
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
  

Ir vėl mes ČIA !!!  

          Sveiki!   
Tariu Jums šį žodį pirmą, bet ne paskutinį kartą.  Su visais pavasarį teko atsisveikinti, 

net ir su mūsų redaktoriumi Andriumi. Gaila...  Bet laikas vietoje nestovi ir štai aš, banalu 
sakyti,  kad esu šio kolektyvo vadė, esu  tik  redaktorė. Noriu visiems padėkoti už pasitikėjimą. AČIŪ Jums...  
 Na, tai kaip vasarėlė? Smagi ir šilta? Lietinga ir vėjuota? Audringa ir spalvota?... Ir ką gero nuveikėt per 
tuos trumpus 3 mėnesėlius? Gal buvot kur nors išvykę? O gal tiesiog gerai leidote laiką su tais pačiais 
draugais?  Ir nesvarbu, kur Jus buvot, tiesiog gera žinoti, kad  darėt tai, kas jums miela ir smagu... Tikiuosi,  
smagiai  pailsėjot ir esat puikiai nusiteikę mokslams.     

Buvo nuostabu sutikti savo seniai matytus draugus, mokytojus ir visą mokyklos bendruomenę. 
Rugsėjo 1-osios šventė buvo nepakartojama. Nors saulė tą rytą nesirodė, o lietus merkė mūsų stadioną, vis tiek 
smagiai sutikome naujų mokslo ir žinių kelio pradžią ☺. Taigi sveikinu su atėjusiu rudenėliu. Linkiu darbingų 
ir kūrybingų metų!!!☺ 

                                                                                     Redaktorė Akvilė 
ŠIAME  NUMERYJE  JŪS  RASITE : 

 
 

 
Joniškio rajono savivaldybės 
Gataučių Marcės Katiliūtės 

pagrindinės mokyklos laikraštis,  
leidžiamas kartą per mėnesį  

nuo 1999m. sausio mėn. 
Nr.80 2007m. rugsėjis 

   
Rugsėjo pirmosios varpelis  

Iš snaudulio kelia mokyklos klases. 

Klegesio, juoko pilni keliai ir takeliai 

Prie knygų jaunystę nuves... 

Direktorės linkėjimai, pavaduotojos statistika  - 2 psl. 
Kas 42 metus atidavė mokyklai? – 3 psl. 

Linksmybės esperanto stovykloje ir LAIŠKAS MOKYKLAI – 
4 psl. 

Kas įsimylėjo... kalnus? – 5, 6 psl. 
Naujausios mados – 7 psl. 

Krepšinio aistros ir Agnės prognozės – 8 psl  
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Sveiki visi, iš vasaros sugrįžę, 
 

             Atrodo, ką tik nuskambėjo Rugsėjo pirmosios skambutis, sukvietęs visus po vasaros į klases, o 
šiandien tose klasėse jau virte verda darbas – vyksta didysis pažinimo procesas. Vieniems jis džiugus ir 
lauktas, kitiems – naujas ir nežinomas, o dar kitiems – ilgas ir kankinantis. Norėtųsi tikėti, kad pastarųjų yra 
mažuma.  
              Turbūt visi pastebėjote, kokia pagražėjusi mokykla: perdažyta sporto salė bei persirengimo 
kambariai, nauju linoleumu pasipuošė kai kurios klasės ir kitos patalpos, perdažytos dėl kiauro stogo nuo 
lietaus nubėgusios sienos ir lubos. Ir jaukiau, ir šilčiau pasidarė... 
               O ir nauji mokytojų veidai: vienų – per vasarą pailsėjusių, linksmi ir draugiški, o kitų – visai naujų, 
kuriuos įdomu išbandyti ir susidraugauti. Žodžiu, daug įdomaus laukia tame nelengvame pažinimo kelyje. 
                Na, o koks tas kelias be „Gataučiuko“ – geriausio ir ištikimiausio visų mūsų draugo, lankančio mus kiekvieną mėnesį.  
                Visiems linkiu prasmingų ir džiugių dienų mokykloje. O kad tikrai visiems čia būtų gera, reikia tiek nedaug: pagarbos, 
supratimo ir tolerancijos vienas kitam. To ir linkiu iš visos širdies.   

Mokyklos direktorė Vida Vingrienė  
 
 

Pavaduotoja ugdymui  Rūta Kauneckienė mus informavo, kad mokslo metus Gataučių 
Marcės Katiliūtės pagrindinėje mokykloje pradėjo 187 mokiniai. Kartu su Mekių skyriumi mokosi 206 mokiniai.  

  
MOKYKLOS UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
Mokyklos prioritetai:  

• Mokykla pati atsakinga už savo pačios tobulėjimą; 
• Mokyklos bendruomenės sutelktumas mokslo metų tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;  
• Optimalios mokymosi aplinkos sudarymas prigimtinių gebėjimų ugdymui: 

a) mokinių drausmės gerinimas, 
b) pagalbos mokiniams efektyvinimas, 
c) vertinimo sistemos tobulinimas, 
d) mokinių mokymosi motyvacijos didinimas. 

Mokyklos tikslai ir uždaviniai:   
1. Didinti ugdymo proceso produktyvumą: 
1.1. tobulinti mokymosi aplinką; 
1.2. plėsti bendradarbiavimo ir bendravimo su tėvais motyvus bei formas; 
1.3. skatinti mokomuosius pažintinius motyvus; 
1.4. individualizuoti darbą su gabiaisiais mokiniais; 
1.5. siekti didesnės asmeninės mokytojų, klasės auklėtojų ir šeimos atsakomybės gerinant mokinių lankomumą. 
2. Tobulinti bendruomenės narių saugumą: 
2.1. siekti, kad mokyklos vertybės taptų kiekvieno bendruomenės nario savastimi; 
2.2. didinti savivaldos institucijų įtaką bendruomenės narių bendravimo kultūrai; 
2.3. tęsti mokyklos bendruomenės veiklą vykdant žalingų įpročių prevenciją. 
 

 

Din di lin din di lin….  
 
  Štai skamba vėl  varpelis, kuris kviečia 

mus pradėti naujus mokslo metus... 
 Šį rugsėjį įžengėme į naują vardą turinčią mokyklą : 

Joniškio rajono  Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinę mokyklą. 
 Mus pasveikino seniūnė Janina  Kadienė ir, žinoma, apipylė 
dovanomis mažuosius pirmokėlius. Dar buvo atvykęs seimo nario  Sauliaus 
Bucevičiaus pavaduotojas Alfonsas Rudys. Tai pat gražių metų palinkėjo 
gerbiama direktorė Vida Vingrienė. 
 Keletas mokinių dainelių, keletas eilių ir Rugsėjo 1- osios 
renginys eina į pabaigą . Kaip ir pirmoji diena mokykloje ☺  
  Jau praėjo savaitėlė ir jau  rimtai kibome į mokslus... Tad 
sėkmės visiems moksluose ir gerų mokslo metų!!!☺ 

                                                                                  
Inesa, 9a kl. 

 

Trečiokai su mokytoja Inga 
RUGSĖJO PIRMOSIOS šventėje 
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Mokytoja, 42  gyvenimo metus atidavusi mokyklai 
 

 Šį kartą savo klausimais ramybės nedavėme antrokų mokytojai Irenai Petriškienei.  
 

1. Kiek metų dirbate mokykloje ? 
Pirmasis rugsėjis buvo 1965 metais Maironių aštuonmetėje mokykloje. Atėjusi dirbti į mokyklą, beveik 
nesiskyriau nuo vyresniųjų klasių mokinių, bet su mokiniais rasdavau bendrą kalbą. Buvau paskirta 
penktos klasės auklėtoja. Klasėje buvo tik 10 mokinių, kuriuos ir šiandien puikiausiai prisimenu. Ir taip 
su vaikais bendrauju jau 42 metai. 
2. Kokius įspūdžius prisimenate per išdirbtus metus ? 
Kiekvieni metai – tai grįžimas prie žinių lobyno, susivienijimas į didelį ir prasmingą darbą. Malonumas 
dirbti ir matyti rezultatą. Labai smagu, kai susitinki savo buvusius mokinius, pasikalbi su jais įvairiais 
gyvenimo klausimais, o taip pat apie praleistus metus mokykloje. 
3. Kodėl pasirinkote būtent pradinių klasių mokytojos specialybę ? 
Pirmąją klasę ėmiau lankyti Bivainių pradinėje mokykloje. Mano pirmoji mokytoja buvo keliautojo 
Pauliaus Normanto mama Bronė Normantienė. Tai buvo nuostabi mokytoja, kurią ir šiandien prisimenu 
įžengiančią į klasę su šypsena veide ir padrąsinančiu žvilgsniu. Todėl daugelis norėjome būti į ją 
panašūs. Tikriausiai tai turėjo įtakos mano pasirinktai specialybei. 
4. Ką veikiate laisvalaikiu ?Ar lieka laiko kur nors pakeliauti, nuvykti ? 
Laisvalaikio daug nelieka. Labai mėgstu skaityti knygas, laikraščius, spręsti kryžiažodžius, bendrauti su 
anūkais, pakeliauti po Lietuvą. 
5. Kur dažniausiai su šeima atostogaujate ? 
Su šeima išvykstu prie jūros, susitinku su draugais, su kuriais bendraujame labai seniai. Labai smagu 
buvo pajūryje rinkti gintarą. Jūra buvo audringa ir viename pajūrio ruože ėmė mesti gana nemažus 
gintaro gabalėlius.Toje vietoje tuoj susirinko daug žmonių, kurie plušo lyg skruzdėlės. 
6. Kokia nuomonė susidarė apie mokykloje besimokančius vaikus ? 
Apie mokykloje besimokančius vaikus mano 
nuomonė yra teigiama. Juk matai, kad atėjęs į 
mokyklą vaikas keičiasi, tobulėja, prašo patarimo. 
Labai svarbu su kiekvienu mokiniu rasti bendrą 
kalbą, jį išklausyti, suprasti, padrąsinti, o kartais ir 
sudrausminti. 
7. Įsimintiniausias įvykis mūsų mokykloje ? 
Man gana įsimintina buvo, kai mokiniai su 
mokytojais susikeitė vaidmenimis. Lyg ir linksma 
buvo iš pradžių, bet paskui mokiniai sakė, kad vesti 
pamoką buvo sunku. Šiais metais įsimintinas buvo 
susitikimas po daugelio metų su Algiu Šimkoniu, 
mokyklos 90- metis. 
8. Dar negalvojate palikti šio darbo ? Kodėl ? 

Rugsėjo 1- osios skambutis kviečia prasmingiems 
darbams. O palikti darbą būna įvairių minčių. Bet kol 
mokytojas dirba, vadinasi jis turi tobulėti ir žengti kartu 
su gyvenimu. 

9. Jūsų nuomone, ar dar reiktų ką nors pakeisti 
mokykloje, kad ji būtų ideali ? 

Keisti visada galima daug ką. Juk tobulėjimui niekada 
nėra ribų. 

10. Jeigu galėtumėt pakeisti savo praeitį, 
žinodama, kas vyko ateityje, ar pakeistumėte 
savo specialybę ? 

Savo specialybės tikrai nekeisčiau, nes myliu vaikus, 
savo darbą. 

           u pirmokais Rudenėlio šventėje                                     Ačiū už įdomius atsakymus.   Nuotraukos iš mokyklos archyvo. 
 Gataučiukas  

Mokytojos I. Adomaitienė ir I. Petriškienė 
susitikimo su buvusiu mokiniu A. Šimkoniu metu 
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Esperanto stovykloje 
 

Ak, vasarėle, vasarėle...:) Ir mažos stovyklėlės tik kelia 
nuotaiką...:) 
  Keli mūsų klasės mokiniai panoro liepos 14-21 dienomis  
dalyvauti  43 Baltijos Esperantininkų dienose, kurios vyko 
Šiaulių Universitete Socialinių mokslų fakultete. Ak, kaip smagu 
buvo...:) Kas nebuvo, galėtų tik gailėtis.  

Bendravome ne tik su šio fakulteto studentais, bet ir 
paragavome studentiško gyvenimo, taip pat susidraugavome su 
mūsų kaimynais latviais. Demonstravome mūsų mokytojo 
Laimono Vingro ir buvusio mokytojo Pauliaus Andruškevičiaus 
sukurtus filmus, buvo daug žiūrovų... Mokytoja Genovaitė 
Liepinia dabar neseniai gavo PAŠTU laiškutį iš Suomijos: iki tol 
nepažįstamas žmogus dėkoja už tai, kad darome TOKIUS 
dalykus :-) 
            Dar buvo ekskursija į etnografinį Dargaičių kaimą, kuriame chemijos mokytoja buvo vertėja 37 ekskursijos 
dalyviams - pilnam autobusui žmonių iš kelių valstybių… Italai nebuvo gyvenime matę tokio senoviško kaimo, o man 
tai buvo pažįstami nuo vaikystės vaizdai, mokėjau jiems išaiškinti... Grįžom labai daug sužinoję.  

Ryte, kai aš netyčia (patikėkit ☺) pramiegojau, jaunimą prie kompiuterių mokino esperantiškai jaunuolis iš 
Belgijos. Tada apsilankė TV korespondentai ir merginos iš Linkaičių  pakliuvo į kadrą, tą patį vakarą jas rodė Šiaulių 
Splius televizija.          

 Kitais metais mūsų jau laukia Ventspilyje, irgi liepos mėnesį...☺ 
Redaktorė Akvilė ir Genovaitė Liepinia  

 
 Laiškas mokyklai 

 
 Pradedame naują skiltį LAIŠKAS MOKYKLAI.  2007-ieji metai – jubiliejiniai metai. Minėdami 
mokyklos 90-metį, skelbėme LAIŠKO MOKYKLAI konkursą, tad laikraštyje spausdinsime įdomesnius Jūsų laiškus.  
 
                                                  Mano buvusi mokykla,  
 

Gataučių pagrindinė mokykla buvo man antroji. Čia pradėjau eiti nuo penktos klasės. Atėjusi Rugsėjo 1- ąją labai bijojau, 
nes čia nieko nepažinojau. Greit susiradau draugų, su kuriais bendrauju ir baigusi mokyklą. Praėjo metai kiti pripratau ir prie 
mokytojų,  kurie išties yra geri. Buvo ir tokių mokytojų,  kuriais galėjai pasitikėti, pasišnekėti. Kai čia pradėjau  mokintis, tuomet 
buvo direktorius Alfonsas Lidžius, kuris mums dėstė fiziką. Mokykla buvo paprasta, nieko neišsiskyrė. Ėjo metai, po truputį keitėsi 
mokykla, keitėsi ir mokytojai. Atsimenu, atėjus į dailės pamoką buvo jauna mokytoja, vardu Rasa. Ji nebuvo griežta, ko kelerių 
metų ją pakeitė mokytojas Paulius. Tada jau prasidėjo vargai su daile, ypač kai reikėdavo piešti žmones. Aštuntoje ir devintoje  
klasėje pasikeitė mokyklos direktorius. Ja tapo mūsų lietuvių kalbos mokytoja Vida Vingrienė. Kaip mokytoja ji buvo labai gera, bet 
direktorė buvo griežta. Kai  pradėjo eiti direktorės pareigas, pradėjo keistis ir mokykla. Labai pagražėjo iš vidaus. Kai  pabaigiau 
mokyklą, dar nebuvo sudėti plastikiniai langai. Važiuodama pro šalį  pamačiau, kad mokykla pasikeitė iš išorės. Ji tapo gražesnė, 
labiau pastebėta. 
 Noriu padėkoti mokyklos direktorei Vidai Vingrienei, kuri išmokė lietuvių kalbos, spaudė ją mokintis. Būdavo ir tokių dienų, 
kai pabardavo, tačiau tie barimai tik išėjo į naudą. Už tai esu dėkinga. 
 Mokytojui Gediminui Andrašiūnui ( kurio jau nebėra šioje mokykloje) už tai, kad galėdavai nuoširdžiai pasišnekėti. 
 Mokytojai Jolantai Jurkevičienei už istorijos, pilietinės visuomenės pagrindų ir biologijos žinias. 
 Mok. Violetai Žemeckienei už matematikos žinias, kurios buvo nelengvos. 
 Mok. Genutei Liepiniai už chemijos pamokas, kurios man labai patiko. 
 Mok. Laimutei Vilčiauskienei už rusų kalbos ir technologijų pamokas, kur daug visko išmokė. 
 Mok. Jūratei Armonavičienei už geografijos žinias.  

Mok. Neringai Bulienei ir Birutei Žąsinienei, kurios rūpinuosi mūsų sportu. 
 Mok. Pauliui Andriuškevičiui už informatikos pamokas. 
 Mok. Danguolei Korsakienei už muzikos pamokas, per kurias nenorėdavau dainuoti. 
 Taip pat savo auklėtojai  (Irenai Adomaitienei – redakcijos pastaba),  kuri būdavo ir griežta, ir gera. Ji mumis rūpinosi 
net penkerius metus. 
 Mokyklos darbuotojams linkiu dirbti kaip visada puikiai, nuoširdžiai. Mokytojams išlikti tokiems pat, juk jiems sunku su 
išdykaujančiais mokiniais. O mokyklai išlikti ir gyvuoti dar daugelį metų. 
 

                                    Su pagarba buvusi mokinė Oresta Aputytė 
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„NEGALĖSIU  GYVENTI  BE  KALNŲ“ 
 

Išgirdę, kad vasarą mūsų mokytojai daug  keliavo, pakalbinome geografijos ir kūno kultūros mokytoją 
NERINGĄ BULIENĘ.  

 
1. Kuo ypatinga buvo Jums ši vasara? 
Šią vasarą, kaip niekuomet, teko labai daug keliauti. Keliavau ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Ir, svarbiausia, 

supratau, kad be kalnų tikrai nebegalėsiu gyventi. Gerai dėstytojas mums sakė: „Vieną kartą pabuvojęs 
kalnuose susergi kalnų liga ir be jų nebegali gyventi“. 

2. Girdėjome, kad buvote išvykusi į kelionę. Kokių įspūdžių patyrėte? 
Įspūdžių buvo labai daug ir jei pradėsiu pasakoti, tai visi mokyklos laikraštuko puslapiai bus vien apie mano 

kelionę. 
3. Kas labiausiai įsiminė šioje kelionėje? 

Kaip jau ir minėjau, tai kalnai. Bet ir be jų buvo be galo 
gražių vietų: Balatono ežeras, Hevyz miestelyje 
(Vengrija) esantis terminis ežeras, Tatrų kalnai 
(Slovakija), Plitvicos nacionalinis parkas, Adrijos jūra 
su savo dalmatiškaja pakrante bei labai sūriu vandeniu 
ir jame esančiais jūrų ežiais bei pakrante ropinėjančiais 
krabais, Splito miestelis su marmuru klotais pėsčiųjų 
takais (Kroatija), Pastoina Jama urvai (Slovėnija). 

 Plitvicos nacionalinį parką tikrai galima pavadinti 
rojaus kampeliu, kuriame gausu ežerų, įvairiausių 
krioklių ir šiaip labai gražių vietų. Urvuose irgi teko 
matyti įvairiausių ir neįtikėtinų formų stalagmitų, 
stalaktitų bei stakatonų. Na o apie kalnus, tai 
papasakoti sunku, reikia patiems juose pabūti norint 
pajusti tą žavesį, kuris užburia ne vieną. 

4. Ar patyrėte kokių nors nuotykių? 
Taip. Vienas iš tokių buvo Kroatijoje, kada 
apsistojome viename iš kempingų prie Adrijos 
jūros. Ten teko paplaukioti ant padangos, kurią 
tempė kateris. Mes buvome keturiese ir sėdėjome 
visi skirtingose padangose. Pradėjus plaukti 
kateriui, pagalvojau, kad nieko čia įdomaus nebus, 
bet praėjus kelioms minutėms, kai jis išvystė gan 
didelį greitį ir mus pradėjo sukinėti į visas puses, o 
padangos nuo vandens pašokdavo iki 2-3 metrų 
aukščio, tada buvo labai įdomu nors ir truputį 
baugu.  

5. Ar esate išvykusi į kokią panašią kelionę? 
Gal ji jums nebe pirma?  

Tokioje kelionėje buvau pirmą kartą. Studentavimo 
laikais, kai mokiausi KKI, teko pabuvoti Švedijoje, 
Vokietijoje, Lenkijoje. Bet tai buvo visai kitokio 
pobūdžio kelionės ir laiko pasivaikščioti po miestelius, kuriuose buvome, turėjome labai nedaug. 

6. Dar norėtumėte išvykti į tokią ekskursiją? 
Tikrai norėčiau ir manau, kad kitą vasarą vėl kur nors vyksiu. Sutikčiau važiuoti ir tuo pačiu maršrutu, kaip 
ir buvau, nes dar daug ko nepamačiau ir daug įdomių objektų neaplankiau.   
  
Dėkojame mokytojai Neringai  už atsakymus ir parodytas nuotraukas. Kitame puslapyje spausdiname dar 
keletą įdomesnių nuotraukų.  

Kalbino Agnė ir Gabija, 7 kl. 
 

Kopiame į Triglav viršukalnę, kurios aukštis 2864 m. 
(Slovėnija) 

Triglav viršukalnėje su gupiokais. 
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Tatrų kalnuose 

Foto-
reportažas 

iš kalnų 
ir parkų 

Plitvicos 
nacionaliniame 

parke 

Pastoja 
Jama 

urvuose 
(Slovėnija) 

Jūros ežys ir krabas drauge 

Kroatijoje gausu užrašų, 
skelbiančių apie minų laukus 

Nuotraukos iš asmeninio mokyt. 
Neringos Bulienės albumo 
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Naujausia mada   e
 

    emo                                  
  

Didmiesčių gatvės mirga nuo vienas už kitą įdomesnių žmonių: 
hipiai, pankai, gotai jau yra atpažįstami, ko gero, ir mūsų močiutėms, tačiau 
vis dažniau išgirstame apie naują, iki šiol negirdėtą „veislę“ – tai EMO. 
Interneto forumai lūžta nuo diskusijų už ir prieš "emo" stilių.   

Klasikinis "emo" nešioja 
„inkariukus“, siaurėjančios formos džinsus, 
auskariuką lūpoje, gausiai apveda akis juodu dažu. 
Nešiojama daug aprangos detalių su kaukolėmis. Svarbi 
stiliaus dalis – šukuosena. Kirpčiai ant šono, dengiantys 
veidą, plaukai iškarpyti, dažnai iš nugaros pašiaušti. Populiariausia plaukus dažyti 
juodai, tačiau tai nėra būtina. Tarp "emo" merginų madinga įsisegti kaspinėlius į 
plaukus. 

 
Aišku, ši mada  patinka ne kiekvienam, bet paskaityti vis tiek turbūt įdomu !!! 

 
PABANDĖME IR  PAKOMENTUOTI 

 
4kl. Neringa P.: Labai labai spalvotos mados man nepatinka, spalvotos kelnės it t.t. 
Man patinka „gotės“, bet aš taip atrodyti nenorėčiau. 
7kl. Agnė.D: Aš buvau  užsinorėjusi tapti GOTE, bet kai pradėjau rengtis juodai, man 
pradėjo rūpėti tik juoda. Pabuvau savaitę „“GOTE“☺, tai patikėkit – gotais būti nėra 
įdomu. Aš supratau, kad gotais reikia būti ir vidumi, turi rūpėti kaukolės ir šiaip jie 
labai neįdomūs.  
7kl.Laura.R<naujokė>: Žmonės be madų labai keistai atrodytų, nes nebūtų spalvų tokių 
ryškių. Man patinka klasikinis stilius. 
7kl. Viktorija V.: Šiuolaikinės mados man labai gražios.  
2 klasės auklėtoja: Mada ganėtinai keista, bet aš to netoleruoju, nes kiekvienas žmogus 
madą renkasi savaip . 

Socialine pedagogė: Į madą aš žiūriu tolerantiškai, jeigu žmogus taip nori išreikšti save, tai tegul! 
 

Štai  kokiomis madingomis detalėmis pasipuošę mūsų mokyklos merginos: 
 

 
 
 
 

Emo šukuosenos 

Emo 

Puslapį parengė  
7 klasės mokinė 
Aistė Pociūtė ☺ 
Naudota medžiaga iš 
Interneto  
 

Nuotraukos 
 mokyt. Jūratės 

Armonavičienės



Pasaulio ir mokyklos sportas                                                                     8  puslapis  
 

Žvilgsnis  į pasaulį... 
    

Išvargta pergalė: Lietuva – Vokietija 84:80. 21 taško 
pranašumas dar negarantuoja lengvos pergalės. Europos krepšinio čempionato 
paskutinėse C grupės rungtynėse Lietuvos rinktinė, trečiajame kėlinyje turėjusi 
solidžią persvarą (60:39), tik po atkaklios kovos 84:80 (30:17; 19:15; 19:25; 
16:23) palaužė Vokietijos krepšininkus ir pirmąjį pirmenybių etapą baigė be 
kluptelėjimų. 
  Netrukus rinktinė susikaus su 3 komandomis: Slovėnija, Prancūzija, 
Italija.  

Nori būti rinktinės fanas? Nori pamatyti visas varžybas tiesiog 
aikštelėje? Tereikia  10000 lt kelionei, ir gali būti fanas. Tačiau pinigai čia ne 
svarbiausia, svarbiausia ta, kad MES UŽ LIETUVĄ!!! 

Taip pat vyko ir lengvosios atletikos varžybos. Aušra Skujytė užėmė 6 vietą, o V.Alekna disko metime 
užėmė 4 vietą. 

Šiais mokslo metais mūsų mokyklos sportininkai taip pat tikisi užimti aukštas vietas  įvairiose 
sporto šakose. Tad viso ,,Gataučiuko“ vardu, linkime kuo didžiausios sėkmės.  

P.s. Neužmirškit mokslų!!! ☺  
Informacija iš Interneto                                     Gabrielė 8 kl. 

 
 Agnės prognozės 

 
• Avinas - šis rugsėjis avinui nuotykių mėnuo. Patirsi daug nuotykių su draugais, 

daugiausia jų bus mokykloje. Seksis lietuvių kalbos pamokoje. Neprisigerk per 
daug burbulinado ☺. 

• Jautis -  per daug nesibadyk su savo ragiukais, nes gali prarasti brangų žmogeliuką. 
Šį mėnesį būsi piktesnis, nelabai jau norėsi į  mokyklą. Seksis tau anglų kalba.  

• Dvyniai -  šį mėnesį susirasi sau antrąją pusę, kuri bus panaši į tave. Atidžiai 
saugokis... Nutiks nelaimė, bet tau seksis moksluose.  

• Vėžys -  šis mėnuo bus tau liūdnas, niūrus. Tavo nuotaika bus rudeniška. Daugiau 
bendrauk su artimaisiais, nes draugai į tave nekreips dėmesio. Būk atidus rusų kalboje.  

• Liūtas -  rugsėjo mėnesį susirasi daugiau draugų. Būsi kompanijos siela. Stenkis nešiepti savo nasrų, nes 
nukentėsi pati(s). 

• Mergelė - šį mėnesį mergelės bus išskirtinės(iai). Jūs skirsitės savo išvaizda ir protiniais sugebėjimais. Stenkis 
neerzinti matematikos mokytojos ☺ .  

• Svarstyklės - stenkitės atsverti pykčio kuo mažiau. Galite palūžti, nes pykti laaabai sunku. 
• Skorpionas - rugsėjo mėnuo jums bus sėkmingas moksluose, dėl mokslo žinių gilinimo šiek tiek pamiršite 

artimuosius. Pabendraukite su jais labiau. Sėkmingiausias laikotarpis bus rugsėjo vidurys.  
• Šaulys -  taupyk drambliukus, jie tau atneš lauktą laimę. Dramblys -  tavo talismanas.  
• Ožiaragis – nebūk ožiukas, nebadyk savo draugų! Šis mėnuo tau bus labai fotogeniškas ☺ .  
• Vandenis – žvaigždės tau kužda, kad esi gabus žmogus. Tau viskas sekasi ir mene, ir moksluose. Naudokis 

rugsėju. 
• Žuvys -  šį mėnesį tau labai padės draugai. Jie įvertins tavo draugystę. Pagelbės nelaimėje. Rugsėjo pabaigoje 

tavęs laukia didžiulis siurprizas iš artimo žmogaus.                                                                                   
 Agnė D., 7 kl. 
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