
 

Anonsas: 
 

 Žymiausios vasario šventės  – 2 
psl. 

 To dar nebuvo: mokytojai 
streikuoja– 3 psl. 

 

Ko ateiname į mokyklą? – 4 psl. 
 

 Mokytoja Elena Veikalienė– 5psl. 
 

Tortadienio įspūdžiai– 6 psl. 
  

    Užgavėnės, horoskopai - 7 psl. 
 

 Mados, sportas, kūryba – 8 psl. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sveiki! 
          Sveikinuosi su Jumis dar 
vasario mėnesį... O vasaris 
populiarėja savo šventėmis. 

 Sveikinu visus su 
pasibaigusiu pirmuoju pusmečiu, 
manau, esat savimi patenkinti, o 
tiems, kuriems pritrūko darbo ir 
pasitikėjimo savimi, linkiu ryžto 
ateinančiam pusmečiui.  
 Jau pirmomis mėnesio 

dienomis minėjome “šelmišką” šventę – UŽGAVĖNES. 
Mokykloje ši tradicija šiemet buvo kiek kitokia, ją šventėme 
mes, vyresnių klasių mokiniai, o pradinukai tuo metu 
atostogavo. 

Vasaris dar žinomas, kaip meilės mėnuo. Tad 
asmeniškai ir viso kolektyvo vardu SVEIKINU visus 
mokyklos vaikinukus, “nešiojančius” šventišką Valentino 
vardą… Mokykloje jų maža, todėl gerbkime ir mylėkime 
juos ☺. 

Visos mūsų šventės atrodo tokios linksmos ir 
smagios. Bet viena šventė, o gal tiksliau paminėjimas, yra 
toks rimtas ir verčiantis susimąstyti... 1918 m. vasario 16 
dieną buvo pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad 
Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, 
ir Lietuva tampa NEPRIKLAUSOMA!!! 

 Nepastebėtai ir greitai pralėkė žiema. Reiktų 
pripažinti, kad sniego mažai gavom. Džiaukimės ir 
tikėkimės, kad pavasaris bus gražesnis…. 

Iki pavasario….  
Redaktorė Akvilė Jakubkaitė 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.85 2008m. vasaris 

Šių metų Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena mūsų mokyklai buvo 

ypatinga, nes penktokas Eivydas Viknius 
tądien LR prezidentūroje dalyvavo 
Valstybės apdovanojimų teikimo 

ceremonijoje ir paties Prezidento buvo 
apdovanotas Žūvančių gelbėjimo kryžiumi. 

Šaunuolis, Eivydai!!! 

Gerumas - tai dalykas, 
kurį duodame nesitikėdami atlygio. 
  Meilė - tai jausmas, kuris 
skiria žmogų nuo daiktų.  

Viltis - tai postūmis į 
priekį. Stiprybė - gebėjimas 
nepasiduoti ir būti atrama kitiems.  

Laimė - tai būsena, kai iš 
veido nedingsta šypsena... 

 
Apie visa tai skaitykite 

šiame laikraščio numeryje 

Redaktorės žodis 
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Ar yra skirtumas tarp 
VASARIO 14 ir  VASARIO 16 dienos 

mūsų mokykloje?? 
Kaip visada ir visais laikais mes, mokiniai, labai mėgstam tas šventes, kurios mums 

kelia šypsenas. Vasario 14 diena – Šv. Valentinas. Mūsų mokykloje jau tapo tradicija, jog visi 
klijuoja šios dienos simbolį- širdeles. Tiesa, šiemet pasigedau geros nuotaikos ir šios dienos 
simbolio. Kur dingo noras kvailioti ir džiaugtis šia diena?  Ech, taip... Mūsų širdyse pasidarė per 
šalta. Ir su šiuo šalčiu išgaravo noras mylėti. Nesakau, kad mūsų mokykla nesidžiaugė šia 
diena, bet pasigedau šypsenos jūsų, mielieji, veiduose.  

Pamenu, kaip įžengėm į klasę, o pirma buvo lietuvių kalba. Mokytoja iš pat ryto 
nebuvo gerai nusiteikusi. Juk visko pasitaiko, pamanėm, blogai išsimiegojo. Bet tik mes, 9a 
klasės mokiniai, pradėjome klijuoti širdeles, mokytoja iškart nusišypsojo ir pripažino, kad 
rytas  buvo sunkus. ☺ 

Vasario 16 diena... Tai ta diena, kada Lietuva tapo NEPRIKLAUSOMA. Prieš  90 
metų mūsų Lietuva buvo priklausoma. Dabar mes esame laisvi ir nepriklausomi. Mūsų 
mokykloje taip pat vyko Vasario 16-osios dienos minėjimas. Minėjimą mums dovanojo 
svečiai iš Joniškio meno mokyklos. Tarp svečių koncertavo ir mūsų mokyklos 9a klasės 
mokinės Mylita Žemeckaitė ir Jolanta Baužaitė.  

Taigi, koks skirtumas tarp šių datų? Ar tai, kad  galime parodyti savo meilę žmogui 
arba tėvynei??? Susimąsčiau, atrodo, tai lyg ir du skirtingi dalykai. Juk visi labai 
džiaugėmės, kad turime laisvą dieną. 

 Manau, šios abi šventės leido susimąstyti kiekvienam, kas dedasi mūsų širdyse. 
Todėl noriu palinkėti: mylėkim patys save, draugus, mokytojus, artimuosius, bet 
neužmirškim ir meilės Lietuvai. Tai ta šalis, kurioje mes gimėme, augame ir gyvename 
dabar. Ji myli mus, mes mylėkime ją.   Redaktorė Akvilė  

  Mano tauta   

Kryžkelės vėjų blaškyta,  
Girių ošimo supta,  
Dvasios tvirtybės laikyta  
Mano tauta.  
   
Kryžeivių kardais kapota,  
Pilėnų ugny išdegta,  
Motės lopšinės liūliuota  
Mano tauta.  
   
Jau parklupdyta, jau pražudyta,  
Jau apmarinta ir pavergta  
Ir po pasaulį jau išblaškyta  
Mano tauta.   

2000m. liūdnai apie Lietuvą mąstė poetė 
Pranciška Regina Liubertaitė. 

Linkime DAUGIAU OPTIMZMO!!!  

Vasario 16-osios minėjimas prie Nepriklausomybės 
paminklo Joniškyje 

Vasario 14-ąją  dešimtokus  miela dovana nustebino 
auklėtoja. Ir  rašinius rašyti  buvo linksmiau... 
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Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) dar 2007 metų rudenį buvo iškėlusi 
tokius reikalavimus Vyriausybei:  

1. Padidinti mokytojų, pedagogų, švietimo sistemos darbuotojų darbo užmokestį nuo 2007 m. lapkričio 1d. - 
20%, o nuo 2008 m. sausio 1d. – 30%, iš viso padidinti 50%; 

2. Mažinti mokytojų darbo apimtis; 

3. Stiprinti teisinį ir socialinį pedagogo saugumą ir įtvirtinti tai įstatymuose, kurie gintų mokytoją nuo agresyvių 
mokinių ir jų tėvų; 

4. Parengti ilgalaikę darbo užmokesčio didinimo mokytojams, pedagogams ir švietimo darbuotojams programą.  

   Jei sekate Lietuvos įvykius, žinote , kad šie reikalavimai taip ir liko neįvykdyti. Mūsų mokyklos mokytojai,  
palaikydami aktyviausius Žemaitijos regiono mokytojus bei norėdami atkreipti dėmesį į nederamą vyriausybės 
Švietimo politiką, nuo 2008 m. kovo 3 dienos skelbia STREIKĄ.  

Ką apie tai galvojate Jūs? 

Taigi, visi puikiausiai žinome, kad Lietuvoje vyksta mokytojų streikas. Mokykloje vykdėme anoniminę apklausą, kurios metu buvo 
norima sužinoti, ką mokiniai mano apie šį streiką. 

Mokinių mintys: 

o Pilnai pritariu mokytojų streikui. Daug dirba, tai už darbą ir turi būti gerai atlyginta. 

o Aš visiškai sutinku ir pritariu šiam streikui, vis dėlto, tai gali nulemti ir mūsų pačių ateitį. 

o Mokytojai stengiasi ne tik dėl mūsų, mokinių, tačiau turi ir savigarbos pakovoti už save, 
juk jie irgi žmonės.  

o Man patinka, juk neisime į mokyklą. 

Tėvelių nuomonė: 

o Mokytojai kovoja ne tik už save, savo gyvenimą ir kt., tačiau kovoja ir dėl mūsų 
ateinančios kartos. 

o Mano nuomone, jei mokytojas nebesijaučia saugus mokykloje, jei gauna per dideli krūvį, tai kodėl jis turėtų su tuo taikstytis? 
Mes visi esame paprasti eiliniai žmones, ir jeigu politikams tikrai rūpi mūsų vaikų išsilavinimas, tai kodėl tuomet nėra 
daromos išvados? Kodėl jie geba statyti įvairiausias parduotuves, pramogų centrus, negu atvirkščiai, galėtų pasirūpinti 
mokiniais ir mokytojais, kurie anksčiau ar vėliau pakeis mus pačius... 

Taigi, išvada tokia, kad visi mokiniai ir beveik visi tėveliai pritaria mokytojų streikui. Žinoma, labai tikimės kad šis streikas 
neatsilieps  mokslams. Streikas mūsų mokykloje vyks tik 2 dienas, bent jau taip yra nuplanuota. Kas bus vėliau, niekas neaišku. 
Gal pagaliau mūsų “apsišvietęs” seimas pradės mąstyti…   

 Gataučių M. Katiliūtės pagrindinės mokyklos statistika: raštu  ir neanonimiškai apklausus  5-10 
klasių  mokinius ir visus  mokinių tėvelius paaiškėjo, kad streikui  pritaria VISI mokiniai. Tik  4 
tėveliai suabejojo, kad streikas yra tinkama priemonė. Visi kiti  palaiko mokytojus. 

Ačiū už išsakytą nuomonę. 

                                                                                                   Parengė Gabrielė ir Monika, 8 kl. 

Kovo 3 dieną mūsų 
mokyklos suolai bus tušti...  
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Ką veikiame mokykloje? 
 Sveiki, brangieji, skaitytojai! Mes surengėme netradicinę 
anketą. Iš pradžių norėjome padaryti anoniminę, bet pamanėme, kad 
visiems būtų labai įdomu sužinoti: kaip? ko? ir kas?  

 Taigi, įtemkite savo akytes, nes pamatysite, ir 
perskaitysite neregėtų dalykėlių. 

 KLAUSIMUKAI: 

 1. Kodėl einate į mokyklą? 

2. Ko tikitės iš mokyklos? 

3. Kokie dalykai patinka? 

4. Kas mokykloje nepatinka? 

 

5 KLASĖ Greta Janulytė 

1. Mokytis. 2. Išsimokinti. 3. 
Kūno kultūra. ( kaipgi 
pradedančiajai sportininkei 
nepatiks fizinis??:)) 4. 
Valytojos piktos. ( 
nemeluok..) 

Lina Polevnevaitė 

1. Mokytis. 2. Greitai ją 
pabaigti. (galiu nuvilti, dar 
negreit ją pabaigsi... Dar 5 
meteliai, tai tikrai) 3. Kūno 
kultūra. 4. Per daug namų 
darbų užduoda.  

7 KLASĖ   Agnė Dapkutė 

1. Nes noriu išsilavinti. 2. Kad daug ko išmokytų. 3. 
Muzika, geografija. 4. Valytoja nepatinka (o tiksliau, t.y. 
kuri?), mokytojos piktos (o kurios?) 

8 KLASĖ   Gintaras Kolosevičius 

1. Laiką praleisti. (deja, mokykla yra ne “pramogų 
centras“). 2. Nieko. Kad išmokytų rūkyti. (nieko sau 
įžūlumas). 3. Kūno kultūra. ( rūkoriams sportui – NE!) 4. 
Balai, taip pat, kad neleidžia rūkyti. 

Vilius Savickas 

1. Gėles padraskyti. (ko savo namuose jų nedraskai?) 2. 
Šalmo dovanų. (būsimas kareivėlis?) 3,4. Neatsakė. 

 

9b KLASĖ Erika Mockutė 

1. Dėl to, kad noriu gyvenime 
ko nors pasiekti. 2. Kad 
padėtų gyvenime ko nors 
pasiekti. 3. Kūno kultūra ( tai 
kaip gi sportininkei nepatiks 
kūno kultūra?), lietuvių kalba, 
muzika, dailė. 4. Mokinių 
elgesys su mokytojais. 

 10 klasė  Kristina Rekštytė 

1. Noriu ko nors išmokti. 2. 
Kad ateityje viskas būtų 
geriau. 3. Visi po truputį. 4. 
Viskas patinka. 

10  KLASĖ      Monika Šimoliūnaitė 1. Todėl, kad noriu ko nors pasiekti. 2. Įgyti išsilavinimą. 3. Chemija, nes labai gera mokytoja. 
4. Kad rūbinė sklepe. 

Daiva Liučvaikytė 1. Nes tai mano pareiga. 2. Baigti 10 klasių. 3. Dailė, kūno kultūra, chemija. 4. Valytojos nedraugiškos, 
mokytojos piktos, daug namų darbų. 

Arvydas Šideikis 1. Prastumti laiką. ( Arvydėli, koks geras mokinys kažkada buvai, o dabar “monstru“ tapai...:)) 2. Nieko gero. 3. 
Niekas. 4. Mikalauskas. 

Ernestas Mikalauskas 1. Parūkyti. 2. Stoti į aukštąją. 3. Chemija. 4. Šideikis. 

Dovilė Liaudanskaitė 1. Noriu apsišviesti. 2. Gerai baigti mokslus. 3. Dailė, muzika. 4. Viskas patinka. 

Sandra Mockutė 1. Mokykla – mokymo įstaiga, kurioje gali tobulėti, parodyti, ką gali, ką sugebi, atskleisti savo jėgas ir norus. Į 
mokyklą einu todėl, kad čia man padėjo atskleisti savo sugebėjimus ir trūkumus... Ir dar dėl daug įvairių priežasčių. 2. Iš mokyklos 
gavau jau viską, ko norėjau... Labai Jums AČIŪ!! 3. Man viskas idealu. 4. Kaip mokiniai elgiasi su mokytojais ir tai, kad per kelis 
“fruktus“ neleidžia daryti diskotekų, bet tam padarysim galą... Kurie tikrai ateina į diskotekas praleisti linksmai laiką, ir praleis, kol 
dešimtokai “valdys šūlę“...             

Ačiū už išsamius atsakymus. Iki☺                                              Sandrita & Dove 
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Kaip ir žadėjome, kalbiname naująją tikybos mokytoją 
Eleną Veikalienę 

1. Kur buvote išvykus per vasaros atostogas? 
     Šią vasarą už Lietuvos ribų nebuvau išvykusi, keliavau, t.y. 
aplankiau kai kurias Lietuvos vietoves: Merkinės, Punios piliakalnius, 
Šatrijos kalną, Žemaitiją bei kai kuriuos miestelius, dar buvau 
Palangoje… 

2. Kokia Jūsų šeima? 

     Mano šeimoje yra šeši asmenys: mano tėtis, vyras, aš ir trys vaikai. 

3. Ar jums patinka mūsų mokyklos mokiniai? 

     Mūsų mokyklos mokinai man patinka. Geranoriški ir draugiški. 
Šypsosi, o tai malonu matyti. ☺ 

4. Kaip bendraujate su mokytojų kolektyvu? 

   Mokytojų kolektyvas draugiškas ir malonus. 

5. Kaip įsivaizduojate mūsų mokyklą po 5 metų? 

     Įsivaizduoju sportuojančią  šioje didelėje sporto salėje, nes mūsų 
mokykla turi daug gerų sportininkų ir tikrai linkėčiau turėti dar ir tikybos 
kabinetą… ☺ 

6. Ar ilgai žadate būti mūsų mokykloje? 

 Šioje mokykloje dirbsiu 4-ius mėnesius, iki  š.m. balandžio pabaigos. 

Mokytojai linkime sėkmės bendraujant su mūsų 
išdykėliais, smalsuoliais, tyleniais bei kitais mokyklinių  suolų 
trintukais.  

Parengė: Silvija S. ir Greta P., 6kl 

2008-iesiems – SKAITYMO METAMS 

Mano vaikystės knygos 
 
 Vaikystėje nebuvau didelė knygų skaitytoja. Tiesiog aš jų nemėgau. 
Nemaniau, kad knyga gali man kažkuo padėti, ko nors pamokyti.  
 Nuo mažų dienų buvau aktyvi, todėl dažniau žaisdavau su vyresniu broliu ir 
kaimo vaikais, nei skaitydavau knygas. Tik keletą pasakų perskaičiau, visai prieš 

pradėdama skaityti mokyklą. Mama nenorėjo, kad būčiau nemokša... 
 „Trys muškietininkai“ – tai viena iš įdomesnių mano perskaitytų knygų. Perskaičius šį romaną, manyje 
įsižiebė muškietininkės ugnelė. Pradėjau įsivaizduoti save mūšio lauke su kario apranga bei kardu rankoje... Vyriška tai 
atrodė visiems, bet man tai atrodė visai moteriška, gražu. 
 Skaičiau ir kitokias knygas... Pelene iš „Pelenės istorijos“ užsisvajojau tapti.. Čia jau prasidėjo užgaidos ir 
svajonės, vargai mamai. Kartą net susigalvojusi sukarpiau mamos suknelę... Pelenės rūbų gražumas, rūmų didumas, 
įvairios puotos... Ko gali dar trūkti? Tiesa, princo ant balto žirgo... Nenorėjau baigti skaityti šios pasakos, nesinorėjo vėl 
grįžti į realybę... Nors tada buvau dar tik septynerių metų, tapau užkietėjusia svajotoja. 
 Šios knygos buvo ne tik mano vaikystės knygos, ir dabar aš jas prisimenu. Retkarčiais jas įsileidžiu į  savo 
svajones, mintyse pavartau. Dažnai pagalvoju, gal tos knygos mane išugdė ir pamokė? 
 Dabar esu perskaičius daug knygų, mėgstu laisvalaikį leisti su knyga. Nesuprantu tų žmonių, kurie neskaito, 
jie ir mąsto vienodai, ir gyvenimą pažįsta siaurą. 
 

Akvilė Jakubkaitė, 9 klasė 

Visa mokytojos Elenos Veikalienės šeima Šiauliuose 
(sūnus Klemensas, dukros Justina ir mažoji Kotryna) 

Nuotr. iš asmeninio mokytojos archyvo 
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„Gataučiuko“  gimtadienis 
 

Vasario pradžioje sugalvojome atšvęsti „Gataučiuko“ 9-erių 
metų gimtadienį. Tą penktadienį atėję į mokyklą visi laikraštuko 
korespondentai jautėsi lyg nesavi: visur skubėjo, bėgo... Ir laukė tos 
nepakartojamos ir vienintelės akimirkos – gimtadienio!  Puošėme klasę, 
koridorių, aktų salę. Visur prikabinėjome balionų ir įvairiausių plakatų! Jau 
nuo pat ryto mokykloje grojo linksma muzika, visi šoko, dūko. Visur dvelkė 
džiaugsmu ir vaikų krykštavimu... Kiekvieną pertrauką vyko konkursas 
„Šokiai ant laikraščio“. Visi visi, maži ir dideli, labai noriai dalyvavo ir už tai 
laimėjo įvairiausius prizus! Taip pat vyko geriausio „Gataučiuko“ numerio 
rinkimai. Juo pripažintas 81 laikraščio numeris, tas, kuris spalio mėnesį 
laimėjo rajoniniame mokyklinių laikraščių konkurse.  Be to, mokytojai ir 
vaikai galėjo pildyti anketas ir reikšti savo nuomonę, kokių straipsnių 
labiausiai norėtų. 

Pasibaigus lygiai penkioms pamokoms, visi korespondentai 
puolėme į lietuvių kalbos kabinetą. Pasipuošę vaikiškais rūbeliais, susipynę kasytes, nes gimtadienio tema buvo „Vaikai“,  nekantriai 
laukėme svečių - buvusių „Gataučiuko“ redaktorių, korespondentų. Gaila, tačiau sulaukėme 
tik vienos viešnios – Akvilės Skudraitės. Galiausiai atėjo toji ilgai laukta akimirka. Aktų 

salėje, visų laikraščių (nuo 1 iki 84 numerio)  
apsuptyje, žiūrėjome filmus, reprezentuojančius 
mūsų leidinį rajoniniuose konkursuose.  
Sulaukėme mokyklos vadovų sveikinimų ir 
linkėjimų. Kalbėjo buvusi redaktorė Akvilė 
Skudraitė. Tada grįžome į klasę. Ten – linksmybės! 
Iš pradžių ant baltų vaikiškų rūbelių rašėme savo 
gražius palinkėjimus ir mintis. O vėliau darėme 
pašėlusias šukuosenas mūsų entuziastingoms 
mergaitėms ir netgi pavaduotojai. Visi spindėjome 
originalumu ir padarėme dar niekur nematytas ir 
labai išradingas šukuosenas. Tai bent buvo 
juokinga ne tik jas daryti, bet ir pristatyti!!! Netrukus 
skambėjo daina ,,Ilgiausių metų“ ir  savo gyvenimą 
pasaldinome skaniu gimtadienio tortuku!  

Manau, jog ši šventė greitai taps 
nauja mūsų laikraštuko tradicija, nes ji visiems taip 
patiko, kad net paliko ilgai neišdildomų ir šiltų įspūdžių!   

  Korespondentė Agnė Kriščiūnaitė, 7 kl.  

Šventiškai pasipuošėme mokyklą

Svečiuose buvusi ,,Gataučiuko“ 
redaktorė Akvilė Skudraitė 

Šauniausi šokių ant laikraščio 
konkurso dalyviai 

Tradicinis šukuosenų paradas, į kurį  įtraukti ir gimtadienio svečiai                            Bendra nuotrauka laikraščių fone  
 Nuotraukos J. Armonavičienės   
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Užgavėnes lietuviai švenčia nuo seniausių laikų. Šventėme ir mes. 7 klasė 
parengė šokius. Deginome  Morę, valgėme blynus. Gaila, kad pradinukai 
nedalyvavo šventėje, jie tuo metu atostogavo. Tad mes jų apklausėme, kaip jie 
šventė namuose... 

Klausimai :  
1. Ką reiškia Užgavėnių šventė? 
2. Ar „ėjai“ žydukais? 

   
 

 
 

Pavasarėjantys horoskopai 
 

♣ Avinas – jau vasarį pajutai pavasariškos energijos antplūdį. Šis 
mėnuo nebus sunkus. Seksis bendrauti su artimais žmonėmis. 
Mėnuo bus ypač palankus kūrybai, seksis mokykloje. Tik per daug 
neįsijausk.  

♣ Jautis - pradžioje bus labai gera nuotaika, teks sutaikyti geras 
drauges. Mėnesio viduryje netrūks linksmų ir šaunių permainų 
draugystėje. Galbūt susirasi naujų draugų.  

♣ Dvyniai - šis mėnuo bus tas, kai tavo pastangos bus įvertintos. 
Mėnesio pradžioje džiaugsiesi gražiomis draugystės akimirkomis, o 

vėliau turėsi būtinai kibti į mokslus. Nesunkiai pagerinsi savo pažymius. Sėkmės! 
♣ Vėžys -  mėnesio pradžioje teks rimtai pasėdėti prie knygų, nes mokytojai tave gali dažnai kviesti atsakinėti. Nenusimink, mėnesio 

pabaigoje bus daug permainų, naujų pažinčių. 
♣ Liūtas - pradžioje sulauksi daug pramogų, bus geresni santykiai su artimaisiais, bus progų paatvirauti. Mokslų neapleisk, bet visas 

dienas prie jų nesėdėk. Pabūk dažniau su draugais, pakalbėk.  
♣ Mergelė - šį mėnesį tau labai seksis. Galėsi pailsėti šiek tiek nuo knygų. Laukia kelios kelionės su šeima. Galbūt ten ir susirasi naujų 

draugų. Tavo nuotaika dažnai keisis, tik žiūrėk, neįskaudink draugų.  
♣ Svarstyklės - pirmosiomis dienomis neskubėk susidaryti nuomonės apie naujus draugus. Tikrosios jų savybės atsiskleis tik pamažu.  
♣ Skorpionas - mėnesio pradžia bus romantiška ir nuotaikinga. Užsiimsi nauja įdomia veikla: gal tai bus sportas ar šokių būrelis. Stenkis 

neapleisti mokslų. Sėkmės! 
♣ Šaulys - pirmosiomis savaitės dienomis pasinersi į užklasinę veiklą. Teks išbandyti „draugystės testą“, per kurį sužinosi, ar esi 

draugiškas ir nuoširdus žmogus. Mėnesio pabaiga džiugins įdomiais susitikimais.  
♣ Ožiaragis- šis mėnuo tau bus sunkus. Teks daug pasimokyti, turėsi mokslams skirti daugiau laiko. Ypač tiksliesiems. Pabaigoje 

atsipūsi- turėsi daugiau laisvo laiko.  
♣ Vandenis - pradžioje norėsis kažko, kas tau praskaidrintų nuotaiką. Patirsi daug nuotykių. Jeigu netinginiausi, mokytis daug nereikės. 

Tai priklausys nuo tavęs.  
♣ Žuvys - šį mėnesį norėsis kažko naujo. Galėsi persitvarkyti savo kambarį. Gal pats laikas sutvarkyti  savo spintą? ☺ Lauk naujų 

pažinčių.  
 

Parengė: Viktorija Vaitkutė, 7 klasė 
 
 

1kl. M. Bašys 
1. Eiti žydukais, prašyti 

saldainių, deginti Morę. 
2. Ėjau, patiko. 

K. Klimaitė 
1. Kai reikia gerai praleisti 

laiką. 
2. Ėjau ir dar kartą norėčiau eiti. 

2 kl. D. Paliukas 
1. Durnių šventė 
2. Ėjau , patiko. 

R. Gaižauskas 
1.Eiti žydukais 
2.Ėjau ir tikrai man patiko. 

P. Radžvilas 
1. Turėti kokį nors simbolį. 
2. Nėjau. 

3kl. P. Labanauskas 
1. Ką aš žinau 
2. Ėjau, bet nepatiko. 

E. Vaitiekaitis 
1. Dievas mirė 
2. Ėjau, labai patiko. 

Daugelis 4 klasės mokinių 
nenorėjo atsakyti į klausimus, buvo 
nekaip nusiteikę. 

 

Gabrielius ir Laurynas, 6kl 

Mūsų Morę greit pasiglemžė 
liepsna 
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Taigi, apžvelkime, kokios sporto varžybos vyko vasario mėnesį... 
Vasario 5 dieną vyko „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos Gasčiūnuose, kuriose 

dalyvavo šešios komandos.  
Gataučių komanda iškovojo pirmąją vietą (su kuo nuoširdžiai sveikiname). Vasario 

15 dieną taip pat Gasčiūnuose vyko krepšinio turnyras, skirtas Nepriklausomybės dienai. 
Berniukai dėl pirmos vietos kovojo su Gasčiūnais ir iš Latvijos miestelio Eleja atvykusiais 
krepšininkais. Deja, svečiai buvo geresni žaidėjai ir Gataučiai iškovojo antrąją vietą (tai 
pirmas ir paskutinis kartas, kada vaikinai nusileido kitiems).  

Mergaitės taip pat žaidė su Gasčiūnų merginomis, deja, tas pats kaip ir berniukams 
- antroji vieta. Naudingiausia žaidėja išrinkta Erika Mockutė.  

Berniukų tarpe vyko baudų ir tritaškių metimai. Baudų mėtyme pirmoji vieta 
atiteko Egidijui Lašui (valio!!), o tritaškių mėtyme pirmąją vietą iškovojo Rolandas Bauža (sveikiname). O naudingiausiu 
žaidėju išrinktas Nerijus Gruzdys (BRAVO!!!).  

Tokios naujienos vasario mėnesį. Lauksime kitų krepšinio varžybų, kuriose tikėsimės pergalės (tikėjimas- 
geriausias draugas). 

                                            Juokas pro ašaras: 
 

Linksmasis žodynėlis: 
 
Rankšluostis – rankas šluostantis vyras. 
Mokykla – pragaro viešbutis. 
Anglija – anglių šalis. 
Ropoti – rauti ropę. 
Dūmtraukis – dūmus traukiantis vyras. 

 Septintokės Viktorija V. ir Agnė K.   
 Žalingi įpročiai  (trioletas) 

Vien tik bambaliai akyse,  
Sukas šarikai mintyse,  
Lig alaus putos čia rojus –  
Vien tik bambaliai akyse. 
Lietuvoj cigarai tik dantyse: 
Ar čia žemė, ar čia rojus? 
Vien tik bambaliai akyse –  
Sukas šarikai mintyse... (Autoriai  - redakcijai žinomi aštuntokai) 
 
Iki susitikimo kovo pabaigoje.  Tikime, po šv. Velykų  mūsų mintys bus švaresnės… 

 

                       
,,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. 

Mados apžvalgininkės 
požiūris į  VALENTINO 

dieną.... ☺ 
 

Vasario14oji- Valentino diena. Mokykloje 
visi visi, dideli ir maži, klijavome širdeles ☺. 
Nuotaika buvo labai gera. Daugiausia širdelių iš 
mokytojų gavo mūsų geroji mokytoja R. 
Kvedaraitė  

Kai kuriose  klasėse buvo švenčiama 
Valentino diena. Pastebėjau, kad berniukai 
drovėjosi arba nenorėjo klijuoti mergaitėm  
širdeles , tačiau tikiu, kad kitais metais per šią 
puikią romantišką šventę berniukai klijuos daug 
širdelių ....  

Aistė Pociūtė, 7 kl. 

Parengė: Gabija V.
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