
 
 
 
 
 
 
 

 
Atsistojęs prie šv. Kalėdų medžio 

Sniego angelas pravirkdė savo fleitą. 

Vakare prie laužo naujamečio 

Jis dainavo apie laimės žvaigždę. 

Apie tą, kurią širdy nešiojam, 

Tik jos ieškome kažkur toli. 

Skrido angelo daina, puošta svajonėm, 

Kiekvienam linkėdama rast laimę šiam kely. 

 
                     Sveiki,  mielieji skaitytojai!!! 
                                                 

Nepatikėsit, kažko keistai jaučiuos... 
Nežinau, kodėl... Gal galite padėti man suprasti, 
kodėl taip greitai bėga laikas? Rodos, dar ką tik 
išleidome pirmąjį „Gataučiuko“ numerį, o dabar jau 
paskutinį šiais metais... 

2007 – ieji  buvo kiaulės metai. Ar tikrai 
jums jie buvo kiauliški? Visai ne už kalnų jau ir 
Naujieji  metai. O  ateinantys 2008 –ieji bus pelės, 
žiurkės metai...Ir ką gi jie atneš?  

Kokios mintys kyla belaukiant Šventų 
Kalėdų, Naujųjų Metų? Juk tai pačios gražiausios šventės. Kažkas iš 
manęs pasijuokė, sako: „Tu tiki Kalėdų Seneliu?“ Iš tiesų, pasimečiau ir 
atsakiau:“Taip, tikiu.“  Juk tikėti Kalėdų Seneliu yra tas pats, kaip pasakyti 
gražų žodį draugui, nusišypsoti mokytojai, sušukti „ LABAS“! 

 O Kūčių vakarienė – tai mielas ir jaukus pasisėdėjimas su 
šeima. Skanus kūčiukų skonis, saldus ir šiltas močiutės kisielius.  

Jūs tikite stebuklais? Aš tikiu. Kalėdos - stebuklų metas. Toks 
gražus ir šurmulingas. Kaip smagu padovanoti šiltą šypseną. Nusišypsokit 
ir Jūs. Gal jūsų šypsena pakels nuotaiką nusiminusiam, nuliūdusiam. Ne 
vien materialinės dovanos padeda pasijusti laimingais.  

Visai neseniai mūsų mokykloje vyko Adventinis renginys, kurio 
metu dalyvavo Joniškio klebonas E. Semaška. Gerbiamas svečias 
pasakė: „Reikia mylėti ir būsim mylimi. Reikia tikėti ir būsim tikintys“. Tad 
tikėkim Kalėdų stebuklais ir  Kalėdų Seneliu.... 

Linkiu linksmų Šventų Kalėdų, laimingų Naujųjų Metų. Visiems 
gerų atostogų, linksmo Kalėdinio karnavalo, daug dovanų iš mylimų 
žmonių. Grįžkit sveiki ir pailsėję.  

Susitiksime kitais, 2008 metais. Tikiuosi, kiti metai atneš dar 
daugiau pergalių, iškovotų taurių, prizinių vietų, daug diplomų ir daug 
daug šypsenų...☺ Iki.                                             

                                                                             Redaktorė Akvilė 
 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.83 2007m. gruodis 

 

Anonsas: 
Smurtas mokykloje– 2 psl. 

Kas galvoja iš čia pabėgti?– 3 psl. 
Mokyklos  Kalėdinės tradicijos– 4 psl. 

Advento renginys– 5 psl.  
Ραγανų išvyka ir dar kai kas...– 6 psl. 

 Agnės horoskopai  - 7psl. 
 Valentino kryžiažodis,  sportas – 8 psl. 

 

Priede ,,Jausmų klėtelė“ : 
šauniausi sveikinimai ir linkėjimai 

iš visos širdies 
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Gaila, bet mokykloje vis dažniau tariame žodžius  SMURTAS, PATYČIOS... Ne vienas tai išbandėme 

savo kailiu. Šį kartą iš socialinės pedagogės ta tema gavome naudingos medžiagos ir keletą patarimų.  

KĄ DARYTI, JEIGU PATIRI SMURTĄ, 
PATYČIAS MOKYKLOJE AR NAMUOSE? 

Kas gi yra patyčios? Priekabiavimas? Skriauda? 

 
 

 Vaikai, patiriantys patyčias, skriaudą ar priekabiavimą mokykloje ar namuose, visuomet išgyvena daug stiprių jausmų: liūdesį, baimę, gėdą, 
nusivylimą, pažeminimą, bejėgiškumą, vienišumą, nepasitikėjimą ir t.t. Patirdami skriaudą, išgyvendami neteisingumo jausmą vaikai ir jaunuoliai 
visuomet klausia: dėl ko man tai atsitiko? Ką su tuo daryti? Kaip elgtis? Su kuo pasikalbėti? Ką darau ne taip, kad skriaudėjas nesiliauja žeminęs 
mane? Šie jausmai ir klausimai gali jaudinti kelias dienas, savaites, o gal ir mėnesius, jeigu su niekuo apie tai nesidalinsi. 
      Suprantama, kad kartais sunku kalbėti apie patiriamas patyčias, nė nesinori būti „skundiku“. Bet jeigu geriau įsigilintum į šio žodžio 
prasmę – tai, manau, kad kalbėjimas apie tai, kas Tave žeidžia, skaudina ir jaudina – nėra skundimas – tai yra PASIDALIJIMAS, IEŠKOJIMAS 
sprendimo. Tam iš tiesų kartais reikia daug daugiau drąsos negu kentėti pažeminimą. Juk tas, kuris žemina, skriaudžia, tyčiojasi – savo 
elgesiu teigia, kad jam reikia pagalbos, kad jam skauda, kad turi problemų šeimoje ar kitur.  
       Pasidalindamas su suaugusiais apie patiriamą skriaudą, patyčias – tuo pačiu padėsi ir tam, kuris netinkamai elgiasi. 
 
Dėl ko paaugliai nesiryžta suaugusiems pasakyti apie patiriamas patyčias: 
 

 Keršto baimė.  
Iš tiesų smurtautojas dažnai atrodo stipresnis. Tačiau ar iš tiesų taip yra? Juk dažnai stipresnis yra tas, kuris sustabdo smurto, skriaudos situaciją – 
TAVO kalbėjimas ir pasidalijimas sustabdys smurtautoją. 

 Gėdos jautimas, kad negali apginti savęs.  
Yra nemažai gyvenime situacijų, kuriose mes vieni esame bejėgiai, jaučiamės vieniši ir pažeminti, tačiau pasidalinę, pasikalbėję visuomet galime 
kartu rasti sprendimą. 

 Nenori tėvams kelti nerimo.  
Tėvai visuomet nori žinoti, kas vyksta su jų vaiku. Jeigu nedrįsti pasikalbėti su tėvais, pasikalbėk su kitu suaugusiu žmogumi, kuriuo pasitiki. 

 Bijo, kad jais nepatikės.  
Labai gaila, kad kartais suaugę žmonės nepatiki ir sako „negali būti“ ; „pats/i kaltas/a“... ieškok žmogaus, kuris patikės. O jis tikrai YRA. 

 Netiki, kad kas nors gali pasikeisti.  
Pasikeisti gali, tik tam reikės šiek tiek laiko. 

 Mano, kad tėvų ar mokytojų įsikišimas dar labiau pablogins situaciją.  
Prisimink, kai sergi, kada situacija pablogėja ar kai kreipiesi į gydytoją, ar tuomet, kai lauki savaitę, mėnesį, metus. Situacija blogėja tuomet, kai apie 
tai nekalbama, nes tai reiškia, kad smurtautojo elgesys yra toleruojamas ir priimtinas. 

 Baimė, kad mokytojai priekabiautojui pasakys, kas pasakė apie priekabiavimą. 
 Jeigu jautiesi nepakankamai saugus visuomet galima paprašyti, kad mokytojas nesakytų, kas jam apie tai pasakė.  

 Galvoja, kad negerai yra būti skundiku.  
Dažnai tas, kuris smurtauja, tyčiojasi – tyčiojasi ne iš Tavęs vieno/s. Kalbėti ir dalintis apie tai, kas žeidžia ir žemina yra KALBĖJIMAS IR 
DALIJIMASIS. Skundimas – turi kitą prasmę. 
 
Jeigu Tave kas nors skriaudžia – nelik vienas, pasidalink su kuo nors!  
 

Informaciją suteikė soc. pedagogė J. Tiškuvienė 
 

Skriauda kūnui: 
 Spardymas  
 Tampymas  
 Mušimas  
 Nesirūpinimas vaiko 

sveikata  
 Nesirūpinimas vaiko 

maitinimu  
 Seksualinis 

išnaudojimas   

 Skriauda sielai: 
 Tyčiojimasis  
 Žeminimas  
 Pravardžiavimas  
 Gąsdinimas  
 Parodymas, kad esi 

nemylimas  
 Vertimas jaustis 

kaltu   

Priekabiavimas 
 prasivardžiavimas  
 stumdymas  
 erzinimas  
 apkalbinėjimas  
 grasinimai  
 ignoravimas  
 mušimas  
 kumščiavimas, spardymas  
 piktų, bjaurių užrašų apie kitą vaiką 

užrašinėjimas  
 atskyrimas nuo grupės, kuomet bendraamžiai 

nepriima vaiko žaisti ar užsiimti kitokia 
veikla  

 daiktų gadinimas, daiktų ar pinigų 
atiminėjimas  
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 Gruodžio mėnesį kalbiname jauniausią mokyklos mokytoją Žygimantą Žemecką.  
 

 
              Trumpas pokalbis su informatikos mokytoju... 
 
1. Ar žadate dar ilgai pasilikti mūsų mokykloje? 
Na, iki šio pusmečio galo tai tikrai. 
 
2. Kaip įsivaizduojate savo ateitį mūsų mokykloje? 
Pažiūrėję į pirmo klausimo atsakymą turėtumėte suprasti, jog tikrai 
savo ateities neįsivaizduoju šioje mokykloje☺ 
 
3. Kaip manote, ar mandagūs mokiniai šioje mokykloje? 
Yra tikrai mandagių mokinių, bet jų vienetai. 
 

4. Kuo vaikystėje svajojote tapti užaugęs? 
Tikrai ne mokytoju☺ 
 

 
 
 
5. Kodėl atėjote dirbti būtent į mūsų 
mokyklą? 
Tuo momentu neturėjau darbo ir kažkoks 
noras buvo grįžti į savo pirmąją mokyklą. 
 
6. Kuo dabar svajojate būti? 
Svajonių daug turiu, bet iškart atsiprašau, su 
Jumis nepasidalinsiu tikrai. 
 
7.  Mėgstamiausias užsiėmimas? 
Jei turėjote omeny kokį, tai krepšius☺. 
 
8. Ar mėgstate keliauti? 
Ne. 
 
 

                            Parengė Jomantė S.6 klasė 
  

 
          

Lapkričio mėnesio laikraščio numeryje, pasirodo, įsivėlė klaida.  
Matyt, penktokai nelabai suprato korespondentų klausimą apie GERUMO MĖNESĮ 
nuveiktus darbelius.  
 
  Pasikalbėjus dar kartą, paaiškėjo, kad penktokai šios akcijos metu 
važiavo į Kauną. Tenai aplankė Marcės Katiliūtės kapą ir jį sutvarkė. Dar buvo 
Marcės Katiliūtės sodyboje, ten sugrėbė žolę. Taip informavo 5 klasės seniūnė 
Deimantė Paliackaitė. 

 Atsiprašome už netikslumus. 
                                                          Parengė Greta Petrauskaitė, 6 klasė 
 
 
  

Prieš keletą metų mokytojas Žygimantas baigė šią mokyklą... 
 Nuotrauka iš asmen. albumo 

M. Katiliūtės antkapinis paminklas 
Kauno Petrašiūnų kapinėse   

 Nuotr. P. Andruškevičiaus  

,,Vienas namuose“ 
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 BELAUKIANT KALĖDINIO KARNAVALO 
 

      Artėja Kalėdinis karnavalas...☺ (o taip, jis tikrai artėja...) Bet nors klasės, koridoriai išpuošti, mokiniai dar 
nejaučia Kalėdinės dvasios, dar nevyrauja Naujametinės nuotaikos... 
      Visi nekantriai laukia gruodžio 21dienos, juk tai mūsų garsiosios Kalėdinės Eglutės data...(nevalia užmiršti nė 
vienam jos☺)  Tiesa, šiemet, kaip keista, jai dar nėra visai pasiruošę. Paklausus mokinių, jie sako, jog dar nežino, ką 
vaidins, kaip pasirodys... Be to, dar repeticijos neįsibėgėjo... (na,o gal čia kaltas sniego nebuvimas?) 
      Viskas vyks ekspromtu ☺ . Na, o mes linkime visiems sėkmės, kūrybinės išminties, drąsos ir linksmų švenčių!!☺ 
( o aš dar pridedu -  daug daug sniego!!!) 
 
                                                                                           Dovilė ir Sandra 10kl., komentavo redaktorė Akvilė 
 

 
 
 
 

 
 
 

Paklausėme mokyklos mokinių, kaip jiems sekėsi pasipuošti 
savo antruosius kambarius – klases ☺.  

1. Ar pasipuošėte klases? 
2. Kokias medžiagas naudojote? Kaip sekėsi? 

1 klasė: Karolina- Taip, puošėme klases. Naudojome spalvotą 
popierių, vatą, girliandas. Sekėsi gerai. 

2 klasė:  Darius- Taip. Naudojome popierių, siūlą, girliandą ir 
dėžes. Mums sekėsi gerai. 

3 klasė:  Egidija- Taip, puošėme. Naudojom įvairias medžiagas. 
Baltą popierių, jūros putą, trauktą popierių, blizgučius. Sekėsi gerai. 

4 klasė:  Neringa, Kristina- Taip, puošėme. Naudojome jūros putą, 
blizgučius, šakas, spalvotą popierių, girliandas. Sekėsi gerai, liuks. 

5 klasė:  Greta- Taip. Naudojom agro plėvelę, žaisliukus, jūros putą, mėlyną popierių, sudaužytus žaisliukus, girliandas. 
Puošti klasę sekėsi gerai. 

6 klasė:  Eglė, Greta- Taip, puošėme. Panaudojome medžių šakas, girliandas, dekoratyvinę eglutę, dirbtinį sniegą, agro 
plėvelę, žaisliukus ir t.t. Sekėsi gerai. 

7 klasė:  Agnė- Taip. Naudojome medžiagas: butelius, agro plėvelę, įvairias medžiagų skiautes. Aš nepuošiau savo 
klasės, bet kitiems sekėsi gerai. 

8 klasė:  Asta, Monika- Pasipuošėme nevisiškai. Naudojome medį, jūros putą, trauktą popierių, agro plėvelę, sniegelį. 
Sekėsi nuostabiai. 

9a klasė:  Gitana- Taip, naudojome girliandas, 
eglių šakas, dirbtinį sniegelį. Sekėsi gerai. 

9b klasė:  Ilona- Taip. Naudojome žvakes, 
sintefoną, šakas, kaspinėlius, žvaigždutes, sekėsi labai 
šauniai. 

10 klasė:  Monika Š.- Taip, agro plėvelę, 
spalvotą popierių, žaisliukus, lietutį, dovanėles. Sekėsi 
puikiai, linksmai, su Kalėdine nuotaika. 
Visus pradinukus galime pagirti, kad savo klases 
papuošė labai gražiai. 
5 klasė- papuošė gražiai, priekaištų neturime ☺ 
6 klasė- jie jau tikrai pasiruošę Kalėdom ☺ 
7 klasė- graži klasė, galime pagirti. 
8 klasė- Šaunuoliai. Jų klasė labai graži. 
9a, 9b klasės- jų klasės labai gražios. Matosi, kad 
klasės ne paprastos, o Kalėdiškos. 
10 klasė- pasipuošė gražiai. Įdėta daug pastangų ir 
meilės. 

Ką galime padaryti, tai tik pagirti. 
Šaunuoliai!!! 

Parengė: Viktorija V. ir Monika P., 7 klasė 
 
 
 

Mokytojos E.Karoblytės nuotraukose dešimtokų ir trečiokų 
klasių šventiniai akcentai 
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Adventinis susitikimas su Joniškio parapijos klebonu 
 

Adventas - ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, 
pasiruošimo Kristaus atėjimui į šį pasaulį šventė. Šiai šventei 
ir susitikimui su Joniškio parapijos klebonu ir Joniškio dekanu 
kunigu Eduardu Semaška ilgai ruošėmės. 

3-4 klasių mokiniai paruošė trumpą vaidinimą apie 
Jėzaus atėjimą į šį pasaulį, o priešmokyklinės grupės vaikučiai 
ir 1-2 klasių mokinukai sakė eilėraštukus. Visi kartu 
sugiedojome adventinę giesmę „Šventoji naktis“.  

Savo žodį tarė Joniškio parapijos klebonas ir 
Joniškio dekanas kunigas Eduardas Semaška. Jis pasveikino 
vaikučius su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis, 
palinkėjo visiems būti sveikiems ir geriems. Pasidžiaugė 
įdomia mūsų programėle. 

 
 
Mokyklos direktorė Vida Vingirenė padėkojo 

parapijos klebonui E.Semaškai už atvykimą ir pačią gražiausią 
dovaną GERUMĄ. 

Skambant dainai „Tyli naktis“ visi sustojome 
nusifotografuoti ir išsiskirstėme į klases pakylėti ir geros 
nuotaikos. 

Ketvirtokai    2007-12-14 
 
 

 
 
 

 

Panašus renginys po to vyko ir vyresniųjų klasių 
mokiniams 

 
 

Nuotraukos iš R.Stankaitienės asmeninio archyvo 

O taip, vyko vyko...Tik truputėlį kitoks... 
Jame taip pat dalyvavo klebonas Eduardas Semaška.  Gražų 
renginį vedė 7 klasės mokinės, vadovaujamos tikybos 
mokytojos Emilijos Karoblytės.  

Adventinis pasisėdėjimas buvo labai prasmingas.  
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Ankstų rytą į kelionę ....☺ 
 

Ankstų lapkričio 24 dienos (šeštadienio) rytą merginos – mūsų šokėjos –  susirinko mokyklos kiemelyje ir laukė atvykstančio 
autobuso. Rytas prasidėjo smagiai, su nuotykiais, nes autobusiukas įklimpo ir teko mums padėti jam išsikapstyti... Viskas baigėsi gerai, 
susėdome ir jau „dardėjome“  Kauno link.. 

Atvykusios ėjome pasirepetuoti. Vienas mūsų šokis buvo „Raganos“ ir mes turėjome su savimi kartu šluotas.Tad vienas tos mokyklos 
mokytojas, o gal direktorius pasakė : „Nereikia mums šluotų, mokykla ir taip švari“ ☺. Bet...Bet... 

Prasidėjo konkursinė programa... Pašokome pirmąjį šokį...Ir likome savimi patenkintos...(kas gi geriau pagirs save, jei ne pačios?☺). 
Pirmoje dalyje pamatėme daug šokių, bet nė vienas nepaliko gilesnio įspūdžio. Po pertraukos prasidėjo antroji konkurso dalis. 

Atėjus mūsų eilei, į salę atbėgo pulkas raganėlių. Matėme komisijos narių veidus, jie buvo....nustebę. Šokis pavyko visu 100% . 
Laukėme, nesulaukėme, kada paskelbs nugalėtojus. Nors manau, kad ten visi buvo nugalėtojai ir verti žiūrovų aplodismentų.  

Taigi 3 – ąją vietą užėmė Žemės ūkio mokykla, o mes gavome nominaciją „IŠRADINGIAUSIAS KOLEKTYVAS“ ☺.  
Šiaip esame patenkintos ir žadame pasiekti daugiau!☺(tai žinoma, juk Gataučiai  visad pirmi!☺) 

 
                      P.S. Mūsų kolektyvo pavadinimas buvo „ Just 4 fun“ ☺.(turiu pagirti, jau ir pavadinimas, sako, jos esat išradingos. Linkiu 
SĖKMĖS!☺) 

 

  
 
 
 

  
Problemėlė  

                           

Mokinių draugiškumas 
 

Paprašius žmogų apibūdinti save, paprastai jis nepraleidžia progos panaudoti žodį "draugiškumas", nors dažnas nė karto 
nepagalvojo, kas yra tas  "draugiškumas". 
   ,,Per vieną pamoką, tarp visų pasipūtėliškų pagyrų, išgirdau, jog mūsų klasė draugiška. Iš pradžių pamaniau, kad galbūt 
blogai išgirdau, bet tuomet atsiminiau, jog kažkada toks titulas tikrai puošė mūsų galvas, tačiau šiandien reiktų triskart peršokt save, kiekvienam 
iš mūsų. Na, ir tada sumaniau paklausti savo klasiokų ir vienos mokytojos, kaip jie mano, kas yra draugiškumas. Atsakymai visų buvo 
panašūs... 

  Kad ir kaip bebūtų,  "draugiškume" telpa vienybė bei tolerancija, ko gero, daugiau nei pasakymas "eik toli toli" 
paprašius pagalbos, nesavanaudiškumas ir pagarba.   Jei norime būti draugiški, jei jau tvirtiname tokie esą, nenuvilkime tų, kurie tiki 
draugystės galia,“- rašoma internete 
 
Ką mano mūsų mokyklos 2-5 klasių mokiniai? 1. Ar jų klasė draugiška? 2. Kas yra draugiškumas? 
2 Klasė: 
Saulius Miniotas: Mano klasė draugiška, nežinau, kas yra draugiškumas;   Aivaras Daukšas: Mano klasė truputį draugiška, nežinau, kas yra 
draugiškumas; Valentinas Lukšas: Mano klasė biškį draugiška, nežinau, kas yra draugiškumas; Deimantė Paugaitė: Mergaitės draugiškos, 
berniukai - ne. Draugiškumas -  draugauti su draugu; Giedrė Vikniūtė: Mergaitės draugiškos. Draugiškumas -  draugauti su kitais, padėti kitiems. 
3 Klasė: 
Paulius Labanauskas: Mano klasė draugiška. Draugiškumas -  kai draugauji su draugu; Vaidas Stačkus: 1. Ne. 2.  Padeda vieni kitiems; 
Augustė Petriškytė: 2. Durna, nežinau; Samanta Sklerovaitė: Mano klasė nedraugiška, draugiškumas -  reiškia draugauti; 
Lukas Svirplys: 1. Nelabai. 2.  Kai draugauji, kartu žaidi; Ernestas Vaitiekaitis: Draugiška, nežinau, kas yra draugiškumas; 
Mantas Vilimas: Mano klasė nedraugiška. Draugiškumas - kai žaidžia smėlio dėžėse; Valdas Sadauskas: Taip, mano klasė draugiška. 
Draugiškumas -  kai draugauja ir eina rankom susikabinę; 
4 Klasė:  
Deimantė Trotaitė: Nežinau, kai draugauji su draugais ir neišduodi paslapčių; Daivaras Skripkus: Draugiška, nežinau, kas yra draugiškumas; 
Nedas Bugaila: Aišku, draugiška, draugiškumas reiškia, kai susidraugauji ir suspardai galvą; Vytautas Juodrius: 1. Taip, draugiška. 
2.Draugiškumas -  nežinau; Viktorija Pažarskytė: Labai draugiška. Draugiškumas -   kai draugauji su drauge. 
5 Klasė: 
Žydronė Ragainyė: Nedraugiška. Draugiškumas -  kai vienas su kitu draugauja; Akvilė Trotaitė:Taip, draugiška.  Draugiškumas -  kai kartu 
vaikštai;  Akvilė Petraitytė: klasė ne visai draugiška. Draugiškumas -    kai nesusipyksta, nesipravardžiuoja; Mantas Gricius: 1. Taip. 2.  Tai 
draugas, kuris neišduoda tavęs. 

                                                                                                                                                Parengė Gabrielius J., 6 kl.             
 

Inesa, 9a kl.

Varžybų ir 
atokvėpio 

akimirkos. 
Nuotr. mokyt. 
J.Balčiūnaitės
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KALėDINIAI HOROSKOPAI 

 
♣ AVINAS- Ar neišdygo ragiukai Jums šiais metais? Jei ne, laukite dosnaus 

Kalėdų Senelio. 
 

♣ JAUTIS- Ar išsivalėte šiais metais savo kaminą? Juk pro neišvalytą 
kaminą dovanos netilps!!! 

 

♣ DVYNIAI- Gruodžio mėnesį Jums gali dvejintis, tad nepatarčiau eiti ant 
ledo. 

 

♣ VėžYS- Kalėdos – stebuklų metas, todėl nemokyk savo šuns kalbėti. Per Kūčias jį išmokyti kalbėti 
gali tik pats Kalėdų Senelis. 

 

♣ LIūTAS- Gal žiūrėjai filmą „Vienas namuose“? Jei taip, tada supratai, kad krėsti išdaigas labai 
smagu! Tik jokiu būdu nedaryk to mokykloje, nes mokytojai ne tik išprotėtų, bet ir...:) 

 

♣ MERGELė- Vis dėlto šį mėnesį Jus aplankys velniškai gera Kalėdų nuotaika. Tik nepamirškite: nėra 
to blogo, kas neišeitų į gera. 

 

♣ SVARSTYKLėS- Laiko nepasversite, todėl patarčiau visus blogus darbus iškeisti į vieną gerą. Gal 
kažkas tą darbą įvertins ir švenčių metu suteiks Jums džiaugsmo?  

 

♣ SKORPIONAS- Susiraskite savo angelą sargą. Patikėkite, jo Jums tikrai prireiks, nes galite ne tik 
smagiai išsitiesti ant ledo, bet ir su rogutėmis nulėkti į kaimyno kiemą.:) 

 

♣ ŠAULYS- Ar žinote, kokia liga šį mėnesį siaučia mūsų mokykloje? Neatspėsite, nes ji tokia baisi, 
kad pasveikti neįmanoma, o ji užkrečia visus! Tai džiaugsmo virusas! Tad ir Jūs stenkitės juo 
susirgti ir kuo ilgiau nepasveikti. 

 

♣ OžIARAGIS- 2008- ieji ožiaragiams pranašauja nepakartojamas keliones ir nuotykius! Todėl būkite 
aktyvūs ir visur dalyvaujantys. 

 

♣ VANDENIS- Nepirkite draugams didelių dovanų. Tiesiog atminkite, jog ir mažos dovanos 
pradžiugina ir išpildo Jūsų norus! 

 

♣ ŽUVYS- Šį mėnesį žiemos miegu tikrai neužmigsite, nes jus vysis ir aplankys netikėtumai, bei 
įvairios staigmenos!                        Agnė Kriščiūnaitė, 7 kl.  

 
Mūsų gimtadienių šventimai 

 
"Gataučiuko" korespondentai nusprendė paklausinėti vaikų, kaip jie švenčia gimtadienius 
savo klasėse. Apklausę kiekvienos klasės atstovą,  mes išgirdome,  jog gimtadienių 
šventimas yra svarbus įvykis mūsų mokykloje ir kiekvienoje klasėje.Taigi: 
 
1. Kaip savo klasėje švenčiate gimtadienius? 
5 klasė: Prisinešame vaišių, sugalvojame daug įdomių užduotėlių. Nuperkame kiekvienas 
savo dovaną jubiliatui. 
6 klasė: Nuperkame dovanas, sugalvojame užduotis, kartais padarome stresą jubiliatui. 
Darome rudeninius, vasarinius, žieminius ir pavasarinius gimtadienius. 
9a klasė: Švenčiame su dovanom, užduotim ir vaišėmis. 
 
2. Jei nešvenčiate, tai kodėl? Ar norėtumėte? 
 
7 klasė: Šiaip būtų faina švęsti gimtadienius todėl, kad įdomu juos rengti, o ypač savo gimtadienį mokykloje, ir ne vien savo, ir 
klasiokų. 
9b klasė: Pas mus klasėje berniukai pareiškė:,,Kam čia reikia?“, o kiti nori, kad taip būtų.Tai va, mes pildome berniukų nuomonę, 
kad nereikia švęsti klasėje gimtadienių.  
8 klasė: Nešvenčiame, nes nesugalvojom tokio dalyko, kad galima švęsti. 
10 klasė: Nėra reikalo! 

Klausinėjo Gabija V., 7 klasė 



8/ Gataučiukas  2007-12-20  Nr. 83                                       Laisvalaikis 
 
 

 

 
 

                                              
 
                                                  

 

                       
,,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 ( 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. 

            1     2     3   4           
        5       2                       
                                        
    6           7                       
      8  9  10     11                   
    8                                   
12                                       
        13                               
  14         15                           
        16                               
17                                       
                  Vertikaliai                 
    18             1.Lietuvos piniginis vienetas. 2. Labai stiprus vėjas. 
                  3. Veido dalis po nosimi. 4. Karaliaus kėdė. 5. Žuvis 
  19               su ūsais. 8. Tikėjimo skleidėjas tarp katalikų. 9. Taika  

                  
antonimas. 10. Indijoje gyvenantys žmonės. 11. Vijoklinis  
atogrąžų augalas.15. Romėnų apsiaustas be rankovių. 

    20                                   
                                        
          Horizontaliai                       
          2. Muzikos instrumentas su šerdimi. 6. Veido dalis virš akių. 7. Tarnaujantis 
          vyras. 8. Žmogus, siekiantis didžiausių tikslų. 12. "... Stebuklų šalyje". 
          13. Prietaisas elektromagnetinėms bangoms perduoti ir priimti.14. Negalia, 
          gydoma vaistais. 16. Laibakojė miško žinduolė. 17. Kinijos moteris. 

          
18. Lysvė kitaip. 19. Šilkmedinių šeimos šiltųjų kraštų 
vaismedis.   

          
20. Nedidelis žemės plotas, apsemtas 
vandens.         

                                        

    Lapkričio mėnesio 
galvosūkį su paršiukais 
greičiausiai išsprendė 
Mantas, Aurimas ir 
Dovydas G. iš 7 kl. Jie 
gali užbėgti į lietuvių 
kalbos kabinetą atsiimti 
dovanėlių. 

 
 

Apžvelkime gruodžio mėnesį vykusias sporto varžybas. Gruodžio 11d. vyko mergaičių 
3x3 krepšinio varžybos. Pagrindinių mokyklų tarpe mūsų mokyklos mokinės iškovojo garbingą 2 
vietą. ☺  Po kelių dienų vyko berniukų 3x3 varžybos. Jose dalyvavo net dvi mūsų mokyklos 
komandos. Varžybose iškovojo 3 ir 5 vietas.  

Gruodžio 18d. mūsų mokykloje vyko krepšinio turnyras, kuriame dalyvavo 4 komandos. 
Tai Gasčiūnų, Ginkūnų, Meškuičių ir Gataučių komandos. Mūsų mokyklos berniukų komanda 
turnyre iškovojo 1 vietą ☺ Sveikiname juos ☺  

Sveikiname taip pat ir Nerijų Gruzdį, kuris tritaškių metimo varžybose laimėjo 1 vietą ☺ 
Laukime artėjančių sporto varžybų ir linkime visiems gerų pasiekimų. 

Gabrielė Pociūtė, 8 kl. 



 
• Sveikinu savo auklėtoją Laimutę Vilčiauskienę su Kalėdom ir Naujaisiais metais. Neringa. 
• Sveikinu visas klasės mergaites su Šv.Kalėdom ir Naujaisiais metais. Neringa. 
• SVEIKINU  Nomedą Skliarovaitę ir Laurą Ringytę su artėjančiom Kalėdom ir Naujaisiais 

metais. Neringa. 
• Noriu pasveikinti savo geriausią draugę Emulę. Linkiu jai meilės su  Valentu, kad jie ilgai 

dar draugautų. Gerai  atšvęsk  Naujus metus. Agnė D., 7 kl. 
• Sveikinu Nomedą su artėjančiom  Kalėdom ir Naujaisiais metais. Laura R.  
• Sveikinu visą mokyklą, sulaukus šv. Kalėdų. Visiems linksmų švenčių. Valentinas, 7 kl.  

• Gerb. Mokytoja, sveikiname Jus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. 
Linkime, kad užgimusio Kūdikėlio Jėzaus palaima Jus lydėtų visus 
Naujuosius metus. Sveikina Paulius Radžvilas ir tėveliai. 

• Sveikinu savo mokytoją Ireną Petriškienę su ateinančiomis Šv. Kalėdomis. Linkiu 
gauti daug daug dovanų. Deimantė Paugaitė, 2 kl. 

• Norėčiau pasveikinti savo klasės auklėtoją Ramunę Stankaitienę su artėjančiomis Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais. Daivaras S., 4 kl. 

• Dėkoju,  auklėtoja, Jums už rūpestį, laiko gaišimą, už meilę, nuostabų gerumą. Už viską viską 
dėkoju Jums. Mantas Koknajevas., 5 kl. 

• Auklėtoja,  
Vienas Jūsų žodelis  
Lyg suskamba varpelis 
Jūs gražiausia iš visų, 
Auklėtoja, Jus myliu.   
 
Saulės spinduliukai  
Myli Jus karštai karštai  
Auklėtoja mums gera  
Ji kas rytą lyg mama. Mantas K., 5 kl. 
       
 
• Sveikinu visą mokyklą su Kalėdom ir artėjančiais 

Naujaisiais metais. O savo auklėtojai Jolantai 
Jurkevičienei linkiu tokiai pat gerai išlikti. Lina P., 5 kl. 

• Sveikinu savo geriausią draugytę Agnytę D. su Šv. 
Kalėdom ir artėjančiais Naujaisiais metais. Ema V., 7 kl. 

• Sveikinu savo širdies draugą ir meilę Valentą su 
artėjančiom Kalėdom. Ema., 7 kl. ☺ 

• Sveikinu Dovilę su artėjančiom šventėm. Palinkėsiu 
visko, ko širdis užsigeis. Veronika 

 

 Naujieji metai 
• Čia visur šviesu pabus 

Kai uždegsime fejerverkus. 
Kai sukviesime visus  
Pažiūrėti fejerverkus, 
Kai spindės jie danguje  
Tartum saulė danguje. 
Kaip gražu ir linksma bus, 
Kai sukviesime visus visus. Lina P., 5 kl. 

 2007 metų gruodžio 20 diena 
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• Sveikinu visą šeštą klasę su šventėmis. Ir taip pat sveikinu Gretą P., Aistę P., savo sesutę Aistę, 
Eglutę, Silvutę. Ir šis eilėraštis skirtas šiems žmonėms:  
Kalėdos 

Oi sninga sninga, kaip gražu  
Vaikučiai žaidžia su sniegu.  
Vėjelis tyliai šnabžda 
Kiti namuos švenčia Kalėdas!  

Draugė Jomantė S., 6 kl. 
• Sveikinu savo draugytes su žiema! Noriu Agnytei D. palinkėti sėkmės meilėje, o Emutei laimės 

su...... ☺ Deivė ☺ 
• Noriu pasveikinti Neringą ir Laurą su artėjančiom Kalėdom ir Naujaisiais metais. Nomeda S., 7 kl. 
• Sveikinu savo gerą draugą Rolį su Naujaisiais metais ir Šv. Kalėdom. Linkiu kuo daugiau dovanų 

nuo mylimų draugų. Agnė D., 7 kl. 
• Sveikinu visą savo klasę su šventėmis. Linkiu kuo didžiausio pasisekimo moksluose. Deivė ☺ 
• Sveikinu visą mokyklą su žiema ir su Šv. Kalėdom. Nors nėra sniego, bet linksmai žiemą ir Kalėdas 

atšvęskit. Agniukas ☺ 
• Sveikinu savo visą septintą klasę bei auklėtoją su artėjančiom Šv. Kalėdom. Greta, 7 

kl. 
• Deivė nori pasveikinti Rolandą ☺ (sėkmės tau) Deivė ☺ 
• Sveikinu vaikinuką, kurio vardas Gintukas! Linksmų Tau švenčių! Deivė ☺ 
• Sveikinu Eglę L., Gabrielę V., Gretą J. su artėjančiomis šventėmis linkiu Joms daug 

laimės, džiaugsmo ir dosnaus Kalėdų senelio! Agnė K., 7 kl. 
• Sveikinu septintos klasės mergytes su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2008-aisiais metais! Agnė K., 7 

kl. 
• Sveikinu savo auklėtoją Laimutę Vilčiauskienę su artėjančiomis šventėmis. Linkiu jai daug 

kantrybės ir sveikatos. Agnė K., 7 kl. 
•    

                      Garbanoti avinėliai  
Laukia ryto balto,  
Sveikins žvaigždę piemenėliai 
Skaisčią ir nekaltą.... 

Linksmų švenčių! 1 kl. mokinė Erika sveikina savo klasės draugus ir mokytoją. 
• Sveikinam visą mokyklą su artėjančiom Šv. Kalėdom! Jomantė ir Greta 6 kl. 
• Sveikinu savo „puskę“ Emą V. su artėjančiom šventėm!Greta 6 kl. 
• Sveikinu visus mokytojus su šventėmis. Jomantė 6 kl. 
• Sveikinu savo draugus iš 9a klasės. Myliu.RaGaNiUkĖ☺ 
• Rasut, sveikinu su šventėm ir linkiu puikiai suvaidint „Pelenę“. Akvilė☺ 
• Sveikinu savo „best“ draugę Mylitą su artėjančiom šventėm ir puikia kelione kartu! 

Raganiukė☺ 
• Sveikinu savo auklėtoją Violetą Žemeckienę su artėjančiom šventėm! Akvilė 9 kl. 
• Sveikinu savo „sūrį“ su Šv. Kalėdom!“Sūrelis“ ☺ 
• Zuikelį sveikina Zuika ☺ 
• Kažkuris mokytojas sveikina kažkurią mokytoją! 
• Sveikinu savo draugikes: Gretą, Gabrielę ir Inesą su šventėm! Akvililiuks ☺ 
• Sveikinu Viliją Digerytę su artėjančiu gimtadieniu! Draugė Mocytė ☺ 
• Sveikinu visą 8 kl. mokinius su Kalėdom ir Naujaisiais Metais! Vilija ☺ 
• Sveikinu visą 8 kl. Tai pat ir klasės auklėtoją su Kalėdom ir Naujaisiais Metais! Monikutė☺ 
• Sveikinu savo „Sūrelį“ su Šventėm ! P.S. Sekmės su Zuikeliu. ☺ „Sūris“ 

Už gražiausius sveikinimus norime apdovanoti 
pirmokę Eriką bei antroką Paulių Radžvilą. Atbėkite į 
lietuvių kalbos kabinetą atsiimti dovanėlių. 

Deja, vyresnieji mokiniai nebuvo labai išradingi... 
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