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Sveiki! 

Kaip greit neliko nuostabios karštos vasaros... Vėl įvairiaspalvis ruduo, vėl krentantys 

lapai, vėl kaštonai, vėl šaltas lietus. Ir, žinoma, vėl mokslai. Tik šiemet dar kitokie. Kas klasėje 

mokosi, kas iš namų, vis pasikeisdami... 

Šiame numeryje skaitytojų laukia kelionė atgal į vasarą – mokinių eilėraščiais ir 

nuotraukomis. Turėsite progą susipažinti su naująja technologijų mokytoja – Justina 

Žemguliene. 

Gero rudeniško laiko su „Pertrauka“. 

 

Atgal į vasarą... 
 

         Jūra                                                                         Vasara prie jūros 

 

Šviečia saulutė,      Kaip smagu, kad nebus pamokų, 

Vėjelis gaiviai pučia,      Pabuvosim prie jūros 

Tyliai jūra banguoja,      Ir pasisemsime jėgų. 

O žuvėdros klykaudamos suka ratus. 

        Oras šaunus, 

Vaikai badmintoną žaidžia,     Debesėlio nematyti, 

Kiti deginasi saulėje,      Imkim kamuolį ir  

Treti žaidžia bangose,      Bėkim palakstyti. 

O kiti plaukioja jūroje. 

                 Valdas Moškovas, buv.6b klasė    Pastatykime smėlio pilį ir  

Pasidžiaukime visi kartu.   
         Lukas Moškovas, buv.6b klasė 

         



 

 

 

 

 

Jūra 
 

Orai šiltėja ir dangus šviesėja, 

Mano nuotaika vis gerėja. 

Užuodžiu jūros kvapą, 

Mane jis labai traukia.    Kai tu šypsaisi, tu rami, 

      Kai tu pyksti, tu siunti. 

Jūra ošia, bangos dūžta,   Laivai svečiuojasi pas tave. 

Mano siela atsidūsta.    Mes esam niekas prieš tave. 

Vis žiūriu į tave, 

Ir man vis tavęs negana.     Monika Bacaitytė, buv.6b klasė 

 

Numerio interviu 

Pokalbis su naująja technologijų mokytoja Justina Žemguliene 
 

Esu labai dėkinga už jūsų pateiktus klausimus. Nors taip nutiko, kad dėl techninių dalykų į 

juos jau atsakinėju trečiąjį kartą, bet su malonumu tai darau. 

 

1. Kaip jaučiatės dirbdama mūsų mokykloje? 

Į šią mokyklą dirbti atėjau pakylėta ir geros nuomonės tiek apie vaikus, tiek apie darbus, tiek 

apie savo mokomojo dalyko galią suvienyti kūrybai. Jaučiuosi puikiai, nes mano nuomonė ir 

jausmas nepakito. Kasryt į darbą važiuoju pakylėta ir kupina kūrybinių minčių, nes žinau, jog manęs 

laukia žingeidūs ir kūrybiški vaikai. 

2. Ar geri „Smeltės“ mokiniai? 

Kaip sakė Albertas Einšteinas: „Yra tik du būdai, kaip gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų 

nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas”. Taip ir aš manau , kad visi vaikai yra geri. Kartais 

visko nutinka ir vaiko elgesys nedžiugina, tačiau tai nepadaro jo blogu. Geri vaikai slepiasi ir po blogio 

kauke, kartais reikia pagalbos ją nusiimti, o ir gerumas matuojamas vertybėmis, o ne kasdieniais 

poelgiais. Tad atsakau į klausimą – Taip, geri! 

3. Kaip ir kodėl pasirinkote būti technologijų mokytoja? 

Jau būdama ketvirtokė norėjau būti technologijų mokytoja. Man šis mokomasis dalykas labai 

patiko, mano galvoje nuolat virė įvairiausios idėjos. Mokykloje jau vyresnėse klasėse darbelius 

darydavau ne tik sau, bet ir kitiems klasės draugams padėdavau, pamokydavau juos, jei nesuprasdavo 

mokytojos paaiškinimų. Visad prisimąstydavau įvairiausių palengvinimų ir panašiai. 

4. Ar pati darote savo darbus iš medžio, ar tik mokote dirbti su medžiu? 

Esu kuriantis mokytojas. Viską pirmiau pati išbandau ir vėliau žinau, kaip viskas veikia, kas 

įdomu, o kas ne. Prisijaukinau ne tik medį, bet ir kitas medžiagas. 

 

 

 

 



5. Jūsų nuomone, kas geriausia yra mokant vaikus? 

Spindinčios vaikų akys. Kai jiems įdomu, kai jiems kažkas pavyksta, kai jie kažko išmoksta 

naujo, patiria. Aš ir pati daug ko išmokstu iš mokinių, ieškau būdų sudominti, tačiau neribodama 

kūrybiškumo ir laisvės pastebiu daug stebuklingų akimirkų. Tai mane „veža“. 

6. Ar Jums patinka Jūsų nauji kolegos? Kodėl? 

Šios mokyklos mokytojai yra labai šilti, palaikantys. Visada sunku įsilieti į naują kolektyvą, 

nepaisant to, ar esi mokinys ar mokytojas. Jaučiuosi priimta ir tai labai džiugina. 

7. Kodėl pasirinkote dirbti mūsų mokykloje? 

Išties galėjau rinktis net iš 5 mokyklų Klaipėdoje ar arčiau namų, tačiau likimas lėmė šią 

mokyklą. Nors kasdien reikia keltis 6 val. ryte, kad spėčiau atvykti laiku į pamokas, tačiau aš 

mėgaujuosi kiekviena akimirka. Ši mokykla labai mane suintrigavo, kadangi turi didžiulį potencialą 

tobulėti. 

8. Ar lengva mokyti šiuolaikinius vaikus? Kodėl? 

Pasakysiu atvirai – nelengva. Didžiausia to priežastis yra laiko trūkumas. Man norisi vis 

daugiau ir daugiau laiko, kad galėčiau jo skirti kiekvienam asmeniškai. Kiekvienam individualiai 

pagal jo poreikius suteikti žinių ir naujų įgūdžių. Norisi duoti didelius projektus, su daug etapų, 

integruojant kitus mokomuosius dalykus –fiziką, biologiją, chemiją, matematiką ir kt. Iš esmės nėra 

nei lengva, nei sunku – yra įdomu! 

9. Kokių pomėgių turite laisvalaikiu? 

Be galo mėgstu animacinius filmus. Juos galiu žiūrėti daugybę kartų, net ir 40 (tiek kartų teko 

žiūrėti „Ledo šalį“ ir „Krudžius“). Mėgstu fantastinius filmus, kosmosą, magiją, jaukius mielus 

dalykėlius, rankdarbius, ledus, ledų tortą, meilę, apkabinimus, jausmus. Esu visiška romantikė, 

dievinu gamtos vaizdus ir visur įžvelgti gerus dalykus. Esu svajoklė ir manau, kad būtent svajokliai ir 

kūrėjai išgelbės pasaulį. Laisvalaikiu kuriu, einu į pasimatymus su dukra ir sūnumi, mėgstu tiesiog 

jaukiai leisti laiką prie židinio su karšo šokolado puodeliu. 

10. Kuo unikalus yra Jūsų mokomasis dalykas? 

Viskuo! Tai iš esmės skirtingas dalykas dėl galimybės nuolat žinias pritaikyti praktiškai. Viską 

pačiupinėti pačiam. O svarbiausia – kūrybinė laisvė. 

 

 

Dėkojame už Jūsų atsakymus. Buvo labai įdomu su Jumis susipažinti. Linkime Jums sėkmės, 

mokytoja! 
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