
2018  
pavasaris 

Nr. 45 

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

Pavasarinis, jau  45-asis „Tiltų“ numeris! Ir vis dar yra apie ką rašy-

ti! Vadinasi, mūsų mokykla gyva, dinamiška, veikli bendruomenė. Dalija-

mės gražiomis, geromis naujienomis, pasiryžusios suteikti puikių emo-

cijų. Jūs skaitykite, vertinkite, o mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad 

reikalingos... 

Redaktorės – Alvyda ir Viktorija 

Mokykla – tai vieta, kurioje mo-

kiniai tobulėja, kuria norus, o 

mokytojai – žmonės, padedantys 

moksleiviams siekti savo tikslų, 

įgyvendinti svajones. Būtent 

taip nutiko ir 5 klasės mokiniui 

Viliui Rimkui, kuris, sulaukęs 

mokytojos paskatinimo, priėmė 

iššūkį sudalyvauti „Lietuvos 

tūkstantmečio vaikuose“. 

Pasak Viliaus, viskas prasidėjo 

labai paprastai: per informaci-

nių technologijų pamoką 5 kla-

sės mokiniai atsakinėjo į klausi-

mus, naudodamiesi „Kahoot“ 

programėle. IT mokytoja Nijolė Donėlaitė, pastebėjusi, kad Vilius 

aktyviai atsakinėjo bei, žinoma, viską žinojo, pasiūlė jam užsiregist-

ruoti į „Lietuvos tūkstantmečio vaikus“ ir išbandyti save. Kadangi 

vaikinui būdavo įdomu žiūrėti šią laidą per televizorių, jis sutiko 

priimti šį iššūkį ir iš karto užsiregistravo. 

Kaip teigė Vilius, vasario 23 dieną į jo elektroninį paštą atėjo 

žinutė iš „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ grupės, kurioje buvo pra-

nešta, kad Vilius sėkmingai įveikė atranką ir yra pakviestas į laidos 

filmavimus, tad kovo 6 dieną jam teko vykti į Vilnių. „Atvykęs į fil-

mavimus nė trupučio nesijaudinau, nes žinojau, kad man pavyks“, – 

patirtimi dalijosi Vilius. Ir iš tiesų vaikino ramybė, užtikrintumas, 

susitelkimas į klausimus padėjo jam patekti į finalą. Pasitikėjimo 

savimi suteikė ir didžiulis artimųjų bei draugų palaikymas. „Mano 

bendraklasiai drauge su dailės mokytoja buvo net padarę didžiules 

popierines mano vardo raides bei mokyklos emblemą“, – šypsojosi 

Vilius. 

Penktokas Vilius –  

Lietuvos tūkstantmečio eruditas 

Patekęs į finalą ir viską gerai 

apgalvojęs nusprendė, kad nerei-

kia jaudintis ir nesvarbu kelintą 

vietą jis užims, nes ir taip labai 

daug pasiekė ir įgijo didžiulės pa-

tirties. Vis dėlto Vilius užėmė tre-

čiąją vietą finale. „Svarbiausia – 

pasitikėti savimi. Tą aš ir pada-

riau“, – sakė Vilius. 

Kitų metų „Lietuvos tūkstant-

mečio vaikai“ filmavimuose tikrai 

dalyvaus Vilius Rimkus, tik jau kaip 

šeštokas. 

Alvyda Jedenkutė, 9 klasė 
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Solidus laimėjimas respublikiniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ 
Balandžio 19–20 d. Trakuose, sveikatingumo ir pramogų komplekse „Trasalis“, vyko respublikinio kon-

kurso „Sveikuolių sveikuoliai“ finalas.  

Į renginį keliavo ir mūsų mokyklos 5–6 klasių mokiniai Vilius Rimkus, Kamilė Narvilaitė, Evelina Stonku-

tė, Aistė Slušnytė ir Mykolas Daračius. Vaikus lydėjo pavaduotoja ugdymui A. Gedgaudienė ir visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė Eglė Vaišnorienė. Kelionė buvo ilga, bet linksma. 

Atvykę į Trakus, prisiregistravome viešbutyje „Trasalis“, vėliau klausėmės Šaulių sąjungos atstovų 

paskaitos. Po pietų laukė 3 val. varžybos viešbučio salėje „Skaistis“. Kiekvienoje grupėje varžėsi po 8 ko-

mandas. Pristatėme atliktus namų darbus. Visiems patiko pramogos vandens parke „Trasalis“. 

Kitą rytą lauke darėme mankštą, pusryčiavome. Dalyvavome ekskursijoje ir edukaciniuose užsiėmimuo-

se Trakų pilyje. Komandos kapitonas Vilius net pasimatavo senovės kareivių šarvus. Laukėme ir apdovano-

jimų ceremonijos, kurios metu paaiškėjo, kad mūsų mokyklos komanda užėmė II vietą. Buvome apdovanoti 

konkurso rėmėjų prizais, gavome taurę ir 200 eurų vertės čekį sporto inventoriui įsigyti. 

Aistė Slušnytė, Kamilė Narvilaitė 6 klasė, Vilius Rimkus 5 klasė 

Muzikai Aistė neabejinga 

Nors mūsų mokykla ir nėra didelė, tačiau joje 

tikrai gali sutikti įdomių, charizmatiškų, savimi pa-

sitikinčių ir, žinoma, talentingų mokinių. Viena iš jų 

– šeštos klasės mokinė Aistė Slušnytė, galbūt būsi-

moji pianistė.  

Aistė pianinu susidomėjo dar vaikystėje ir, sup-

ratusi, kad tik skambindama galės realizuoti save, 

jau septynerių metų pasinėrė į muzikos pasaulį. Pa-

sak jos, grojant pianinu ją užplūsta pačių geriausių 

ir gražiausių emocijų lavina. „Nuostabus jausmas, 

kai gali išgauti norimus garsus, supinti juos į visumą 

ir paversti šaunia melodija. Svarbiausia – tuo džiu-

ginti ne tik save, bet ir kitus“, – šypsojosi Aistė. Ji 

užsiminė ir apie tai, kad norint išmokti gerai groti 

reikia ne tik didžiulio noro ir darbštumo, tačiau 

žmogus turi pasižymėti ir begaline kantrybe, turėti 

vaizduotę bei, žinoma, gerą klausą. Taip pat mergi-

na atviravo, kad nors grojimas ir užima didžiąją 

laiko dalį jos dabartinio gyvenimo, tačiau dar neži-

no, ar  tai ateityje  taps jos profesija. 

Tačiau jau dabar šioje srityje Aistė yra tikrai 

daug pasiekusi. Paklausus, koks yra jos didžiausias 

laimėjimas, ji noriai pasigyrė: „Manau, labiausiai 

nustebau ir pasidžiaugiau savimi, kai konkurse 

„Muzikos garsai“, kuris vyko Kaune, gavau laureatės 

diplomą“. Tai paskatino merginą dar labiau pasitikė-

ti savo jėgomis ir toliau tobulėti bei, žinoma, moky-

tis iš savo klaidų, kad ateityje sektųsi dar geriau. 

Aistė džiaugiasi, kad jos pasirodymais scenoje, lai-

mėjimais džiaugiasi, ją palaiko jos artimieji bei 

draugai. „Jie visada mane pasveikina“, – džiaugėsi 

mergina. 

Nors Aistė retai teturi laisvo laiko, be grojimo 

pianinu ji mėgsta sportuoti: „Žaidžiu tinklinį ir fut-

bolą“. Taip pat ji nepamiršta ir piešimo, knygų skai-

tymo. Šios veiklos padeda jai atsipalaiduoti bei a-

titrūkti nuo kasdienės rutinos. 

Alvyda Jedenkutė, 9 klasė 
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Kelionė į Angliją: įspūdžių daug 
Gera turėti vyresnį brolį. Truputį graudu, kad su 

juo retai matausi, nes jis negyvena Lietuvoje. To-

dėl žinią, kad brolis kviečia į svečius – į Angliją – 

abi su mama sutikom itin audringai ir pakylėtai. Aš 

gi taip toli dar niekada nekeliavau, tuo labiau lėktu-

vu! Taigi ir su broliu pasimatyti, ir 

tolimoje šalyje pabūti – man smagus, 

labai lauktas nuotykis. Pirmasis 

džiaugsmas nenublanko – patyriau 

įvairiausių nutikimų, parsivežiau neiš-

dildomų įspūdžių, tad ir prisiminimų 

daugiau negu pakankamai...  

Iki pat išvykimo dienos paniškai 

bijojau ir su kiekvienu kilometru ar-

čiau oro uosto vis labiau – skrydžio 

lėktuvu. Kauno oro uoste nepalioviau 

savęs klausinėti, ką aš,  po šimts per-

kūnų, čia darau. Tačiau „baisioji“ va-

landa vis artėjo – prasidėjo keleivių 

įlaipinimas. Nuoširdžiai pasakius aš 

net neatsimenu, kaip į lėktuvą įlipau. 

Tai man buvo toks stresas, kad mano 

sąmonėje didžiulė juoda skylė iki pat 

šiol. Nors pastaruoju metu viskas 

pradėjo ryškėti. Pakilimas buvo 

„BOOM“: tiesiog tu jauti, kaip atsip-

lėši nuo žemės, ir atrodo, kad tuoj 

tuoj debesų paragausi. Jausmas toks, 

kurio nemoku žodžiais nupasakoti. 

Mama sakė, kad kalbėjau nesustoda-

ma. Kai nuvykome į vietą, jau buvo 

labai vėlu ir aš beveik miegojau.  

Mano brolis gyvena labai gražioje Anglijos vie-

toje: kalnai, ežerai, slėniai, dambos, jūra (tiesa, ji 

tolokai). Pirmąją dieną vaikščiojom po miestelį, ku-

rio vardas – Hereford'as. Mačiau labai gražią ka-

tedrą ir seniausią pastatą mieste. Kitą dieną vykom 

į ežerą kalnuose. Jo vanduo smaragdinis. Gražu. 

Taip pat buvome prie dambų – dirbtinių krioklių, 

užtvankų elektrai gaminti. Pirmą kar-

tą savo gyvenime valgiau avienos ir ji 

man nepatiko. Gaila, oro sąlygos ne-

leido daugiau pamatyti – pusnys buvo 

aukštesnės už mane, ir aš visai nejuo-

kauju. 

Bet visą tą džiaugsmą nustelbė 

dar didesnis džiaugsmas – Lėja, mano 

brolio dukra. Jai yra metai ir keli 

mėnesiai, bet ji tikrai protinga ir pa-

dykusi. Jos juokas labai skambus ir 

mielas. Aš jos jau ilgiuosi. Kartu mes 

žaisdavom slėpynių, o kai ji mane su-

rasdavo, taip skaniai, užkrečiamai 

juokdavosi, kad tas juokas iki šiol 

man ausyse tebeskamba. 

Kelionė buvo tikrai šauni: aš įvei-

kiau lėktuvų baimę, keliavau po kal-

nus ir susipažinau bei susidraugavau 

su Lėja – protingąja išdaigininke. Vi-

sos tos akimirkos man pačios bran-

giausios, nes jos tikros ir nuošir-

džios. Kiekvienam linkėčiau patirti 

tai, ką patyriau aš. 

Arvydė Paulauskaitė, 7 klasė 

 

Dešimtokai išeina į GYVENIMĄ! 
Laikas bėga nepastebimai... Rodos, dar vakar buvai vaikas, o šiandien jau užaugęs. Kabiniesi į gyvenimą, 

sieki savo tikslų. Mūsų mokyklos dešimtokai jaučiasi būtent taip. Juk jiems šie mokslo metai mūsų mo-

kykloje – paskutinieji. Egzaminai jau ant nosies, tad įdomu sužinoti, kas dabar dedasi jų mintyse... 

1. Kaip jaučiatės žinodami, kad šie metai 

paskutiniai mūsų mokykloje? 

Klaudija. Visi jaučiamės tiesiog neapsakomai 

sutrikę. Šie metai pralėkė greičiau nei bet ku-

rie kiti. Vien pagalvojus apie šios mokyklos bai-

gimą, net širdį suspaudžia... Vis dėlto 10 metų 

kartu nėra mažai. Visi esame susigyvenę ir 

bendraujame kaip šeima. Iš tiesų bus labai gai-

la ir sunku palikti šią mokyklą. 

Domantas. Neapsakomai gerai. 

Jolita. Puikiai. 

Monika. Norėčiau likti ilgiau, bet mūsų laikas čia 

baigiasi. 

2. Ar labai jaudinotės/jaudinatės prieš egzaminus? 

Klaudija. Visada jaudinomės ir vis dar jaudinamės 

dėl egzaminų ir jų rezultatų. Bet niekada nereikia nusi-

minti – bus kaip bus. Pasaulis dėl to nesugrius. 

Domantas. Jaudinuosi, nes tikrai bijau neišlaikyti jų. 

Jolita. Jaudulio yra truputį. 

Monika. Atvirai pasakius, labai jaudinuosi. 

3. Kokie mokomieji dalykai Jums sekasi geriausiai? 

Klaudija. Tiesą sakant, mes nesam itin gabūs moks-
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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 

lams, o kai kurie iš mūsų yra tie-

siog gabūs tinginiai. Bet viena-

reikšmiškai mums geriausiai seka-

si technologijos. O kodėl gi ne? 

Juk ir technologijos yra pamoka. 

Domantas. Kas be ko – kūno 

kultūra ir technologijos. 

Jolita. Fizika. 

Monika. Kūno kultūra ir dailė. 

4. Su kuriuo mokytoju pavyksta 

geriausiai sutarti? 

Klaudija. Per visus 10 metų 

spėjome prisirišti prie visų moky-

tojų, netgi tų, kurie mums nedės-

to jokių pamokų. Todėl negaliu 

išskirti to vienintelio mokytojo. 

Domantas. Sutariu su tais, 

kurie supranta juokus. 

Jolita. Su geografijos moky-

toja. 

Monika. IT, geografijos ir 

anglų kalbos mokytojomis. 

5. Kadangi esate vyriausi mo-

kyklos mokiniai, ko palinkėtu-

mėte/patartumėte jaunes-

niems? 

Klaudija. Visų pirma – visiems, 

liekantiems šioje mokykloje, no-

rėčiau palinkėti neskubėti užaug-

ti, likti vaikais, bet į mokslus žiū-

rėti rimtai ir su dideliu atsako-

mybės jausmu. Antra – kantrybės 

ir iš tvermės. Atsiminkite: 

„Mokslo šaknys karčios, bet vai-

siai saldūs“. Ir trečia – darnos ir 

sutarimo. Niekada nesipykite su 

aplinkiniais, mokytojais ir klasės 

draugais. Juk aplinka ir nulemia 

nuotaikas, o nuotaikos nulemia 

norą mokytis. 

Domantas. Linkiu siekti savo 

užsibrėžto tikslo. 

Jolita. Mokytis, kad nereiktų 

verkti prieš egzaminus. 

Monika. Gerbti mokytojus, bū-

ti aktyviems ir dalyvauti įvairiuo-

se renginiuose.  

DEŠIMTOKAI, SĖKMĖS JUMS! 

Viktorija Raminaitė, 9 klasė 

Alvyda Jedenkutė 

 Užsimerkiu. Akimirką… 

Esė 
Užsimerkiu ir girdžiu, kaip smuikais griežia mažyčiai, mažyčiai žiogeliai, 

atrodo, susirinko visas styginių instrumentų orkestras. Girdžiu, ir kaip vė-

jo glostomi gėlių žiedeliai susiglaudę šnara, ir kaip bitės zvimbdamos nešasi 

saldų nektarą. Ir kregždės, žvitriai nardančios palei išdžiūvusią, vasaros 

karščių išvargintą žemelę, pranašauja artėjantį lietų. Jis – atgaiva kiekvie-

nam, jis  pagelbės knibždančiai gyvybei laukinių augalų išmargintoje pievo-

je, išsekusioms upėms, gėlavandeniams ežerams. Vaikai vėl galės apsiavę 

guminius batus šokinėti per balas ir po kelerių metų šias akimirkas atsimin-

ti. Visai kaip ir mes. Juk visada stengiamės liūdnomis dienomis prisiminti 

tik geriausias savo gyvenimo minutes ir taip praskaidrinti savo dieną, šalin 

nuvyti niūrias ir pilkas mintis. Gera paskęsti  gerų prisiminimų jūroje!... 

Šiek tiek pramerkiu akis ir stebiu, kaip pamažu ritasi iš  už debesų sau-

lė, jaukiai glamonėdama mano įraudusius skruostus. Vėl užsimerkiu. Pakeliu 

kairę ranką aukštyn, kad galėčiau pajausti švelnų, odą glostantį vėją, ta-

čiau staiga mano kūnu nubėga malonūs šiurpuliukai. Ne, ne dėl to, kad tarp 

mano pirštų pinasi tas išdykėlis vėjas, o todėl, kad ant delno nutūpė boru-

žė. Mažytė, atrodo, tokia menkutė, visai kaip aš... Šiek tiek šypteliu neat-

merkdama akių – lieku ištikima lietimo pojūčiui. Bet ir nežiūrėdama į savo 

ranką suprantu, kad tai ji. Jos lengvas kūnelis pamažu ritasi žemyn nuo 

delno iki suglaustų kelių, vos vos juntamai ropinėja ant mano kojos. Man 

patinka boružės, jos man – išskirtinės, kitokios, priešingai nei kiti vabz-

džiai, rodos, gebančios jausti, mylėti… Ne veltui vaikystėje į jas kreipda-

vausi: „Boružėle, lėk lėk, tavo vaikai rėk, rėk…“ Manoji boružytė – unikali 

Dievo karvytė. Ne masė, ne dydis čia svarbu – man imponuoja turinys. Ži-

nau iš asmeninės patirties, kiek daug galima prikaupti ir nedidelėje formo-

je… Savyje čiuopiu tokią visa ko įvairovę ir gausą, kad net pati stebiuosi, 

kaip tai ir sutelpa manyje, primenančioje boružėlę… Ir tai yra – jėga!!! 

– Pasilik dar minutėlę, – tyliai ištariu, jau žiūrėdama į boružės sparne-

lius… Tik mano žodžiai išskrenda drauge su ja. Palydėdama akimis išgirstu, 

kad čia, pievoje, šnabžda dar daugybė paslapčių, neišnarpliotų mįslių. Nors 

atrodo, kad viskas šioje vietoje vyksta pagal tam tikrą tvarką, drauge tai – 

ir labai painu. Kaip ir mano gyvenime… Kartais esu tokia patenkinta, tokia 

pasitikinti, atrodo, jog galiu viską kontroliuoti, netgi laiko tėkmę nukreipti 

norima linkme… O kartais pasaulis aplink mane virsta chaosu, taip viskas 

susimaišo, susipina, jog neviltis, baimė, panika nebeleidžia ne tik kalbėti, 

bet ir kvėpuoti… Ir iš kur imasi ta emocijų įvairovė? Įkvėpiu giliau – palie-

piu sau nurimti ir pasimėgauti geltonai 

taškuotais drugio, nutūpusio ant tam-

siai violetinės gėlės žiedo, sparnais. 

Ak, ar jis žinojo, kad būtent ant to 

žiedo privalo nutūpti, ar viską sudėliojo 

gamta, ar tai tik atsitiktinumas, o gal 

jis jautė, kad tai JO gėlė??? Dėl šitų 

klausimų širdis ima plakti smarkiau: o 

kaip aš, ką aš žinau ir žinosiu, kas man 

pasakys, kuris žiedas MANO?… 

…Supratau, kad man palengvės, jei 

vėl užsimerksiu… Tik akimirką.  


