
 

Anonsas: 
 

Plaukiančios... pamokos – 2 psl. 
 Knyga – pasakų lempa– 3 psl. 

Sveika sugrįžusi, Ema – 4 psl. 

Laisva ir Audrius dainomis 

sudrebino  mokyklą – 5psl. 

Pokštauja ... mokytojai – 6 psl. 

  Šeštokų  naujienos - 7 psl. 

Šokiai pokiai bei sportas – 8 psl. 

Horoskopai ir apkalbos – 9 psl. 

  Melagių pasaulis – 10 psl. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sveiki, mieli bičiuliai ☺ 
 
 Sveikinu su pagaliau atėjusiu 
tikruoju pavasariu !!! ☺ Jis toks 
puikus, kad negaliu Jums 
nesišypsoti... Tiesa, turiu pripažinti, 
kad mokykloje dažniau pastebiu 
besišypsantį mokinį nei liūdintį. Todėl 
labai džiugu matyti Jūsų, draugai, 
šypsenas ir patarsiu tiems, kurie 
galbūt yra nuliūdę: „Šypsokitės, nes 
nežinote, kada kas nors gali įsimylėti 
Jūsų šypseną“. 

 Kaip gera ryte pabusti ir už lango matyti pirmuosius 
pumpurus, iš žemės  lendančią mažą žolytę... Kaip nuostabu 
pajusti pavasario kvapą...  Atbundanti gamta ir lekiančios 
dienos pranašauja mokslo metų pabaigą. Nors laikas skatina 
mus dar labiau skubėti, bet šiais mokslo metais, kaip niekada, 
ilgiau pasibūsime mokykloje.  
 Laikas... Ar pastebėjot, kaip jis greitai lekia? Jį net 
sunku pasivyti... Mokykloje dabar tikrasis „chaotiškas“ 
maratonas. Sportas, repeticijos, koncertai, išleistuvės, 
egzaminai. Nustebot, kai pasakiau, kad išleistuvės? Taip, jos ir 
dešimtokams, ir ketvirtokams. Ech... Pažįstamos ketvirtosios 
klasės išleistuvės. Kartu miela, bet kartu ir liūdna palikti 
pradines klases. 
 Tad norim viso kolektyvo vardu palinkėti dešimtokams   neužmirštamų akimirkų per likusį laiką 
mokykloje, ketvirtokams pranešti, kad teks priprasti prie mūsų – didžiųjų kolegų ☺. O mokytojams- 
kantrybės ☺. Ir būkim visi optimistai ☺ Iki... 
  Redaktorė Akvilė ☺ 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.87 2008m. balandis – gegužė 

Tulpės 
Raudonos, margos, gelsvos, baltos  

Pražydo tulpės visos kartu,- 

Vėliavos iš žolių iškeltos 

Raudonos, margos, gelsvos, baltos... 

Kad nebegrįžtų naktys šaltos 

Ir pievų kruša neužbertų,- 

Raudonos, margos, gelsvos, baltos  

Pražydo tulpės visos kartu. 

K. Binkis 
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Mokiniai apie ,,nuplaukusias“ pamokas 
 

Šį straipsnį rašau norėdama atkreipti dėmesį į tai, kad per 
paskutiniąsias dvi savaites mokiniai praleido labai daug pamokų dėl 
įvairiausiu renginių, sporto varžybų, repeticijų.  

Apžvelkime praėjusias dvi savaites ir dvi savaites ateityje. Prieš 
pusantros savaitės vyko pirmosios medicininės pagalbos varžybos, todėl 
pamokų beveik nebuvo. Antradienį vyko lengvosios atletikos varžybos, 
kuriose, žinoma, reikėjo sekretorių. Kodėl gi ne? Atlikus gerą darbą ir pats 

jautiesi geriau, taigi antradienį buvo tik viena pamoka. Penktadienį vyko alkoholio ir tabako varžybos, kitaip sakant, 
vėl „nuplaukė“ pamokos. Išvada tokia, kad praleidome net trijų dienų pamokas, neskaitant vykstančių repeticijų, 
vertimų konkursų ir panašiai. 

Dabar apžvelkime artėjančias dvi savaites. Pirmadienį vyks pagrindinių mokyklų lengvosios atletikos 
varžybos. Pamokų man  ir dar kai kuriems mokiniams nebus. Antradienį eisime kaip ėję. Nuo trečiadienio prasidės 
repeticijos mokyklos Vardadieniui. Kaip girdėta, repeticijos vyks po trijų pamokų, tai taip išeina, jog mažiausiai trijų 
pamokų nebus. Ketvirtadienį tas pats. Penktadienį – mokyklos vardadienis. Tikriausiai, pamokos bus labai 
sutrumpintos.  

Nuo kitos savaitės prasidės repeticijos šokėjoms... Ir visur dalyvauja tie patys mokiniai. Sporto varžybose, 
mokyklos renginiuose ir pan.  

         Artėjant mokslų metų pabaigai norisi susikaupti, taisytis pažymius, ieškoti išeičių iš iškilusių problemų, bet 
kadangi visur turi būtinai dalyvauti, tai ir dalyvauji. Nėra daug mokinių, kurie būtų tokie darbštūs ir noriai dalyvautų 
įvairiuose renginiuose. Turi visur suspėti. Labai negerai, kad visi renginiai yra „sugrūdami“ į paskutinius mėnesius, 
netgi savaites. „Nuplaukia“ be galo daug pamokų. Aišku, labai norisi visur dalyvauti. Tai ir dalyvauji. Spėji ir namų 
darbus padaryti, ir dalyvauti konkursuose, ir namuose pasimokyti. Bet kartais trūksta kantrybė. Norisi pailsėti, norisi 
nors kartą išgirsti kitas pavardes, norisi pabūti žiūrovu, norisi į visa tai pažiūrėti iš šono. O dabar? Visuose 
renginiuose, varžybose dalyvauja tie patys mokiniai. Net per rikiuotes, jau tapo tradicija, pastoviai išgirstame 
besikartojančias pavardes. 

Išvada viena. Praleidžiame daug pamokų. Nežinau kaip kiti, bet aš suspėju viską, suderinu laiką taip, kad 
suspėčiau visur. Dalyvausiu kaip dalyvavusi, nes tai jau tapo mano gyvenimo yda. Tačiau gal mūsų mokykloje yra ir 
kitokių talentų? Ar nors kartą pagalvojome, kad norėtumėm įvairovių? Kad norėtumėm išvysti naujus veidus, naujus 
mokinius, kurie taip pat noriai visur dalyvautų?  

Bet, žinoma, pagrindinė problema ne mokiniai. Pagrindinė problema - pamokos. Dėl per daug užkrautų savaičių 
prarandame dalį svarbiausių pamokų. Mokslo metai eina į pabaigą. Norisi taisytis pažymius. Gal galėtų būti taip, kad 
per savaitę nebūtų praleidžiama tiek daug pamokų....  

   Parengė Gabrielė ☺  
 

 

Koncertas MAMYTĖMS 
 
 Prieš pat Motinos 
dieną pradinių klasių 
mokinukai paruošė 
jaudinantį koncertą savo 
mamytėms. Skambėjo 
dainos, liejosi eilės, 
scenoje Vaikystę priminė 
brangiausi žaisliukai.                                        
Koncertas nepaliko 
abejingų salėje sėdinčių 
mamyčių, mokytojų.  Tik 
norėjosi, kad visi vaikai 
turėtų kam įteikti su 
didele meile savo  
rankomis padarytą gėlytę.. 
Mielos mamos, kur jūs??? 

Atraskite  laiko pamatyti savo vaikus...                  Mokyt. J. Armonavičienė. Nuotraukos autorės 
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Knyga – pasakų lempa, apšviečianti 

tolimiausius ir tamsiausius žmogaus 
gyvenimo kelius.   Upytis.   
 

Kas myli knygą, tas niekada 
nestokos ištikimo draugo, išganingo 
patarėjo, linksmo bičiulio, nuoširdaus 
ramintojo.     Barou. 

 
Knygos diena 

 
Žymiausio pasakų rašytojo gimimo dieną, balandžio 2- ąją, mūsų 

mokykloje buvo minima knygos diena. Ši šventė minima todėl, kad vaikai 
nepamirštų skaityti knygų ir kad mokėtų su jomis elgtis. Neglamžytų, neplėšytų 
ir neimtų nešvariomis rankomis.  

Šventėje dalyvavo Gataučių kaimo bibliotekininkė, vaikai bei 
mokytojai. Bibliotekininkė ragino vaikus skaityti knygas pasakodama apie jas ir skaitydama knygų ištraukas. 
Rinkome geriausią skaitytoją. Bibliotekininkė klausinėjo įvairių klausimų apie knygas ir atsakiusiems dalino 

mažus priziukus. 
Visiems knygos diena labai patiko ir 

tikimės, kad minėsime ją dar ne kartą.      
Gabrielius ir Laurynas, 7 kl.  

 
Ar literatūra padeda  

geriau pažinti pasaulį ir save? 
 

Ar literatūra padeda geriau pažinti pasaulį 
ir save? Į tokį klausimą atsakymas tiesiog šaute iššauna 
iš galvos. Literatūra yra mokomoji priemonė. Taip, be 
literatūros ir aš dabar skaityčiau kaip pirmokas, ar visiškai 
nemokėčiau skaityti.  

Be literatūros daugelis neįsivaizduoja savo 
kasdieninio gyvenimo. Literatūra yra neatsiejama 
gyvenimo dalis ne tik kaip mokomoji priemonė, bet ir kaip 
laiko praleidimas, pomėgis, užsiėmimas ar pačios 
literatūros rašymas.  

Be literatūros pasaulis būtų pilkas todėl, kad ji padeda daug ką suprasti pasaulyje. Literatūrą daugelis 
supranta kaip jausmų išraišką. Su tam tikrais literatūros žanrais daug geriau suprantame save, tai, ką norime išreikšti. Tai 
galime suprasti iš meilės eilėraščių ar kažko panašaus.  

Vaikai dažniausiai vertina literatūrą, jei ją vertino jų tėvai. Dauguma vaikų nesidomi literatūra, jei nemato 
skaitančių tėvų ir artimųjų. Dauguma vaikų nevertina literatūros, nes tai tampa nemadinga.  

Garsiausius pasaulio rašytojus žino vienetai... Lietuvoje literatūra nėra taip vertinama kaip užsienyje. 
Europa yra labai kultūringas  žemynas su begale amžinų ir nemirtingų rašytojų.  

Didžiausias lietuvių palikimas – literatūra. Daug buvo atvejų, kai Lietuva galėjo netekti savos kalbos, rašto, 
literatūros. Buvo spaudos draudimas, kuris tęsėsi 40 metų. Dabar nė vienas lietuvis neatiduotų gyvybės už knygą, savo 
raštą, gimtąją kalbą. Jei ne tie žmonės, kurie pasiaukojo dėl mūsų, dėl lietuviškos literatūros, tai dabar aš tikriausiai 
rašyčiau šį rašinį rusiškai ir gyvenčiau visai kitaip... 

Knygai nebėra vietos... Šiais XXI amžiaus laikais knygą į užmarštį stumia kompiuteriai, internetas, 
klaidingas gyvenimo supratimas. Dabar būsimų rašytojų mažai. Šiais laikais neišgyvensi parašęs knygą ar eilėraštį.  
Žinoma, yra profesijų, susijusių su literatūra, bet tai nebėra ta pati literatūra, kurią rašydavo anksčiau.  

                                                     
                      2008-03-14   Tadas Klimas, 7 kl. 

Hansas Kristijanas 
Andersenas 
1805-1875 

Renginio metu šeštokai skaitė įžymių žmonių mintis apie 
knygą 
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Pagaliau sugrįžusi... nebe ta Ema 
 

Jei kas nors manęs paklausia, kaip man sekėsi 
Danijoje, nesileidžiu į išsamius išvedžiojimus, nes 
viskas telpa į vieną žodį : ROJUS. Nė kiek neperdedu. 
Kaip kitaip vadinti tą vietą, kur jaučiausi fiziškai ir 
morališkai saugi bei visapusiškai laiminga? Žodžiu, 
jaučiausi savo vietoje. O grįžtant namo jau Kopenhagos 
oro uoste pamačiau susiraukusius ir kažkuo 
nepatenkintus lietuvius...  

Koks yra pagrindinis skirtumas tarp dviejų 
nedidelių tautų? Labai taikliai tai apibūdino žurnalistas 
Algimantas Čekuolis, teigdamas, kad danai yra 
laimingiausi žmonės pasaulyje. Nes Danijoje žmonės 
gyvena šia diena, galvodami, kad rytoj gali būti ir 
blogiau. Lietuviai -  atvirkščiai – teigia, kad šiandien yra 
blogai, bet rytoj gal bus ir geriau. Tą pastebėjau ir aš: jie 
ten labai atsipalaidavę, niekur neskubantys ir 
nesiverčiantys per galvą (bet viską spėjantys), niekad neužmirštantys nusišypsoti, pailsėti ir išgerti kavos. ☺ 

Grįžusi į Lietuvą jaučiausi kaip ateivis. Danijoje jau nuo pat pirmo vakaro pasijutau sava, o čia reikia laiko 
vėl apsiprasti... Labai trūksta jūsų, kopų, miškų- miestas man niekada neatstos gamtos (esu gamtos vaikas, čia 
faktas). Ir  žmonės čia kitokie, ir atmosferoje labai sunku užuosti draugiškumo kvapą, prie ko ten jau buvau 
pripratus. Prie gero greit priprantama. ☺ 
 Klausiate, ar norėčiau grįžti atgal? Labai. Nesu tokia, kaip dauguma emigrantų, sakančių, kad Lietuva nieko 
nedavė, todėl lekiu neatsigręždama. Ne, Lietuva man labai daug davė ir tebeduoda. Bet, deja, šiuo metu ji man 
negali garantuoti saugumo, o tai vienas iš svarbiausių dalykų. Tikiu, kad dar tikrai grįšiu ten, kur liko didelė dalis 
mano širdies. Kada? Pagyvensim – pamatysim. 
 
 Mokytoja Emilija 

 
Kūryba 

 
  
Jazminas 
 
Pražydo jazminas  
Gražiausiais žiedais. 
Ir dieną, ir naktį 
Siūbuoja lengvai. 
 
 
 
 

Jis mato ir saulę, 
Ir vėtras baisias,  
Bet viską atlaiko, 
Nors verkia slapčia. 
 
 
 
 

Tik kartą iš tolių 
Atklydo audra, 
Jazminas nusilpęs 
Nuvyto staiga...  
 
Viktorija Vaitkutė, 7 kl. 
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Svečiuose  KĮŽ  dainininkai  
 

Balandžio pradžioje mokykloje koncertavo KĮŽ 3 dalyviai Audrius ir Laisva. Trumputė 
informacija apie juos, kuri buvo patalpinta Internete prieš prasidedant realybės šou. 

Laisva Baltrušaitytė. Laisva sako, kad yra stačiokė – greitai 
užsiplieskia, bet tuoj pat ir atvėsta. Laisvos sceninį slapyvardį 
mergina pasirinko savo mamos garbei, nes toks esąs jos 
vardas. „Mano muzikinis stilius – laisvas, tad slapyvardis man 
išties tinka“, - kalba Seredžiaus miestelyje gyvenanti mergina. 
Laisva itin džiaugiasi patekusi į realybės šou, nes, kaip pati 
sako, jaunimui iš provincijos sunku „prasimušti“.  

Audrius Zavadskis. Radijo stočių užkariautojas. Kai kurios 
Lietuvos radijo stotys Audrių yra įtraukusios į juoduosius 
sąrašus, nes jis įvairiuose žaidimuose karaokė dainuoja taip dažnai, kad radijo laidų vedėjai jį 

jau įsiminė. Vieną karaokė konkursą, kurio laimėtojas duoda interviu radijui, Audrius yra laimėjęs penkis kartus.  

Koncertas, sudrebinęs mokyklą!!! ☺ 
 

1. Dainininkai yra priversti daug keliauti. Ar dar neįgriso gyventi ant ratų? 
Laisva – Ne!!! ☺  Nes… Aš labai mėgstu keliauti ir užsiimu 
mėgstama veikla. 
Audrius – Tai man yra pliusas, nes lig šiol nebuvau matęs 
Lietuvos. Ir todėl dabar galiu pamatyti Lietuvą. 

2. Kiek skirtingų Lietuvos ir užsienio miestų teko apkeliauti 
koncertuojant? 

Laisva ir Audrius (ilgai skaičiavo ir suskaičiavo..) apie 40 
skirtingų miestų ir miestelių jau apkeliavo. ☺ 

3. Ar turite savo antrąsias puses?  
Laisva – Taip. Juk  Audrius –  mano antroji pusė ☺. (iš tiesų čia 
humoras ☺). Jei klausiat apie vaikiną, NE, neturiu...   
Audrius – Aš turiu  pirmąją pusę ☺ (koks paslaptingas...) 

4. Ar „Kelyje į žvaigždes 3“ nebuvo užsiblieskusi meilė? 
Laisva – Ne, nes ėjau į jį mokytis ir negalvojau apie meilę. Vaikinai, kurie buvo šou kartu, man buvo labiau 
broliai nei vaikinai. 
Audrius – (sugeba tik nusišypoti) ☺ 

5. Ar norėtumėt dar kartą dalyvauti realybės šou? 
Laisva – Norėčiau dabar dalyvauti kokiam kulinarijos realybės šou. Nemoku net kiaušinienės iškepti ☺ 
Audrius – Dar mielu noriu padainuočiau kartą. Ir tikrai sudalyvaučiau. 

6. Kokie Jūsų prisiminimai iš „KĮŽ3“? 
Laisva ir Audrius – Prisiminimai labai malonūs ir linksmi. Iš 
tiesų, puikiai pakvailiodavom. ☺ 
7. Ar „karštoji kėdė“ iš tiesų tokia karšta?  
Laisva – Taip, ji karštesnė nei scena, kurioje dainuojam savo 
malonumui.(primenam, kad Laisva iškrito vos prasidėjus 
realybės šou). 
Audrius –  ji būna karšta tik tada, kaip pats joje sėdi. ☺ 
8. Ar įgyta patirtis yra didesnė nei prieš realybės šou.  
Laisva ir Audrius – TAIP !!! Taip!!! ☺ ☺ ☺ 
9. Ko palinkėtumėt mūsų laikraštukui? 
Laisva ir Audrius – Palinkėtumėm, kad Jūsų skaitytojai 
skaitytų Jūsų laikraštį. Kad redaktorė nepabėgtų. Ir kad visi 
mokiniai siektų savo užsibrėžtų tikslų arba siektų to, ko 
labiausiai nori.  
 

Akvilė ir Inesa 9a kl.  
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Balandžio pirmosios pokštas 

 
Visi dar pamenate, kad atėję į mokyklą 

balandžio 1 dieną pamatėte nematytus veidus - 

mokyklą buvo ,,užėmę“ Linkaičių pagrindinės 

mokyklos mokytojai.  
Paklausinėjome, ką vaikai mano apie šį pokštą: 
1. Ar patiko pokštas, kodėl? 
2. Ar dar norėtumėte kokių nors panašių pokštų? 
 
 
 

 
5 klasė.: 
Lina- Patiko, nes įdomu. Norėčiau. 
Deimantė- Patiko, nes nereikėjo mokytis. Taip, norėčiau. 
Greta- Patiko. Nežinau. Norėčiau. (trumpai ir aiškiai) 
 
7 klasė.:  
Monika- Taip, patiko ir tiek. Gal norėčiau. 
Agnė K.- Balandžio pirmos pokštas man labai patiko, tačiau 
mes su drauge jį jau senai žinojome. Na taip, iš tiesų, labai 
norėčiau tokių mažų ir linksmų pramogų. 
Nomeda- Patiko, nes įdomu. Nenorėčiau. 
 
8 klasė.: 
Ineta- Patiko, ir tiek. Norėtų, bet visą dieną. 
Jolita- Taip. Patiko. Norėtų. 

Išvada: mėgstame pokštus, tikimės jų ir ateityje... 
Viktorija Vaitkutė 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Linksmai nusiteikę mūsų mokytojai Linkaičių 
pagrindinės mokyklos mokytojų kambaryje 

laukia skambučio į pamoką. 

Direktorė ir pavaduotoja pristato naujus mokytojus Ketvirtokai rašo laišką mokytojai  
R. Stankaitienės nuotraukos  
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 Balandžio mėnesį mes,  šeštokai, turėjome keletą prasmingų bei įdomių renginių, 
nuveikėme gražių darbų. Pirmiausia  šventėme pavasarį gimusių klasės draugų gimtadienius, tvarkėme 
Marcės Katiliūtės tėviškę (prieš pat dailininkės gimtadienį), per literatūros pamoką lankėmės Gataučių 
bibliotekoje ir minėjome bibliotekų savaitę,  o mėnesio pabaigoje susipažinome su Skaistgirio vidurinės 
mokyklos šeštokais. Užsimezgė draugystė, kuri, tikimės, tęsis ne vienerius metus.   
 Siūlome nedidelį fotoreportažą:  

 

 

 
                           Šeštokai.  Nuotraukos, aišku, auklėtojos 
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Šokių fiesta 
 

Šių metų balandžio 19 dieną Joniškio ,,Saulės“ vidurinėje mokykloje vyko festivalis „Šokio 
fiesta 2008“. Joje dalyvavo daug šokėjų, su įvairiais šokių stiliais.  

Pamatėme pilvo, lotynų, breiko, katyčių ir kitokius šokius. Buvo gražu ir nuostabu žiūrėti.☺ 
Labai gražus buvo lindi-hop šokis, toks linksmas, trykštantis energija. Taip pat ir mūsų šokiai labai 
nuostabūs buvo.☺☺ 

 Mes labai palaikėme „Mažąsias“, kadangi jos pirmą kartą dalyvavo šitokio tipo renginyje. 
Taip pat mūsų palaikyti atvyko ir keli mokytojai. Labai AČIŪ jiems.☺ Šokdamos jaučiame tokį 
neapsakomą malonumą, ir tai bus labai didelis pliusas ateityje.☺ Tikiuosi, kad dauguma iš mūsų šokėjų 
ateityje, kai lankys jau kitas mokyklas, vis tiek nepaleis šokių iš rankų.☺  

Sandrita 10kl. 
 

 
 
 

 
 
Taigi, apžvelkime, kokios sporto varžybos vyko per 

pastaruosius du mėnesius.  Balandžio 11,dieną vyko pagrindinių 
mokyklų, mergaičių futbolo varžybos, kuriose iš viso dalyvavo 4 
komandos. Mūsų mokyklos mergaičių komanda užėmė pirmąją 
vietą.  

Balandžio 30 dieną vyko pagrindinių mokyklų 
berniukų futbolo varžybos. Pogrupyje iš viso dalyvavo 3 komandos. 
Tai Linkaičių komanda, Rudiškių ir mūsiškių - Gataučių 
M.Katiliūtės pagr. m-klos komanda. Mūsų komanda pogrupyje 
užėmė pirmąją vietą ir pateko į finalą. Finale dalyvavo 4 komandos, 
gaila, tačiau mūsų mokyklos berniukai nusileido Gasčiūnams ir 
užėmė garbingąją 2-ąją vietą.  
 
 

                                                                                                     Parengė Gabrielė ir Monika 

Sandros M. nuotraukos 
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♣ Avinas- gegužės mėnuo jums bus palankus darbui, labai gerai seksis moksluose, tik nepamiršk draugų. 
♣ Jautis- šis mėnuo bus gražus, puikus, laikas sutelkti dėmesį į mokslus, laukite staigmenų. 
♣ Dvyniai- mėnuo bus gana normalus, tik reikia lavinti mokslo žinias, neapleiskite jų. Sėkmės! 
♣ Vėžys- mėnesio pradžioje susirasite gerą draugą, labiau norėsis pasėdėti prie knygų. 
♣ Liūtas- šį mėnesį būsite labai pikti, jūs jaudinsitės dėl draugų, tačiau mėnesio pabaigoje pasikeisite. 
♣ Mergelė- šį mėnesį bus daug pasikeitimų, nekreipkite dėmesio į apkalbas, nebūkite pikti, nes turėsite sunkumų. 
♣ Svarstyklės- gegužė jums atneš daug netikėtų staigmenų. Apgalvokite viską labai gerai. 
♣ Skorpionas- kitos savaitės pradžioje būsite supykę, nervingi, kankins nerimas, labai jaudinsitės. Laikykitės. 
♣ Šaulys- galbūt mėnesio pradžioje sunkiai seksis, tačiau pabaigoje viskas labai pasikeis, stenkitės būti kuo 

daugiau su draugais. 
♣ Ožiaragis- norėsis būti su draugais, artimaisiais, tik nenustokite šypsotis!  
♣ Vandenis- na, mėnuo bus paslaptingas, nusimato brangi kelionė pas brangų žmogų. 
♣ Žuvys- reikėtų susitikti su brangiais draugais, brangiais žmonėmis, pabūti trumpai vieniems, suprasti, išklausyti 

draugus. 
Monika P., 7 kl. 

 
 

 
 

Meilė... 
Dešimtokas vis dar myli tyliąją Emą. 
Atsiranda naujų porelių mūsų mokykloje, bet laukite, kol patys pamatysite. 
Aistės Pociūtės draugas išvažiavo į Ispaniją (užjaučiam, bet lauk kol grįš, Aistute) 
Monika išsiskyrė su Egidijumi Lašu, nes Monciukė nerodė jam dėmesio. 
Sklinda gandeliai, jog dešimtokai Maritana ir Edgaras išsiskyrė. O kaip ten yra iš tiesų??? 

Ar tikrai taip gali būti??? 
Girdėjome bei matėme, kad mūsų madingoji mokytoja naudojasi mobiliuoju telefonu per pamokas 

matant vaikams. Ar nemanote, kad tai daro mums didelę įtaką? 
Yra tokia mokytoja, kuri mums sako „Neatrajokit kaip karvės“, o pati tai kramto gumą per pamokas. 
Mūsų mieloji socialinė pedagogė Gerda jau nebegrįš pas mus  Gaila, bet ji dabar Rudiškių mokyklos 

direktorė. 
Turėtų būti gėda... 

Gabija visai neprisileidžia savo vaikino Sigio, bet sako, kad jį myli. Neprisileidžia dėl to, kad jis per 
daug rūko. ☺☺☺ 
Girdėjome, kad atsirado naujų rūkančių panelių. 
Girdėjome ir matėme, kad per talką parkas liko nesutvarkytas. Turėtu būti gėda tiems, kurie turėjo jį 

tvarkyti. Juk nuo pačio parkelio priklauso visas grožis. 
Linksmumas... 

Girdėjome bei gavome pakvietimus į Gabijos- Kotrynos bla bla bla.... ☺ gimtadienį, kuris vyko 
balandžio 29 dieną. Su gimtadieniu tave, Gabija!!! 

Sklinda gandeliai, jog visiems labai patinka mūsų mokyklos aplinka. Džiugu, kad galime pasėdėti prie 
mokyklos ir šildytis saulutėje. ☺  

!!!OHO!!! 
Septintokė užsitraukė klasiokų rūstybę dėl jos negražaus (net labai negražaus) elgesio. Būk geresnė, 

Dovile! 
Pastebėjome, kad į mūsų diskotekas ateina nepageidaujamos viešnios...na, bet pakenčiame jas. ☺ 

 
Agnė D. Ir Ema V., 7 kl. 
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             6 klasės melagiai... 
 Visi žinom mūsų šeštokus, visi jie truputį pameluoja, o šių liežuvis ilgiausias: MANTAS GRUZDYS, dar 
EVALDAS BUGAILAITIS ir SILVIJA ŠERNAUSKAITĖ. 
             7 klasės melagiai... 
             Kartais, aišku, ir jie pameluoja, retkarčiais ir mokytojams, kaipgi kitaip. Nors dažniausiai tie pamelavimai ne 
iš blogų paskatų, o tik „ant bajerio“. O vienetais nėra čia ko vardinti: daugiau ar mažiau visi. 
             8 klasės melagiai...... 

Apklausus keletą vaikų paaiškėjo, jog jie mano, kad 8 klasėje labiausiai meluoti mėgsta  GINTARAS 
KOLOSEVIČIUS ir nuo jo neatsilieka KĘSTUTIS ŽUKAUSKAS, taip pat LAURA NAINYTĖ ir GINTARĖ  
VAITIEKAITYTĖ...   

Dauguma pajuokavo, nes buvo tokių, kurie sakė, kad melagis esu AŠ arba TU... Monika 8kl. 
9a klasės melagiai… 
Spėkit iš keleto kartų, ar devintokai meluoja??? Žinoma, meluoja, net neabejokit. O didžiausi 9a klasės  

melagiai yra…Yra…Beveik visi šios klasės mokiniai. Daugiau ar mažiau meluoja visi. Galbūt šiek tiek daugiau 
vaikinai, nes jų yra tik keletas. Inesa 9a kl. 
  10 klasės melagiai… 

Inga D. – apgavo chemijos mokytoją, kad nuskambėjo skambutis, ir visa klasė 5 minutėm anksčiau išėjo iš 
pamokos, bet tada... Buvo labai prasti reikaliukai.☺☺ 
 Valentas S. – į mokyklą atsinešė netikrą, guminę pelę ir gąsdino mokytojus bei kitus sakydamas, jog tai gyva 
pelė.☺☺☺ 
 Daug tų melagysčių buvo, bet nebelabai pamenu.  Dove 10kl. 
 

Tai dabar po tokios  “ekspertizės”  galime sakyti, jog kuo didesni mokiniai, tuo didesnės melagystės. Vai vai 
vai...Kaip negerai… 

Taigi, melagiai, mes jaučiam, kada meluojat, o kada sakot teisybę... 
 

              Girdėtas juokelis …..          
Susitiko kiškis ir vilkas ir sumanė nueiti į kiną. Tik zuikis įspėjo vilką:  
- Tik tu nesikeik, vietoj keiksmažodžių vartok gėlių pavadinimus. 
Vilkas taip ir padarė. Na ką, ateina į salę ir žiūri jo vietoj kažkas sėdi. Tas ir sako: 
- Ei, rožyte, tulpinkis iš čia! Nes kai užgladiolinsiu, tuoj gvazdikais pražydėsi! 
 

Gegužės mėnuo – mėnuo be smurto, tad nesikeikime!!! 
 

                       
,,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. 
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