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 Po mokytojų streiko– 3 psl. 

 
Ar žinome Velykų papročius? – 4 
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 Kaip šventėme Atvelykį – 5psl. 
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    Skaitome ar ne? Horoskopai - 7 
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Redaktorės žodis 
 

Sveiki, mielieji skaitytojai,  
Sveikinu visus su atėjusiu kalendoriniu pavasariu! ☺ Ar jis tik kalendorinis? Juk 

girdėjote daug pranašysčių, kad pavasaris bus negražus, nes žiemos beveik nebuvo. Argi galime sakyti, 
kad pavasaris negražus? Jis šiemet išdykęs, bet nuostabus. 
 Kuo dar ypatingas kovas???  Nežinau... O taip, Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės 
Atkūrimo diena. Beje, šį mėnesį buvo ir Šv. Velykos. Ši margučiais marginta šventė  kasmet kilnojama iš 
kovo į balandį. Bet džiaukimės tuo, kad išvis turime tokią linksmą šventę. Per Kalėdas sniego nebuvo, bet 
štai per Velykas jo užteko. Taip pat per Velykas buvo galima nušalti ir rankytes, ir nosytes.   Tad 
pavasaris tikrai egzistuoja. Tikras smagumėlis.. ☺ 
 Degu noru jums pasipasakoti.. Štai visai neseniai buvo kalnas sniego, o jau po 
savaitėlės mokyklos kiemelyje lakstė pulkas mokinukų. Kaip smagu žiūrėti į mūsų mažuosius draugus. ☺ 
Pamačiusi juos pagalvojau, jog gera būti trečios klasės nenuorama mergaite, bet staiga lyg susitaręs 
mokyklos skambutis ir saulės spinduliukai sukvietė mus į pamoką.  

Kaip smagu dabar  šypsotis ir galvoti, kad artėja pavasaris, po jo ir vasara – dar įdomesnis 
metas.. Iki ☺ 

  Redaktorė Akvilė Jakubkaitė ☺ 
 

Naujovės mokykloje 
 

Taigi, visi puikiausiai žinome, kad nuo šiol kiekvieną mėnesį 
reikės atnešti po litą už mokykloje esantį vandenį ir tualetinį popierių 
tualetuose. Taip pat tikriausiai jau visi girdėjote, jog mokykloje nebegalima 
valgyti “Čipsų” ir gerti limonadų. Ką apie šiuos pasikeitimus galvoja patys 
mokiniai?  
 

1. Ką galvojate apie tai, jog nuo šiol reikės nešti į 
mokyklą po 1Lt?  

Na, man tai jokio skirtumo. Vis tiek perku servetėles, 
tai jokio skirtumo nėra, kur tą litą išleisiu: ar pirkdama servetėles, ar 
atiduodama mokyklai.  

Nenešiu. Nei aš naudojuosi mokyklos tualetais, nei 
ką.(tai gal gamtiniai reikalai nešaukia??)  

Kas čia per nesąmonė? Jau mokykla nebeišgali 
nupirkti popieriaus?! (hm..atsirado ir taip galvojančių) 

Aš manau, kad tai labai geras sprendimas. Galų 
gale, ir patys mokiniai susiprotės, kaip reikia kultūringai elgtis ir 
jaus atsakomybę.   

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.86 2008m. kovas 

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, 

Velykų saulė patekėjo rytą,  

Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą 

Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.   

TĘSINYS - 8 PSL. 



2/ Gataučiukas  2008-04-02  Nr. 86                                                       Svarbiausios  datos 
 
 
 
 

 

 
2008 metų kovo 7 dieną mokykloje vyko KOVO 11-sios minėjimas. 
Renginys buvo sukurtas mokyklos saviveiklininkų, kurie  šoko, dainavo, grojo ir kalbėjo. 
Mažosios šokėjos šoko lotynų šokį, kuris buvo labai gražus, vyresnių merginų šokis su 

medžiagomis tikrai buvo įspūdingas!!! 
O mažasis GENYS tiesiog pavergė visų žiūrovų širdis. 
Merginos, vedusios renginį, daug papasakojo apie Lietuvos įžymiausias vietas... 
Renginio pabaigoje buvo sudainuota Lietuvos Tautiška giesmė! O mūsų mokyklos direktorė 

pasakė, kad Meno mokyklos mokiniai turėtų pasimokyti iš mūsų mokyklos saviveiklininkų!!! AČIŪ už 
tokius gražius žodžius... 

Ir ką čia bepridursi, renginys buvo PUIKUS!!! 
...Inesa...=] 9a 

 
 
 
  

PRIMENAME:   Kovo 11-oji  -  Lietuvos  Nepriklausomybės atkūrimo diena  
 
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos 
panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra 
nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos 
nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai. 

Informacija iš interneto 

Nuotraukos  mokyt. Jūratės Balčiūnaitės 
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Prisimename, kad pirmosiomis kovo mėnesio dienomis mūsų mokyklos mokytojai ryžosi 
neregėtam dalykui – STREIKUI.  Apie tai rašė ir rajoninis laikraštis ,,Sidabrė“,  ir ,,Šiaulių kraštas“.   
Tikimės, skaitėte. Bet gal ne visi žinote, kad po straipsnio paskelbimo internete pasirodė begalė įvairių 
komentarų. Parinkome keletą įdomesnių komentarų, kurių autoriais galbūt yra ir mūsų tėveliai.  

 Ačiū už palaikymą,- jums sako visi mokytojai!!! 

Labas, 2008-03-04 22:48  Gataučių mokytojai pirmiausia yra piliečiai. Pagarba Jums, mielieji. Šiandien ir dabar vyksta tikrosios 
pilietinio ugdymo pamokos. Užtenka būti pastumdėliais, kuriuos lygina su valytojais, bet ne statybininkais.Tačiau stiprybės reikės 
didelės, nes vietinės švietimo ir savivaldos žiurkytės to nepamirš. Drebina jos kinkas ir niršta. Todėl visais kanalais stengiamasi 
numalšinti, išgąsdinti,įbauginti, suskaldyti. Laikykitės. 
Pakruojis

Jadvyga, 2008-03-04 22:41 Tai bent šaunuoliai  gatautiečiai, kad išdrįso streikuoti ir parodyti valdžiai nepasitenkinimą esama 
padėtimi. JĖGA JĖGA JĖGA...

Marija, 2008-03-04 22:33 Šaunuoliai gatautiškiai, laikykitės, mes už jus ir su jumis.

tėvukas, 2008-03-04 22:01  Belieka tik džiaugtis jais, pakilusiais, ir nekreipti jokio dėmesio į paklupdytuosius ant kelių. Jie 
sudilusio grašio neverti, nes mūsų vaikus jie gali išmokyti tik vergiškos baimės

Antanas, 2008-03-04 18:28  Šaunuoliai gatautiečiai. Džiugu, kad jūs tokie vieningi ir kad pasiryžote streikui. Palaikau jus ir 
didžiuojuosi, kad rajone dar yra tokių pedagogų, kurie leidžia suprasti, kad mokytojai nėra asilai ir tuščiais pažadais jų jau 
nebepapirksi. Laikykitės ir stiprybės jums.

Mokytoja, 2008-03-04 12:54 Šaunuoliai gatautiškiai. Viso rajono mokytoju vardu-AČIŪ JUMS. 

Tėvas, 2008-03-04 08:51 Streikas – vienintelė išeitis. Jeigu mokytojai sugebės susivienyti – ką nors laimės. Tai visiškai akivaizdu. 
Šaukiama iš tribūnų: „Švietimas – prioritetas!“ O iš tikrųjų prioritetas yra biurokratai, tai jie susišluoja liūto dalį ir rūpinasi tik 
savimi.  
Laikykitės ir stiprybės jums.

Nuomone, 2008-03-04 07:37 Šaunuoliai! 
Laikykitės ir stiprybės Jums visiems. Jūs kovojate ir už tuos, kurie sėdi ir laukia - kas bus toliau ( ir tai vadinasi... mokytojai )

tėvelis gatautiškis, 2008-03-04 23:19 Šaunuoliai gatautiečiai, taip ir toliau. Jūs parodote, kad esate ne avinų banda ir , kad jūsų 
pažadais neapmulkins. Seimo nariams reikia pirkti ne automobilius, ir ne jiems reikia skirti pinigų kanceliarinėms išlaidoms. 
Laikykitės. Aš didžiuojuosi, kad mano vaikas mokosi būtent GATAUČIŲ MARCĖS KATILIŪTĖS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE. 

http://www.skrastas.lt/?data=2008-03-04&rub=1065924810&id=1204562202  (šiuo adresu galite rasti visus komentarus).  

 Po streiko mokytojai bei mokyklos darbuotojai vyko į 
Vilniuje organizuotą  mitingą. Keletas nuotraukų iš ten...    Nuotraukos mokyt. R. Stankaitienės bei J. Balčiūnaitės 
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Velykos 
 Velykų simbolika ir reikšmė 

Dauguma kasmet švenčiame Velykas, o ar žinome, kokia šios šventės 
reikšmė? Velykos – kilnojama šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties 
sekmadienį po pavasario lygiadienio. Ji turi gilias tradicijas. Velykų 
pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės“, mat mūsų protėviai šiuo metu 
aplankydavo artimųjų kapus, nunešdavo jiems kiaušinių. Tikėta, kad 
mirusiųjų vėlės išlenda kartu su atgimstančia gamta, bet paskui pasitraukia 
po pirmojo Perkūno. Velykos mūsų protėvių buvo švenčiama kaip gamtos 
atbudimo šventė. Atėjus krikščionybei, ši šventė sutapatinta su Kristaus 
prisikėlimu. 

Kiaušinio simbolika 

Kiaušinis pagonių religijoje simbolizuoja kosmosą (dėl ovalios formos), gyvybės atsiradimą, vaisingumą (dėl to, kad tai 
gemalas). Manyta, kad pradaužus kiaušinį iš jo išlenda gyvybė gyvatės, pasivertusios gemalu, pavidalu. Todėl per 
Velykas buvo einama bukynių – vienas laiko kiaušinį, o kitas jį daužia kitu kiaušiniu. Manyta, kad gyvatės – požemio 
gyventojos, globojančios derlių. Jų pavidalu iš požemio išlįsdavo ir protėvių vėlės. Pavasarį gyvatės turėjo priketi 
augmeniją, žydėjimą, vaisingumą. Dėl to margučiai per Velykas buvo ir ridinėjami – susiliesdami su žeme žadino 
požemio gyventojas. 

Kiaušinių marginimas turėjęs magišką reikšmę. Ant kiaušinių 
skutinėtos saulutės (kad augmenijai netrūktų saulės), žvaigždės 
(kad laukams netrūktų šviesos ir naktį), žalčiukai (kad pabustų 
gyvybė), įvairi augmenija, raštų deriniai. Specialią reikšmę turėjusi 
ir kiaušinio spalva. Raudona spalva simbolizavo gyvybę, juoda – 
žemę, mėlyna – dangų, žalia – bundančią augmeniją, geltona – 
pribrendusius javus. 

Ascharijoje rastas ornamentuotas stručio kiaušinis, numargintas 
dar III a. pr.K. Dažytų kiaušinių rasta vokiečių vaikų kapuose. 
Vilniuje, Gedimino kalne rastas akmeninis margutis, o Dainų 
slėnyje – medinis. Jie priskiriami XIII a. Šiose vietose buvę pagonių 
dievų šventyklos. Taigi jiems ir buvo paaukoti šie margučiai. 

Tikėta, kad kiaušiniai turėję ypatingų galių – jų valgydavo sergantieji, jais apdėdavo žaizdas. Nevaisingos moterys 
gydydavosi, gerdamos žalius kiaušinius. Didžiausią galią turėję Velykų kiaušiniai. Vyrai užkasdavo kiaušinius 
laukuose, kad laukai geriau derėtų, moterys pasilikdavo keletą dažytų kiaušinių ir po Velykų, tikėdamos, kad jie saugo 
nuo Perkūno. 

Velykė 

Vaikai tikėjo, kad pamiškėje gyvena senutė Velykė. Ji dažo kiaušinius, o Velykų naktį sudeda juos į vaškinį ar cukrinį 
vežimaitį, pakinko į jį kiškius ir veža vaikams. Iš ryto kiekvienas vaikas ant palangės rasdavo po du Velykės 
kiaušinius. 

Velykų eglutė 

Ko gero, mažai kas žino, kad per Velykas buvo puošiama Velykų eglutė. 
Prie vienos tiesios medžio šakos buvo rišamos eglės šakelės, taip 
dirbtinai sukuriant eglės formos medelį. Šiame medelyje būdavo 
padaromi lizdeliai, į kuriuos įstatomi kiaušiniai. Paprastai buvo įstatomi 9 
ar 12 kiaušinių, mat šie skaičiai laikyti magiškais, nešančiais laimę. Toks 
medelis dar buvo puošiamas išsprogusiais žilvičio kačiukais, 
popierinėmis gėlėmis, paukštelių formos sausainiais. Tikėta, kad 
kiaušiniai nuo šio medelio neša laimę ir sėkmę. Primena Kalėdų eglutę? 
Pasirodo, kad persai kovo mėnesį švęsdavo Naujuosius metus, o dažyti 
kiaušiniai jiems reiškė Naujųjų metų gimimą. 

  Pagal http://day.lt/sventes/straipsniai/velykos   

Parengė Agnė Kriščiūnaitė 
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VELYKŲ  TRADICIJOS  MŪSŲ NAMUOSE 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
   

 
  Kovo 27 dieną, tuoj po pavasario atostogų, po 
pamokų į aktų salę susirinko 3-7 klasių mokiniai. Deja, į šią šventę 
galėjo ateiti tik po 8-12 mokinių iš kiekvienos klasės. Šventėje taip pat 
dalyvavo kultūros namų ansamblis ir didžiai gerbiamas Šiaulių 
Vyskupas jo ekscelencija Eugenijus Bartulis. Visi klasėmis susėdome 
prie stalų, nukrautų pačių atneštais Velykų patiekalais ir papuošimais.  
 Iš pradžių keletą lietuvių liaudies dainų dainavo 
mūsų mokyklos ansamblis. Vėliau kultūros namų ansamblis 
uždainavo. Aišku, ir vaišinomės. Dar žaidėme žaidimus, minėme 
mįsles ir laimėtojai gavo mažyčių prizų. Su vyskupu meldėmės, 

giedojome giesmes. Šventė buvo tikrai smagi.   
  Laurynas Narbutas, 6 kl.  
 
            Buvo įdomu klausytis, kaip kalba gerbiamas vyskupas. Mes 

ne kiekvieną dieną matome tokį žmogų. Gerbiamam vyskupui buvo įteiktas padėkos raštas už tai, kad surado ir mums laiko, mus 
aplankė. Jis gavo dovanų specialiai užsakytą duonos kepalą. Buvo labai įdomu.     

 Viktorija Vaitkutė, 7 kl. 

 
 
 
 

2 klasė 
Aivaras Daukšas: 

1. Šventė 
2. Ridenau, sekėsi neblogai. 

Darius Paliukas: 
1. Šventė. 
2. Prastai sekėsi, nors ir ridenau.  

Mantas Vilimas: 
1. Vasaros šventė. 
2. Ridenau, patiko labai labai labai labai  

Vaidas Staškus: 
1. Šventė, kurioje ridename margučius. 
2. Ridenau, patiko. 

Augustė Petriškytė: 
1. Velykų 1  diena yra ugnies diena. 
2. Daug laimėjau ridendama, patiko. 
 

Klausinėjo Gabrielius Jakubkevičius, 6 kl. 

Paklausėme, ką apie Velykas mano mūsų mokyklos mokiniai? 

1. Kas yra Velykos? 
2. Ar ridenai margučius? Ar patiko? 

Deimantė Paugaitė: 
1. Dievo prisikėlimo metas. 
2. Sekėsi, aišku, ridenau. 

Paulius Radžvilas: 
1. Nežinau. 
2. Taip, ridenau, patiko. 

3 klasė 
Samanta Skliarovaitė: 

1. Nežinau. 
2. Ridenau, patiko. 

Egidija Koknajevaitė: 
1. Linksma šventė, ridenome kiaušinius. 
2. Taip, labai patiko. 

Susitikimo su vyskupu akimirkas įamžino mokyt. Laimonas Vingras ir Ramunė Stankaitienė  
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Kaip ir kiekvienais metais, pavasarį mus palieka vis kiti mokiniai.  Skaudu, bet realu. Tad jau tradiciškai yra 
švenčiamas dešimtokų šimtadienis, kurį organizuoja devintokai. 
 
 2008-03-15 (šeštadienį) mūsų mokykloje vyko dešimtokų šimtadienis. Kitaip, skrydis „Į šviesią ateitį“.  
  Tą rytą 9-tokai ir 10-tokai atėjo gražūs ir pasipuošę. Vos dešimtokai  įžengė pro duris, buvo susodinti foje ir 
laukė tolimesnių devintokų nurodymų. Tada buvo išdalinti kelionės bilietai ir pirmyn į kelionę!  
 Na, tokia jau ten kelionė, apimti puikių nuotaikų nukeliavome į savo mylimiausią kabinetą...(o ko galėjote 
tikėtis, kad pasodins į tikrą lėktuvą??) 
  12:00  netikėtai, bet devintokų planuotai, lėktuvas nukrito Negyvenamoje saloje. Visi buvome surišti ir nuvesti į 
aktų salę... Susodinti ant scenos, padalinti į grupeles atlikinėjome užduotis... 9- tokų parengtos užduotys buvo tikrai 
linksmos ir smagios. Jas visas atlikę pasodinome devintokus į savo vietas ir diktavome jiems savo taisykles ir užduotis. 

 Tą dieną, mes daug juokėmėes ir džiaugėmės. Tikrai malonu bus prisiminti šimtadienį. 
 Atlikę užduotis 9- tokai įteikė mums pusatestačius, šokius tokius suvenyrus ir kalendorių, kad tarp dienų 
nepasiklystume ir neužsibūtume per ilgai. ☺ Viskas buvo tikrai puiku. Mes turime padėkoti 9- tokams, nes mums 
šimtadienis tikrai patiko. Ačiū Jums, 9-tokai!!!   

 
Dovilė ir Sandra 10kl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Iš veidų matyti, kad džiunglių šokį šokt patiko Subtili užduotis su akmenukais  

Dešimtokų priesaika ir devintokų išbandymas  
Nuotraukos mokyt. J. Balčiūnaitės 
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Knygų skaitymas mokykloje 
 

Šiais laikais vis rečiau pamatysi kokį mokinį, skaitantį mokyklos 
bibliotekoje ar stovintį prie bibliotekininkės su knyga rankose. Daugelis 
užeina pavartyti žurnalų ar šiaip pasėdėti. Kai kurie paklausti paskys, kad 
knygas skaito kaime ar mobiliojoje bibliotekoje, tačiau knygų skaitymo 
problema vis tiek rimta. Kaip užsiminė bibliotekininkė Irena Adomaitienė, 
knygas daugiausia skaito pradinukai, gal dar penktokai. Ir skaitančiųjų 
gana mažai.  

Mano manymu, reikėtų skaitymą skatinti. Viena skatinimo 
priemonė jau egzistuoja – tai Marcės Katiliūtės viktorina.  

Gaila, kad šiais – KNYGŲ SKAITYMO METAIS – mes užmirštame knygas ir mieliau renkamės 
vandens ,,bosiuką“ koridoriuje.    

Valentinas Jakubkevičius,7 kl. 

 
Balandžio prognozės pagal  Gabiją… 

 
♣ Avinas- nebūkite labai pasipūtę. Draugai gali ant jūsų labai supykti, o tada balandžio 

mėnesis nebus toks smagus be draugų. Prisiminkite, kad ragiukai kartais padeda, bet tai 
būna retai. ☺ 

♣ Jautis- jautukams patarčiau būti atsargesniems su savo ragiukais. Jie gali skaudžiai 
sužeisti jūsų draugus, o randai liks visam gyvenimui. Išgerkite „Redbull“ ir džiaukitės 
gyvenimu, kad ir kur būtumėte.  

♣ Dvyniai- ko jūs laukiate? Pats laikas susirasti sau dvynuką ar dvynukę, o jei jau turite, tai 
būkite atidesni. Esate labai nuoširdūs žmonės, todėl balandžio mėnesyje galite nuveikti, ką 
tik norite. Juk balandžiai tokie geri ir gražūs paukščiai. Paprašykite jų pagalbos. ☺ 

♣ Vėžys- šis mėnuo jums bus palankus. Pradės šilti oras, todėl galėsite daugiau laiko 
praleisti vandenyje. Ar matėte Gerumo dienos koncertą? Tai va, būkite atsargūs, kad ir 

jums taip nebūtų. O jei nematėte, tai pasižiūrėkite kartojimą. 
♣ Liūtas- liūtukai ir liūtukės! Būkite atsargūs, nes jus gali pagauti ir uždaryti į narvą. Už tai, kad buvote nepaklusnūs mokykloje, 

namuose ir kitose viešose vietose. Taigi, darykite išvadas, brangieji. ☺ 
♣ Mergelė- mergelėms reikėtų susirasti antrąją pusę, o jei jau ją turite, tai būkite labai geri su jais. Juk mergelės labai gražios, 

jos gali viską! Stenkitės dėl kitų ir jums bus atsidėkota....Jei pralinksminsite „Gataučiuko“ kolektyvą, mes jums paruošime dar 
geresnių šio laikraštuko numerį. ☺ 

♣ Svarstyklės- patartina šį mėnesį atsistoti ant svarstyklių. Galimas daiktas, kad priaugote svorio. O tai nelabai gerai, juk tai 
kenkia jūsų sveikatai. Būkite sveiki, juk artėja vasara!!! 

♣ Skorpionas- išgerkite „Redbull‘io“ ir skraidykite kaip balandėliai. Taip bus geriau visiems, nes kai jūs skraidysite, negalėsite 
sužeisti draugų ar pažįstamų. Vienu sykiu nušausite du zuikius: bus gera ir jums, ir kitiems.  

♣ Šaulys- drauguži! Truputį  ramiau, nereikia gąsdintis su savo šaudyklėmis. Jei nori ką nors pašauti, tai nueik į šaudyklą. 
Gataučių mokykla ne vieta tokiems pokštams. Vaikai čia susirinko mokytis, o ne krėsti šunybių.  

♣ Ožiaragis- nebūk ožys ar ožka. Nerodyk savo smailių ragelių kitiems, jie gali išsigąsti. O jei taip nutiks, tau bus nesmagu, tad 
geriau kibk į mokslus ir pamiršk, kad esi OŽIARAGIS. ☺ 

♣ Vandenis- tau taip pat bus smagu šį mėnesį, nes pradės šilti vandenukas. O tu juk mėgsti šiltą vandenį. Sėkmės, ieškant 
patogios vietelės. 

♣ Žuvys- šį mėnesį pasisaugokite, jei nenorite pakliūti į konservų dėžutes. Pats laikas išmąstyti ką nors linksmo sau ir draugams. 
Jei rasi kokių įdomių užsiėmimų, užsuk į lietuvių kalbos kabinetą ir pasidalink savo žiniomis su „Gataučiuko“ kolektyvu. ☺ 

  
Gabija Kotryna Vasiliauskaitė, 7 kl. 
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Naujovės mokykloje 

Tęsinys iš 1 psl.  
 
 2.  Ką manote apie begarsį režimą mokykloje? 

Kokių nesąmonių tik neišsigalvoja…Tai tegul dar grotas uždeda ir 
liepia mokykloje gyventi. (ne apie grotas kalbama, o apie tylą ir tvarką mokykloje) 

Geras sprendimas. Galvos nebekvaršins. Jei nori klausytis muzikos, tai 
tegul klausosi per ausinukus. Gana čia.  

Muzika – mano gyvenimas. Tiek ir tegaliu pasakyti.(kiekvienas turime 
savo pomėgių ir silpnybių, bet nors mokykloje reiktų su tuo susitvardyti.) 

Manau, kad mokykla ne koks koncertas, kad visi leistų sau patinkančią 
muziką. Ir ne koks estradinis paradas, kad nuo muzikos net galvą skaudėti pradeda. 
Vis dėl to mokykla yra mokykla, o ne muzikinis turas, kuris rengia atranką. 

3. Kokių dar pasikeitimų tikitės?  
Kad net ir nebežinau, ko dar galima tikėtis iš mūsų „Aukštybių“ . Uždės 

grotas, 5 metrų tvorą ir gyvensim visi taikiai ☺( jei taip namie gyveni, nereiškia, kad 
taip gyvensim mokykloje).   

Nieko nebesitikiu. Tik galvoju kuo greičiau pabaigti mokyklą.(visai 
reali svajonė).  

Net nežinau. Tegul mokytojai susigalvoja sau pasikeitimų ☺  
Parengė Gabrielė ir Monika,  8kl. 

 

 Mėgstamiausias mūsų pomėgis –  jo Didenybė Sportas ☺ 
 
 Kaip jau kiekvienas pastebėjom,  mūsų rikiuotės tradicija tapo įteikti diplomus, 
medalius ir iškovotą taurę  už sportą.  Turime pasveikinti, jog kovo 14 dieną vaikinų 
komanda, žaidusi Gasčiūnuose, iškovojo garbingą 3 – ąją vietą. (nors grįžę vaikinai 
nelabai džiaugėsi laimėjimu, bet...vis šis tas geriau, nei nieko).  
 Vaikinai tai kaip vaikinai, bet šį kartą merginos parodė, kad yra „kietesnės“ net 
ir už vaikinus. Jos  balandžio 1- ąją dieną (ech...bet ir neapgavo jų☺), žaidė jau 
finalines varžybas su Kalnelio merginų komanda. Taigi mūsų merginoms nusišypsojo 
laimė ir jos užėmė pačią aukščiausią  1 – ąją vietą.(Sveikinam...) Šaunuolės!!! (o dar 

kažkas sakė, kad merginų krepšinyje nėra veiksmo ☺ , turbūt vaikinai užpavydėjo ☺)... 
 Taip pat vyko tritaškių mėtymo varžybos. 3 vietą užėmė – Inesa Kliučiniec, 9a kl. Baudų mėtymo 
varžybose 2- ąją vietą užėmė – Gabrielė Pociūtė, 8kl., bei 3- ąją vietą – Karolina Šakūnaitė, 10kl. Buvo 
renkamas ir simbolinis „penketukas“.   Iš Gataučių į jį pateko  Inesa Kliučiniec, Erika Mockutė ir Gabrielė 
Pociūtė... (na, merginos, ir nušluostėt nosį vaikinams!!!) 

Akvilė 9 a 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 ( 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. 

 
SVAJONĖ 

Trioletas 
 
Nepaprasta mana svajonė, 
Kuri liepsnoja širdyje, 
Tarytum saulė delnuose, 
Nepaprasta mana svajonė... 
Tarsi žydrai balta šviesa, 
 Staiga nušvitus manyje, 
Nepaprasta mana svajonė, 
Kuri liepsnoja širdyje... 
 

Gabrielė Pociūtė 

MŪSŲ KŪRYBA 
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