
 

Anonsas: 
 Sausio 13-osios atmintis – 2 psl. 
Kas pabėgo iš pamokų? – 3 psl. 

 Esperantininkių įspūdžiai  iš Lenkijos – 4 psl. 
Dar prisimename karnavalą – 5, 6 psl.  

,,Gataučiuko“ svajonės– 7 psl. 
 Užkrečiamos ligos– 8 psl. 
   Horoskopai - 9 psl. 

 Mados, sportas, anekdotas – 10 psl. 

 
 
 
 
 
 

 
Brangieji,  
Darykite, kas nepadaroma,  
Siekite nepasiekiamo,  
Gardžiuokitės tuo, kas be skonio, 
Skaitykitės su nereikšmingu,  
Kaip su svarbiu,  
Iš mažo padarykite, kad būt gausu,  
Į priešiškumą atsakykite dorybe;  
Tikėkitės, kad gali būti sunku,  
Nors kol kas dar lengva,  
Mažus pasiekimus  
Paverskite dideliais. 

( Helen Exley) 
 
Sveiki,  mielieji skaitytojai!!! 

 
Dar iš vaikystės dienų pamenu Salomėjos Nėries eilėraštį „Apšerkšniję 

mūsų žiemos...“ Žinoma, atmintyje išliko šaltos ir linksmos žiemos, ko jau kelerius 
metus pasigendu ... Net per Kalėdas nebuvo sniego!!! Aš taip tikėjausi, kad su Kalėdų 
Seneliu atkeliaus ir baltas baltas sniegas... Deja, atėjo Kalėdų Senelis tik su dovanų 
maišu. Padovanojo kam knygą, kam saldainių, o kam ir žaislą... 

Tad sveikinu visus, sugrįžusius iš po trumpų, bet prasmingų atostogų. 
Smagu buvo pamatyti pirmąją dieną tiek daug mokinių, sveikų ir stiprių. Juk dabar 
toks metas...Vien ligos ir ligos... Todėl likite tokie stiprūs prieš visas ligas. Sėkmės ir 
sveikatos 2008 metais!!! 

 
Taip pat noriu su Jumis kartu 

pasidžiaugti, kad sausio mėnesį 
,,Gataučiukas“ švenčia savo kuklų, bet jau 
9 metų TORTADIENĮ!!! Į laisvę 
,,Gataučiuką“ paleidžiame Jums jau 84 
kartą!!! Tad šiame numeryje rasite mūsų 
kolektyvo svajones ir norus, ir TIK Jūs 
galite nuspręsti, ar mūsų lūkesčiams verta 
išsipildyti... 

 
Redaktorė Akvilė Jakubkaitė 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.84 2008m. sausis 
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Truputis istorijos: Laisvės gynėjų diena – sausio 13 d. švenčiama Lietuvos valstybinė šventė.  1991 m. naktį iš 

sausio 12-osios į 13-ąją Tarybų Sąjungos desantininkai užėmė Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Žuvo 14 
žmonių, buvo sužeisti apie 1000 žmonių.   

Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (užimti 
parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius 
kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti, ir gana greitai Rusijos armijai teko iš užimtų 
objektų pasitraukti. 

Minint Sausio 13-osios metines, visose Lietuvos mokyklose vyko 
įvairūs renginiai. Vienas iš jų - „Jaunimas: UŽ LAISVĘ“- vyko ir mūsų 
mokykloje 2008m. sausio 11 dieną pirmosios pamokos metu.  
  Pilietinė akcija „Jaunimas: UŽ LAISVĘ“ – Lietuvos mokinių ir 
mokyklų bendruomenių iniciatyva, skirta pagerbti ne tik Sausio 13-osios 
drąsuolius, ne tik tuos, kurių atminimui galvas lenkiam, bet visus, kurie pasakė: 
neleisim! (informacija iš Interneto) 

Tą tamsų rytmetį visi susikaupėme prie žvakių šviesos, prisiminėme sudėtingą 
Lietuvos situaciją ir žuvusius už LAISVĘ. Visa mokykla švytėjo vien nuo 
degančių žvakelių... Praeiviai sakė, kad atrodė tikrai įspūdingai. Tikriausiai ne 
vienas pagalvojome, kad tokių juodų puslapių mūsų šalies istorijoje rašyti 
daugiau nesinorėtų...     

 
 

 
 

 
 

 

1 klasė 

4 klasė

Tą rytą 8–8.15 savo klasės kiekviename lange 
uždegėme atminimo žvakutę ir tyliai pagerbėme 1991 
m. sausio 13 d. žuvusiųjų atminimą, kurie ant tėvynės 
laisvės aukuro paaukojo brangiausia, ką jie turėjo – 
savo gyvybes. 

Prisiminėme, kad Lietuva jau 17-ąjį kartą 
pagerbia 14 laisvės gynėjų nepaprastą drąsą ir 
pasiaukojimą siekiant apginti mūsų šalies laisvę. 

PRADINUKAI  IRGI  DALYVAVO AKCIJOJE: 

Visi žinome apie kraupius 1991 m. sausio 13 d. įvykius. Šią baisią naktį, 
sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant televizijos bokštą bei Radijo ir 
televizijos pastatą, žuvo 14 atsidavusių Lietuvai patriotų. Tarp šių žuvusių 
buvo tik viena moteris. Vyresniųjų klasių mokiniams teko atsakyt į 
klausimėlį: Kas buvo ta vienintelė moteris tarp 13 žuvusių vyrų? 

1) Loreta (Greta J., 7 kl.) 
2) Loreta A. (Lina G., 6 kl.) 
3) Loreta Jasavičiūtė (Evaldas B., 6 kl) 
4) Loreta S. (Sandra, 10 kl.) 
5) Loreta J. (Karolis, 6 kl.) 
6) Nežinau (Akvilė P., 5 kl.) 
7) Loreta (Eglė L., 6 kl.) 
 
Šaunu! Yra kuo pasidžiaugti, kad mūsų mokyklos mokiniai protingi, 

sumanūs ir iškalbingi. Be to, žino, kas buvo ta moteris. Vardą paminėjo 
beveik visi, o pavardę – ne (matyt užmiršo)! O teisingas atsakymas yra toks: 
Loreta Asanavičiūtė!!! 

  Klausinėjo Agnė K., 7 kl. 
J. Armonavičienės ir R. Stankaitienės nuotraukos 
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Kažkur dingo mūsų tikybos mokytoja Emilija Karoblytė ☺ 
 Taip, dingo, bet ne visam laikui  - tik iki pavasario. Mūsų mokytoja ištraukė į šiek tiek 
egzotiškesnę šalį – Daniją...☺ Pavyko redaktorei susisiekti su mok. Emilija ir ji papasakojo, kaip 
begyvena svetur.... 
 Kaip Jums ten sekasi? – Sekasi gerai, puikiai. 
 Koks velnias ten Jus išnešė? – Naujų  įspūdžių troškimas ☺. 
 Jūs ten dirbat ar mokotės? – Mokausi socialinių  įgūdžių  tobulinimo. Čia ugdomi 
visokie įgūdžiai. Kiekvienam rekomenduočiau čia atvažiuoti...☺ 
  Trumpai, bet aiškiai...  

  O kitame ,,Gataučiuko“ numeryje pakalbinsime naująją tikybos mokytoją 

Naujienos  
 

 
 
 
 
 
Ketvirtokai sugalvojo išrinkti savo klasės 

šauniausią mokinį. Šiems rinkimams visi ruošėsi taip, 
kaip kuris išmanė. 

Pasikvietėme „Ekspertų“ komisiją, kuri ir 
sprendė, kas šauniausias. Renginį vedė N. Pociūtė, 
K. Paliukaitė ir V. Pažarskytė. O komisiją sudarė 

J.Pažarskienė, J.Armonavičienė ir D.Korsakienė 
Kiekvienas savaip save pristatė. Dainavo 

solo, duetu, grojo, deklamavo eiles, atsakinėjo į 
užduotus klausimusa 

Komisija pasitarus šauniausią ketvirtoke 
išrinko V. Pažarskytę. Sveikiname Viktoriją 
laimėjus šauniausio ketvirtoko titulą! 

 
2008-01-25 Ketvirtokai   

Nuotraukos iš R. Stankaitienės archyvo 
 

     Štai kokios ten, Danijoje, pakrantės...   Tikimės, kad mokytojai grįžus pamatysime daug nuostabių nuotraukų  

 Kalbino Akvilė Jakubkaitė 
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Gruodžio 26d. trys panelės: Gabrielė P. (aš), Akvilė J. ir Mylita Ž. su esperanto kalbos 

mokytoja Genovaite Liepinia išvykome į Lenkiją. Ten vyko esperantininkų susitikimas. 
Susitikimas nebuvo labai gerai organizuotas, tačiau turėtą laiką praleidome labai turiningai ir 

naudingai ☺. 
Vyko įvairiausi užsiėmimai. Kas šoko, kas dainavo, kas mokėsi kalbų. Vakarais vykdavo 

įvairūs koncertai. Labiausiai įsiminė du vyrukai iš Pietų Afrikos, kurie koncertavo grodami savais būgnais. 
Koncertas paliko labai didelį įspūdį. 

Lankėmės Malborko pilyje, kuri yra pripažinta kaip didžiausia pasaulyje plytinė pilis. 
Susipažinome su pilies istorija, vaikščiojome po įvairiausius kambarius, apžiūrinėjome to laikmečio daiktus. 
Vakare po ekskursijos Malborko pilies kiemelyje vyko vaidinimas, po kurio prie laužo kepėme dešreles.  

Taip pat  vykome į pajūrio miestą - Gdanską. Ten gidas mus supažindino su miesto istorija. 
Vaikščiojome po senamiestį, lankėmės įvairiose bažnyčiose, muziejuose. Didžiausią įspūdį paliko 
pagrindinė senamiesčio gatvė. (  O šaltis  buvo nerealus ). 

Naujametinį vakarą praleidome labai įspūdingai. Per vieną vakarą atšventėme trejus  
Naujuosius metus. 22 valandą - rusų, 23 valandą - LIETUVIŲ ir ukrainiečių ir 24 valandą  - lenkų. 
Linksmai šokome, dainavome. Sustiprinome ryšius su kitų tautų žmonėmis. Tiesa, reiktų pripažinti, kad 
esperanto kalba mažai bendravome, daugiau anglų ir rusų kalbomis. 

Sekančią dieną po Naujųjų lankėmės „Parko de la Mando“.  Ten radome ir Lietuvos akmenį ☺  
Sausio 4 dieną grįžome namo pasisėmusios daug žinių ir naujovių. Atostogos buvo praleistos labai 
turiningai ...☺ 
 

                                                                         
 Toje kelionėje visai netikėtai susipažinome su vienu žmogumi, tai brazilu Joseval Arcanto 

Dos Santos. Jis buvo vienintelis žmogus iš Amerikos.  
Labiau su juo pabendravusios sužinojome, kad jis atvyksta į Lietuvą. Tad netrukos pakvietėme 

jį į mūsų mokyklą. (beje, reiktų pripažint, kad mes juokaudamos jį pakvietėme.) Susitarėme dėl datos ir jau 
sausio 7 dieną, iš kart po atostogų, pirmadienį, aplankė mūsų mokyklą.  

Mes jau jį pažinojome, ir mums jis buvo draugas, o kiti į jį žiūrėjo šiek tiek keistomis akimis. 
Vis dėlto, jis yra juodaodis, o mes visi baltaodžiai.  

Dabar, po visų istorijų ir nutikimų, visos bendraujame su brazilu. Retkarčiais per ,,Skype“, bet 
dažniau susirašinėjame elektroniniu paštu. (gal pagaliau labiau išmoksime anglų kalbą...☺). 

     
  Parengė: Gabrielė Pociūtė, 8 kl. 

„Parko de la Mando“ radome ir Lietuvos akmenį    Koncertuojame... 



5/ Gataučiukas  2008-01-31  Nr. 84                                       Pradinukų šventės prisiminimai 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet pradinukai rengė 

karnavalą! 
Ketvirtokai visus sukvietė į karnavalą ir suėjus į salę siūlė 

pažaisti ir pakviesti Kalėdų senelį. Žaisdami sulaukėme Kalėdų senelio. 
Senelis ilgai pas mus keliavo ir buvo pavargęs, tai paprašėme sėstis ir 
pažiūrėti, kokią programą mes paruošėme. 

Karnavalą vedė ketvirtokai ir kvietė ruoštis visiems 
pasirodymams, bet du berniukai nenorėjo eiti į karnavalą, jiems geriau 
patiko ledas ir jie bėgo čiuožinėti. O pas mus prasidėjo šventė! 

Į sceną lipo paruošiamosios klasės mokinukai, kurie vaidino 
žvėrelius,  besislepiančius pirštinėje. 

Sugūžėjo ir trečiokai, kurie įdomiai dainavo apie žiemą 
ir sakė gražius linkėjimus. O su jais atėjo ir pirmos klasės 
nykštukai! Jie gražiai šoko ir dainavo. 

Štai ir pasirodė mūsų tinginėliai, kurie nenorėjo 
dalyvauti karnavale. Jie grįžo iš čiuožyklos šlapi kaip „Arktikos 
pingvinai“. Bet mes esame draugiški ir tuos „pingvinus“ 
pakvietėme kartu pasilinksminti! 

Atėjo visas būrys žvėrelių! Ne bet kokių, o šokančių ir 
dainuojančių. 

O kokia žiema be „Sidabro“ senio iš sniego? Pasirodė 
sniego senis, atlėkė žiema, o vaikai ir varnos linksmai sukosi 
apie sniego senį ratuku, tik... staiga išlindo saulė ir sniego senis 
pradėjo tirpti. Bet žiema nenorėjo, kad senis ištirptų ir pradėjo 
pūsti šaltį! Vaikai džiaugėsi sniego seniu, bet nepamiršo ir 
Kalėdų senelio. Pakvietėme visus į ratą pažaisti, o seneliui 
pavargus prašėme dovanėlių.  

Gavę dovanėlių padėkojome Kalėdų seneliui ir 
paprašėme su mumis nusifotografuoti, o po to draugiškai 
išleidome senelį pas kitus vaikučius.       

Ketvirtokai 
   

 
 
  

Nuotraukos R. Stankaitienės 

2007-12-21
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Šiemet eglutė vyko 2007-12-21 dieną. Visi rinkosi nuo 17:00 val.  Kas rengėsi, kas paskutinį kartą repetavo, kas 

šnekučiavosi ir  t.t.  Laikrodis rodė 18:00 ir visi jau susėdę laukia, kada prasidės renginys... 
Taigi renginį pradėjo „Gatučiuko“ kolektyvas, toliau sekė merginų šokis. Ir renginį vedančios merginos ėmė 

pristatinėti klasių pasirodymus. Kiekviena klasė pasirodė skirtingai: kas šoko, kas dainavo, o kas vaidino...  
7 klasė vaidino ,,Auksinę žuvelę“, 8 klasė suvaidino ,,Raudonkepuraitę“, 9a - šiuolaikinę ,,Pelenės istoriją“☺, o 

10 klasė tapo vienuolėmis ☺ . Visos kitos klasės inscenizavo dainas... Didelių ovacijų sulaukė mažasis Bagyy B, 
sudainavęs „Gyvenu Gerai“.  Naujieji Vilija ir Mino taip pat gavo daug aplodismentų, kai dainos pabaigoje Mino 
pasipiršo Vilijai ☺.  

Taigi renginys buvo tikrai įdomus ir linksmas...Keletas komentarų apie Kalėdinę eglutę ir diskoteką : 
• Eglutė buvo puiki, karnavalas tikrai pavyko puikiai, linksmas ir juokingas ☺, 

bet šokiai buvo „lievi“, trūko geros muzikos! 
• Klasių pasirodymai labai pavyko, šokiai visai normalūs, bet muzika tai 

geresnė galėjo būti. 
• Karnavalas patiko, šokiuose nebuvau, bet girdėjau, kad daug kam jie 

nepatiko, nes trūko geros muzikos... 
• Man patiko karnavalas ir šokiai. Smagiai pasišokau, viskas buvo „čiki piki“ 
☺. 

• Eglutė kaip eglutė, šokiai kaip šokiai, ką čia komentuosi ☺. 
• Na, karnavalas gan šaunus, viskas puikiai papuošta, stebino vienas už kitą 

įdomesni pasirodymai. Šokiai..? Na, muzika galėjo būti geresnė, bet vis vien 
buvo gana linksma☺ . 

• Kalėdinė eglutė buvo realiai „nereali“, kitaip tariant, ji tikrai pavyko. 
DISKOTEKA? Sakot ji? Na, ilgai joje neužsibuvau, bet kiek buvau, nei 
pačiai patiko, nei iš kitų jautėsi linksmumas. Kas kaltas? Turbūt muzika. 
Jei pavyko karnavalas, tai nepavyko diskoteka. Tikiuos kitąmet bus viskas 
puiku ☺. 

Taigi  taigi, karnavalas buvo puikus, tikrai šiemet jis pavyko puikiai!!!☺ Tikiuos, jis toks bus ir kitais metais. 
Sėkmės visiems 2008 metais, linkiu gerų mokslo metų, gero gyvenimo šiais –Žiurkėėėėėės metais ☺☺☺ 

Parengė Inesa 9a kl. 

   

Šaunios karnavalo vedėjos 
Monika ir Dovilė savo aprangą 
keitė net 3 kartus 

Mokytojos Emilijos įamžintas 
netikėtas septintokų ugnies šou Universalūs devintos klasės vyrai: gali vaidinti ir mergeles, 

ir arklius... Šaunuoliai, nustebinote ne vieną!!! 
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Ar išsipildys ,,GATAUČIUKO“ svajonės... 
 

Laiko ratas greitai sukasi. Atrodo, ką tik leidome pirmąjį šių mokslo metų laikraščio numerį, o štai 
ir vėl praūžė tradicinės  ,,GATAUČIUKO“ Kalėdos. Tiesa, šiemet visi buvome šiek tiek solidesni: mažiau 
išdykavom, daugiau mąstėm ir svajojom...  

Prie bendro stalo apžvelgti metų veiklą, pasidžiaugti nuveiktais darbais ir vieni kitais susirinkome 
gruodžio 19 dieną. Linkėjimai ir keitimasis  dovanėlėmis – mūsų tradicija. Tik labai nustebau, netikėtai po eglute 
radusi VISŲ korespondentų širdies šiluma ir rankomis sušildytą mielą dovanėlę. LABAI LABAI AČIŪ. 

 

APIE  KĄ  MES  SVAJOJOME?   

 
Taip besvajojant STAIGA atsivėrė lietuvių 

kalbos kabineto durys ir mūsų veidai nušvito pamačius mokyklos 
vadoves, nešinas didžiuliu tortu. Tik pasvajojome būti 
populiaresni už sportą, ir štai... Už pergalę rajono mokyklinių 
laikraščių konkurse mes gavome saldžią dovaną. AČIŪ. Bet dar 
svarbesni, ko gero, buvo  Direktorės ir Pavaduotojos išsakyti 
linkėjimai bei palaikymas... 

          Korespondentų ,,mama“ mokyt. Jūratė A.  

         Norėtume, kad ,,Gataučiukas“ mūsų mokykloje kuo labiau 
išpopuliarėtų ir būtų labiau perkamas. 
         Norėtume, kad ,,Gataučiuko“ kolektyvas gautų tik jiems darbui 
skirtą kompiuterį!!! Gautume gerą techniką, atskirą patalpą 
,,Gataučiukui“.  

        Kad daugiau keliautume... kad lydėtų sėkmė... kad 
korespondentai turėtų išskirtinį ženklą... kad kiekvienais 
metais turėtume savo foto... kad kiekvienais metais 
pasirodytume Karnavale...

       
      ,,Gataučiukas“- tai maža klėtelė, 
bet šilta ir jauki, visus priimanti.  
Tačiau mes norėtume, kad būtų 
daugiau gerų nuotaikų, linksmų 
veidų, skardaus juoko, gerų minčių, 
idėjų.   
       Kad ,,Gataučiukas“  išgarsėtų ...   
Svajojame, kad neišeitų seni, 
pirmieji veidai, kad visi būtų 
stiprūs,  vieningi... 

SVAJOJAME, KAD MŪSŲ LAIKRAŠTIS BŪTŲ POPULIARESNIS UŽ SPORTĄ!!! 

Mokyt. Jūratės A., Emilijos K. nuotraukose: apmąstymų ir 
vaišių akimirkos bei pasirodymas Kalėdiniame karnavale.  
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Pastebėta, kad per pamokas klasėse ėmė atsirasti tuščių suolų. Pasidomėjome, kur dingo mokiniai. Išgirdome žodį  

 
 
 

Gripas yra liga, kuria 
kiekvienais metais suserga ir nuo kurios 
visame pasaulyje miršta daug žmonių!!! 
Saugokite ir tausokite  sveikatą…  

UŽ JOKIUS PINIGUS 
NENUSIPIRKSITE SAVO SVEIKATOS!!! 

Parengė : Aistė P.,  7kl. 
 

Dar viena didelė  liga mokykloje: mes nesugebame atsispirti koncertams...  
Ypač tada, kai jie atvyksta į mokyklą.... 

 
 

Interviu su pačiu pačiausiu Baggy B ☺ 
         
1. Daug koncertų turite kaimo mokyklose? 

Ne kaimų, o miestelių. Kiekvieną dieną po 5-6 koncertus. 
2. Ką manote apie mūsų mokyklą? 

Tiesą pasakius, miegojau, todėl nemačiau. (Vadybininkas 
šaukia- SPORTININKŲ MOKYKLA!!!) 

3. Ar „Kelyje į žvaigždes“ išbūtas laikas pakeitė Jūsų gyvenimą? 
Taip, pakeitė, galbūt netgi į 
blogąją pusę. 

4. Dar kartą dalyvautumėte? 
Ne. Jau viską sužinojau ir pamačiau, 
kas vyksta užkulisiuose. Gal 
dalyvaučiau tik užsienio realybės šou. 
5. Su visais projekto dalyviais 

bendraujate? 
Ne, tik su keliais. 
6. Gal bandysite laimę  Eurovizijos atrankoje? 
Tik ne šiemet... Gal kitais metais... Pagyvensim- pamatysim...☺ 
7. Ko palinkėtumėte mūsų darbščiam „Gataučiukui“? 
Na, palinkėčiau, kad jis dar ilgai gyvuotų. Kol mokysies tu ( kreipiasi į 
redaktorę) ir kol kiti mokiniai užims tavo pareigas.... Ir kad sulauktų 
daug skaitytojų ir išliktų toks darbštus kaip iki šiol...(ačiū už tokius 
linkėjimus ☺) 
Palinkėsim SĖKMĖS Jums nuo visų mokyklos mokinių ir nuo 

„Gataučiuko“ kolektyvo.... ☺               Kalbėjosi Akvilė, 9a kl. 

Ne kiekvienas peršalimas yra gripas. Gripo 
pažymiai yra :  staiga pakilusi temperatūra, šaltkrėtis, 
silpnumas, stiprus galvos ir raumenų skausmas, kartais - 
varginantis sausas kosulys.  

Miestuose yra ištirta, kad sergamumo lygis - 20%-
50%.  Kas metais, kas 5 žmogus serga gripu. 
  Kuo pavojingas gripas ?  
• pneumonija, bronchitu; 
• vidurinės ausies uždegimu ; 
• širdies raumens uždegimu;  
• centrinės nervų sistemos susirgimais; 
• raumenų uždegimu.  
Kaip užsikrečiama gripu? 

Paprastai užsikrečiama kvėpuojant oru, kuriame 
yra mikroskopinių lašelių su gripo virusu. Užsikrėtęs žmogus 
platina gripo virusą ir gali užkrėsti kitus per pirmas penkias ligos 
dienas. Norint, kad infekcija neišplistų, reikėtų sergančiuosius 
gripu ( kol jie visiškai pasveiks) izoliuoti namuose. 

J. Armonavičienės nuotraukos  

Penktokė Greta nustebino 
svečią panašiu įvaizdžiu 

Su BAGGY B  Akvilė ir Inesa 
iš 9a kl. 
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Nors 2008-uosius jau sutikome, pagal kinų horoskopą Kiaulės metai tęsis 

iki vasario 4-osios, o tik tada prasidės Žiurkės metai. Kinų ir japonų mitologijoje Žiurkė – 
dalykiško ir sumanaus asmens simbolis. Pagrindiniai jos charakterio bruožai – 

savarankiškumas ir sugebėjimas vadovauti kitiems. 
Rytų horoskopas teigia, kad jie turėtų atnešti nemažai pasikeitimų, mat Žiurkė nelinkusi tik kalbėti, ji yra veikli. 

Pagaliau nuo žodžių bus pereita prie darbų, neišvengiamų permainų visose srityse.  Darbštiems žmonėms Žiurkės metai bus 
palankūs, juos lydės sėkmė darbe, o pritinginčius privers pasitempti. Ramus nebus nė vienas, juk Žiurkės tikslas – nenuilstamai 
siekti tikslo. Valingi ir judrūs žmonės 2008-aisiais neturėtų likti neįvertinti, nepastebėti.   

Šie metai nebus lengvi meilei ir šeimyniniam gyvenimui. Energingumas ir noras tarti paskutinį žodį gali tapti rimtų 
nesutarimų priežastimi. Emocijų įsiplieskimas Žiurkės metais neišvengiamas. Silpnosios lyties atstovės atvirai reikš savo teises, kels 
daug reikalavimų. Pagal horoskopą meilė Žiurkės metais gali svyruoti nuo visiško atsidavimo ir pasiaukojimo iki pavydo kančių bei 
keršto. 2008-aisiais vertėtų vengti lengvabūdiškų ir dviprasmių situacijų. Ypač palankiai viskas klostysis tiems, kurie gimė Žiurkės 
metais. Jiems puikiai seksis darbe, meilėje, nestigs pinigų. 
 

Astrologai spėja taip, bet mūsų kolegės  
apie artėjantį laikotarpį  buria truputį kitaip... 

 
 

Avinas  ‐  šie  metai  bus  sėkmingi,  būsite  kupini  įdėjų, 
puikiai  seksis  su  draugėmis,  bet mėnesio  viduryje  bus  svarbu 
apginti savo nuomonę. 

Jautis  ‐  šių  metų  pradžia  bus  itin  energinga.  Pirmąją 
savaitę  lauks  šaunūs  susitikimai  ir  puikus  laisvalaikis  su 
draugais. Mėnesio  viduryje  teks  nemažai  pasėdėti  prie  knygų, 
bet  nenusiminkit,  paskutinėmis  mėnesio  dienomis  laukite 

staigmenos. 
Dvyniai  ‐  šis mėnesis  prasidės  paprastai  kaip  ir  visada.  Bet mėnesio  viduryje  lauk  netikėtumų, 

įdomių staigmenų, įvairių santykių su draugais ir, be abejo, liūdnų akimirkų. Tad jums sėkmės. 
Vėžys  ‐ vėžiams horoskopas žada  sėkmę moksle. Pirmosios  savaitės bus džiugios  ir  svajingos, bet 

mėnesio pabaigoje reiks labai rimtai prisėsti prie knygų ir pagaliau pasimokinti. Jei jums to reikia. 
Liūtas  ‐ šis mėnuo  leis džiaugtis draugų dėmesiu, bet tuo nesinaudokite. Pirmąją savaitę tau seksis 

bendrauti su mokytojais, susirasi naujų draugų, su jais rasi bendrą kalbą. 
Mergelė  ‐  pirmąją  savaitę  galėsite  patinginiauti,  bet  nepripraskite,  nes  trečiąją  savaitę  reiks  daug 

mokytis, kad gautumėte gerus rezultatus. Sėkmės! 
Svarstyklės  ‐  mėnesio  pradžioje  sunkiai  seksis,  viduryje  būsi  labai  užimtas,  tad  apie  poilsį  net 

nesvajok. Džiaugsiesi draugų dėmesiu. 
 Skorpionas  ‐  šis mėnuo  tau bus  sunkus. Visiškai apleisi  savo galimybes, pasikliauk  savimi  ir būk 

atidesniu įvairiose situacijose. 
Šaulys  ‐ šį mėnesį  tau dėmesio netrūks. Labai nukentės  tavo mokslai,  tik neapleisk  jų! Lauk naujų 

staigmenų. 
Ožiaragis ‐ šis mėnuo tau daug ką žada. Stenkis būti atidesniu, reikės priimti naujų  išbandymų. 
Vandenis  ‐  tau  šis mėnuo  labai palankus. Tik ką nors darydamas gerai pagalvok, gali viskas  išeiti 

atvirkščiai. 
Žuvys  ‐   vasaris atneš  sėkmę atliekant darbus. Džiaugsiesi namiškių dėmesiu. Tavo gera nuotaika 

pritrauks draugus ir teiks aplinkiniams daug džiaugsmo. 
 
      Monika ir Viktorija, 7 kl. 
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Naujausios “mobiliakų“ mados  
 

    Na štai, „Gataučiukas“ nusprendė parengti straipsnį apie 
naujausias madas.  Jau nebe aprangos, o apie mobiliųjų telefonų.                    

Pastebėjome, kad ne vienas iš mūsų mokykloje klausosi 
muzikos, fotografuoja ar daro dar ką nors per savo telefonus, tai jau 
būdinga. Ir pastebėjome telefonus, kurie kažkuo išsiskiria iš kitų. Štai 
kelios nuotraukos su šiais madingiausiais telefonais mūsų mokykloje. 
Pamatę šiuos telefonus būtinai įsigykite ir būkite „madingesni“.  

Bet būtų gerai, kad nebenervintumėte  mokytojų su tais savo 
gražiais telefoniukais! Nes nepamatysite, kaip greit jų neteksite. Tad 
geriau palikite juos namuose, o mokykloje stenkitės mokytis, kad 
užaugę galėtumėte tapti garsiais Lietuvoje ar užsienyje (biškutį ne į temą???) 

 
Šį smagų straipsnelį parengė: Gabija V. ir Agnė D.  

 

                       
,,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. 

Mūsų mokykloje vyko strėlyčių mėtymo varžybos, kuriose dalyvavo daug 
mokinių. Vėliau vyko ir rajono vidurinių bei pagrindinių mokyklų varžybos, kuriose 
mūsų mergaitės užėmė I-ąją vietą, o berniukai, būdami džentelmenais, iškovojo IV-
ąją vietą.  

Sausio 19 dieną Jonavoje mūsų mokyklos merginos Inesa Kliučiniec, Erika 
Mockutė ir Jolanta Baužaitė atstovavo Joniškio rajonui. Pasirodo, ir ten joms sekėsi 
visai neblogai, nors prizinių vietų neužėmė. Sveikiname ir linkime taiklumo visur ir 
visada. 

Monika Šideikytė, 8 kl. 

ANEKDOTAS 
 

Mokytoja:  
- Vaikai, ar pažįstate Basanavičių, Kudirką, Daukantą? 

Neištvėrė Petriukas, atsistojo ir sako mokytojai: 
- O ar žinote, kas yra Minedas, Antanas ir Saulėns? 
- Ne. 
- Tai ko čia su savo ,,chebra” gąsdinat? 
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