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Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

Taip greitai bėga laikas… Atrodo, visai ne-

seniai džiaugėmės vasaros saulės spinduliais ir 

pasivaikščiojimais vėlai vakare, o jau namų sto-

gus dengia pirmosios snaigės. Ta laiko tėkmė, 

kurioje mes visi esame paskendę, yra nesibai-

gianti, kartu su ja ateina ir pokyčiai, o jie yra 

neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Viskas aplink 

mus nuolatos juda: metų laikai, mėnesiai, savai-

tės, dienos... Keičiasi ir žmonės, jų istorijos... 

Šis laikraščio numeris taip pat kitoks – temos, 

pašnekovai, idėjos liudija nuolatinį bėgsmą… 

Keičiasi ir laikraščio redaktoriai – prie mūsų 

prisijungė Viktorija. 

Drauge mes linkime Jums, mieli skaitytojai, 

daug puikių emocijų! Alvyda ir Viktorija – „Tiltų“ redaktorės 

Jauniesiems auklėtojams Daivai ir Adomui sekasi sutarti su vaikais 
Vaiko santykis su mokytoju yra labai svar-

bus. Mokytojas turi būti užsispyręs, nuolatos 

ieškantis naujovių, kūrybiškas ir, žinoma, mylin-

tis vaikus. Smagu, jog mūsų mokykloje ir dirba 

būtent tokie žmonės. Vieni iš jų - ikimokyklinio 

amžiaus vaikų auklėtojai Daiva Stankaitienė ir 

Adomas Smalakys. 

Paklausus abiejų auklėtojų, kodėl jie nusprendė 

pasirinkti būtent šią profesiją, Adomas atviravo: 

„Mokytojo darbas – tai pašaukimas“. Pasak jo, ren-

kantis šią profesiją nėra atsižvelgiama į atlyginimą, 

ją renkiesi todėl, nes tau patinka dirbti su vaikais, 

matyti, kaip jie auga ir tobulėja. Kadangi Adomas 

buvo aktyvus įvairiose stovyklose, kuriose dirbo su 

vaikais, sulaukęs pasiūlymo dirbti mūsų mokykloje, 

nė akimirkos nedvejojo ir sutiko. Na, o Daiva, kaip 

ir Adomas, mano, jog ji šiam darbui puikiai tinka – 

gerai sutaria su vaikais, juos myli, yra kūrybiška, 

todėl sužinojusi, kad yra laisva vieta, nusprendė 

būtinai pabandyti ir atėjo į pokalbį dėl darbo. Suži-

nojusi, kad ją priėmė, žinoma, labai apsidžiaugė. 

Abu auklėtojai yra baigę Kartenos mokyklą, tad 

noriai dalijosi ir savo mokyklos laikų prisiminimais. 

Daiva pasakojo, kad mokykloje mokėsi per viduriu-

ką. „Nebuvau nei labai gera, nei labai bloga“, - šyp-

sojosi. Jai ypač patikdavo šokti ir lavinti įgūdžius 

šokio pamokose. Na, o Adomas atviravo: „Aš mo-

kykloje buvau per daug aktyvus, toks aktyvus, kad 

negalėdavau nustygti klasėje“. Mėgstamiausia jo pamoka 

buvo kūno kultūra, per dailę taip pat mėgdavo piešti. 

Paklausus auklėtojų, ką jie mano apie mokyklos bend-

ruomenę, Daiva sakė, kad per tris mėnesius galutinio 

įspūdžio dar nesusidarė, bet yra patenkinta. O Adomas 

šiek tiek labiau paatviravo: „Nesu labai patenkintas ma-

tydamas, jog mokiniai, eidami koridoriumi, valgo bande-

les, traškučius ar riešutus. Jie nėra labai aktyvūs ir ma-

žokai juda“. Auklėtojas nekaltina mokinių: „Juk tai nau-

joji karta!“. 

Kai paklausėme, ar auklėtojams visada pavyksta su-

sitvarkyti su nepaklusniais vaikais, abu atsakė skirtin-

gai. Adomas teigė, kad būna, kai ir nepavyksta. 

„Metodikos, kurios turėtų pasitvirtinti, ne visada suvei-

kia“. O Daiva neabejodama sako, jog jos auklėjami vaikai 

yra labai geri ir paklusnūs, tad dienų, kai tenka pyktis 

su vaikais, yra labai mažai. 

„Ko trūksta šiuolaikiniam jaunimui?“ - klausėme auk-

lėtojų. „Nemanau, kad kažko trūksta, jie viską turi“, - 

juokiasi Daiva. O Adomas į šį klausimą pažvelgia rimčiau 

ir susimąsto: „Jaunimui trūksta savęs pažinimo. Išmokti 

nekopijuoti kitų, o būti savimi. Mokiniams trūksta lais-

vės bei drąsos. Drąsos pasakyti, kad aš nenoriu to, ko 

nori kiti“.  

Abu auklėtojai džiaugiasi būdami mūsų mokyklos da-

limi. Jiems gerai sekasi sutarti su vaikais.  

Viktorija Raminaitė, Alvyda Jedenkutė, 9 klasė  
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Būti mokytoju – ir sunku, ir įdomu 
Mokytojai mums - mokiniams - kaip antri tėvai. 

Nuo pat mažų dienų jie skatina mus eiti teisingu 

keliu ir ruošia gyvenimui. Mokytojo darbas - labai 

sunkus ir daug reikalaujantis, todėl ši profesija 

skirta emociškai stipriam žmogui. 

Nuo šių mokslo metų pradžios mūsų mokykloje ang-

lų kalbos žinias mokiniams įskiepyti bando naujoji 

anglų kalbos mokytoja - Rūta Armoškienė. Ji mokyto-

ja dirba ne tik pas mus, bet ir Kretingos Pranciškonų 

gimnazijoje. Paklausta, kokie yra gimnazistai, ji atsa-

ko, jog jie - labiau motyvuoti, pasiruošę gerai mokytis 

bei siekti žinių. Bet mūsų mokiniais ji taip pat džiau-

giasi. Mokytoja sako, kad vaikai šioje mokykloje labai 

nuoširdūs, paprasti, kokių kartais pritrūksta miesto 

mokyklose. O ir visa mūsų mokyklos bendruomenė jai 

paliko labai gerą įspūdį. Pasak jos, mokytojai bei kiti 

darbuotojai yra geranoriški, paperkantys savo nuošir-

dumu.  

Paklausus pašnekovės, kokie yra mokytojo profesi-

jos pliusai, anglų kalbos mokytoja šypteli: „Smagu yra 

dirbti su jaunais ir motyvuotais mokiniais, pasisemti iš 

jų jaunatviškumo, energijos, originalių idėjų.“ Mokyto-

ja atviravo, kad dirbant šį darbą yra įdomu stebėti, 

kaip mokiniai dirba, panaudoja savo kūrybiškumą bei 

žinias atlikdami įvairias užduotis klasėje. Jai taip pat 

smagu stebėti, kaip mokiniai auga, tobulėja gilindami 

žinias, pamažu žengia  į suaugusiųjų pasaulį. Taip mo-

kydamas, stebėdamas kitus ir pats išmoksti daugelio 

dalykų - tuo mokytojo darbas ir yra įdomus bei reikš-

mingas. Taip pat R. Armoškienė atviravo, kad, dirbant 

mokytoja ypač dviejose mokyklose, darbo grafikas yra 

įtemptas, todėl kartais pritrūksta laiko tinkamai pasi-

ruošti pamokoms. Tačiau su šia problema susitvarkyti 

galima. 

Linkime anglų kalbos mokytojai didžiulės kantrybės 

dirbant su mūsų mokyklos mokiniais! 

Nauja mokykla tapo sava 

Viktorija Raminaitė, Alvyda Jedenkutė, 9 klasė  

Jau tapo „Tiltų“ tradicija, jog mokiniai, kurie išėjo 

iš šios mokyklos, po kurio laiko pasidalina savo patir-

timi, įspūdžiais, pamąstymais apie išėjimą į kitas mo-

kyklas. Ne išimtis ir mes, todėl praėjus trims mėne-

siams naujų mokslo metų kitoje mokykloje – Pranciš-

konų gimnazijoje – norime viską Jums, mieli „Tiltų“ 

skaitytojai, papasakoti. Kadangi esame skirtingos, 

natūralu, kad ir patyrėme viską skirtingai, tad kiek-

viena savo įspūdžius papasakosime atskirai. 

JUSTINOS ĮSPŪDŽIAI: Per visus aštuonerius me-

tus, matydama, kaip į mano klasę ateina nauji mokiniai, 

kaip jie stengiasi kuo greičiau apsiprasti naujoje aplin-

koje, susibendrauti su klasės draugais, mokytojais, susi-

mąstydavau: „O kaip aš jausčiausi tokioje situacijoje?“. 

Ir štai atėjo tas laikas, kai pačiai reikėjo visa tai patirti 

savo kailiu. Pripažinsiu, kad labai jaudinausi supratusi, 

jog iki išėjmo į gimnaziją liko visai nedaug laiko. Juk Kar-

tenos mokykla yra mano pirmoji mokykla, ir tik dabar, 

pakeitusi mokyklą, supratau, kad ji buvo mano antrieji 

namai, kuriuose jaučiausi jaukiai ir saugiai, o mokyklos 

bendruomenė - antra didelė šeima. Buvo nelengva pasku-

tinėmis dienomis eiti pas mokytojus, rinkti parašus ir 

atsisveikinti, bet jau buvau tvirtai apsisprendusi, jog vis 

dėlto teks palikti šią mokyklą ir eiti tolyn, į dar neatras-

tą pasaulį – gimnaziją. Natūralu, kad pradžia buvo sunki, 

nes kasdien nematyti veidai, nauji mokytojai, aukšti jų 

reikalavimai, vis kitokios vertinimo sistemos, neatrasti 

kabinetai bei neaiškūs jų pavadinimai. Gali pasirodyti 

keista, gal net šiek tiek juokinga, bet būtent kabinetai 

buvo mano didžiausias galvos skausmas. Kai tvarkarašty-

je yra nurodyti tokie kabinetų kodai, kaip A103, K404, 

A207 ir t.t., naujam gimnazijos mokiniui susigaudyti ir 

suprasti, į kurį aukštą ar pastatą eiti, yra gana nelengva 

užduotis. Bet dabar galiu pasakyti, jog jaudinausi be rei-

kalo, nes naujoje mokykloje labai greitai apsipratau, be 

to, buvo didelis dėmesys naujokams, jaučiau didelį palai-

kymą tiek iš klasės draugų, tiek iš auklėtojos, tiek iš mo-

kytojų ir mokyklos administracijos. O jau vos po kelių 

dienų gimnazijoje jaučiausi puikiai. Turbūt įdomu sužino-

ti, kokius skirtumus pajutau išėjusi iš mažos mokyklos į 

didelę gimnaziją? Pirmiausia, keliskart daugiau mokinių – 

jų gimnazijoje daugiau nei tūkstantis, nors joje mokosi 

tik mokiniai nuo penktos klasės. Dauguma prieš išeinant iš 

Kartenos mokyklos sakė, jog bus sunku mokytis didelėje 

klasėje, nes mokytojai neskirs laiko stabtelti ir atskirai 

paaiškinti, jeigu bus kas neaišku. Nieko panašaus – jeigu 

tik reikia, dėmesio sulaukia kiekvienas mokinys. Antra, 

mokykla yra išsidėsčiusi dviejuose pastatuose ir dar 

skirtingose gatvėse! Todėl kasdien, beveik kas pamoką, 

reikia vaikščioti iš vieno pastato į kitą. Bet tai tik pliu-

sas, nes yra galimybė pajudėti, įkvėpti gryno oro ir pra-

vėdinti galvą. Trečia, Pranciškonų gimnazija yra ne pap-

rasta valstybinė, o pusiau privati, katalikiška mokykla, 

skatinanti krikščioniškąjį tikėjimą. Iki pat šiol sulaukiu 

įvairių replikų dėl šios mokyklos pasirinkimo. Bet man tai 

visiškai netrukdo, kaip tik įdomu, kad gimnazija turi to-

kią sritį, į kurią yra gilinamasi, su tuo yra susiję renginiai 

ir kita veikla. Beje, gimnazijoje griežtai reikalaujama 

dėvėti uniformą - švarką. Nesvarbu, ar yra karšta, ar 

šalta, bet tiek pertraukų, tiek pamokų metu mokinys pri-
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Gabūs  mokiniai – kas jie? 
Abakų kaimas labai nedidelis, bet dosnus, nes 

mūsų mokyklai „davė“ net du gabius ir kūrybingus 

mokinius: ketvirtoką Deimantą Metrikį ir septinto-

kę Arvydę Paulauskaitę.  

Deimantas mokykloje žinomas kaip eilėraščių kū-

rėjas. Su savo kūrybos tekstais yra dalyvavęs kon-

kursuose, vienas eilėraštis jau buvo išspausdintas ir 

rajoniniame laikraštyje. Deimantas dažnai pats iliust-

ruoja savo tekstus. Kurti jam patinka ir sekasi, nes 

vaikinas skaito daug knygų, noriai mokosi, jam daug 

kas įdomu. Dar labai patinka judrios kūno kultūros 

pamokos, o ypač žaisti kvadratą. Nemažai laiko pra-

leidžia lauke, nes turi gerų draugų, su kuriais smagu 

valo būti užsivilkęs uniforminį švarką. Gražu matyti, kai 

visi mokiniai yra vienodai ir tvarkingai apsirengę. Pripa-

žinkime, jog Kartenos mokykloje dėvėti uniformą labiau  

suinteresuoti pradinukai, o vyresnėse klasėse uniformą 

vilki ne visi mokiniai. Štai tokie esminiai skirtumai tarp šių 

mokyklų, bet jokiu būdu nedrįstu jų lyginti, nes visgi trys 

mėnesiai – per mažas laiko tarpas įvertinti, kas yra ge-

riau, o kas blogiau. Na, o apie Kartenos mokyklą užplūsta 

geri ir šilti prisiminimai, juk tiek daug čia patirta. Visada 

yra smagu susitikti savo draugus iš Kartenos mokyklos ar 

tiesiog pabendrauti žinutėmis – nors ir mokausi kitoje 

mokykloje, bet smalsu sužinoti, kas vyksta mano buvusio-

je mokykloje. O jau vieną kartą per tuos tris mėnesius 

aplankius mokyklą, pabendravus su mokytojais, perėjus 

tais pačiais koridoriais – norisi sugrįžti dar ir dar... 

AUGUSTĖS ĮSPŪDŽIAI: Nauja mokykla, nauji klasės 

draugai ir mokytojai, nauji kabinetai, koridoriai - viskas 

svetima ir nauja. Taip man prasidėjo šie mokslo metai, 

kupini įvairiausių potyrių. Likus kelioms savaitėms iki rug-

sėjo 1-osios kūnu ėjo šiurpuliukai, jaudinausi. Galvoje vis 

kuždėjo klausimai: „Kaip naujokę priims klasės draugai? 

Kaip rasiu kabinetus? Kokius pažymius gausiu? Ar nebūsiu 

pamiršta minioje žmonių?“ Šie klausimai mane kankino 

kasdien, ryte ir vakare, iki tos lemtingos dienos - rugsėjo 

1-osios. Tada viskas pasikeitė. Atvirai sakant, pirmoji 

diena buvo nelengva. Su dar dviem naujokėmis stovėjome 

prie sienos ir stebėjome į klasę ateinančius žmones. Buvo 

keista, nes niekas neatėjo pasisveikinti. Tada supratau, 

kad reikia imti viską į savo rankas. Priėjau prie vienos 

merginos, antros, trečios... tada prie vaikinų, pasisveiki-

nau ir prisistačiau. Auklėtoja tai pastebėjo ir net dabar 

gaunu nemažai pagyrimų dėl šio savo poelgio. Na, o kitos 

dienos buvo daug lengvesnės. Klasiokai susidomėję klau-

sinėdavo visokiausių klausimų, gavau nemažai dėmesio ir 

man tai patiko. Taip susibendravau su nauja klase ir 

praėjus trims mėnesiams, manau, jau drąsiai galiu teig-

ti, kad esu klasės dalis. Mokytojai taip pat rūpinasi ir 

rodo pakankamai dėmesio, siūlo dalyvauti konkursuose. 

O iš auklėtojos jaučiu ypač didelį palaikymą. Jau po pir-

mo mėnesio ragino mane užsiregistruoti ir išbandyti 

save mokyklos valdyboje, KPGms veikloje. Paklausiau 

auklėtojos patarimo ir užsiregistravau. Buvo du etapai. 

Pirmame reikėjo užpildyti anketą, atsakyti į daugiau nei 

30 klausimų. Šis etapas buvo tikrai nelengvas, bet perė-

jau jį ir patekau į antrąjį. O štai antrajame vyko pokal-

bis su mokyklos administracija. Viskas vyko sklandžiai ir 

po kelių dienų sužinojau, kad iš nemažo būrio mokinių 

patekau tarp vienuolikos, kurie ir sudaro Pranciškonų 

mokyklos valdybą. Tad į klausimą „Ar nebūsiu pamiršta 

minioje žmonių?“ galiu atsakyti, kad tikrai ne. Atvirkš-

čiai mano nuomonė yra svarbi, pastebėta ir išgirsta. 

Taigi, nauja mokykla, nauji klasės draugai ir mokytojai, 

nauji kabinetai, koridoriai... nebėra nauja ir svetima, tai 

tapo sava.  

Esame įsitikinusios, kad pokyčiai, nesvarbu kokie, yra 

gerai. Tad ir išeiti į kitą mokyklą, pakeisti aplinką, susi-

pažinti su kitais mokiniais mums buvo naudinga. Jau pri-

sijaukinome naują mokyklą ir jaučiamės pilnavertėmis 

mokyklos bendruomenės narėmis. O pasinaudodamos 

proga norime padėkoti Kartenos mokyklai, nes jei ne ji - 

nebūtume tokios, kokios esame dabar – daug drąsesnės, 

pasitikinčios savimi ir turinčios užsibrėžtų tikslų mer-

ginos. Be to, ši mokykla padėjo mums puikius, tvirtus 

pagrindus tolimesniam tobulėjimui, ką dabar galime da-

ryti Pranciškonų gimnazijoje. Taigi, mieli kolegos, kurie 

dar mokotės Kartenos mokykloje, nenuvertinkite savo 

mokyklos, nes patikėkite - jokia kita mokykla neduos 

tiek gerų vertybių, tiek žinių, tiek gerų emocijų ir pui-

kių prisiminimų, kiek duoda pirmoji mokykla.  

Justina Šiaulytė ir Augustė Mikutaitė 
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„Tiltų“ redakcija   

L AUKIAME  JŪSŲ  
ATSILIEPIMŲ  IR  IDĖJŲ  

Spausdino: 

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 

„spaustuvė“ 

Redaktorės – Alvyda Jedenkutė,  

Viktorija Raminaitė 

Maketavo IT būrelio  

„Įdomioji kompiuterija“ nariai 

Nutariau patikrinti, ar 

tarptautiniai žodžiai mums 

savi, ar visiškai nesupran-

tami. Mokinių ir mokytojų 

klausiau, ką reiškia 

1. konformizmas 

2. konfrontacija 

3. kontempliacija 

Ir štai atsakymai… 

Tarptautinių žodžių žody-

nas, jei galėtų, išsižiotų 

iš nuostabos... 

Vilius M. 5 klasė: 

Tai reiškia kažkokią mintį. 

Gėlė. 

Masažas. 

KONFORMIZMAS – prisitaikėliškumas, pasyvus prisiderinimas prie esa-

mos tvarkos ar vyraujančios nuomonės, sekimas elgesio standartu ir minties  

stereotipu. 

KONFRONTACIJA – prieštaravimų, įtempimo, kovos prieš ką nors didini-

mas, santykių bloginimas. 

KONTEMPLIACIJA – didelis susikaupimas, susitelkimas, susimąstymas. 

Taigi visiems žinomą pasaką apie Vištelę ir Gaidelį būtų galima pasekti 

taip.... 

Vištelė pasiūlė Gaideliui eiti riešutauti. Šis visiškai nenorėjo, bet Vištelė 

pažvelgė į jį piktai, sušuko griežtai ir kadangi Gaidelis buvo KONFORMIS-

TAS, bailus ir lengvai prisitaikantis prie valdžios nurodymų, tai pakluso įsak-

miam viršininkės balsui. Nuėję prie lazdyno, pamatė, kad šis labai aukštas, o 

šakelės plonos. Kuris lips? Prasidėjo KONFRONTACIJA tarp abiejų, nes nė 

vienas nenorėjo rizikuoti savo akelėmis. Kaip jūs manote, kas laimėjo? Žino-

ma, Vištelė, nes Gaidelis greitai susitaikė su jos sprendimu – juk seniai žino-

ma, kad jis konformistas, pasyvus, be savo nuomonės. Įlipo Gaidelis į lazdyną, 

lūžo lazdyno liauna šakelė, krito Gaidelis žemėn ir pataikė į akmenį – akelės ir 

nebėr. Beakis, sužalotas Gaidelis sunkiai parsivilko namo. Galva  

ūžia, akelės nėra, Vištelė taip pat nebedraugauja su savo nuomonės, savo po-

zicijos ir dabar jau sveikatos neturinčiu Gaideliu. „Ką toliau daryti?“ – KON-

Evelina S. 6 klasė: 

Komfortas. 

Mokslas. 

Operacija. 

Kamilė N. 6 klasė: 

Kompotas. 

Mokslas. 

Depiliacija. 

Lietuvių kalbos 

mokytoja Arina: 

Žmogus jaučiasi patogiai. 

Priešingybių susidūrimas. 

Kai močiutė mezga 

„konteples“. 

 

Rokas Ž. 7 klasė: 

Patogumas. 

Orientacija. 

Operacija. 

Kajus K. 3 klasė: 

Masažas. 

Paukštis. 

Vanduo. 

Mykolas D. 6 klasė: 

Smurtas. 

Komfortas. 

Mokslas. 

Silvijus M. 8 klasė:  

Su žudymu kažkas. 

Kažkas nu... 

Operacija. 

TEMPLIUOJA vargšas Gaidelis. 

Kad per ilgai neužsitęstų ta 

KONTEMPLIACIJA, gal jūs pa-

tartumėt, ką daryti vargšui  Gai-

deliui??? 

Žodžių reikšmių klausinėjo  
Elija Beržanskytė, 7 klasė 

O dabar visa tiesa apie minėtus  žodžius. Štai ką jie reiškia: 

Saimonas M. 8 klasė: 

Mąstymas. 

Muštynės. 

Keiksmažodis. 

Muzikos mokytoja 

Daiva: 

Istoriškas žodis. 

Dvi pusės. 

???? (galvojo, galvojo ir 

nesugalvojo) 

Aštuntokės 

prisigalvoti visokių žaidimų. Deimantas jau pagalvoja 

ir apie savo ateitį. Poetu jis gal ir netaps, bet ralistu 

tikrai planuoja būti – važinėsis lenktyninėmis mašino-

mis. Šis noras irgi nėra toks kasdieniškas ir įprastas, 

kaip nėra tipiškas ir pats Deimantas. 

Arvydė, kita Abakų gyventoja, sakosi turinti dau-

gybę pomėgių: groti pianinu, kurti video, skaityti kny-

gas, deklamuoti tekstus. Mergina stengiasi visur sus-

pėti. Nors laiko atskirai neplanuoja, viskas savaime 

susidėlioja į savo vietas ir ten, kur jai patinka, visada 

suspėja. Juk būtina save surasti, svarbu suprasti, kas 

labiausiai patinka. O tai įmanoma tik išbandžius daugelį 

dalykų. Mergina jau turi ir realių įvertinimų – rajono ir 

apskrities skaitovų konkursuose yra laimėjusi prizinių 

vietų. Žinoma, tai dar labai mažai, tai tik pati pradžia. 

Kad gyvenime surastų savo vietą, būtina energingai jos 

ieškoti: daug dirbti, išbandyti visokiausių veiklos sričių. 

Bet akivaizdu – startas jau duotas... 

Trijų „K“ testas 


