
Su TARPTAUTINE MOKYTOJO DIENA!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                            

Sveiki, mielieji skaitytojai,  
Štai ir vėl aš sveikinuosi su Jumis. Rimtai kibome į 

mokslus, ir, žinoma, „Gataučiukas“ pradėjo savo atsakingą darbą. 
Jau ir spalis – Gerumo mėnuo. Galėčiau vardinti ir 

vardinti, ką jūs gero esat padarę mokyklai. Nė vieno nenustebinsiu 
sakydama, kad esam geri ir pasišventę mokyklos aplinkai. Ir 
patikėkit, darbas žmogų puošia. Nenuvertinkim savo jėgų! O 
išgirdę žodį TALKA – nenusiminkim, liksim pagirti ir išgirsim 

širdingą AČIŪ. Norim gyventi draugiškai? Manau, kartu gyvenkim ir gražiai. Čia mūsų 
antrieji namai, tausokim juos.  

Spalis – rudeniškas mėnuo. Krinta spalvoti lapai, ateina šventės. Jei atvirai, tai 
negalėčiau suskaičiuoti, kiek švenčių turi spalis. Viena smagiausių – Mokytojo diena. Tad 
viso kolektyvo vardu sveikinu visus Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos mokytojus. Jie 
mūsų švietėjai, vedantys į  didelio gyvenimo pradžią... 

Šis laikraštukas pirmiausia ir yra dovana Mokytojams. Pažvelgėme į juos ir iš 
rimtos, ir  iš juokingos (tik neįsižeiskite) pusės. Humoro mūsų kolektyvui tikrai netrūksta, 
bet kada rimtai, tada rimtai...  Norėjosi apžiūrėti mokytojų madas, o jos labai stilingos... 
Mokytojų TOP 5 akivaizdžiai pavyko. O jau frazių frazelės... Tad gerų skaitymų, susitiksim 
lapkričio mėnesį, nukritus spalvotiems lapams...                      

Redaktorė Akvilė Jakubkaitė  
 

 SPALIO  
LAPAI  MĖNESĮ 

SPALVOTI  
 IR  

GRAŽŪS 
JAIS ŽAIDŽIA  

  VAIKAI 

PIEŠIA JUOS MENININKAI 
JIE                RAMIĄ 

SUKURIA                       ATMOSFERĄ 

 PARUOŠIA  
KURI  ŽMONES 

ILGAI ILGAI 
              Greta 

ŽIEMAI... 
Garnytė, 8 kl. 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos  
laikraštis, leidžiamas kartą per mėnesį nuo 1999m.sausio mėn. 

 Nr.81 2007m. spalis 

 
TAIP PAT JŪSŲ DĖMESIUI: 

Naujienos iš visų kampų – 2 psl. 
Kas negali nešokti? – 3 psl. 

 LAIŠKAI MOKYKLAI – 4,5 psl. 
Kas gi ta RAGANA? Dovanos 
ir netikėtos akimirkos – 6 psl. 
 Dar kartą šokiai?– 7 psl. 

 Valentino kryžiažodis  ir bėgikų  
aistros  – 8 psl. 

PIRMĄ KARTĄ MŪSŲ 
NUMERYJE  SLEPIASI : 
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 TĘSIASI  MOKINIŲ  TARYBOS  VEIKLA                         
 

 2007 m. rugsėjo 4 dieną įvyko mokinių tarybos posėdis.  Jolanta Jurkevičienė, mokytoja, atsakinga už mokinių tarybos veiklą,  
pasidžiaugė šių mokslo metų mokinių tarybos nariais, kurie savo klasėse yra patys aktyviausi ir atsakingiausi, turintys daug idėjų ir pasiūlymų. 
Norint, kad sklandžiai vyktų tarybos darbas, buvo nuspręsta pasiskirstyti konkrečiomis pareigomis.  
              Taip pat  mokytoja Jolanta Jurkevičienė priminė, kad mokinių tarybos funkcijas apibrėžia mokyklos nuostatų 63 – 64 punktai. Tais 
nuostatais taryba turi vadovautis planuodama savo veiklą ir rengdama veiklos programą.  
 Valentas Skudra,10 kl. mokinys, mokinių tarybos pirmininkas, supažindino su mokinių tarybos narių  pasiūlymais ir parengtu mokinių 
tarybos veiklos programos 2007-2008 m. m. projektu. Priminė, kad šiais mokslo metais yra priimtos naujos mokinių elgesio taisyklės, todėl labai 
tikslinga ir toliau vykdyti jau šeštus metus veikiančią mokinių tarybos parengtą  drausmės ir tvarkos mokykloje palaikymo programą ,,Saugok kitus 
ir būk saugus“. Taip pat klasėse reikės turėti drausmės sąsiuvinius, kuriuose būtų fiksuojamas mokinių elgesys pamokų metu. Mokytojai galės 
rašyti ne tik pastabas, bet ir pasiūlymus, pagyrimus. 

                                                                            Mokinių taryba 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

Marcės Katiliūtės  
gyvenimo puslapiai spektaklyje ,,Marcė“ 

 Rugsėjo 11 dieną mūsų neaplenkė 
Panevėžio  K. Paltaroko vidurinės mokyklos 
spektaklis.  Dramos studijos mokiniai suvaidino 
mūsų kraštietę dailininkę Marcę Katiliūtę.  

Spektaklio problemas gal ir ne visi suprato, 
nesusikaupė, bet jis  buvo prasmingas. Dauguma 
mokinių  jį stebėjo priverstinai, bet ir buvo ir tokių, 
kurie žiūrėjo su malonumu,  domėjosi kraštietės 
gyvenimu. 

Girdėjau keletą atsiliepimų, kad ,,Marcė“ 
nelabai patiko. Kitiems spektaklis pasirodė visai 
įdomus, net  ir jautrus. Tad galime sakyti: kiek 
žmonių, tiek nuomonių… 

    
 Spektaklį mačiusi ir atsiliepimų 

pasiklaususi Akvilė Jakubkaitė,  9a klasė 
 

GATAUČIUKO naujokų 
 krikštynos 7 mokyklų akivaizdoje 

 
            Rugsėjo 12 dieną mokykloje šurmulį kėlėme mes, 
GATAUČIUKO korespondentai. Į rajoninį mokyklinių laikraščių 
leidėjų seminarą atvyko net 7 mokyklų mokytojai bei mokiniai. 
Dalyvavo atstovai iš M. Slančiausko gimnazijos, Skaistgirio vidurinės 
mokyklos, Joniškio ŽŪM ir Jaunimo mokyklos, Bariūnų, Gasčiūnų bei 
Rudiškių pagrindinių mokyklų.  
            Aišku, didžiausia atsakomybė, kad svečiai jaustųsi patogiai, teko 
mums, šeimininkams. Ir neeiliniai išbandymai... Visų svečių 
akivaizdoje, laikantis nusistovėjusių ritualų, į korespondentų ratą buvo 
priimti 4 naujokai. O buvęs redaktorius Andrius Jurkevičius, 
besimokantis Šiaulių J. Janonio gimnazijoje, galėjo įsitikinti, kad naujoji 
redaktorė Akvilė Jakubkaitė  taip pat yra ne iš kelmo spirta. 
         Pasibaigus linksmajai daliai salėje, prie arbatos puodelio lietuvių 
kalbos kabinete susirinkę laikraščių leidėjai nusprendė Mokytojo dienos 
proga išleisti specialų numerį ir dalyvauti rajoniniame mokyklinių 
laikraščių konkurse. Tad linkime sau ir kitiems leidėjams pasisekimo ir 
dosnių vertintojų... ,,Gataučiuko“ informacija  

MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ 
SĄRAŠAS 2007-2008 m. m. 

 

1. Irmantas Bagvilas – 9b klasės seniūnas 
2. Vilius Bagvilas  – 7 klasės seniūno pavaduotojas 
3. Greta Garnytė - 8 klasės seniūno pavaduotoja 
4. Mantas Gricius – 5 klasės seniūno pavaduotojas 
5. Gintas Jarulaitis – 9b klasės seniūno pavaduotojas 
6. Arnesta Juozekėnaitė  – 6 klasės seniūno pavaduotoja 
7. Sandra Mockutė – 10 klasės seniūnė 
8. Deimantė Paliackaitė – 5 klasės seniūnė 
9. Greta Petrauskaitė – 6 klasės seniūnė 
10. Elidijus Piščikas – 6 klasės seniūno pavaduotojas 
11. Skudra Valentas  - 10 klasės seniūno pavaduotojas 
12. Monika Šideikytė  – 8 klasės seniūnė 
13. Gabija - Kotryna Vasiliauskaitė – 7 klasės seniūnė 
14. Eglė Zakaitė– 9a klasės seniūnė 
15. Rita Zinkevičiūtė– 9a klasės seniūno pavaduotoja

     Jolanta Jurkevičienė – mokytoja, atsakinga už mokinių tarybos veiklą. 

Gataučiuko korespondentės Aistės Pociūtės 
nuotraukose - seminaro akimirkos: naujokų 

priesaika, redaktorės patvirtinimas bei laikraščių 
konkurso nuostatų kūrimas. 
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Šį mėnesį skaitytojų pageidavimu pakalbinome choreografijos mokytoją Liną Budrienę 
 

Mokytoja, įsukusi mus į šokių siautulį 
 
 Trumpai papasakokite apie save ir savo šeimą 
 Vytautas Kernagis dainuoja : “Mano gimtinė – mėlyno 
Nemuno vingis…” . O aš sakau: mano gimtinė – derlingosios Joniškio 
lygumos. Taigi, gimiau, augau ir gyvenu Joniškyje. Ir kol kas nesiruošiu 
niekur iš čia važiuoti. Tiesa, baigusi tada dar 3- ąją vidurinę mokyklą (dabar 
M. Slančiausko gimnazija) trumpam buvau išvykusi į Vilnių – studijavau 
kooperacijos technikume. Įgijusi specialybę grįžau į Joniškį ir dirbau 
visuomeninio maitinimo įmonėse… 
 Esu ištekėjusi. Auginu du sūnus ir … šuniuką kudliuką. 
Kokie Jūsų pomėgiai? 
 Taip tikra lietuvė turbūt turėčiau taip atsakyti: mėgstu 
megzti, kepti kortus, pyragus ir kitokius skanėstus, kuo skaniau maitinti 
savo šeimos tris vyrus. Deja, taip pagalvojusius turiu skaudžiai nuvilti – 
tokių pomėgių neturiu. Skaniai pavalgyti mėgstu, bet geriau, kai kiti 
pagamina. 

 Mėgstu šokti, šokti, šokti! Visokių stilių šokius. Dar 
patinka kelionės. Noriu kuo daugiau pamatyti, sužinoti apie kitas 
šalis, jų kultūrą, susipažinti su žmonėmis... Galiu keliauti bet kuriuo 
metų laiku ir bet kur. Bet visada grįžtu į Joniškį. 
 O pats maloniausias  „pomėgis“ – mažytė silpnybė 
– kuo ilgiau pamiegoti rytais. Labai prašau -  tik nežadinkit manęs 
saulei tekant – būsiu labai nelaiminga. 
Kuo svajojote tapti, kai dar buvote mokinė? 
 Tik balerina! Tada neįsivaizdavau savęs gydytojos, 
mokytojos, virėjos...Svajonėse mačiau save vilkinčią baltą balerinos 
suknelę ir šokančią „Gulbių ežere“  (norėjau būti tik pagrindinė 
gulbė). 
Kokia buvo mokyklinė meilė? 
 Pirmųjų simpatijų pradinėse klasėse neprisimenu. 
O gal jų ir nebuvo? Vyresnėse klasėse labai aktyviai dalyvavau 
įvairiuose renginiuose, lyg ir nebuvo laiko dairytis į berniukus. Jie 
man buvo tik geri draugai. O kai  širdį pakuteno tas gražus jausmas, 
meilė baigėsi vestuvėmis. Neapsirikau, esu laiminga. 
Ką linksmo  iškrėtėte būdama mokine? 
 Nesitikėkit, kad imsiu ir taip lengvai viską išpasakosiu. Buvo nekaltų išdaigėlių, linksmų papokštavimų (bent mums taip atrodė, 
mokytojai kartais kitaip vertindavo mūsų elgesį). Ir mano laikais, ir dabar mokiniai daugiau ar mažiau panašūs. Nors dabar, kaip mokytoja, į 
mokinių „linksmybes“ žiūriu kitaip.  
 Buvau labai plepi, todėl dažnai kentėdavo mano ilgosios kasos (už jų mokytoja pakeldavo mane, nes kitaip negirdėdavau 
pastabų). Plepėti mėgstu ir dabar. 

Ką manote apie mūsų mokyklą?.. 
 Pirmą kartą atvykus į mokyklą „pritrenkė“ 
pradinukų keliamas triukšmas ir lakstymas. Saugojausi, kad 
kuris belėkdamas neatsitrenktų į mane ir nenuverstų. Juk dirbu 
kitokio tipo mokykloje, kurioje tokio judrumo nėra. Bet pripratau. 
O jeigu kelis mėnesius pavasarį pabandžiusi pas jus dirbti, 
rudenį grįžau tęsti darbo – vadinasi, pas jus gera. Paperkate 
savo nuoširdumu. 
Linkėjimai... 
 Palinkėti norius visiems: dalinkim vieni kitiems 
šypsenas, gerumą, širdies šilumą, kad rytojus būtų dosnus ir 
gailestingas mums.  
[ Niekada neatsisakykit svajonės tik todėl, kad jai įgyvendinti 
prireiks daug laiko. Tas laikas vis tiek praeis.] 
 
O mes linkime mokytojai Linai gerų šokių bei šokėjų... 

Klausimus uždavė Sandra Mockutė, 10 kl. 
 

Su šeima Siguldoje (Latvija) : vyras Rimas, sūnūs 
Egidijus  ir  Edmundas. Nuotrauka iš asmeninio albumo 

Drezdene  (Vokietija) 2005 pavasarį. 
 Nuotrauka iš asmeninio albumo 

Šokių festivalyje Palangoje 2007 m. gegužės 
mėnesį.  Mokyt. J. Armonavičienės nuotr. 
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Rudens miglotą rytą 
Einu aš į mokyklą. 
Paėmus klevo lapą, 
Galvoju, kas čia daros? 
 

 
 
Nors lyja vis lietus, 
Aplinkui vien šviesu: 
Žolė auksinė spindi 
Ir kelias pėdom mirga. 

 
 
 

 
 
Štai suskamba skambutis 
Prieš pamoką linksmai. 
Skambėdamas jis kviečia  
Į klasę žengt tvirtai.

 
           Kas MOKYKLA be JŪSŲ, mieli MOKYTOJAI? 

Rugsėjo mėnesio Gataučiuke“ skaitėte buvusios mūsų mokinės Oręstos 

Aputytės laišką mokyklai. Šiame numeryje, skirtame MOKYTOJAMS, talpiname dar du laiškus,  kuriuos 

šį jubiliejinį pavasarį parašė mokinys ir tikybos mokytoja.  Tai brandžiausi, poetiškiausi laiškai apie 

MŪSŲ MOKYKLĄ. 

 

Gataučių pagr. m-klos 
9 klasės mokinio  
Manvydo Andrašiūno 

 
 

...pamažu, atsargiai nusimesdama žiemos kailinius, keliasi mūsų gamta. Keliasi atgimimui, kad vėl ir vėl, - iš 
naujo, augintų lapelius, krautų žiedus ir brandintų ilgai lauktus vaisius. Iš po patižusio sniego nedrąsiai dar 
gelsvu žalumu stybčioja žolės stiebeliai, pamiškėse žirginėlių karoliais pasipuošia liaunos medelių šakos, 
kuriomis, meilės giesmes giedodamos striuoksinėja zylės. Ten, kur pavasario saulutės spinduliai sunkiai dar 

prasiskverbia, boluoja korėti žiemos apdarai su kiškio pėdučių, varnų ir peliukų kojyčių atspaudais. Tarsi senas gamtos metraštis, 
užrašantis kiekvieną žingsnį, darbą ar jausmą. Prirašytą žiemos puslapį užversime ir ant žalio, žeme kvepiančio lapo, rašysime 
naujus išgyvenimus... 
 Ir taip kasmet. Baltus puslapius keis žali, juos - geltoni, mėlyni, raudoni... Taip bėga laikas, taip bėgame ir mes, vis 
toldami ir toldami nuo to, kas atrasta, kartu ilgėdamiesi ir prarasto ir naujo, mums dar nežinomo... Pilnėjant metraščio knygai, 
bręstam ir mes. Daromės atsakingesni, pareigingesni ir supratingesni.  
 ...ant stogo, ilgesingai sparnelius virpindamas, pragysta pirmasis varnėnas. Džiaugiasi, kad sugrįžęs rado savo 
gimtuosius namelius. Susimąstau, - kiek kartų jau tai mačiau? Tikrai nemažai, bet kažkodėl visada į pavasario pranašus žiūri, lyg 
pirmą kartą matydamas ir džiaugiesi su jais   kartu. Gera, kai turi savo namus, tačiau geriausia mums, turintiems net dvejus. Vieni, 
- gimtieji, kiti – užimantys mūsų gyvenime ypač svarbią vietą.  

Tai Mokykla. Kaip ir gamtos metraštis, menanti ne vieną pavasarį, ir ne vieną žiemą. Iškentusi speigą ir vėją, atlaikiusi 
įvairių negandų sūkurius, šalia kelio vieškelėlio, nauju rūbu pasipuošusi stovi Ji. Išdidžiai pakėlusi galvą, motiniškai priglaudžianti 
pravirkusį ir pakelianti suklupusį... Visada pilna vaikų klegesio, mokytojų balsų ir įvairių garsų garselių. Čia kaip dideliame 
skruzdėlyne, kuriame visi žino savo vietą ir darbo tikslą. 

Negaliu patikėti, kad mūsų mokyklai jau 90 metų! Tai daug ar mažai? Daug, kai supranti, kiek tūkstančių papurgalvių 
vaikų lakstė jos šviesiais koridoriais, kiek pėdučių buvo įspausta, kol jos tapo tvirtais jaunuolio žingsniais. Kiek daug mena sienos, 
neatsargiu rankos mostu rašalo spalvom pražydusios, vaikų pieštais, lipdytais ar klijuotais paveikslėliais pasipuošusios, rankų 
rankelių nuglostytos...  Todėl ir šiltos, todėl ir mylimos. Kiek daug iš čia į pasaulį, kartu su pavasariniais paukščiais, išskrido vaikų! 
Tik mokykla suteikė jiems saulėje netirpstančius tvirtus mokslo sparnus. Kiek daug čia svajota, kiek daug čia tikėta... Dar mažai 
mokyklai metų, kai suvoki, kiek dar akučių laukia tvirto mokytojo žodžio, kiek daug dar nežinomo, neatrasto, paslaptingo. Dar daug 
kartų mokytojai išgirs vaikų klausimą „kodėl?“. Kodėl žolė žalia, ašara sūri ar jūra gili. Kiek daug kantrybės, supratimo turi 
mokytojas, kuris moka paaiškinti, kuris sugeba būti vedliu į sudėtingą gyvenimą. Gražūs ir didingi mokytojai, kurie negailėjo 
kantrybės, stiprybės ir meilės. Jų dėka mes pažinome sudėtingą  pasaulį ir leido į jį įsilieti. Aš noriu padėkoti mokytojams, kurie ne 
vienerius metus praleido čia - mokykloje. 

Kiekvieną rytą Tu mus pasitinki švara tviskančiomis klasėmis, sutvarkytais suolais, žydinčiomis gėlėmis ir kvepianti šiltais 
garuojančiais pusryčiais. Tu kaip mama, rūpestinga ir mylinti, visų gražiausia ir brangiausia. Dėkui Tau, kad esi.  

Mokyklai aš linkiu stiprybės – kurios reikės, auginant ir puoselėjant jaunąją kartą. Laimės-  kad visi čia būtų laimingi ir 
laukiami... Bendruomenei- išsaugoti šį turtą ir perduoti kitai kartai, kuri taip pat džiaugtųsi mokykla. 

 ...lango stikle tvykstelėjęs kaitrus saulės spindulėlis nubėga suolų paviršiais ir visom spalvom sužaižaruoja lentoje, 
kurioje didelėmis raidėmis parašyta: „Būk šalia...“.  

RAŠINYS – LAIŠKAS MOKYKLAI 
 

BŪK ŠALIA... 

Agnė Kriščiūnaitė, 7 kl.  
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Mokykla, 
 

Ar Tavo sienos jau įkaito nuo kasdien vis šiltesnės saulutės spindulių? Ar 
jauti, kaip mokinių galvelės sukasi tarsi kaleidoskopai, o jose – jau ne žinių troškulys, o 
spalvingiausių svajonių išsipildymo nuojauta? Atėjo pavasaris...  

Man pavasaris kaskart dovanoja neapsakomą džiaugsmą, o Tau, žinau, jis 
visad būna šiek tiek skausmingas. Išsiskyrimai negali neskaudinti – juk kiekvienas, užverdamas 
Tavo duris, išsineša dalelę Tavęs. Ne atimtą, ne išsireikalautą, ne įsipainiojusią tarp paskutinio 
prirašyto sąsiuvinio lapų, o Tavo pačios dovanotą, neprašant nieko mainais.  

Prieš dešimt pavasarių (nejaugi jau tiek laiko praėjo?!) ir aš už savęs uždariau duris. Duris, kurių rankena per ilgus 
dvylika metų turbūt visiškai sudilo nuo tūkstančių pasisveikinimų ir atsisveikinimų. Ar nepavargai? Bet tokia Tavo dalia – pasitikti mažą 
pyplį, nemokantį pakeverzoti savo vardo, o išlydėti beveik suaugusį žmogų, kuriam jau per ankšta Tavajame suole. Prisimenu, kad tas 
duris užvėriau su palengvėjimu, nes jau troškau naujų nuotykių, kurių Tu man negalėjai pažadėti. Tačiau tuomet nė neįtariau, kad 
prabėgus nepakartojamai įspūdingiems ir dar šiandien mintimis aplankomiems studijų metams, vėliau paieškojus laimės ten, kur jos 
nebuvo nė pėdsako, šiandien vėl atsidursiu prie Tavo slenksčio. Pastebėjai? Grįžau. Nors ir ne į tą patį pastatą. Ir jau nebe kaip maža 
mokinukė, kuri trečioje klasėje apdalijo visus pusę nakties pieštomis Lietuvos trispalvėmis ir Vyčio ženklais (prisimeni, Tavęs tais Sąjūdžio 
priešaušrio laikais vis dar negalėjo puošti tautinė atributika?). Tai bene ryškiausias mano prisiminimas iš mokyklinių metų. Visa kita arba 
išblėso, kaip sudegęs laužas, arba buvo taip nereikšminga, kad čia pat ir dingo kaip pavienės kibirkštys. Gal nemokėjau tada gyventi šia 
diena, džiaugtis mažais stebuklais, vertinti tai, ką gaunu? O gavau iš Tavęs tikrai nemažai, jeigu supratimo apie gyvenimo reiškinius mąstą 
galima įvardinti žodžiu „nemažai“. Tiesa, netapau nei matematike, nei kokia fizikos mokslų daktare. Ne paslaptis – tikslieji mokslai man 
buvo ne prie širdies. Visada buvau svajotoja, rašiusi ilgus rašinius viena iš trijų kalbų ir džiaugusis užduotu mintinai išmokti eilėraščiu 
(nepatikėsi – kai kuriuos jų neužsikirsdama galiu padeklamuoti dabar pat!). Gal todėl ir šiandien dar dažnai skrajoju padebesiais, užuot 
pradėjusi rimtai mąstyti ir planuoti savo ateitį... 

Vėl nuklydau į anų dienų Tavo pasaulį, matytą mano vaikiškomis akimis. Šiandien šis rakursas šiek tiek pasikeitė. Ir ne 
tik todėl, kad žiūriu jau iš kitos stalo pusės. Gyvenimo pasišaipymas – esu mokytoja (niekada neprisileisdavau net tokios minties). Tačiau 
kasdien jaučiu, kaip šis ironiškas šypsnys švelnėja, virsdamas draugiška šypsena. Paklausi, kas atsitiko? Tai Tavo kaltė, Mokykla. Vos 
pirmą kartą nedrąsiai atidariau Tavo – Gataučių pagrindinės mokyklos – duris, į mane plūstelėjo kažkokia keista šiluma, sumišusi su 
medžio kvapu. Cha, o juk įėjau ne pro paradines duris, užklupau Tave šiek tiek apsinuoginusią, dar nepasipuošusią šventiniais apdarais. 
Jauteisi nejaukiai, mane sutikdama? O man jau tą pačią akimirką per apdulkėjusį langą įspindęs saulės pluoštas tarsi pažadėjo, kad čia 
rasiu kažką, ko net nesitikiu. Taip ir atsitiko. Nepažadu, kad liksiu su Tavim amžinai – puikiai žinai, kaip nemėgstu planuoti toli į priekį. 
Džiaugiuosi šia diena, šia akimirka. Ir šioje akimirkoje man gera.  

Iki šiol nė neįtariau, kiek dar nepažintų ir neatrastų žmonių vaikšto mano miesto gatvėmis, kvėpuoja tuo pačiu oru. Ačiū 
Tau, kad praturtinai mano pasaulį naujais veidais – tie Mokytojai (dabar jau mano kolegos) per tokį trumpą laiką tapo man be galo mieli ir 
savi. Galiu būti rami, žinodama, kad visada iš jų sulauksiu pagalbos, patarimo ar tiesiog garuojančios kavos puodelio per pertrauką.  

Kasdien matau, su kokia meile ir atsidavimu visi darbuotojai rūpinasi Tavimi. Kiekvienas pagal savo pareigas, 
sugebėjimus, bet visi vedini bendro tikslo – gyvenimą Tavyje nuspalvinti Įdomumo, Prasmingumo, Jaukumo spalvomis. Sakai, per daug jau 
pagyrų? Bet tie žmonės to nusipelno, nors gal nedažnai randame laiko ir išdrįstame jiems padėkoti. Manau, ir Tau smagu stebėti 
permainas. Argi įmanoma užgniaužti džiaugsmą matant, kai daugelį metų vis pilkėjusios sienos nušvinta saulės spalva? O kur dar nauji 
langai, įrėminantys Tavo kol kas dar mažumėlę nustebusį žvilgsnį! Taip, Tau dar reikia priprasti prie šių pokyčių... Tačiau jaučiu, kad 
širdyje slapta didžiuojiesi ir gėriesi savimi.  

Ei, ar tik šalia to pakilaus jausmo neužčiuopiu Tavo nerimo? Bijai, kad nesugebėsime Tavęs tokios gražios išsaugoti? 
Neatsakyk. Žinau, ką galvoji ir pritariu Tau. Spindinti išorė – dar ne viskas. Kur kas daugiau jėgų, kruopštumo ir kantrybės  reikalauja 
žmonių sielų remontas. Kaip manai, kodėl ne vienam Tavo suole sėdinčiam mokiniui taip sunku (o gal gėda?) būti geram, draugiškam, 
atjaučiančiam, supratingam? Juk tai vienos svarbiausių ir niekad nesenstančių bendražmogiškų vertybių, kurias Tu stengiesi įskiepyti savo 
mokinių širdelėse. Juk iš tikrųjų nebus taip svarbu, kuo kiekvienas iš jų taps, palikęs Tavo glėbį – mokslininku, inžinieriumi, teisininku, 
verslininku... Svarbu, ar jis taps Žmogumi. Tai pati kilniausia Tavo misija – išugdyti dorą savo Tėvynės pilietį, gebantį atskirti tikrus ir 
vertingus dalykus nuo pigių ir  abejotinos vertės klastočių. 

Tikriausiai galiu leisti sau pasvajoti. Įdomu, apie ką? Ogi apie Tavo ateitį. Ne, šįkart jokių fantastikos elementų – apie 
uždarą baseiną ir kavinę ant stogo iki soties prisisvajojau savo mokykliniais metais. Taigi, užsimerkiu ir bandau įsivaizduoti... uniformos, 
namie palikti telefonai, per pertraukas koridoriuose skambanti rami muzika, keiksmažodžiais neapsunkintas bendravimas, tarpusavio 
pagarba, tvarka, daug šypsenų, sugrįžusi meilė knygai, stipri lietuvybės dvasia, netikėtai malonios akcijos, šilti mokytojų ir mokinių 
santykiai... Atsimerkiu ir patikiu, kad tai visiškai įmanoma. Esu idealistė? O, Mokykla, argi ir Tu ne tokia pat?! Nei aš, nei Tu 
neišgyventume, jei netikėtume šviesiąja žmogaus prigimties puse, nors kartais taip sunku būna ją įžvelgti...  

Laikas atsisveikinti. Ne, nebijok, atsisveikinu tik iki ketvirtadienio, kai vėl atversiu Tavo duris, vėl mano kerziniai batai 
sutrinksės Tavo koridoriuose, vėl šelmiškai mirktelėsiu vienam kitam mielam žmogui... Tik niekam nepasakok, ką čia rašau. Žinau, 
paslaptis saugoti Tu moki, o gal net nebeprisimeni visų jų, Tau patikėtų...  

Gyvuok, Mokykla! Skleisk pažinimo šviesą, nokink žmogiškumo, draugiškumo, nuoširdumo vaisius... Šiandien gal ne visi 
sugebės įvertinti Tavo dovanas, bet nenustok vilties! Laikas viską sustato į savo vietas... ☺  

Nuoširdžiai Tavo, 
Emilija Karoblytė  
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Kas yra Šatrijos Ragana? 

 

 
Šatrijos Raganos (1878-1930) tikrasis vardas ir  pavardė – Marija Pečkauskaitė.  Tai  ne tik garsi 

rašytoja,  bet ir puiki pedagogė. Ji mokė dvarininkų vaikus, Šveicarijos universitetuose klausė etikos ir 
pedagogikos paskaitų, mokytojavo Marijampolės „Žiburio“ mergaičių progimnazijoje. Marijai 
Pečkauskaitei – Šatrijos Raganai už pedagoginius tyrinėjimus buvo suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto 
Garbės daktarės vardas. 

 

Pravėrus klasės duris... 
 

Ką padovanočiau mokytojui? 
 

         Aš jau įsivaizduoju, kaip po daug metų vėl ateičiau į 
Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinę mokyklą. Su savimi 
atsineščiau tris baltas dideles rožes ir atviruką su žodžiu AČIŪ. 
Tai būtų kuklu, bet, manau, miela ir daug ką pasakytų. 

         Baltas kaip sniegas rožes padovanočiau savo auklėtojai 
Jūratei Balčiūnaitei. Kartu su rožėmis ir atviruku nusišypsočiau 
šypsena, kuri taip pat pradžiugintų auklėtoją.  

        Tai, manau, padovanočiau po daugelio metų. 
 

Greta Garnytė, 8 klasė 

Kartą mūsų klasėje... 
 

  Kai vieną rytą atėjome į mokyklą,  kai kuriuose kabinetuose 
buvo dingusi šviesa. Kaip tik tą dieną turėjome rašyti lietuvių kalbos 
kontrolinį darbą. Pakalbėję ir pasitarę su mokytoja mes nusprendėme rašyti 
kontrolinį žvakių šviesoje. Žvakės šviesa sušildė ir apšvietė mūsų mintis ir 
kontrolinis praėjo akimirksniu. Po pamokos mūsų nuotaikos buvo puikios, 
o pažymiai išliko tokie, kokie ir turėjo būti. 

Jolita Stulpinaitė, 8 klasė 
 Nuotraukos J.Armonavičienės  

0 klasė 
1. Simona – kilimas☻. 
2. Vakarė – tikra ragana☺. 
3. Agnė – lova. 
4. Vismantas – pasakų rašytoja. 
5. Lukas – kėdė. 

1 klasė 
1. Erika – šokėja 
2. Karolina K. – rašytoja. 
3. Mantvydas – burtininkė. 
4. Aurelija – ji sekdavo mažiems 

vaikams pasakas. 
5. Karolina T. – ragana iš filmukų.☻ 

2 klasė 
1. Darius – rašytoja. 
2. Aivaras – dainininkė.☺ 
3. Giedrė – šokėja. 
4. Deimantė – eilėraščių rašytoja. 
5. Mindaugas – straipsnių rašytoja.☺ 

3 klasė 
1. Augustė – rašytoja. 
2. Ernestas – išrado mašinas. 
3. Samanta – dainininkė.☺ 
4. Egidija – eilėraščių rašytoja. 

4 klasė 
1. Kristina – knygų 

veikėja.☻ 
2. Neringa – būrėja 
3. Vika – rašytoja 
4. Pijus – aktorė ☺ 
5. Vytautas – ragana 

 

Parengė Silvija ir Greta, 6 kl. 

Nuotrauka iš interneto 
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Šokiai pokiai šeštokų akimis 
 
                 Penktadienį, rugsėjo 21 dieną, mūsų mokykloje vyko šokiai, buvo labai smagu ir linksma.Visi labai šoko ir dūko, net langai drebėjo☺              
 Paklausinėjome  keletą žmogiukų, ar patiko diskoteka?  
6klasė Greta P.: Ne, nes nebuvo su kuo šokti. 
6klasė Silvija Š.: Patiko, buvo labai faina☺ 
6klasė Dovydas R.: Nelabai, nes pagavo auklėtoja. (kas žino, už 
ką gaudė? – redakcijos klausimas) 
 

Ar dar žadi eiti į diskoteką? 
6klasė Greta P.:nežinau 
6klasė Silvija Š.:Jap☺ 

6klasė Dovydas R.:Gal☺ 
5klasė Greta J.:TAIP. 

 
KOKS NUOTYKIS LABIAUSIAI ĮSIMINĖ DISKOTEKOJE? 
 
6klasė Greta P.:Kaip šoko Valentas su Erika☺  

Klausinėjo Jomantė Staniulytė, 6 kl. 
 

 

Diskoteka – puiki vieta susitikti buvusiems mokiniams 
 Pakalbinome keletą  diskotekos svečių 
 

 
Šviežiai iškeptos naujienos… 

 
 Rugsėjo 25 – ąją  dieną 9a klasės mokiniai susiruošė velniai žino kur ir po 2 pamokų atakavo 
mokyklinį autobusiuką.  Kiekvienam kilo noras pasmalsauti, kur jie taip lekia? Ogi lekia į Jonavos rajoną Lokėnėlių 
kaimą, kuriame yra įsikūręs  nuotykių parkas ,,Lokės pėda”. 
 Tiesą pasakius, ten tikras nuotykių parkas… Visiems labai patiko, visi buvo patenkinti. Mokiniai 
išbandė trasas, kurios tiko ir patiko. Baigus linksmybes,  beveik visų  pagrindiniai  žodžiai buvo: “Nerealu, norėčiau 
čia dar sugrįžti “,  “Žodžiais neapsakoma, jausmais neišreiškiama“. 
 Na, baigėsi  mūsų laimėta kelionė. Bet kokia išvyka be parduotuvės? Tad reikalavome  parduotuvės, 
kurią staigių staigiausiai radom. O po skanių užkandžių riedėjome namų link… 

Akvilė Jakubkaitė,  9a klasė  
Primename, kad devintokai šią kelionę laimėjo dar pernai, kai buvo pripažinti  drausmingiausia  klase 

           Kai pravėriau mokyklos duris, vėl sugrįžo prisiminimai, 
kaip aš čia mokiausi dešimt metų. Išvydau savo suolą, savo 
draugus, mokytojus sutikau. Mokytojams linkiu būti tokiems 
nuostabiems ir gražiems. Kaip gera grįžti į mokyklą... 

 Sandra Misiūnaitė, mokyklą baigusi šį pavasarį  

           Miela mokykla, džiaugiuosi sugrįžusi pas tave nors trumpam. 
Kiekvienas kampelis praeinant man toks mielas ir jaukus. Labai 
pasiilgau Auklėtojos Jolantos Jurkevičienės... Pasiilgau visų 
mokytojų ir atiduočiau bet ką už tai, kad jie pravestų nors vieną 
pamoką. Sėkmės visiems Mokytojams. Ir nepamirškit mūsų, 
buvusių mokinių.  

Diana Augulytė, mokyklą baigusi šį pavasarį 

Mano svajonių mokykla! Dabar sėdžiu savo 
senajame suole. Prieš akis prabėgo visos akimirkos, 
praleistos čia. O mano mylimos ir ilgai trintos 
mokyklos sienos, aš taip jūsų pasiilgau... Mano miela 
mokyklėle, pakentėk dar truputėlį, pažadu, aš dar 
sugrįšiu. Tu viskas, ką aš gražaus patyriau savo 
gyvenime. Mano svajonių mokykla, linkiu tau 
gyvuoti dar ilgai ir sėkmingai sulaukti dar daug 
jubiliejų. Būk tokia, kokia iki šiol buvai...  

Jūratė Klimaitė, mokyklą baigusi šį pavasarį. 

Diana, Jūratė, Sandra ir Saida panoro apsilankyti 
istorijos kabinete. Foto mokyt. J. Armonavičienės  

Diskotekoje. Foto mokyt. J. Armonavičienės 

        Į mokyklą užėjau netikėtai, ėjau į diskoteką, tačiau nemaniau, kad 
diskoteka taps ekskursija po naujai atrodančią mokyklą. Pasijutau keistai, 
kai įėjau į klasę ir pamačiau kitos klasės nuotrauką, galbūt sukilo pavydas. 
Mane pasitiko besišypsantys mokytojai, kuriems noriu palinkėti didžiausios 
šventės  ir didžiausios ištvermės. Mūsų mokykla gražiausia ir jaukiausia ! 
Ačiū Tau už tai.   

 Saida Žemeckaitė, mokyklą baigusi 2006m.pavasarį 
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          Pasibaigė Europos vyrų krepšinio čempionatas, po kurio mūsų Lietuvos 
rinktinė užėmė net 3 vietą. Ir kaip daugelis sako: ,,Mes tik per KLAIDĄ 
netapome čempionais“...  
        Na, o mūsų mokykloje tikriausiai populiariausias sportas yra krosas.  
Dar prieš keletą savaičių mokiniai pradėjo treniruotis krosui, bėgdami iš 
pamokų.  
Taigi apžvelkime rudens kroso, vykusio rugsėjo 27 dieną,  rezultatus. 
5-7 klasių mergaičių tarpe 1-ąją vietą iškovojo Ema Vikniūtė,7 kl.  
5-7 klasių berniukų tarpe 1-ąją vietą iškovojo Marius Paliukas, 7 kl. 
8-10 klasių mergaičių tarpe 1-ąją vietą iškovojo Gitana Vargonaitė, 9a kl. 
8-10 klasių berniukų tarpe 1-ąją vietą iškovojo Rolandas Bauža, 9a kl. 
Tad sveikiname juos visus ir linkime sėkmės tolimesnėse varžybose.  

                                                           Parengė Gabrielė Pociūtė, 8 kl. 
 

                       
,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS mokiniai : 

Redaktorė Akvilė Jakubkaitė( 9a kl.). Redaktorės pavaduotoja Gabija-Kotryna Vasiliauskaitė(7 kl.)  
Korespondentai: Jomantė, Greta, Silvija, Laurynas, Gabrielius( 6 kl.), Agnė D., Agnė K., Aistė, Valentinas, 

Monika, Ema, Viktorija (7 kl.), Gabrielė, Monika (8 kl.), Inesa, Aistė ( 9a kl.), Sandra, Dovilė (10 kl.).  
Kolektyvui talkina lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Armonavičienė. Titulinį puslapį sukūrė Paulius 

Andruškevičius. Laikraštį spausdina socialinė pedagogė Renata Kvedaraitė. 
Gataučių M. Katiliūtės pagrindinė mokykla, Mokyklos 6, Gataučiai, Joniškio raj. 84262  

http://gatauciai.mok.lt 
Tiražas – 50 egz. 

        1          VERTIKALIAI 
                   1.Kinijos moteris. 
       2            2.Kokie riešutai auga po vandeniu? 
  3  4  2                3.Mirusiųjų pagerbimo diena. 
 3                        4.Rausvažiedė vikšrų mėgiamiausia gėlė. 
            7    8     6.Kieno „Vasara“ būna rudens pradžioje? 
                       7.Kuoduotas paukštis. 
5                            8.Mokslas, tyrinėjantis augalus. 
          9              10.Grybas, arba Lietuvos kompozitorius. 
          10             
        11                  HORIZONTALIAI 
                     2.Nuodinga gyvatė. 
                    3.Kekėmis auganti uoga 
     12                    5.Kurioje valstybėje įvyko Saulės mūšis? 
                   9.Kieno dieną švenčiame spalio pradžioje? 
 13                           11.Skylė medyje. 
                   12.Mokytojas kitaip. 
       14               13.Žinduolis, dedantis kiaušinius. 
                   14.Sibire paplitę riešutai. 
                    
                   
                   
             Kryžiažodį parengė Valentinas Jakubkevičius. 



 

 

 
               1 eilė (iš kairės į dešinę): Audrius Mameniškis (kūno kultūra) – labai šaunus mokytojas, bet nuo šiandien nebe 
draugas. Cool vyrukas! Duokit savo tel. nr... Rūta Kauneckienė (pavaduotoja, matematikė) – afigena mokytoja ☺ Labai 
reikli mokytoja. Knygų ,,graužikė“, griežta ir pikta, bet širdy gera. Vida Vingrienė (direktorė, lituanistė) – kai nori, būna 
gera... Bet dažnai būna griežta. Jūratė Armonavičienė (lituanistė) – gera, truputį griežta, bet nieko tokio – leidžiam. Jei 
užduotų mažiau namų darbų, tai viskas būtų gerai. Ramunė Stankaitienė (ketvirtokų mokytoja) – mums geriausia, auksinė 
mokytoja. Šiek tiek griežta. Visą gyvenimą turėčiau Jums dėkoti už tai, ko mane išmokėt...  

2 eilė (bando pasislėpti viduryje): Laimutė Vilčiauskienė (rusų kalba, technologijos) – daug namų darbų užduoda, 
griežta, reikli mokytoja, tiesos ieškotoja, laikanti tvarką mokykloje. Renata Kvedaraitė (spec. pedagogė) – šauni, jauna ir 
simpatiška mokytoja. Labai faina, „cool“ pedagogė. Mėgsta gerą muziką. Nijolė Žiurlytė (dailė, technologijos) – pradžioj 
nugąsdino, bet visai nieko... Meniškos sielos žmogus bei labai tolerantiška. Jūratė Balčiūnaitė (anglų kalba) – labai graži 
mokytoja, gerus pažymius už dyką rašo. Auklėtoja visada būna geriausia.  

3 eilė: Neringa Bulienė (kūno kultūra, geografija) – visada stilingai atrodanti mokytoja. Mūsų mokyklos sportininkė. 
Labai šauni, miela, griežta, savo kalba „pavaranti“ mokytoja. Liuks ir tiek ☺. Iš už pripučiamo čiužinio vos matosi: Jolanta 
Jurkevičienė (istorikė ir biologė) – geras balso stygos turi, žemutė, bet linksmutė. Šauni mokytoja! Onutė Leimontienė 
(priešmokyklinė klasė) – nelabai pažįstam, tik žinom, kad priešmokyklinukų – MAMA. Inga Švilpienė (trečiokų mokytoja) – 
labai gražiai šneka. Visus nuvaro nuo radiatorių. Gerai buvusius dešimtokus išauklėjo. Griežta. Danguolė Korsakienė 
(muzika) – griežta, bet labai gera ir reikli mokytoja. Labai faina. Jin „kieta“ , „labai šūstra“ ir apie savo sūnų mėgsta 
papasakoti ☺. Laimonas Vingras (mokytojo padėjėjas)- labai simpatiškas, ilgų kojų, tiktų į manekenus, liux vyras. Emilija 
Karoblytė (tikyba, bibliotekos viršininkė) – gera, faina, linksma, labai šauni, galima paplepėt apie viską: nuo Aukščiausiojo 
iki skautų ☺. Janina Tiškuvienė (soc.pedagogė) – labai maloni moteriškė. Mylim jus, Janina! Violeta Žemeckienė 
(matematika) – faina, šauni. Puikiai aiškina pamoką, linksma, mėgstą humorą, visai nieko mokytoja. Sąžininga, gražiausia 
auklėtoja iš visų. Šarūnė Apinytė (pirmokų mokytoja) – gera mokytoja. Reikėtų būt truputį griežtesnei ir nenuolaidžiauti. 
Šauni ir graži. Tokia tyli ta mokytoja☺. Nieko blogo prieš ją neturiu. Irena Petriškienė (antrokų mokytoja) – švelni ir kantri 
mokytoja, nekrentanti į akis.  

 
Čia 

 darnus 
 mūsų mielų 

mokytojų choras šių 
metų Rugsėjo 

pirmąją. 
Vieni per 

 vasarą padidėję, 
 kiti sumažėję,  

vieni suplonėję, 
 kiti pastambėję,  

treti visai perregimi 
 palikę...  Nieko, 
sugrįžom į jaukią 

valgyklą, ir  netrukus 
visos problemos 

 išsispręs... 
 

 Piešė Gabrielė Pociūtė, 
8 kl. 

2007-10-03 Pirmas ir unikalus  numeris... 
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Mieli kolegos, 
Sveikiname su profesine švente – Mokytojų diena. 

Vertiname Jūsų pasiaukojimą ir didžiulį indėlį į Lietuvos 
ateitį. Linkime būti stipriems, kūrybingiems ir 
neabejingiems pokyčiams. 

Su didele meile Paulius ir Laima Andruškevičiai. 
P.S. Labai Jūsų visų pasiilgom, dideli linkėjimai 

mokiniams. 
 

 
Sveiki, sveikučiai visi, gerbiami kolegos 

ir mielieji mokiniai ☺ , pasiilgau Jūsų visų labai, 
labai. Vis karts nuo karto apie Jus visus pagalvoju, 
sutikusi kolegas ar mokinius pasiteirauju, kaip Jūs 
visi  laikotės, kas geresnio ir naujesnio mokykloje. 
Dažnai pagalvoju, ką reiks naujo nuveikti grįžus į 
mokyklą, bet konkrečių planų dar neturiu.  

Visą savo dėmesį kol kas atiduodu savo 
mažytei dukrytei Urtei ☺. Ji nepastebimai greit auga, 
ir su ja auga jos poreikiai, kaprizai, smalsumas bei 
gebėjimai. Mūsų namų maža „šeimininkė“ tai iš 
spintelės viską ištraukia, tai brolį priropojus 
„nuskriaudžia“: už nosies nučiumpa, į akį ar į burną 
pirštukus kiša, nutveria plaukus ar ausis patampo... 
Vienu žodžiu, tvarka namuose yra ☺. 

Klausiate, ar pasiliksiu visam laikui 
grįžus į mokyklą? Kas žino, mes nė vienas nežinome 
savo gyvenimo vingių ir ateities išdaigų ☺ .  Šiai 
minutei, dienai galvoju tik apie Gataučių mokyklą –  apie gerus ir padykusius vaikučius, apie 
išradingus ir draugiškus kolegas, apie rūpestingus ir primirštančius apie savo atžalas tėvelius.  

Baigdama interviu norėčiau kolegoms palinkėti stiprybės, sveikatos,  kūrybingumo ir 
neišsenkančių idėjų, o moksleiviams pasakyti rašytojo Paulo Coelho žodžius, kad  „ Kai tikrai ko nors 
trokšti, visas pasaulis padeda įgyvendinti tą troškimą“. Linkiu visiems siekti savo tikslo ir bus pasiektas, 
tik reikia labai  labai to norėti. 
Iki visiems, gerų mokslo metų.     

 Jūsų laikinai pabėgusi socialinė pedagogė Gerda ☺ 
 

 
 

Mokytoja Gerda su dukryte Urte ir Sūnum Vilium. 
Nuotr. iš asmeninio albumo 

                     Nuo kasdienybės aštrių akmenų  
šypsena prisidenkite,        
                    laime ir džiaugsmu tikėkite,  
gražiausiom svajonėm gyvenkite. 
 

                  Profesinės šventės proga  
 

2007 m. spalis           Jūsų kolegės  B.Šufinskienė ir L.Balčiūnienė 
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                                          SU TARPTAUTINE 
MOKYTOJO  DIENA 

SVEIKINAME 
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAS: 

ONUTĘ LEIMONTIENĘ, 
ŠARŪNĘ APINYTĘ, 

IRENĄ PETRIŠKIENĘ, 
INGĄ ŠVILPIENĘ 

RAMUNĘ STANKAITIENĘ 
 
  

 

 
6 kl. MOKYTOJŲ TOP 5 

 
6 klasės mokinių nuomone, pirmoji vieta 
atitenka: 

Jūratei Armonavičienei (auklėtoja, 
lietuvių kalbos mokytoja) – už tai, kad gerai 
paaiškina užduotis, griežtumu ☺. 

Antroji  vieta atiteko : 
Emilijai Karoblytei (tikybos mokytoja) -  už tai, 
kad įdomu mokytis. 

Trečioji vieta atiteko: 
Laimai Andruškevičienei (buvusi dailės 
mokytoja) - už tai, kad buvo gera ir įdomu 
mokytis.  
                 Ketvirtoji vieta atiteko: 
Jolantai Jurkevičienei (istorijos ir biologijos 
mokytoja) - už tai, kad per pamokas neleidžia 
siusti ir palaiko tvarką. 

Penktoji vieta atiteko: 
Irenai Petriškienei (pradinių klasių mokytoja) - už 
tai, kad turi daug kantrybes, už gerumą ir už meilę 
mokyklai.  

Skaičiavo Silvija, 6kl.

 

7  klasės Mokytojų TOP 5 
 

 1 vieta - Jolanta Jurkevičienė, istorijos ir biologijos mokytoja, 
20 balsų –  už profesinį griežtumą ir mokinių supratimą, gerą 
pajuokavimą, patarimus, už ekskursijas, kurios labai įdomios bei 
nuotaikingos, gerą mokymą ir šypseną kiekvienos pamokos 
metu, už šaukimą. 
2 vieta – Jūratė Armonavičienė, lietuvių kalbos mokytoja, 16 
balsų – už lietuvių kalbos išlavinimą, fainumą per 
“GATAUČIUKĄ” , linksmumą, už gerą mokymą ir vaikų 
negailėjimą užduodant namų darbus. 
3 vieta – Jūratė Balčiūnaitė, anglų kalbos mokytoja, 11 balsų –  
šauni mokytoja, gera, ši mokytoja užmiršta, kas buvo užduota 
namų darbų, nereikia atsiskaityti ir už anglų kalbos pamokas. 
4 vieta – Neringa Bulienė, kūno kultūros, geografijos, 
ekonomikos mokytoja,  11 balsų  – šauniai dėsto kūno kultūros 
pamokas, originali, už ta, kad stengiasi palaikyti mūsų fizinę 
formą. 
5 vieta – Laimutė Vilčiauskienė, auklėtoja, rusų kalbos ir 
technologijų mokytoja,  9 balsai – už tai, kad kartais pikta, bet ir 
kartu linksma mokytoja, gera auklėtoja, už taiklų pataikymą  į 
nepasiruošusį ir nepadariusį namų darbų vaiką, už tai, kad ji 
pikta, bet teisinga.          Skaičiavo Agnė K., 7 kl. 

5 klasės TOP 5 
1. Jolanta Jurkevičienė (auklėtoja, istorijos ir biologijos mokytoja) – penktokai nusprendė, kad gerai 

išaiškina pamoką, juos myli, griežta, bet teisinga, tvarkinga ir šiaip labai gera. 
2. Šarūnė Apinytė ( pradinių klasių mokytoja) – mokė mus 4 metus, buvo labai gera mokytoja, kartais 

juokinga☺. 
3. Emilija Karoblytė (tikybos mokytoja) – nuostabi mokytoja, mėgstame pajuokauti per pamokas☺. 
4. Janina Tiškuvienė (lietuvių kalbos mokytoja) – viską puikiai išaiškina, per tą pamoką turim būti 

drausmingi, žiauriai gera ir neužduoda daug namų darbų, maloni. 
5. Violeta Žemeckienė  (matematikos mokytoja) – gera matematikė, ☺ gerai išaiškina, gerai mokina, ir 

šiaip gera. 
 
        Tikimės, kad mūsų mokytojai išliks tokie geri, linksmi ir šiuolaikiški, kaip ir buvo☺. 

                                                    TOP 5 parengė sesė GRETA ir sesė JOMANTĖ☺ 
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9a klasės Mokytojų  TOP 5 
 
1 vieta – Jolanta Jurkevičienė, istorijos ir biologijos 
mokytoja, 12 balsų – už nuostabų humoro jausmą, 
supratingumą, dėmesingumą, puikiai dėstomas pamokas, 
linksmumą, šmaikščius pokalbius, nuoširdžias istorines mintis 
ir biologiškai sudėtą kūną. 
2 vieta – Neringa Bulienė, kūno kultūros, geografijos, 
ekonomikos mokytoja,  10 balsų  – už aiškiai dėstomas 
pamokas, humoro jausmą, atvirumą, jaunimo pritarimą, 
šaunumą, smagų nusileidimą pasaulyje, ekonomišką 
gyvenimą ir sportišką kūną. 
3 vieta – Emilija Karoblytė, tikybos mokytoja, 9 balsai  – už 
supratimą, atvirumą, už linksmas tikybos pamokas, už 
palaikymą ir tik už vieną pasimatymą per savaitę☺. 
4 vieta – Danguolė Korsakienė, muzikos mokytoja, 8 balsai  
– už humoro jausmą, atvirumą, už puikų 3 metų prieglobstį, 
miklius pirštus, už ,,fainą“ mokymą, gerą balsą, pomėgį 
muzikai. 
5 vieta – Jūratė Balčiūnaitė, anglų kalbos mokytoja, 5 
balsai –  nuoširdi ir supratinga mokytoja, už gerą anglų 
kalbos mokymą, už puikų „bazarą“. Skaičiavo Akvilė, 9a kl. 

 

9b klasės TOP 5 
1-2 vietos: 
            Jolanta Jurkevičienė, istorijos ir biologijos 
mokytoja – pamokos su ja yra įdomios ir 
nenuobodžios; labai gera mokytoja ir maloni; 
normaliausia mokytoja; įdomiai pasakoja. 
           Danguolė Korsakienė, auklėtoja, muzikos 
mokytoja – už gerai praleistą laiką, geriausia auklėtoja, 
už gražias akis, ji labai gera ir maloni.  
3-4 vietos: 

Neringa Bulienė, kūno kultūros, geografijos, 
ekonomikos mokytoja,  – gerai dėsto; labai gera; už 
gerą mokymą. 

Jūratė Balčiūnaitė, anglų kalbos mokytoja – 
graži, nebloga mokytoja; už labai gerą ir malonų 
bendravimą bei pamokų išaiškinimą. 
5 vieta:  
           Genovaitė Liepinia, chemijos mokytoja  - labai 
gera, maloni mokytoja.  

Skaičiavo Akvilė, 9a kl. 

10 klasės MOKYTOJŲ TOP 5 
 
1.Neringa Bulienė, auklėtoja, kūno kultūros, geografijos, ekonomikos mokytoja – už šauniausius 
pasisakymus, už įdomias pamokas, už tai kad ji yra geriausia, už kantrybę ir savo šilumą teikiančias 
pamokas, už ryžtą, už tai, kad kiekvienoje situacijoje gelbsti mus, už kantrybę kariaujant su savo auklėtiniais, 
už mėginimą paversti mus gerais žmonėmis, ją vertinu už nuoširdumą ir už namų darbų uždavimą. 
2. Jolanta Jurkevičienė, istorijos ir biologijos mokytoja – už tai,  kad moka bendrauti su vaikais, už įvairius 
paveikslėlius bei daiktus, mokytoja, kuri gerai veda pamokas, už griežtumą, nors ir jis nėra būtinas, už labai 
linksmas pilietiškumo pamokas, už mokyklos išpuoselėjimą, už mokyklos istorinę veiklą. 
3. Jūratė Armonavičienė, lietuvių kalbos mokytoja – už griežtas pamokas, už gimtąją kalbą, už teikiamą 
informaciją apie lietuvių kalbos žinias, už supratingumą, už tai, ką išmokė ir išmokys. 
4.Genovaitė Liepinia, chemijos mokytoja – už įdomiai vedamas pamokas ir gerą humoro jausmą. 
5. Rūta Kauneckienė, matematikos mokytoja –  už įdomias pamokas, už mokymą skaičiuoti ant pirštų, už 
drausmingą pamokų vedima, už tai kad galima pašnekėti įvairiomis temomis.                    Skaičiavo Sandra, 10 
kl

 

8 klasės Mokytojų TOP 5 
 

1 vieta - Jūratė Armonavičienė, lietuvių kalbos mokytoja, 13 balsų – už įdomias pamokas, puikų bendravimą su 
vaikais, tinkamus pamokymus, tinkamoje vietoje, taip pat už gerumą ir malonumą bei už tai, jog puikiai išaiškina 
pamoką.  
 2 vieta  - Jolanta Jurkevičienė, istorijos ir biologijos mokytoja, 11 balsų –už gerą mokymo stilių, gerumą, 
linksmumą, draugiškumą, už suteiktas žinias, už griežtą drausmę ir, žinoma, už nuostabų pamokos išdėstymą.  
3 vieta - Emilija Karoblytė, tikybos mokytoja, 9 balsai – už jaunatviškumą, bendravimą, įdomias pamokas.  
4 -5 vietos -  Jolanta  Šiurnienė, buvusi auklėtoja, 7 balsai  – už draugiškumą, grožį, nuoširdumą, šmaikštumą, 
gerumą ir už tai, kad buvo nepakeičiama auklėtoja. 
Danguolė Korsakienė, muzikos mokytoja, 7 balsai   – už vidinį žavesį, linksmas pamokas ir pokštus.  
Laimutė Vilčiauskienė, rusų kalbos ir technologijų mokytoja,  7 balsai   – už gerą mokymą, nuoširdumą, įdomias 
pamokas. 
 Violeta Žemeckienė, matematikos mokytoja, 7 balsai  – už gerus tikslus, pamokos išaiškinimą, loginį mąstymą.  

Skaičiavo Monika, 8 kl. 
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• Anglų kalbos mokytoja Jūratė Balčiūnaitė:  „Nuostabu, tiesiog nuostabu!“, „Net neįsivaizduoju...“, „Ar jūs galit nutilt? Pabaikit kada 
nors savo pliotkus...“, sudužus veidrodžiui klasėje: „Vaikai, kaip aš dabar be veidrodžio?!“,  prieš apklausą raštu: „Pasisukit, kad 
matyčiau jūsų plikus lapelius“, ,,Ar jūs galit patylėt – niekas jūsų nesiklauso“. 

• Istorijos ir biologijos mokytoja Jolanta Jurkevičienė: „Tuoj pat eik į šiukšlių dėžę“, „ Ar į Joniškį pas uošvienes važiuosit?“, „Aivarėli 
mano, mielasis.. “, „Baikit jūs man čia ereliuot!“ 

• Direktorė, lietuvių kalbos mokytoja Vida Vingrienė: „Nu, viršūnė...“, „Palauk palauk“, „5 klasės kursas! Turėjai žinot 3 klasėje!“, 
(koja mušdama ritmą) „DAIK-TA-VAR-DIS“, „Gražiausias dalykas 9 klasėje – pirmoji meilė“ 

• Kūno kultūros ir geografijos mokytoja mokytoja Neringa Bulienė: „Ir vėl dinderį mušat!“, „Nu, jūs tai ant visko padėję...“, „Nutilkit, 
ciocės“, „Jei vyras turėtų pu...., būtų bobutė... “ ☺ ☺ ☺ 

• Rusų kalbos  mokytoja Laimutė Vilčiauskienė :  „Ko blaškaisi?“ , „Ką tu sakai?“, „Ar bliombos iškrito?“ 
• Kūno kultūros mokytojas Audrius Mameniškis: „Tu čia baik bajerius!“ 
• Lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Armonavičienė: ,,Ar jau viską paderėt, kad plepat?“, „Ne, nu čia tai gražuoliai...“, „Tas tekstas be 

ryšio, anas tekstas be ryšio... Gal pačiam reiktų pasižiūrėt, ar esi su ryšiu...“ 
• Choreografijos mokytoja Lina Budrienė: „Tu nešustravok, nes gausi per zaptus“, „Suplėšysiu...“ 
• Chemijos mokytoja Genovaitė Liepinia: „Aš norėčiau būti blondinė...“ 
• Informatikos mokytojas Žygimantas Žemeckas: „Ką aš žinau, kas čia y...“ 
• Pradinių klasių mokytoja Šarūnė Apinytė – „Atėjo tylos karalius“... 
• Muzikos mokytoja Danguolė Korsakienė – „10 kartų dainuosit“, „Raimundėli, tu man patinki“, 
       „Giliai sužavėta!“. 
• Matematikos mokytoja Violeta Žemeckienė –  „Kai buvot 8 klasėj, buvot rimtesni“, „Ir vėl pribraižytas linoleumas“ 
• Mokytojo padėjėjas Laimonas Vingras – „Na...pabandysiu...stengsiuos...“ 

    
 

Šiais metais labai madinga „rūžava“ spalva.. ☺  
Pastebėjome, kad – mokytoja J.Armonavičiene turi 
labai gražų švarkelį. Turiu pagirti Jus ☺ Labai 
madinga ir  mokytoja J. Balčiūnaitė, ji turi įvairiausių 
gražių ir skoningų rūbų... Nuo puikaus skonio 
neatsilieka ir mok R.Kvedaraitė,  jos skonis taip pat 
labai geras... 

Mūsų mokykloje mokytojai visi labai 
labai gražūs ir tvarkingi,  labai madingi.  Mokytojai 
mėgsta visokį stilių: ir  klasišką ir gražų.  Mūsų direktorę 
taip pat turėčiau pagirti, nes  direktorės skonis taip 
pat labai skoningas.  Visi esame labai madingi ir 
gražūs ☺.  

Mados žinovė Aiste Pociūtė, 7kl.  
 

KITAS ŽVILGSNIS... 
 

• Jolanta Jurkevičienė- nelabai kuo skiriasi 
nuo jaunųjų mūsų panelių. Tiesiog vyksta 
konkurencija. 

• Neringa Bulienė- dažniau reiktų 
aukštakulnių, bet ir „treningiukai“ neblogai 
atrodo. Tinka viskas šitai mokytojai. 

• Žygimantas Žemeckas- „kietas“ stiliukas…  
• Audrius Mameniškis- sportinio kostiumėlio 

vyrukas. 
• Ona Leimontienė- stilius tai visai nieko, yra 

iš ko mokinėms pasimokyti. 
• Nijolė Žiurlytė- į mokyklą atnėšė naujo 

stiliaus vėjų ☺. 
• Genovaitė Liepinia- būsima „blondė“. 

• Daina Rudienė- visada pasiruošus visiems 
gyvenimo iššūkiams. O ypač fizikiniams. 
Stilius suderintas su fizika. 

• Danguolė Korsakienė- OHO! Stiliukas- tai 
klasika iš  didžiosios raidės☺. 

• Lina Budrienė- tikra „balerina“ šokių 
mokytojos kūne☺. 

• Šarūnė Apinytė- ak, čia tai šaunios 
šukuosenos turėtoja, ir visai stiliukas 
toks...rimtokas, bet geras... 

Akvilė (9a kl.), Monika (8 kl)

 

Mokyt. J. Balčiūnaitė 
Nuotr. J. Armonavičienės 

Mokyt. R. Kvedaraitė ir madų 
žinovė Aistė beveik nesiskiria 
Nuotr. mokyt. R. Stankaitienės 
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Linksmieji horoskopai pagal AGNĘ 
 Tinka visiems, bet  pritaikyta  mokytojams... 

♣ Avinas- Šį mėnesį daugiau dėmesio skirkite įsipareigojimams vykdyti. Pasistenkite išvengti juokingų 
konfliktų- didelė tikimybė, jog į juos įsivelsite kaip į šiltą vilną. Venkite per didelių krūvių- kiti jūsų 
neįvertins, todėl būsite palaikytas už  aviną ☺.(mokyt. L.Vingras) 

♣ Jautis- Galėsite įvertinti laimėjimus, pasiektus jaučių kovos lauke. Finansinė padėtis gal ir išliks 
stabili, viskas priklausys tik nuo jūsų nerealių poreikių. Antrąją mėnesio savaitę tausokite jėgas ir 
pasirūpinkite savo sveikata, nes prarasite savo gerą ir labai garsiai skambantį balselį☺ (mokyt. 
J.Jurkevičienė, V.Žemeckienė, O.Leimontienė.) 

♣ Dvyniai- Turėsite galimybę pasireikšti profesinėje srityje. Sėkmingai atliksite visas, netgi sunkiausias 
užduotis, būsite nepakeičiami įgyvenant svarbius projektus, ir nesistebėkite, jeigu kas nors pradės priekaištauti dėl jūsų mokymo 
stiliaus :D. Didelė tikimybė, jog darbe atsiras jūsų dvynys. (mokyt.J.Armonavičienė, L.Paulauskienė). 

♣ Vėžys – Šį mėnesį vertėtų susilaikyti nuo neapgalvotų išlaidų knygoms. Kontroliuokite save ir apsiribokite kukliais pirkiniais, nes kitaip 
kitą mėnesį neturėsite nė duonos kąsnio, teks pirkti batoną.  Gali kilti noras būti tikrais vėžiais: viską norėsis daryti atbulai. (mokyt. G. 
Liepinia, N. Bulienė, Š. Apinytė) 

♣ Liūtas- Ieškosite nuotykių, trauks ir avantiūros, tik per daug neapgaudinėkite aplinkinių, nes jie gali atkeršyti. Tačiau reikėtų prisiminti, 
kad siekiant didelio laimikio (gal šerno), galima pražiopsoti mažesnį, bet skanesnį kąsnelį. Sėkmingos bus ilgalaikės kelionės į darbą 
ar ekskursijos ... namo. (mokyt. A. Mameniškis, spec. ped. R. Kvedaraitė, L.Budrienė.) 

♣ Mergelė- Jūsų atkaklumas bus sėkmės visose srityse garantas. Atėjo palankus metas ilgalaikiams atostogų planams kurti. Iki 
savaitgalio stenkitės sutvarkyti visus reikalus, nes vėliau į svečius gali užeiti didelis tinginėlis☺. Šį mėnesį jausitės tikros 
supermergelės kailyje  (mokyt I. Petriškienė,  R. Kauneckienė, I. Švilpienė, E. Karoblytė.) 

♣ Svarstyklės- Prieš aršiai gindami savo požiūrį, gerai pagalvokite, gal verta įsigilinti į kitų nereikšmingą  nuomonę? Savaitgalis atneš 
kiek romantiškesnių nuotaikų, ramybę prieš audrą. Spalio mėnesį sversite kiekvieną žodį, kurį išgirsite. Tai gal jums dovanų kokias 
svarstykles? ☺(mokyt. D. Korsakienė, L Vilčiauskienė, G.Kinderienė, Ž.Žemeckas.) 

♣ Skorpionas- Reikalai darbe turėtų klostytis sėkmingai, o pasiekti laimėjimai bandymų srityje gali nustebinti net ir jus pačius. Šio 
mėnesio pirmasis savaitgalis žada skorpioniškas permainas jūsų gyvūnystės pasaulyje (mokyt.D. Rudienė). 

♣ Šaulys-  atsidursite kovos  sūkuryje, iš kurio kapanositės tik savo jėgomis. Padėtis  nebus tokia jau beviltiška, jei iškilusias problemas 
spręsite iškart sudėdami ginklus.  Pastabomis jūs būsite taiklus kaip tikras naujokas šaulys (mokyt.J.Tiškuvienė). 

♣ Ožiaragis- šis mėnuo bus pilnas subtilių intrigų ir mokytojiškos romantikos. Po pamokų Jūsų laukia pasimatymas( gal paliksit po 
pamokų), bet saugokitės pavydinčių žmonių. (mokyt.J. Balčiūnaitė)  

♣ Vandenis- bendraudami su aplinkiniais ryškiai  perlenksite lazdą. Kontroliuokite save ir nesakykite visko, ką manote apie tuos, kurių 
nemėgstate ar kurie nepadarė namų darbų.  Kitaip plaukiosite, kaip vandenis baloje. (mokyt.R. Stankaitienė, N.Žiurlytė) 

♣ Žuvys- Jūs galite dar pakilti karjeros laiptais. Kils puikių idėjų, atnešančių finansinės naudos, o ir aplinkiniai priims jas su 
„entuziazmu“... Tad darbe nardysite lyg žuvelė vandenyje. Tik atsargiai – vanduo šį mėnesį jau gali užšalti (V. Vingrienė).  

 
Būrė ir pabūrė Agnė  Dapkutė , 7 kl. 

 

LINKSMIAUSIA   IŠDAIGA   MOKYTOJUI 
Man labiausiai įsiminė išdaiga ekskursijoje su 

buvusia auklėtoja Jolanta Šiurniene.  
Mes nuvažiavome prie Šatrijos kalno. Su 

keliais klasiokais pirmieji užlipome į kalną, kitoje 
pusėje nusileidome ir pamatėme besiganančius 
arklius. Tai aš vieną iš jų ir paleidau. Po to grįžome 
atgal, pažaidėme kamuoliu ir važiavome namo, bet 
važiuodami pamatėm, kad atbėga arklys. Auklėtoja 
buvo nustebusi, o mes ėmėme ir prisipažinome, kad jį 
paleidome.  

Iš pradžių auklėtoja šiek tiek supyko, bet po to 
atleido, nes suprato, kad reikia ir paišdykauti. Man ši 
išdaiga buvo pati linksmiausia... 

Kęstutis Žukauskas, 8 kl. 
 

Dabartiniai septintokai išdaigų 
mokytojams prikrėtė daug, bet man labiausiai 
patiko viena.  

Kartą, kai mokėmės pradinėse klasėse, 
buvo Balandžio 1 diena (Melagių diena). Mano 
klasiokas Mantas ir kiti iškrėtė tokį pokštą: visas 
klasėje buvusias kreidas paslėpė, o vieną 
keturkampį trintuką guašu nudažė baltai ir 
padėjo prie lentos... Atėjusi mokytoja jau norėjo 
kažką rašyti ir per skubėjimą baltą trintuką 
palaikė kreida. Mokytoja pradėjo rašyti ant 
lentos, bet jai nepavyko...☺ 

 Laimei, mokytoja palaikė tai linksmu 
Balandžio pirmosios pokštu ir nieko nenubaudė... 

Valentinas Jakubkevičius 
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