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Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos laikraštis       2017 m. spalis 

 

Mokytojau, mes suprantame Tavo nelengvą kasdienybę ir džiaugiamės galėdami suteikti Tau džiaugsmo. 

AČIŪ, MOKYTOJAU, KAD ESI! SU TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA! 

Tarsi prinokę rudens vaisiai Jūsų žodžiai, patirtis, mintys tesotina šiandien bręstančius jaunus žmones, o 

Jums patiems tegul nestinga sveikatos, kantrybės, kūrybos, mokinių dėkingumo, kolegų ir artimųjų 

supratimo. 

 

Interviu su Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos direktore  

Ona Šalkauskiene 

 
Ugnė: 

Laba diena, tarptautinės mokytojo dienos išvakarėse 

norėtume pasikalbėti su Jumis apie mokytojo 

pašaukimą, mokinius, mokyklą. 

Austėja: 

Labiau patinka direktoriauti ar mokytojauti?  

Paskutiniu metu dirbu tik mokyklos direktore, ir tai 

priklauso ne nuo mano pačios apsisprendimo – toks 

buvo Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimas, kad 

direktoriai pamokų nebeturi. Iš tiesų dirbti su mokiniais 

man visada patiko – patiko juos kai ko išmokyti, kad jie 

žinotų, mokėtų. 

Kiek laiko dirbate mokytoja? Direktore?  

Direktore Tauralaukio progimnazijoje aš dirbu nuo 

1994 m., t. y. jau 23 metus, o su mokykla savo 

gyvenimą susiejau prieš keturiasdešimt metų, nuo 1977 

metų, nes aš pradėjau mokykloje dirbti, kai man buvo 

vos aštuoniolika metų. 

Ugnė: 

Ar galite teigti, kad esate žmogus, atradęs savo 

gyvenimo kelią? Ar ir šiandien rinktumėtės mokytojo 

profesiją.  

Šiandien jau neįsivaizduoju, kad galėčiau daryti ką nors 

kita, o ne dirbti mokykloje, bendrauti su mokiniais, su 

žmonėmis. Baigus vidurinę labai norėjau būti maisto 

technologe, bet pirmai svajonei nebuvo lemta 

išsipildyti, buvo kliuvinys, kuris sustabdė mane, ir tada 

aš pasirinkau mokyklą. 

Milda: 

Kas šiuo metu jums, kaip progimnazijos vadovei, 

labiausiai neduoda ramybės? Kas laukia 

progimnazijos artimiausiu metu? Ar esate numačiusi 

(jei taip, tai kokių) reformų (pakeitimų) mūsų 

progimnazijoje?  

Labiausiai ramybės neduoda naujos mokyklos statyba, 

ką tik kalbėjau su mokyklos architektais, matėm 

mokyklos projektą, matėm tas erdves. Susitinkame su 

įvairių įstaigų darbuotojais planuodami naujus 

kabinetus ir rengdamiesi juos įrenginėti. Nors mokyklą 

planuoja pastatyti už gerų trejų metų, bet šiandien mes 

gyvenam naujos mokyklos statybos mintimis. Tam 

skiriam nemažai savo laiko, ir tas rūpestis ir yra nauja 

mokykla – moderni, šiuolaikiška, į kurią ateis jūsų 

mažesnieji broliukai ir sesutės. Mokykla bus Žolynų 

gatvėje ir reiks leistis į pakalnę link Danės upės. 

Kaip manote, ką reiškia būti geru mokytoju? 

Apibūdinkite gerą mokytoją. Koks jis turėtų būti: 

griežtas, bet teisingas ar kartais nusižengti taisyklėms 

mokinio naudai? 

Geras mokytojas pirmiausia - mylintis vaikus, mokantis 

pažinti juos, žinoti jų savybes, jų norus. Kad griežtas – 

nenorėčiau sutikti, pirmiausiai turėtų būti reiklus ir pats 

būti savo srities specialistas. Kartais yra žmonių, kurie 
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labai gerai suvokia dalyką, bet jo perteikti negeba. 

Geras mokytojas yra tas, kuris pribeldžia į vaiko širdį, ir 

aiškina tiek, kol supranta. Nuo mokytojo priklauso ir 

įdomumas. Ir jūs patys galite teigti, jog pamokos yra 

skirtingos – vienos yra įdomesnės, kitos mažiau 

įdomios, nes vienas mokytojas labiau moka perteikti 

ugdomąją medžiagą, sėkmė jį labiau lydi. Visokių 

žmonių yra, visokių reikia, ir visokius jūs priimat, nes ir 

jūs patys esat labai skirtingi, jūsų norai yra visų 

skirtingi, nes ir gebėjimai jūsų skirtingi. Vieniems 

labiau sekasi kalbos, kitiems tikslieji mokslai. Manau, 

kad geriausias mokytojas tas, kuris moka savo dalyką, 

myli ir supranta vaikus. 

Ar nuo mokytojo, Jūsų nuomone, priklauso mokinio 

susidomėjimas konkrečiu dalyku ir geresni pažymiai, 

ar čia tik – mokinio reikalas? 

Manau, abi pusės turėtų suprasti tuos reikalavimus. Jei 

mokinys neturės noro, motyvacijos, tai ir geras 

mokytojas nelabai įskiepys. Aš pateiksiu vieną paprastą 

pavyzdį – jūs atsisėdate pietauti ir nenorite valgyti, nors 

viskas yra skanu, bet nesinori – ar gali jus per prievartą 

pavalgydinti? Turbūt ne. Taip ir su žiniomis – jūs galit 

paklusniai klausytis, bet svajoti ir nieko negirdėti, o 

mokytojas gali visą širdį jus atiduoti. Taip kad viskas 

priklauso ir nuo mokinio, ir nuo mokytojo tarpusavio 

bendradarbiavimo. 

Ugnė: 

O dabar prisiminkite save, kai dar buvote mokinė. Kur 

mokėtės?  

Mokiausi Telšiuose, paskui įstojau į Šiaulių pedagoginį 

institutą, ir baigiau dvi specialybes – fiziką ir 

matematiką, galėčiau būti ir fizikos, ir matematikos 

mokytoja. Daugiau savo gyvenimą siejau su 

matematika, bet buvo etapų, kai mokiau vaikus ir 

fizikos. Ar rinkčiausi kitą gyvenimo kelią? Turbūt ne. 

Milda: 

Koks Jūsų gyvenimo moto? 

Nepasiduoti sunkumams, suklupus atsistoti. Tiesiog 

labai dažnai sakau – viskas bus gerai. 

Ką palinkėtumėte mokytojams Mokytojo dienos 

proga? 

Mokytojams Mokytojo dienos proga norėčiau palinkėti, 

kad visada šypsotųsi, būtų geros nuotaikos, sveiki, 

energingi, mylintys visus tuos, kurie supa – ir mokinius, 

ir suaugusius, ir patys save. 

Ačiū už pokalbį. Viso geriausio. 

Dėkoju už pokalbį Mildai, Alvitai, Ugnei, Austėjai. 

Ačiū, kad domitės ir visiems dovanojate gerą nuotaiką. 

 
 

Kas yra tikroji emigracija? 

 
Kalba 

Ir tada vieną kartą 

reiks palikti namus. 

Bus nei šilta, nei šalta, 

bus pasaulis ramus. 

 

Palydės motinėlė 

ligi kranto. Ir kas  

šitaip širdį sugėlė, 

taip nutvilkė rankas? 

 

Metas ruoštis į kelią, 

metas likti vienam. 

Tai kodėl šitaip gelia 

ir jaunam, ir senam? 

 

Neseniai teko perskaityti šį Aido Marčėno eilėraštį. Ir 

tada supratau, koks skausmas apima atsisveikinant su 

tėvyne. 

Emigracija – tai išvykimas iš gimtinės visam laikui arba 

trumpam - visiems laikams arba tik mokytis ar dirbti. 

Aš manau, kad jei emigruosime visi, čia nieko nebeliks! 

Apsigyvens kiti žmonės, įsigalės kita kalba. Viskas bus 

kitaip! Jei taip ir toliau, Lietuva liks tik aprašyta 

istorijos vadovėliuose, visai kaip Prūsija. 

Ar Jūs suprantate, kada yra tikroji emigracija?  Aš 

manau, kad tai visiems laikams nutrauktas dvasinis bei 

fizinis ryšys. Tai kaip kerštas tėvynei, už atseit blogą 

mūsų šalies gyvenimą. O ar Jūs susimąstėte, kad kitur 

Jus gali priimti kaip svečią ir Jūs niekada netapsit kitos 

šalies tikruoju gyventoju. Gal tik per piliečio pasą. Bet 

būna ir išimčių. Kai kurie žmonės emigruoja, bet vis 

tiek pasiilgę grįžta pasisvečiuoti pas artimuosius, 

pažįstamus žmones ir pasilieka čia. 

Tai kas tada yra ta emigracija? Emigracija yra, kai 

žmogus išvažiuoja tik neilgam laikui. Neilgas laikas – 

tai išvykimas mokytis arba dirbti. Ir tai nėra nieko 

naujo, žmogui būdinga ieškoti savęs, savo vietos 

pasaulyje, savo laimės. Kai Lietuva tapo ES nare 

žmonės emigruoja į kitas šalis tikėdami, kad ten ras 

geresnį gyvenimą. Aš nenoriu emigruoti. Man taip čia 

patinka mokytis ir gyventi. Jei manimi netikite, turiu ir 

penkias svarbias priežastis. Nenoriu emigruoti dėl 

draugių Gertrūdos ir Gabijos. Mamos, tėčio, brolio, 

keturių senelių. Čia duona skanesnė, pienas ir ką tik iš 

daržo į namus parneštas šviežias agurkas. Nenoriu 

emigruoti dėl peizažo su Dange. Ir matematikos 

pamokų mokykloje. 

 
Gabija Daubarytė 

 

 



 

 

 
Mintys apie rudenį 

 
Mūsų ruduo būna dviejų tipų: auksinis ir pilkas. Bent jau aš tokį jį matau. Aišku, aš labiau myliu auksinį, nes 

būna šilčiau, dangus vis dar mėlynas, ir eidama gatve, po medžiais, gali girdėti, kaip lapai šnibždasi ir matyti, kokie jie 

skirtingi, kai krenta.  Rudenį pajusi iš krentančių geltonų, žalių, raudonų, oranžinių, rudų ir visokių kitokių įvairiaspalvių 

lapų kvapo. Dabar susimąsčiau... Gal aš rudenį myliu labiausiai dėl to, kad jame galiu atrasti daug daug neregėtų spalvų ir 

atspalvių. Net ir esant pilkajam rudeniui. Balose gali matyti apsiniaukusiojo, pilkojo dangaus patalų atspindžius. Tau jie 

atrodo tokie minkšti, kad tu tiesiog degi noru kuo greičiau į juos pasinerti, minkštai apsikamšyti ir užmigti... Manau 

dažniausiai rudenį girdėsi kapsintį lietų. Rudenį miškuose daug rudens gėrybių, tad jeigu tik gausi progą, pasikviesk 

šeimą ir važiuokite pauogauti arba pagrybauti. Mano patarimas tau: nesislėpk nuo rudens. Pajausk jį. 

 

Martyna Gražytė 

 
Ruduo čia mano mėgstamiausias. Lapai tampa 

spalvotomis rudens gėlėmis. Dangus pilnas „išskalbtų“ 

debesų, kai kurie jau susitepę pilkai murzina spalva, bet 

tai tik įneša liūdesio, susimąstymo į tas rudeniškas 

dienas. Vakarai tobuli susėdimui su šeima prie skaniai 

kvepiančios arbatos puodelio, pasikalbėjimui, o gal 

tiesiog tyliam sėdėjimui ir džiaugimuisi vienas kito 

kompanija. Žiūrėti pro langą į dangų ir svajoti geriausia 

rudenį, nes dangus pats gražiausias kaip tik šiuo metų 

laiku. Tik pažvelk į viršų pakėlęs akis ir pamatysi visas  

akvarelės spalvas, išsiliejusias dangaus skliaute. Kvapas 

po lietaus išavalo ne tik plaučius, bet ir širdį, ir protą,  

tesinori  bėgioti po balas basomis, juoktis ir nesirūpinti 

niekuo. Šio spalvų šokio metu smagiausia būti laukuose, 

kur gali žiūrėti į silpnam vėjeliui dvelktelėjus 

linguojančius kviečius. Taip ir nurimsta siela į juos 

bežiūrint. Gali tyliai niūniuodama kokią melodiją iš 

širdies pradėti linguoti su kviečiais, taip, kad susilietum 

su jais ir niekas daugiau tavęs nerastų, kad nereikėtų 

grįžti į liūdną realybę. 

 

Milda Rimkutė 

 

 

 

Kai mes keliavome Vasario 16-osios keliais... 

 

Nepaprasta kelionė mūsų laukė dar nepasibaigus rugsėjui – leidomės į mažai mūsų pažintą ir ištyrinėtą Lietuvos 

regioną – Suvalkiją. Kodėl? Todėl, kad iš šio krašto kilo daug žymių Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvių, valstybės 

aušros skelbėjų ir lietuvybės gynėjų. 

Pirmiausiai aplankytas Kudirkos Naumiesčio kapinės. Jose palaidotas Vincas Kudirka. Susikabinę rankomis 

tarėme Lietuvos himno žodžius, ir taip susiejome praeitį, dabartį ir ateitį. 

Vėliau - Prano Sederevičiaus primityviojo meno muziejus. Iš viso 21 skulptūra – vienintelis Lietuvoje tokio 

pobūdžio paprastojo liaudies meno pavyzdys.  

Svarbiausias kelionės tikslas - Ožkabaliai ir juose gimęs daktaras Jonas Basanavičius – Vasario šešioliktosios 

akto signataras, tautosakininkas, tautos patriarchas. Pamoka „Vargo mokykla“ Basanavičiaus namuose-muziejuje tikrai 

nebuvo nuobodi. 

Pabaigoje stabtelėta Vištyčio miestelyje, prie Vištyčio ežero, „Metalo fantazijos“ muziejuje po atviru dangumi. 

Išmatuotas Vištyčio Velnio akmuo. Pabuvota ir prie Lietuvos valstybinės sienos, kuri yra ir Europos sąjungos siena. Kaip 

atrodo valstybių siena, kertanti ežerą?  

Tai ir dar daugiau mes pamatėme savo akimis. 

Evelina: 

„man labiausiai patiko „Vargo mokykloje“ ir pabūti prie Vištyčio ežero bei prie Rusijos sienos. 

Vargo mokykloje mes buvome mokiniai, mokėmės raides, skiemenis – slebizavojome. Vėliau atėjo žandaras. Jis tikrino, 

ar mes mokomės rusiškai. Prie Vištyčio ežero buvo ramu ir gražu. Su draugėmis sėdėjome ir grožėjomis aplinka. Prie 

Rusijos sienos buvo įdomu, nes visai šalia buvo kita valstybė.“ 

 

 



 

 

Kelionės akimirkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tija: 

„Manau, kad ši kelionė buvo nuostabi penktos klasės pradžia ir geresnis susipažinimas su nauja auklėtoja. Labiausiai 

patiko „Metalo fantazija“ ir „Vargo mokykla“ .Daug sužinojau apie Lietuvą ir jos didžias įžymybes. Labiausiai įsiminiau 

Atgimimo Ąžuolyną, kuriame pamečiau bato aksesuarą bei stovėjau Kudirkos Naumiestyje prie Kudirkos kapo – ten 

labiausiai patiko susikibti su visais rankomis ir apkabinti ąžuolą. Buvome prie Lietuvos – Rusijos sienos, kur šėriau 

gulbes morkomis.“ 

Erna: 

„Man kelionėje įsiminė Vinco Kudirkos kapas, nežinau, kodėl atrodė įdomus, tiesiog galvojau, kad jis bus atskirai, 

apkrautas gėlėmis. Tai pamačiau, kad vis dėlto jis nėra atskirtas. Ir šiaip buvo įdomu pamatyti Vištyčio ežerą ir 

apsilankyti įdomioje daraktorių mokykloje. Nėra tekę klūpėti ant žirnių, tai buvo linksma pabandyti. Buvo gana įdomi 

kelionė. Norėčiau dar bent vienos tokios.“ 

Mano atostogos 

 

 
Šiais metais aš su savo šeima buvau Afrikoje, 

Maroke. Dvi savaites ilsėjomės Agadyre, mieste prie 

Atlanto vandenyno. Kiekvieną vakarą eidavome prie jo 

pasivaikščioti, maudėmės jame. Po kelių dienų 

važiavome jodinėti su kupranugariais. Iš pradžių labai 

bijojau jodinėti, bet paskui man labai patiko. 

Jodinėjome net dvi valandas. Senieji vietiniai 

gyventojai Maroke vadinami berberais, jie kalba berbi 

kalba. Tą kalbą girdėjome, kai mūsų kupranugarių 

vedliai kalbėjosi tarpusavyje. Keletui dienų 

išsinuomavome automobilį, kad galėtume susipažinti su 

didesne Maroko dalimi. Kuo toliau nuo vandenyno, tuo 

oras darėsi karštesnis, dienomis jis siekdavo 45-46 

laipsnius karščio. Aplankėme tikrą marokietišką miestą 

Marakešą, garsėjantį savo turgumis. Marakešas labai 

triukšmingas miestas, be galo daug žmonių, visi ką nors 

siūlo, kur nors kviečia. Turguje matėme gyvates, kobrą, 

beždžionėles. Ten pernakvojome vieną naktį. Vėliau 

važiavome pažiūrėti didžiausio krioklio į kalnus. 

Aplankėme tikrą marokietišką kaimelį, kur iš paprastų 

šiaudų, pagalių pastatyti marokiečių namukai. Kitą 

dieną vaikštinėjome mėlynuoju miestu – Sidi Ifni, 

maudėmės labai banguotoje vandenyno dalyje. Didelį 

įspūdį paliko krokodilų zoologijos sodas, jų ten gyvena 

net trys šimtai! Maroko turguje dažnai nusipirkdavome 

afrikietiškos duonos. Ji buvo labai skani. Kaip ir ką tik 

išspaustos apelsinų ar bambukų sultys. Turguje vienas 

pardavėjas pardavinėjo chameleonus, vėžlius. Jis man 

davė palaikyti chameleoną, dėl to buvau labai laiminga. 

Iš Agadyro oro uosto skridome į Varšuvą, iš ten mes 

grįžome namo. Taip praėjo mano atostogos Afrikoje. 

 

 

 
 

Mokykla, kriokliai, krokodilai ir užkerėtos turgaus gyvatės. 

 

Gintarė Samuitytė 
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