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Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

Kartais mūsų mintys tokios lengvos, kaip lėtai besisukančios snai-

gės, krentančios žemyn, o kartais jos tamsios, kaip šimtamečius me-

džius užgulęs rūkas... Dažnai mes pagauname save galvojančius  apie 

pokyčius, nuotykius ir išėjimą iš savo saugios komforto zonos, bet taip 

pat dažnai mus užgula ir tas nuobodus tingėjimas - mes nebenorime nie-

ko daryti. Tačiau kasmet ateina tas laikas, kurio metu stengiesi suimti 

save į rankas, nuvyti visą negatyvą, susikaupusį per ilgus metus, ir tie-

siog kažką veikti. Tas  stebuklingas laikotarpis - gražiausios metų šven-

tės, kai, atrodo, tiesiog privaloma   visiems daryti gera,  kiekvienam iš-

tiesti pagalbos ranką, dovanoti šypsenas. Tai rezultatų skaičiavimo, sa-

vianalizės, visko apibendrinimo laikas. 

Tirštėjant  kalėdinei atmosferai, ir mes, mieli laikraščio skaitytojai, norim su jumis pasidalinti pa-

čiomis šilčiausiomis savo mintimis ir išgyvenimais...                                                                                                                                                                            
Redaktorė Alvyda 

Nauja pradžia penktokams 

Gyvenime visada yra pradžia ir pabaiga. Šįkart noriu 

kalbėti apie  pradžią, kuri  gali atnešti daug džiaugsmo ir 

naujų įspūdžių. Nauja pradžia galima pavadinti žengimą iš 

ketvirtos klasės į penktąją. Pakalbinau keletą penktokų ir 

sužinojau, kaip jiems sekasi žengus į platesnį mokslo pasaulį.   

Paklausti, kaip jaučiasi mokydamiesi penktoje klasėje, 

mokiniai atsakė, kad visiems yra linksma ir jie be galo džiau-

giasi, nes  dabar tenka bendrauti su dideliu būriu mo-

kytojų. Per pamokas jie noriai bendrauja, kalbasi su 

dalykų mokytojais. Taip pat džiugu, kad atsivėrė dides-

nės galimybės parodyti save įvairiuose mokyklos rengi-

niuose. Penktokai patenkinti turėdami savo auklėtoją - 

rusų kalbos mokytoją Jūratę Lisauskienę. Penktokės Beatri-

čė ir Gabrielė atskleidė, kad joms labai patinka mokytis 

penktoje klasėje. Beatričei patinka kūno kultūra, kadangi 

jos mėgstama veikla yra sportas. O štai Gabrielė yra 

labai meniška mergaitė, ji mėgsta pasirodyti, jai svar-

bi saviraiška. Penktoje klasėje yra įvairių mokinių: 

gabių sportui, gabių matematikai, gabių menui. Dar - 

ši linksma klasė turi  didžiulį energijos užtaisą. 

Iš pradinių klasių žengti į penktąją – išties 

svarbus žingsnis. Prasideda naujas, daug sunkes-

nis gyvenimo etapas... Bet į tai reikia žvelgti 

optimistiškai. Būtent taip ir daro mūsų šaunieji 

penktokai!  

Viktorija Raminaitė, 10 klasė 

Penktokų patirtys  

Penktoji  klasė mane šiek tiek gąs-

dino - juk tiek nežinomybės,  kas bus 

toliau, kaip seksis ir panašiai. Bet aš 

jau keli mėnesiai penktokė ir galiu pa-

sidalinti konkrečiais įspūdžiais. Stebi-

na mokytojų įvairovė ir jų vedamos pa-

mokos. Reikia pripažinti, kad  kiekviena 

pamoka turi ir minusų, ir pliusų. La-

biausiai įsimintinos matematikos pa-

mokos ir mokytojos Irenos sako-

mas žodis – OK. Labai nuosta-

bios mokytojos Indrės Paulienės 

pamokos – kaip smagu gaminti. Sunkiau 

būti griežtų  mokytojų pamokose, 

bet ir jas  privaloma lankyti. Kartais 

apima noras bėgti iš kai kurių pa-

mokų, bet laikui bėgant, manau, 

jis turėtų praeiti. Mokykloje  

svarbios ne vien pamokos, bet 

ir pertraukos. Norisi, kad jos 

nebūtų nuobodžios.  Nors 

dešimtokai jau „lenda per 

gerklę“,  vis tiek noras 

žaisti yra stiprus.... 

Gabrielė Mataitytė  Evelina, 1 kl. 
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Kelionė į Estiją – dovana  konkurso laureatui  

Mokymasis mūsų gyvenime turi labai didelę reikšmę. Mokydamasis žmogus siekia pažinti pasaulį, 

atrasti bei realizuoti save, o dalyvavimas įvairiuose konkursuose, noras išbandyti jėgas ugdo ne tik 

dvasiškai, bet suteikia ir materialinės naudos. Taip atsitiko ir man: dalyvavau lietuvių kalbos Kengūros 

Lyderių ture ir manęs laukė saldus atlygis už darbą – nemokama kelionė į Estiją, todėl su jumis noriu 

pasidalinti savo įspūdžiais. 

Birželio pradžios  laukiau – žinia, kad vėl 

galėsiu keliauti, susipažinti su kitos šalies žy-

miomis vietovėmis, kultūra, gyvenimo būdu, 

skatino mane dar labiau susitelkti į save ir 

tobulėti. Kelionė į Estiją neužtruko labai ilgai 

- autobuse praleidome naktį, na, o ryte jau 

buvome šalies sostinėje Taline. Drauge su gi-

de beveik visą dieną praleidome vaikščiodami 

po senamiestį, kuris labai sužavėjo vien tuo, 

jog yra skirstomas į Aukštutinį ir Žemesnįjį 

Senamiestį. Pasigrožėjome Švč. Mergelės 

Marijos katedra - seniausia bažnyčia Taline, 

o panoraminėje aikštelėje atsivėrė nuostabus 

Žemutinio Senamiesčio panoramos vaizdas, 

kuriame iš karto į akis krito Olevistės bažny-

čios bokštas ir raudoni namų stogai. Beje, la-

bai šiltus ir malonius įspūdžius paliko aikštelė-

je gitara grojantys ir lietuviškai dainuojantys 

estai, kurie buvo tikra staigmena mūsų gru-

pei. Vakare turėjome laisvo laiko, todėl dar kartą šiek tiek pasivaikščiojome po miestą, įamžinome pui-

kias akimirkas. 

Kita diena taip pat buvo labai produktyvi. Po pusryčių vėl sėdome į autobusą, nuvažiavę į uostą, į 

didžiausią Estijos salą – Saremą - kėlėmės keltu. Visų pirma  atplaukėme į Muhu salą:  mus pasitiko 

nuostabus peizažas - akmenų luitai, kadagynai, vėjo malūnai. Atvykę į Kuresarės miestelį, aplankėme 

Kaali meteorito kraterį - visame pasaulyje žinomą salos objektą, kuriame telkšo žalsvas taisyklingos 

formos Kaali ežeras. Viena iš gražiausių aplankytų vietų - Pangos skardis.  Nuo 21 m aukščio virš bangų 

iškilusios uolos atsivėrė kvapą gniaužiantis vaizdas, galėjome stebėti saulę, skrendančius paukščius. 

Taip pat Kuresarėje spėjome aplankyti vieną iš seniausių ir didžiausių pilių Baltijos šalyse, kurią juosia 

didžiulė gynybinė siena. Na, o vakarop 

vėl sėdome į autobusą, nusiteikę vėl 

važiuoti visą naktį. Buvome pavargę, 

tačiau laimingi. 

Kelionė į Estiją ir Saremos salą paliko 

didžiulį įspūdį, įgijau daug patirties, 

praplėčiau akiratį. Prisiminus užplūsta 

tikrai labai smagūs ir šilti jausmai. No-

rėčiau paskatinti visus taip pat nepa-

bijoti, galbūt kartais net perlipti per 

save ir sudalyvauti įvairiuose konkur-

suose, nes tai tikrai verta. 

Alvyda Jedenkutė,  10 klasė 
Toma, 1 kl. 
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Mokykla - prievarta ar saugus gyvenimas?  

Vaikas nuo pat mažens yra mokomas skaičiuoti, 

rašyti, skaityti, suvokti aplinkinį pasaulį. Viso to  

išmokstam eidami kiekvieną dieną į mokyklą. Bet 

ar visi eina būtent šito? Jei ne - tai ko? Kam tada 

reikalinga mokykla? Koks tikslas to kasdienio ėji-

mo?  Štai apie ką aš noriu su jumis pasikalbėti ir 

pamąstyti - apie mokyklos svarbą mūsų gyvenime. 

Manau, kiekvienas sutiks, kad jų klasėje yra ir 

„moksliukų“, ir „laisvo oro direktorių“. Paklausinė-

jusi „moksliukų“, sužinojau, kad mokykla padeda 

įsitvirtinti visuomenėje, susikurti pilnavertę  a-

teitį. Jūs nepatikėsit, bet „laisvo oro direktoriai“ 

pasakė maždaug tą patį! Man sunku patikėti, kad 

jie į mokyklą ateina norėdami išmokti. O jeigu kai 

kurie to ir ateina, tada ko jie mokosi? Suolus kuo 

labiau nušlifuoti ar piešti į sąsiuvinį? O gal bari-

mosi meno ir programos - „nieko man nereikia“ - 

naujinimų bei tobulinimų?  Be to, dar sako, kad 

mokykloje taip pavargsta, jog  nebegali pasiruošti 

pamokai, o apie namų darbus namuose nebėra ir 

kalbos... Na taip, tinginiavimas nuvargina. Bet čia 

apie tuos, kurie sako, kad mokykloje „mokosi“. 

 O ką veikia tie, kurie drąsiai teigia, kad mo-

kykla jiems nereikalinga ir jie nenori mokytis. Tad 

ką jie veikia per dieną? Čia labai paprastas atsa-

kymas: miega per pamokas. Bet jūs pagalvokit: 

užmigti per pamoką 

- jau koks talentas! 

Toli tokie „direk-

toriai“ eis – žinoma, 

aš ironizuoju. O jei-

gu rimtai – man la-

bai gaila tų, kurie 

neturi ateities vizi-

jos, kuriems niekas 

neįdomu ir mokykla 

jiems tėra tik sunki 

prievarta.  Graudu 

žiūrėti į tuos niekuo 

nesidominčius, sugebančius tik tuščiai spaudyti 

telefono ar kompiuterio mygtukus, kad prasuktų 

kokį žaidimėlį. Jie tokie nuobodūs, tokie neį-

domūs, kad nesinori net šalia jų būti. Kaip jie ne-

supranta, kad mokykla duoda pagrindą kitokiam 

gyvenimui. Tokiam, kuriame  pagarba  už  pasieki-

mus, garbinga vieta visuomenėje, saugi šeima 

ir.....netgi rami senatvė. Juk svarbu  nebijoti mir-

ties: kai ji ateis,  žinosim, kad mūsų nepamirš, 

nes atlikom savo misiją šioj Žemėj. Štai ką pa-

sieks ,,moksliukai". Štai ką duoda  kiekvieno gy-

venimo pradžia – mokykla!!! 

Arvydė Paulauskaitė, 8 klasė 

Esu meilės emigrantė…. 
Mūsų nedidelėje bendruomenėje yra tikrai labai įdomių žmonių. Vienas iš tokių - dienos centro 

mokytoja Jonė Drakšienė. Aš manau, kad retas iš mūsų žino, kaip ši  moteris atsirado Kartenoje ir dir-

ba ne tik mokykloje, bet dar sukūrė ir verslą. Todėl  nusprendžiau pasikalbėti su Jone, o atsakymais  pa-

sidalinti su jumis. 

1.Žinau, esat iš Vilniaus. Kas atviliojo į tokį nedidelį miestelį? Kaip jūs čia jaučiatės? 

Aš esu meilės emigrantė. Žinoma, kad čia atviliojo meilė. O Kartena man - žvaigždžių pilnas naktinis 

dangus. Galbūt mes to grožio mieste tiek nematom ir neįvertinam. Vakarais čia tikrai labai gražu. 

2. Ar sunku buvo prisitaikyti Kartenoje? 

Nepasakyčiau. Aišku, yra skirtumų, bet prisitaikyti nebuvo labai sunku. 

3.Jūs esat viena iš dienos centro  mokytojų, esat baigusi dailę ir taip pat turite savo grožio 

saloną Kartenoje. Kodėl pasirinkote tokias gana skirtingas veiklas? 

Aš visada norėjau dirbti grožio salone. Iš pradžių baigiau šukuosenų dizainą. Kurį laiką dirbau kirpėja, 

bet tada prasidėjo bėdos su nugara. Aš negalėjau ilgai stovėti, todėl nusprendžiau, kad reikia baigti sė-

dimą darbą. Tada gavau pasiūlymą studijuoti dailę, o prie to papildomai buvo ir pedagoginis. Paskui įsigi-

jau  ir manikiūrininkės  profesiją. 

4.Pakalbėkim apie verslą: Kartena yra nedidelis miestelis, tad ar yra paklausa, ar klientų pa-

kankamai? Iš patikimų šaltinių žinau, jog priemonės nėra pigios, tai ar apsimoka? 

Nesiskundžiu. Na, aš turiu klientų ne tik iš Kartenos. Dabar visi turi mašinas, todėl atvažiuoja ir iš 

N
ed

as
, 
5

 k
l. 



2018 gruodis (47) -4- 

Arvydė Paulauskaitė 

O, Meile! 

Aš tave sapnuos mačiau, bet kaip rūką. 

Aš tave veiduos mačiau, bet ne savą. 

Ir vaikų balsuos tave girdėjau, 

Kai tyliai lūpos šnibžda „Mamyte, mama“ 

 

Po pasaulį aš tavęs ieškojau, 

Naršiau tarp puslapių baltai juodų, 

Tarp jūros gintaro sudužusių pilių 

Ir tavimi žavėjaus kaip Dievu. 

 

Ar būsi mano, kaip buvai Romeo ir Džiuljetos? 

Ar būsi man vienintelė iki pat mirties? 

Įsidėmėk: man tavęs nereikia  

       kaip balutės pakelėj, 

O jei ateisi - būk tu okeanas. 

 

Skiriu aš tau manos širdies žodžius, 

Tikiuosi, tu išgirdus juos 

Atkeliausi į mano jausmų namus, 

Į mano sapnus, o Meile! 

aplinkinių gyvenviečių. Tai manyčiau, kad apsimoka. 

5.Palyginkite savo mokyklą, kurią baigėte, ir mūsų mokyklą. Ar yra skirtumų? 

Žinoma, yra daug skirtumų. Čia mažesnis mokinių, būrelių ir renginių skaičius.  

6.Ko trūksta mūsų mokiniams, o galbūt jie turi ypač gražių, perspektyvių savybių? 

Yra visokių mokinių. Nors pastebėjau, kad viskas keičiasi. Kai aš pradėjau  dirbti šitoje  mokykloje, 

turėjom visi - ir aš, ir vaikai - tiek veiklos, kad nespėdavom. O dabar niekas nieko nebenori, niekas neįdo-

mu. Visus technologijos užvaldžiusios. Gaila...  

Ačiū Jums už skirtą laiką. Arvydė Paulauskaitė, 8 klasė  

Alvyda Jedenkutė 

Gūdžioj nakties tyloj skęstu  

savo mintyse… 

JAUNOSIOS KŪRĖJOS  

…Jaučiu, kaip tamsa apkabina mano pečius ir pamažu 

traukia į savo gelmes. Dugnas. Dėl sustingusio kūno nega-

liu pajudėti, tačiau galvoje kyla sąmyšis. Iš pradžių man 

baisu, bet pamažu  prie visko priprantu ir pasidaro leng-

viau. Kvėpavimas sulėtėja. Žvelgiu į priešais esančią sie-

ną, numargintą nuotraukų, ir prisimenu save mažą, bėgio-

jančią basomis po pievą, plaukus papuošusią tyru baltu 

ramunės žiedeliu… Pamenu, kaip pargriuvusi susižeidžiau 

koją ir mane guodė sesuo, kad neverkčiau: „Esi jau didelė 

mergaitė, neverk dėl tokių niekų“. Ir aš iš tiesų nustojau 

raudoti. Norėjau kuo greičiau užaugti, svajojau apie tai, 

kokia būsiu po dešimties metų. Ir dabar, atrodo, viskas 

sustojo. Ar tuo metu aš įsivaizdavau save būtent tokią, 

kokia esu dabar? Ar ta maža mergaitė apsidžiaugtų, pa-

mačiusi mane dabar, o gal atvirkščiai – nusiviltų ir vėl 

pradėtų verkti, nes ji įsivaizdavo geresnę mano versiją?  

Atrodė, kad kažkokia našta užgulė mano krūtinę. Šir-

dis pradėjo greičiau plakti, o mintys suktis  suktis ratu. 

Kažkodėl galvoju, kad galbūt tą mažą mergaitę aš ir nuvy-

liau ir ji nebeleistų man papuošti jos 

plaukų antru ramunės žiedeliu, paimti ją 

už rankos ir nusivesti prie čiurlenančio 

upelio drauge pasiklausyti paukščių dai-

nos...  Bet staiga kažkas pasikeičia, aš 

plačiau pramerkiu akis ir suvokiu, kad tai 

nėra tiesa. Negaliu prisiminti, apie ką 

svajojau prieš dešimt metų, bet galiu 

svajoti ir elgtis taip, kad didžiuočiausi 

savimi po kelerių metų ir būčiau pati ge-

riausia savo versija... 

Pagaliau galiu pajudėti. Man lengviau. 

Trečia valanda ryto ir aš viena su savo 

mintimis... 

„Tiltų“ redakcija   

L AUKIAME  JŪSŲ  
ATSILIEPIMŲ  IR  IDĖJŲ  

Spausdino: 

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 

„spaustuvė“ 

Redaktorė – Alvyda Jedenkutė 

Maketavo  

Arvydė Paulauskaitė, 8 klasė 

Ema, 2 kl. 


