
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sveiki,  mielieji skaitytojai!!! 
  

Žinote, niekaip negaliu patikėti, 
jog pabudus vieną rytą pamačiau žemę, 
padengtą sniegu! Nepamenu tokių metų, 
kad lapkričio viduryje  būtų iškritęs 
pirmasis sniegas! Tad manau, kad 
kiekvieną  nustebino pirmasis  baltas ir 
tyras  sniegas. Netruko prabėgti 
akimirka, ir jis ištirpo. Gaila…   

Lygiai tai pat prabėgo ir 
trumpos atostogėlės. Kaip greit keičiasi metų laikai... Ar 
pastebėjot, kad jau ir LAPKRITIS baigiasi???  

Visai neseniai buvo spalis – gerumo mėnuo, tikiuos, 
kad kiekvienas kažką  padarėt gero.. ☺ 

 O šiame „Gataučiuko“ numeryje sutiksite lapkritį 
lydinčius helovyniškus horoskopus, kurie galbūt nustebins 
arba  netgi kai kuriuos išgąsdins. Tad linkiu kantrybės 
skaitant  rudeniškai bežiemėjantį „Gataučiuko“ numerį.... 

 
                                                         Redaktorė Akvilė 

               P.S.Tikriausiai ne vienas pasigedote mūsų. Buvo 
ir klausiančių, kur prapuolėme. Ne, mes neužmigome 
žiemos miegu. Tiesiog išleidę konkursinį laikraščio 
numerį truputį aptingome ir laukėme  konkurso rezultatų. 
Apie visa tai  - mūsų laikraščio puslapiuose. 

Redakcija 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.82 2007m. lapkritis 

 

Anonsas: 
Mokytojo dienos atgarsiai – 2 psl. 

 Kas mėgsta keliauti? – 3 psl. 
 GERUMO MĖNUO – 4 psl. 

Rudenėlio šventėje – 5 psl.  
Nepamirštami svečiai – 6 psl. 
 Pilietiškumo pamokos Vilniuje ir 

Joniškyje– 7,8 psl. 
 Agnės horoskopai  - 9psl. 

 Valentino mįslė, sportas – 10 psl. 

Mieli  GATAUČIUKAI, 
                                      

labai džiaugiuos  Jūsų pergale 
rajono bendrojo lavinimo mokyklų laikraščių 
konkurse, skirtame Mokytojų dienai! 

Ir toliau džiuginkite savo 
skaitytojus įdomiais straipsniais ir 
netikėtumais bei brandžiais atradimais. 
Kūrybinės sėkmės  ateityje! 
         AČIŪ už aktyvų dalyvavimą projekte! 

                         Mokyt. Liudmila Balčiūnienė,  
Skaistgirio vid. m-klos pilietinio ir tautinio projekto 

„Tik bendraujant ir bendradarbiaujant aš augu“ 
vadovė 
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Dar vienas Žodis apie mokytoją! ☺ 
 

Rugsėjo Pirmosios rytas Jus, mieli moksleiviai, sukvietė į klases. Prieš akis – naujos kelionės į 
žinių šalį etapas. Reikalaujantis jėgų, ištvermės, atkaklumo. Kartais atrodo, kad žengti toliau 
neįmanoma!.. Gal ir sustotum, gal netesėtum, jei šalia nebūtų rūpestingo vadovo ir draugo – 
MOKYTOJO... 

 
 
 

Spalio 5 d. atšventėme Mokytojo dieną, kurios visi 
taip laukė, o ypač mokiniai, nes galėjo pailsėti nuo 
mokytojų. Kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai 
pamokas vedė ne mokytojai, o dešimtokai. Štai 
keleto mokinių nuomonė, ką jie mano apie 
dešimtokų įdomias, o gal ir šiek tiek nuobodžias 
pamokėles. 
 

1. Kokia mokinių nuomonė apie dešimtokų 
vedamas pamokas? 

2. Ar norėtumėte, kad pamokas visąlaik vestų 
mokiniai? 

Dovilė S.: 
1. Liuks! 
2. Taip, nes su dešimtokais lengviau, įdomiau, 

bet labai daug atsiliktume. 
Viktorija V.: 

1. Manau, jie vedė normaliai, tik visi dirbome 
savarankiškai, buvo gana įdomu. 

2. Jeigu būtų po 20 minučių, tai norėčiau. 
Veronika S.: 

1. Visai buvo smagios. 
2. Ne, nelabai, nes nieko neišmoksi. 

Eglė Z.: 
1. Labai patiko, kad dažniau taip būtų!  
2. Ne, nes kažin, ar ką išmoktume. 

Greta G.:  
1. Buvo smagu. 
2. Ne, tuomet nieko neišmokčiau ir nežinočiau. 

Ema V.:  
1. Iš tikrųjų nelabai patiko, nes nebuvo per 

pamokas ką veikti. 
2. Šiaip tai ne, nes atsibostų per pamokas sėdėti 

ir nieko neveikti. 
Laura R.: 

1. Nėra ką veikti, nieko neišmoksi. 
2. Ne, nes nieko nepasiektumėme gyvenime.  
 

Mūsų kalbinti mokiniai teigia, kad jiems patiko 
dešimtokų vedamos pamokos tą dieną. Vieną dieną 
per metus būna linksma, galima padūkti, nieko 
neveikti... Bet jei taip tęstųsi visus metus, tai, jų 
nuomone, jie nieko neišmoktų!!! 

                                                 
P.S. Dešimtokai, mes tikėjomės įdomesnių 

pamokų! O Jums, Mokytojai, patiko? 
  

Klausinėjo Agnė K. 7 kl. 

Maritana Jokubaitytė – Pamokas vedžiau antrokams, jie buvo 
geri. Mes ir uždavinių pasprendėm, ir pažaidėm. Ir man labai patiko. 

Monika Zaiceva - Aš turėjau pamokas su penktokais. Su jais 
žaidėm, spėliojome raides. Jiems labai patiko tai, buvo ramūs ir gražiai kėlė 
rankutes. Per juos išmokau žaidimą, kurį moka žaisti tik jie ir aš.  

Sandra Mockutė – Mokytojų diena buvo nuostabi...Galėjau 
pasidžiaugti mokytojo dalia.☺ Kaip visi žino, dėsčiau fizikos pamokas. Per 
jas tik pasprendėme keletą uždavinėlių ir po to klausėmės muzikos... 
Nusprendėm, kad išradom naują fizikos dėsnį. ☺☺ Mokiniai buvo 
fantastiški, draugiški, drausmingi! Ir tai labai džiugu! ☺  

Monika Aputytė – Aš mokiau pirmokėlius. Šioje klasėje vaikų 
daug nėra, bet visi labai geri, draugiški. Man patiko, kad visi klausė, gražiai 
bei mandagiai elgėsi. 

 Aušra Juodrytė– Trečiokai buvo gana ramūs. Pamokos praėjo 
linksmai ir greitai. 
 Monika Šimoliūnaitė – Mokytojų diena man labai patiko. Per 
geografijos pamokas visi vaikai buvo labai drausmingi ir malonūs.  
 Manvydas Andrašiūnas – Buvo labai šaunu. Tik gaila, kad 
pamokos vyko tiek trumpai. Norėjosi pabūti ilgiau... Bet buvo įdomu ir 
smagu. Norėčiau dar kartą tą jausmą patirti. 
 Inga Digerytė – Mokytojų diena labai patiko, bet tai tikras galvos 
skausmas! ☺ 
  Daiva Liučvaikytė – Mokyti patiko, bet būti mokytoja nenorėčiau , 
nes mokytoja būti nėra legva. 
 Karolina Šakūnaitė- Mokinau penktokus, pirmokus ir ketvirtokus. 
Patiko, nes mokiniai buvo geri, mokytojauti galėčiau, bet ilgai neišverčiau, 
vaikai per daug pasiutę, daug problemų būtų ir nusibostų. Su vyresniaisiais 
tikrai būtų mažiau problemų. ☺ 
 Dovilė Liaudanskaitė – Šiemet man Mokytojų diena labai patiko, 
nes pati turėjau galimybę mokyti vaikus. Maniau, jog turėsiu problemų su 
mokinių nedrausmingumu, bet klydau, vaikai buvo labai drausmingi ir 
pamokos praėjo tiesiog  SUPER!☺ 
 Karolis Petriškis – Buvo keista sėdėti prieš visus mokinius. 
Pamokas vesti patiko, nes anglų kalba man patinka. Buvo puiki diena.   
 Valentas Skudra – Mokytojų diena man buvo nuostabi ir įdomi.  
 Kristina Rekštytė – Priešmokyklinė grupė linksma, žaisminga ir 
truputėlį pasiutę. Mokytojų diena praėjo linksmai, patiko vesti pamokas.  
 Neringa Labanauskaitė – Aš labai laukiau tos dienos, kad 
galėčiau pajusti ir patirti tą džiaugsmą pabūti mokytoja. Visi vaikai buvo 
geri ir ramūs,  klausė manęs ir nereikėjo pyktis. Norėčiau dar kartą tą jausmą 
pajusti.  

 Sandra Mockutė, 10 klasė 
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 Lapkričio mėnesį kalbiname patį svarbiausią žmogų mažiausiems mūsų draugams -  
priešmokyklinės grupės mokytoją.  
 

Mokytoja, randanti laiko kelionėms... 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Gal pamenate iš savo vaikystės kokią išdaigą? 
          Nebuvau vaikystėje didelė išdaigininkė, nors tėvų 
ne visada klausydavau.Užaugusi supratau, kad jie visada 
buvo teisūs. Prisimenu, kokioj II-III klasėj sukarpiau 
mamos paltui siūti skirtą medžiagą ir prisiuvau lėlėms 
drabužėlių. Negavau labai daug pylos, teisinausi, kad 
nežinojau, jog medžiaga reikalinga, todėl mano darbo 
geranoriškumas buvo įvertintas (juk norėjau, kad lėlės 
nesušaltų:)). 
2. Kas jums yra mokykla? 
      Mokykla man pirmiausia yra darbovietė. Darbovietė, 
kurioje šurmuliuoja vaikų juokas, kalbos, kartais triukšmas. 
3. Kodėl pasirinkote tokią profesiją? 
     Rinkausi todėl, kad myliu vaikus, norėjau išlikti kuo ilgiau jaunesnė :) (su vaikais bendraudamas jautiesi 
jaunesnis, negu esi iš tikrųjų). 
4. Ar nesigailite pasirinkusi mokytojos profesiją? 
     Ko čia mano amžiuje labai gailėtis, nors jauniems, artimiems žmonėms nepatarčiau eiti mano keliu. 
5. Ką veikėt per vasaros atostogas? Ar buvo smagu? 

       Per vasaros atostogas su grupe mokyklos mokytojų 
buvau išvykusi kelionėn į Austriją, pabuvojome ir 
Lenkijoje, Čekijoje. Kelionė labai patiko, nes daug naujo 
sužinojome. Po to ne kartą su šeima važiavome į Latvijos 
pajūrį, pabuvojome 2-jų dienų kelionėje Varėnos raj., 
grožėjomės upėmis Ūla, Merkiu, apžiūrėjome senovinį 
Zervynos kaimą, visiškai žmogaus rankų nepaliestą 
Čepkelių valstybinį gamtinį rezervatą.Vasarą smagu, nes 
visada su šeima kur nors keliaujame. 
6. Kokia jūsų nuomonė apie kitus mokytojus? Ar su 
jais gerai sutariate? 
    Apie kitus mokytojus mano nuomonė pirmiausia tokia: 
labais darbštūs ir profesionalūs. Manau, kad su 
kolegomis sutariu gerai. Stengiuosi būti kolektyve 
taktiška ir tolerantiška. 
ačiū mokytojai už atsakymus ir linkime gerų mokinukų 
bei įsimintinų kelionių vasarą  

                                   Klausinėjo Silvija Šernauskaitė, 6 kl.  

2007 metų vasarą Austrijoje 

TRUMPAI IR AIŠKIAI  

1. Vardas: Ona 
2. Pavardė: Leimontienė 
3. Amžius: 48 m. 
4. Gimimo diena: gegužės 13 d. 
5. Zodiako ženklas: Jautis. 

Su vyru Arvydu atplaukę kateriu į Nidą.  
Nuotraukos iš asmeninio albumo 

  Dukros Deimantė ir Gintarė Ignalinoje 
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Ką GERO nuveikėme per GERUMO mėnesį? 
 

 Praėjo šiek tiek laiko po spalio darbų ir Greta paklausinėjo, kas ką nuveikė... Atsakymai tikrai įdomūs: darbai 
mažėja didėjant žmonėms... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Įdomusis CIRKAS 
 
2007-10-17 pas mus mokykloje buvo cirkas. Kas matė, tikrai 

nenusivylė☺... 
Buvo visokiausios katės, nutrija, žiurkėnas, šuniukai ir lapė ... ☺ Mums 

pavyko išpešti keletą žodelių iš cirko artistės. Ji mums pasakojo, kad lapė prieš keletą 
dienų buvo pabėgusi  į 
miškus, todėl ji dabar labai 
drovi. Lapė ir nutrija buvo 
pirktos iš veislynų. Šuniukus  
ir kitus gyvūnus treniruoja 
pati cirko aktorė. Su 
žvėreliais  ji kalba  ne 

lietuvių kalba. Žvėreliai, 
kurie rodė savo numerius, 
net nesupranta lietuvių 
kalbos, tik  rusų.  Ir jie turi 

slaptus komandinius žodžius, kurių mums, deja, nepasakė.  ☺ Taip pat matėme, kaip 
vyras gulėjo ant peilių, stovėjo ant stiklų ir vaikščiojo per peilius. Kai kuriems buvo 
labai baisu, kai akrobatas vaikščiojo per peilius ☺. Matėme ir labai didelius muilo 
burbulus, kurie labiausiai patiko mažiesiems moksliukams . ☺  

Smalsavo  Aistė P. ir Agnė D., 7kl. 
 
 
 

Vis dėlto 9b klasė darbavosi... 
Nuotr. A. Jakubkaitės 

Nulinukai laistė gėles, rinko šiukšles, tvarkė savo 
spinteles. 
1 klasės mergaitės darė gerumo kriaušes, o 
berniukai – gerumo obelis. 
2 klasė grėbė lapus, šveitė klasę, rinko šiukšles. 
3 klasė darė gerumo fontaną. 
4 klasė rinko šiukšles. 
5 klasė sakė, kad nieko nedarė. Gal pamiršo??? 
6 klasė tvarkė Marcės Katiliūtės tėviškę, lankėsi 
Ivoškių kapinėse, rinko šiukšles. 
7 klasė grėbė lapus prie senosios mokyklos. 
Ką veikė 8 klasė, taip ir liko paslaptis... 
9a klasė nenorėjo atsakyti įklausimus. 
9b klasė sakė nieko nedariusi. 
10 klasė kažką darė, bet neprisimena ką! 
 
Gerai, kad spalio mėnesį kai kurios klasės daug 
gerų darbų padarė. Liūdna, kad kai kurios 
neprisimena, ką darė vos prieš mėnesį, o kiti iš 
viso nieko nedarė.  

Greta Petrauskaitė 

Šeštokai po darbų M. Katiliūtės tėviškėje 
 Nuotr. J. Armonavičienės 

Cirke visada linksma 
 Nuotr.R. Stankaitienės  



Paruošiamoji klasė „Rudens spalvos“ 

Mekių mokyklos mokinukai ir mokytojos 
rodė mums savo programėlę Taip mes žaidėme 
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Šiais metais rudenėlio šventė vyko neįprastai.  
Kiekviena klasė turėjome padaryti po paveikslėlį iš gamtinės medžiagos. Nors tai mums 

neįprasta, bet įdomu. Visi susidomėję kibome į darbą. 4 klasės mokiniams šis darbas buvo labai malonus, 
tad jie padarė net tris tokius darbelius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Neįprasta buvo ir tai, kad vyksime nežinia kur? O mokytojos šios paslapties mums neišdavė, kol 
nenuvykome į Mekių pradinę mokyklą.  

Ten mus pasitiko bendraamžiai ir mokytojos. Šiek tiek susipažinę pradėjome šventę: dainavome, 
deklamavome, minėme mįsles, žaidėme žaidimus. Net nepastebėjome, kad taip greitai bėga laikas ir jau 
reikia grįžti į savo mokyklą. 

Padėkojome naujiems savo draugams už gražų priėmimą ir išvykome namo su gera nuotaika. 
 

 
Pradinukai 
2007-10-12 

 
Nuotraukos iš 

R.Stankaitienės 
asmeninio 

archyvo 
 

4 klasė „Tyrelio miškas“ 
1 klasė „Žuvytė“ 

3 klasė „Baravykų rikiuotė“ 
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Muitininkų dovana mokyklai 
              Jau kelinti metai mokykla bendradarbiauja su Šiaulių teritorine muitine. Ir šiemet, spalio 11 dieną,  Gataučių Marcės 
Katiliūtės pagrindinėje mokykloje vyko neįprastas renginys. Pas mus atvyko Šiaulių teritorinės muitinės pažeidimų prevencinio 
skyriaus mobiliosios grupės poskyrio vyresnieji inspektoriai – kinologai  Alfonsas Dauskurdis ir Giedrius Impolis. Kvietėme 
muitinės darbuotojus supažindinti mokinius su muitinės veikla, muitininkų darbo specifika, pavojais ir kasdienybe. 
              Bet šie žmonės neatvažiavo paskaitų skaityti, o atvežė visą mašiną vaizdinės medžiagos: dresiruotus šunis, kurie, mūsų 
akimis, pasirodė protingesni net už žmogų, darbo automobilį, kuris mirgėte mirgėjo nuo visokiausių mygtukų, taip pat 
įvairiausius prietaisus, kuriais randami ir labiausiai paslėpti narkotikai ir kita kontrabanda, kurią per Valstybės sieną bando 
pervežti įvairūs nesąžiningi žmonės. 
             Pirmiausia kinologas Alfonsas Dauskurdis papasakojo apie šunų dresavimo abėcėlę ir patikino, kad apskritai šunys 
užuodžia įvairius kvapus 80 tūkstančių kartų geriau negu žmonės. Jeigu žmonės turėtų šuns uoslę, jie paprasčiausiai išprotėtų. 
Belgų aviganis malinua (tokia šuns veislė) Poppis aklai klausė kinologo komandų ir nešiojo įvairius daiktus bei ieškojo 
narkotikų ir sėkmingai juos rado. O kitas šuo, geriausias „narkomanas“, labradoro retriveris Loras, be jokio vargo surasdavo 
net mūsų mokinių paslėptą narkotikų dėžutę. 
             O vėliau - dar įdomiau. Muitininkai demonstravo, kaip su šunimis sulaikomi nusikaltėliai. Ponas Giedrius apsirengė 
labai sunkią bėglio aprangą ir puolė kitą pareigūną. Poppis be jokio vargo paguldė nusikaltėlį „ant menčių“. Šuo išbandė net 
ir septintoko Sigito Minioto nervus. Mat jis panoro pabūti nusikaltėliu ir apsivilkti tą baisųjį kostiumą. Už drąsą vaikinas buvo 
apdovanotas specialiu prizu. 
              Galėjome iš arčiau apžiūrėti jų darbui reikalingus prietaisus. Pamatėme net tokį aparatą, kuris parodė, kas yra 
mokinio kišenėse. Mokytojai  šmaikštavo, kad toks daiktas praverstų patikrinti, kokios „špargaklės“ yra kuprinėse. Muitininkai 
net viktoriną mokiniams pravedė apie šunis ir geriausius žinovus apdovanojo atminimo dovanėlėmis. O mokyklai padovanojo 
kompaktinius diskus ir literatūros apie muitinės veiklą. 
              Už tokią pramogą ir neužmirštamą pamoką mokyklos direktorė dėkojo gerb. muitininkams, o už suteiktą galimybę 
pabendrauti ir savo akimis pamatyti sunkų ir įdomų muitininko darbą dėkingi esame Šiaulių teritorinės muitinės viršininko 
pavaduotojui Artūrui Jurkevičiui. 

                                                     
              9a klasės mokinė Akvilė 
 
 
 
 
 

 
 

Po įspūdingo susitikimo... 
 

 Spalio  26 d.į mūsų mokyklą buvo atvykęs į projekto 
„Drąsinkime ateitį“ Garbės galerijos narys  Arūnas Navickas. Jis ne tik pats 
atvažiavo, bet ir atvežė mums parodyti bei išbandyti  keletą naujausių savo 
tarptautinės krovinių gabenimo įmonės automobilių.  Štai keletas nuomonių apie 
„stebuklą“, nusileidusį Gataučiuose: 

8kl. -  Gražios „ fūros“, pasakojimas įdomus, aštuntokai vieningos 
nuomonės, visiems patiko renginys. (Vadovaujasi šūkiu „ Visi už vieną, vienas už 
visus“ .☺) 

9a kl.- Labai patiko važinėti „fūrom“ ir vairuotojas visai neblogas. Jo net 
vardą sužinojom – Uluhbekas (jis važinėjo su raudona „fūra“). Gerai  
„pabazarinom“! Radom bendrą kalbą. 

Laukiame Jūsų, DĖDE Uluhbekai, kada vėl sugrįšit! (Akvilė, Mylita, 
Inesa, Gitana). 
Visą informaciją apie renginį galite paskaityti mūsų mokyklos internetiniame 
psl. http://gatauciai.mok.lt/ 

 

  Nuotraukos L. Vingro  

Nuotrauka J. Armonavičienės 
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Ir štai atėjo ilgai laukta spalio 19 diena. Mes turėjome važiuoti 
į Vilnių - į Seimo rūmus, Prezidentūrą bei į „Akropolį“.  8:15. Mes jau 
kelyje į Lietuvos sostinę Vilnių. Kelionė užtruko maždaug 4 valandas. 

Atvažiavę į Vilnių visi žygiavome į Seimo rūmus. Perėję 
apsaugą, parodę dokumentus ėjome susitikti su Seimo nariu Sauliumi 
Bucevičiumi. Jis trumpai pasakojo apie Seimą ir dar laukiamą mokyklos 
renovaciją. Kadangi gerb.Seimo nariui teko išvykti, likusį laiką 
atsiskyrėme į 2 grupes ir mus vedžiojo po naująjį ir senąjį seimą. Naujoji 
Seimo posėdžių salė skyrėsi nuo senosios, nes naujojoje buvo naujausių 
technologijų. 

Apsižvalgę po Seimą važiavome į mūsų mylimą, visų 
mėgstamą, ilgai lauktą „Akropolį“. Visą mėnesį taupėme pinigus, kad 
juos išleistume „Akropolyje“ . 

Paslidinėję ant ledo, prisipirkę maisto važiavome į 
Prezidentūrą. Kiek pavėlavę mes praėjome apsaugą ir ėjome paskui 
griežtą ponią, kuri mums aprodė Prezidentūrą. Matėme prezidento 
kabinetą ir dar įvairias sales. Kai išėjome iš Prezidentūros, pamatėme 

kareivius, kurie repetavo.(o kaip ir kam jie repetavo, paaiškinti negalime.) 
Link autobuso pro Katedrą mokytoja Jolanta Jurkevičienė mus nuvedė prie  tokios plytelės, kur sugalvojome norą ir 

apsisukome 3 kartus, tik neaišku, į kurią pusę ☺ ( ir tas noras išsipildo, aišku, jei tiki ir labai nori). Kiek apšalę nuėjome į mūsų 
autobusą. Dar užsukome į MAXIMĄ XX. Po to važiavome namo. 

Visi valgė, kalbėjosi ir dalinosi visą dieną patirtais įspūdžiais. Na, o iki grįžimo į namus autobuso gale „ susikūrė 
nauja grupė“ ☺. Oj, kiek ji mums pridainavo dainų įvairiausių, kad liūdna nebuvo ir miegas neėmė!!! Turbūt ryte atsikėlusios 
merginos nepralemeno nė žodžio: tokį autobusą aprėkti reikėjo daug garso ☺ (o taip, gerklytes ne vienai skaudėjo ☺ ) 

Štai taip ir baigėsi mūsų kelionė į Vilnių....  
 

AČIŪ RĖMĖJAMS UŽ NEPAMIRŠTAMĄ PILIETIŠKUMO PAMOKĄ 
 

 Iki kitos ekskursijos...  ☺ Viktorija ir Monika, 7 kl. 

 
 
 
  

Lietuvos Respublikos Seime ir Prezidentūroje  
 Nuotraukos mokyt. J. Armonavičienės  

Susitikę su Seimo nariu supratome, kad esame 
laukiami svečiai 
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VALENTINAS:  

Šių metų lapkričio 15 dieną Joniškio 
savivaldybėje vyko mokyklinių laikraščių konkurso 
aptarimas. Konkurse dalyvavo aštuonių mokyklų 
laikraščiai. Deja, tik 6 mokyklos rado laiko atvykti į 
renginį. Joniškio savivaldybės nariai kalbėjo 
pilietiškumo tema. Visi ,,gavo“ labai daug linkėjimų : 
nuo ,,Būti pilietiškais“ iki ,,Linksmų Kalėdų“. Dar kalbėjo 
apie Savivaldybės sudėtį. Buvo užsiminta, kad kitą 
merą rinks žmonės. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 
paminėjo, kiek mokyklų yra Joniškio rajone: 10 
pagrindinių,  jaunimo, meno, sporto, 3 gimnazijos, ir jų 
tikslas – kad mokiniai gautų kokybišką išsilavinimą. 

Ateityje (2012 m.) numatoma, kad Joniškyje bus viena gimnazija - ,,Aušros“ ir dvi progimnazijos - M. 
Slančiausko ir ,,Saulės“.  O paklausus, kokia ateitis laukia mūsų mokyklos, atsakė: ,,Sėkminga ateitis“. 
Užsiminė, kad yra galimybė mūsų pagrindinei mokyklai iki 2012 m. tapti progimnazija.  
 O dabar apie linksmesnius dalykus. Laikraščių konkurso nugalėtojais tapome mes  - 
GATAUČIUKAS. Redaktorė  Akvilė ėjo ir ėjo atsiimti prizų... Renginio metu buvo atliekamos užduotys: 
reikėjo 9 kiaules aptverti 2 kvadratais, kad jos nesusieitų (gal pabandykit ir jūs – užduotis yra 
paskutiniame puslapyje). Dar reikėjo iš maždaug 30 raštelių apie pobūvį išsiaiškinti, kas yra vagis, ką ir 
kada pavogė. Po gausybės apdovanojimų ir užduočių sėdome į autobusą ir išvažiavome. Bet ne 
namo...   

AISTĖ: 
Taigi mes važiavome į 

Pakruojo rajono Pašvitinio pagrindinę mokyklą, 
kurioje veikia  „Tolerancijos centras“. Kai 
atvažiavome, ėjome į valgyklą, kuri buvo 
kitame pastate. Kai tik įžengėme į mokyklą,  
pamatėme labai nedrausmingus vaikus, jie 
lakstė, rėkė ir panašiai. Taigi ėjome į aktų salę, 
kurioje mums pasirodė mokyklos vaikai. 
Pastebėjome – vaikai nemokėjo žodžių ir net 
kai kurių šokių žingsnelių. (o gal labai 
jaudinosi???) Bet svarbiausia, kad jie mums 
neatsuko nugaros, ir kažką pasiruošė mūsų 
sutikimui.  
  

Renginys vyko  Joniškio savivaldybės salėje  

Joniškio rajono 
savivaldybės meras  

R. GADEIKIS 

Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjas 

L.ČESNULIS 

Pašvitinio pagrindinės mokyklos dešimtokės ir mokytojos 
dainavo drauge  

Visi konkursiniai laikraščiai 

Pasidžiaugti laimėjimu lapkričio 16 dieną susirinko beveik visas 
kolektyvas.                  J. Armonavičienės, A. Pociūtės  nuotr. 

Aiste ir Valentinas, 7klasė  
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Į Lietuvą vis dažniau pūsteli modernūs europietiški ar amerikietiški vėjai. Vieniems tai suteikia džiaugsmo ir pelno, 

kitiems kelia pasipiktinimą. Viena nesiliaujančių diskusijų sritis – šventės: reikia mums užjūrių tradicijų, ar ne? Spręsti Jums. 
Šįsyk pristatome vaiduokliškai baugų, paslaptingą, pašėlusį Helovyną, švenčiamą daugelyje Vakarų šalių ir sparčiai 
populiarėjantį mūsų šalyje. Stebint papuoštas parduotuvių vitrinas, akivaizdu – „vaiduokliška“ infekcija darganotą rudenį 
užsikrėtė ir lietuviai. O mūsų mokinė Jums pristato helovyniškus Horoskopus. ☺ 
 

 

 
 

♣ Avinas - vėlyvą rudenį galimas pasisiekimas vaiduoklių loterijoje, tik nepamiršk nusipirkti lavonų kioskelyje bilieto! 
 

♣ Jautis - pats palankiausias metas atšvęst baisuoklišką draugo gimtadienį. 
 

♣ Dvyniai - šis mėnuo bus sėkmingas: mintys skrajos tarp vaiduoklių ir rudenio lapų, tačiau tai neturės įtakos 
asmeninei veiklai. 

 
♣ Vėžys - rudenį pasirūpink savo išvaizda, juk į vaiduoklių šventę reikia eiti šiek tiek baisesniam. Tarp kitko, tave stebi 

baubiukai. ☺ 
 

♣ Liūtas - šį lapkritį tavo vaiduoklių rate atsiras naujų veidų. Atmink- mokytis niekada ne per vėlu, nes dar tavo suolo 
neaplankė Cololo lavonėlis. 

 
♣ Mergelė - atsargiai! Labai patartina vengti pažinčių ir pokalbių su neaiškiais asmenimis, nes iš tiesų tie žmonės gali 

pasirodyti esą užklydę persirengėliai iš po Helovyno. 
 

♣ Svarstyklės – šį mėnesį jums lemta surasti žmogų, kuris jūsų nepaliktų vieno, nes... Kai būsite vienas, jus gali 
užpulti siaubai... baubai! 

 
♣ Skorpionas - šį mėnesį reikėtų vengti nelegalaus biznio, nes kolegos gali jus apgauti, viską pasiimti sau, o jus 

perduoti raganoms. 
 

♣ Šaulys - šį mėnesį gali būti, kad įkrisite į kokią balą ir šiaip į kokį kanalėlį ir tikrai neišlipsite sausas, o šlapi šaltyje 
peršalsite ir ilgai sirgsite. 

 
♣ Ožiaragis - lapkričio mėnuo jums pataria savo ožio ragus palikti namie, nes išėjus iš namų jums kas nors įstatys 

tokius, kad ilgai su siaubu prisiminsite šį laikotarpį! 
 

♣ Vandenis - šį mėnesį jums nepatartina lyjant lietui vakarais vaikščioti lauke, nes gali būti, kad lietaus lašai jus 
užkerės ir jūs pavirsite į bjaurų žemės kirminą ar į kokį cigarečių pakelį.☺ 

 
♣ Žuvys - patartina neplaukioti iš savo vandenų, nes išplaukus galite nebegrįžti. Juk dar lapkritis- nežinios mėnuo! 

 
Jums išbūrė, pabūrė Agnė Dapkutė, 7kl. 

Pirmoji popietinė  diskoteka ☺ 
  

Pirmoji diskoteka buvo šiek tiek nepavykusi, nors ir langų 
užtamsinimas puikus, muzika linksma, bet daug mokinių ir svečių 
nesusirinko... Užduotys buvo smagios ir  įdomios. Deja, jos buvo per dažnai 
vykdomos, nebuvo laiko kada ir pašokti...Visi greitai išsiskirstė, nebeliko 
užduočių. Šokti niekas nebepanoro... 

Taigi va tokia buvo pirmoji diskoteka mūsų mokykloje, kuri vyko nuo 
14- 17 val. ☺  

                                                                          Monika Š., 8kl. 
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Baigiantis KIAULĖS metams... 

 
Šią mįslę parsivežėme iš rajoninio laikraščių 

konkurso aptarimo. Pasigirsime, Valentinas ten iš visų 
mokinių pirmasis ją atliko.  

Šiame paršiukų tvartelyje nupieškite du 
kvadratus taip, kad paršiukai niekaip negalėtų susieiti 
krūvon. 

Kas pirmasis TEISINGAI atliks užduotį, to 
laukia  Kalėdinis prizas. Išspręstą užduotį neškite 
Valentinui 
 

Anekdotai  

 
 
 

Taigi, apžvelkime spalio mėnesį vykusias sporto varžybas. Spalio pradžioje vyko pagrindinių mokyklų 
berniukų 5-7 kl. kvadrato varžybos. Mūsų mokyklos mokiniai, patekę i finalą, nusileido priešininkams ir užėmė 
garbingą 3-ją vietą. Taip pat vyko ir mergaičių 5-7 klasių kvadrato varžybos, kuriose mūsų mokyklos mokinės 
iškovojo taip pat garbingą 2-ją vietą, finale nusileidusios tik Linkaičių pagr. mokyklos komandai.  

Kaip ir kiekvienais metais, mūsų mokyklos mokiniai vyksta į Meškuičius, dalyvauja varžybose 
Meškuičių taurei laimėti. Gal šiais metais ir nelabai sekėsi kaip komandai, tačiau individualiai mokiniai pasiekė 
tikrai gerų rezultatų.  

                                                           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 mokytojo padėjėjas Laimonas Vingras. 
Gataučių M. Katiliūtės pagrindinė mokykla, Mokyklos 6, Gataučiai, Joniškio raj. 84262  

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

Matematikos pamoka. Mokytoja parašo 
lentoje 2:2 ir klausia: 

- Ką tai reiškia? 
- Lygiosios ! 
 

- Sugalvok uždavinį, kad būtų skaičiai 100 ir 
200. 

- Man 100 metų, o mano brolis 200 metų už 
mane jaunesnis ! 
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