingą, 

Nebe tokį šaltą, 

Rožiniu dangumi papuoštą, 

Su vienu kitu debesėliu baltu. 

PAVASARIO RYTAS 

Alvyda Jedenkutė, 8 klasė 


