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Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.88 2008m. gegužė-birželis  

Sveiki, bičiuliai, 
 
 Dauguma mokinių birželio 6 dieną 
iš klasių išbėgo šaukdami: „Viskas... 
FINIŠAS...“ Hm... pagalvojau, koks dar 
finišas? Ar bėgam kur nors? 
Lenktyniaujam? Buvau besiruošianti 
bėgti... Bet... Greitai šovė mintis, jog 
finišas - tai 2007-2008 mokslo metų 
pabaiga.  
 Visai neseniai nuskambėjo 
paskutinis skambutis... Birželio 6 dieną ne 
vienam dešimtokui krito gaili ašara, 
drebėjo rankos. Neišvengiamai bėgantis 
laikas skiria žmones, taip ir mūsų 
vyriausieji jau vienu žingsniu žengė į 
platųjį pasaulį. Todėl linkim jiems rasti 
savo kelius bei takelius. Rasti gyvenime 
save ir savo ateitį.  
 Na, o šiais mokslo metais pasiekėm 
to, ko galbūt net nesitikėjom... Išryškėjo 
mūsų geriausieji mokiniai, šauniausi 
sportininkai ir, žinoma, gudriausieji 
olimpiadininkai bei konkursininkai. O 
kiek keliavome??? Tad ir šiame numeryje 
perskaitysite viską apie mūsų mokyklos 
gyvenimą. Kitaip tariant, „Mokyklos 
pasauuulyyyje“ ☺.  
 Viso kolektyvo vardu norėčiau 
palinkėti geros, saugios vasaros, 
neišdildomų įspūdžių, drąsaus nusiteikimo 
artėjantiems metams. Mokytojams belieka 
palinkėt POILSIO nuo „širšių“ dūzgesio. 
☺ Iki kitų mokslo metų.....  
 
 Redaktorė RaGaNaItĖ – Akvilė ☺ 
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 Pirmasis Gataučių mokyklos vardadienis 
 

Nuo šių metų gegužės Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokykla turi naują tradiciją – vardadienio šventę, taip 
paminint prieš metus, mokyklos 90-mečio proga jai suteiktą garbingą Joniškio krašto dailininkės Marcės Katiliūtės vardą. Mokyklos 
bendruomenė jau ne pirmus metus ypatingai saugo ir puoselėja žymios kraštietės atminimą: vykdo įvairius kūrybinius projektus, prižiūri 
Marcės gimtąją sodybą Laimužės vienkiemyje, dažnai aplanko ir sutvarko jos kapą Kauno Petrašiūnų kapinėse. Į šią atminimo įamžinimo 
darbų puokštę gražiai įsipynė ir pirmasis mokyklos vardadienis.  

Priešpaskutinį gegužės penktadienį Gataučių mokykloje – neįprastas sujudimas: į svečius atvažiavo arba į antruosius 
namus grįžo visi, mokyklai ir Marcei Katiliūtei neabejingieji. Buvusių mokinių, rėmėjų, svečių būryje žvaliai sukiojosi Marcės sesuo Eugenija 
Fitkevičienė ir brolis Juozas Katilius, lydimi dukterėčios Romualdos Stovolos, lino raižinių parodą įdėmiai apžiūrinėjo tautodailininkė Aniceta 
Krajinienė, Gataučių seniūnė Janina Kadienė bei Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktorė Rasa Ališauskienė, mokyklos muziejuje 
svečiavosi Joniškio rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Rasa Čiutienė bei vyr. specialistė Liucija Bertulienė, o prie kavos puodelio 
ramiai susėdę šnekučiavosi buvę mokyklos direktoriai Jonas Verbušaitis ir Ignas Kaniušas.  

Pavakare į Gataučių kultūros namus persikėlęs renginys prasidėjo nuotaikingu mokinių koncertu, intarpuose originaliai 
pristatant per metus nuveiktus darbus, pasiektus laimėjimus mokslo, kultūros, sporto srityse. Visi pripažino – tikrai yra kuo didžiuotis, todėl 
dėkodama tiems, kurie iš tolo šviečia savo pavyzdžiu, mokyklos direktorė Vida Vingrienė įteikė padėkos raštus geriausiai besimokantiems 
mokiniams bei jų tėveliams, diegiantiems savo vaikams aukštas moralines vertybes. Neliko pamiršti ir mokytojai, rengę vaikus konkursams, 
olimpiadoms, varžyboms. Į sceną atsiimti padėkų kilo ir aktyviausi mokyklos mokinių tėveliai, be kurių ne vieno klasės auklėtojo darbas būtų 
kur kas sunkesnis. Gėlių žiedais bei plojimais padėkota buvusiems mokytojams, palikusiems pėdsaką Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės 
mokyklos istorijoje bei į šventę atvykusiems rėmėjams. 

Po daugybės nuoširdžių sveikinimų ir linkėjimų, palydėtų dainomis ir šokiais, priartėjo šventės kulminacija, kuriai buvo 
ruoštasi jau nuo sausio mėnesio. Tada buvo paskelbtas pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Marcė Katiliūtė – mūsų regiono šviesulys“ 
respublikinis 2008 metų mokinių dailės darbų konkursas „Moteris“, skirtas Marcės Katiliūtės premijai laimėti, kurios įsteigimu daugiausiai 
rūpinosi mokyklos direktorė Vida Vingrienė. Balandžio 24-ąją, dailininkės gimimo dieną, mokykloje atidaryta konkursinių piešinių paroda. Joje 
savo darbus pristatė 45 mokiniai iš septynių Joniškio, Kupiškio bei Kelmės rajonų mokyklų. Visi, lankęsi paslaptingu moteriškumu 
alsuojančioje parodoje, su nekantrumu spėliojo, kas gi laimėjo? Dvejones išsklaidė konkurso vertinimo komisijos pirmininkas Joniškio Meno 
mokyklos Dailės skyriaus mokytojas ir dailininkas Andrius Znojevas, šventinio koncerto pabaigoje padėkos raštais ir asmeninėmis 
dovanėlėmis apdovanojęs I-III vietų nugalėtojus amžiaus grupėse bei iškilmingai paskelbęs premijos laureatę. Ja tapo Kriukų pagrindinės 
mokyklos devintos klasės mokinė Dovilė Žilinskaitė su visus sužavėjusiu darbu „Muzikantė“ (mokytoja Daiva Butkienė). Premiją – 300 litų – 
Dovilei įteikė jos steigėjas, respublikinio projekto „Drąsinkim ateitį“ Garbės galerijos narys kraštietis verslininkas Arūnas Navickas. Taip pat 
laureatei tiesiai iš istoriko Juozo Brazausko rankų atiteko jo parengta ir autografu papuošta monografija „Marcė Katiliūtė“. Parodos lankytojų 
simpatijas pelnė taip pat Kriukų pagrindinės mokyklos devintokė Simona Pekalytė, konkursui pristačiusi darbą „Kūrybos pakylėta“ (mokytoja 
Daiva Butkienė).  

Scenoje pasirodžius istorikui Juozui Brazauskui, publika sukluso antrąsyk – kuris mokinys yra susipažinęs su dailininkės 
Marcės Katiliūtės gyvenimo istorija taip, kad būtų vertas nugalėti istoriko parengtoje ir virtualiu būdu vykusioje viktorinoje? Atskleidęs keletą 
iki šiol nežinotų faktų apie Marcę, Juozas Brazauskas vertingomis knygomis apdovanojo 10 klasės mokinį Manvydą Andrašiūną, kurio 
atsakymai ir buvo tiksliausi.  

Mokyklos daina pasibaigusi vardadienio šventė buvo tarsi graži atminimo dovana Joniškio krašto šviesuliui – dailininkei 
grafikei Marcei Katiliūtei. Kaip žmogus puošia savo vardą darbais, taip ir Gataučių mokykla kasdien stengiasi pateisinti ir puošti prieš metus 
jai suteiktą vardą, kad kiekvienas, joje apsilankęs, galėtų kaip savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Rasa Čiutienė ištarti: „Pas jus labai šilta, 
tikriausiai nuo jūsų šypsenų...“  

Emilija Karoblytė 
 

 
 
 
 

Koncerto akimirkos. Autorės nuotraukos



3/ Gataučiukas  2008-06-18  Nr. 88                                          Mėnesio renginys  
      

Mokyklos bendruomenės atsiliepimai apie Vardadienio koncertą 
 

Klausimai: 
Ar patiko mokyklos  koncertas? Kas labiausiai įsiminė ir patiko mokyklos  Vardadienio koncerte? 
Atsakymai 

 Puikus koncertas. Šitokį koncertą gali žiūrėti ir žiūrėti. Sukurtas nuostabus filmas su nepakartojamais diktoriais, o renginio vedantieji – 
Akvilė ir Valentas – buvo puikūs, jie galėtų vesti televizijos ar šou laidas. Labiausiai įsiminė ančiukų šokis su mokytojomis Ramune 
Stankaitiene ir Inga Švilpine, berniukų breiko pasirodymas, filmas apie mokyklos gyvenimą. (Jurgita Pažarskienė) 

 Viskas labai patiko. (Raimonda Polevneva) 
 Labiausiai įsiminė septintokų šokis bei mažųjų ir mokytojų pasirodymas – ančiukų šokis. Koncertas buvo puikus, gal truputėlį per ilgas ☺ 

(Akvilė Skudraitė) 
 Mano nuomone, mokyklos Vardadienio koncertas buvo labai geras. Viskas vyko sklandžiai, kaip ir buvo numatyta. Tiek filmuota medžiaga, 

tiek šokėjai ir dainininkai labai patiko  [pati šokau]. Tik gal šiek tiek trumpokas, norėjosi šiek tiek daugiau kokio nors veiksmo, na, bet čia tik 
mano nuomonė. Kiek girdėjau iš kitų, jiems taip pat šis koncertas padarė didelį įspūdį. Daugumai įsiminė septintokų pasirodymas scenoje. 
Na, bet kiti pasirodymai tikrai nenublanko. Kitais metais tikimės dar tobulesnio bei išradingesnio koncerto. ☺ (Gabija-Kotryna Vasiliauskaitė) 

 
 Mano  nuomone, visi vaikai pasirodė labai gerai, buvo įdomu stebėti savo vaikus ir pažįstamus veidus taip gražiai šokant ir dainuojant... 

Linkiu ir toliau taip gražiai pasirodyti ateityje... (Artūras Pocius) 
 

51-OSIOS  LAIDOS TESTAMENTAS 
 

(sutrumpinta) 
PADĖKA MOKYTOJAMS 

 
 DIREKTOREI VIDAI VINGRIENEI 

dėkojame už karinio rėžimo diegimą 
mokykloje ir leidimą pasijusti kareivių 
kailyje. 

 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI 
UGDYMUI IR MATEMATIKOS 
MOKYTOJAi RŪTAI KAUNECKIENEI 
– už tai, kad sužinojom, jog prie 
dviejų pridėjus du visada gausime 
penkis. 

 PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI 
IRENAI PETRIŠKIENEI – už įkvėpimą 
gyvenimui. 

 AUKLĖTOJAI  NERINGAI BULIENEI - už daugybę draugystės metų. 
 PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI  INGAI ŠVILPIENEI - už išmokytą DO natą. 
 PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI ŠARŪNEI APINYTEI - už bandymą išmokyti anglišką abėcėlę. 
 MOKYTOJAI RAMUNEI STANKAITIENEI - už tai, jog pažinom stuburinius ir vienaląsčius. 
 TIKYBOS MOKYTOJAI EMILIJAI KAROBLYTEI dėkingi esame už kino seansą.  
 DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAI NIJOLEI ŽIURLYTEI-  už parodytą popieriaus plastiką. 
 RUSŲ IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAI LAIMUTEI VILČIAUSKIENEI - už gražų rusišką pasisveikinimą dobri 

dien sakome jums spasiba.  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAI JŪRATEI ARMONAVIČIENEI - už neišmokytą priedėlį. 
 ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAI JŪRATEI BALČIŪNAITEI - už bandymą išmokyti Past perfekt laiką. 
 INFORMATIKOS  MOKYTOJAI VIOLETAI ŽEMECKIENEI - už galimybę išmokti pergudrauti kompiuterines 

programas. 
 ISTORIJOS IR BIOLOGIJOS MOKYTOJAI JOLANTAI JURKEVIČIENEI dėkojame už tai, kad tapome 

sąmoningais Lietuvos piliečiais, išmanančiais įvairias istorines peripetijas. 
 CHEMIJOS MOKYTOJAI GENOVAITEI LIEPINIAI- už išmokytą vandenilio formulę. 
 FIZIKOS MOKYTOJAI DAINAI RUDIENEI - už įvairius fizikinius dėsnius bei jų panaudojimo galimybes. 
 KŪNO KULTŪROS MOKYTOJUI AUDRIUI MAMENIŠKIUI - už nepasigailėjimą. 
 MUZIKOS MOKYTOJAI DANGUOLEI KORSAKIENEI - už gerų dainų klausymą. 
 BUVUSIAI GEOGRAFIJOS MOKYTOJAI IRENAI ADOMAITIENE - už tai, kad išmokėte suvokti žemėlapio 

subtilybes. 
 MOKYTOJOMS specialiajai pedagogei Renatai Kvedaraitei, priešmokyklinės klasės mokytojai Onai Leimontienei, 

socialinei pedagogei Janinai Tiškuvienei  - už nuoširdų rūpinimąsi jaunąja karta. 
 BUVUSIEMS MOKYTOJAMS PAULIUI IR LAIMAI ANDRUŠKEVIČIAMS -už tai, kad išmokome skirti šiltas ir 

šaltas spalvas...  
                                      Tęsinys 4 psl. 
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TĘSINYS IŠ 3 PSL. 

TAIP KALBA MOKYTOJAI... 
 

1. R. Kauneckienė – Sėsk, du! Susipakuokit savo 
žaislus. 
2. J. Balčiūnaitė – Tai labai liūdna! Kas čia dabar?!
3. L. Vilčiauskienė – Ką tu sakai?! �. 
4. V. Vingrienė – Prašau tylos! Aš jūsų visų 
neperrėksiu. 
5. J. Armonavičienė – Ir vėl tas gumas atrajojate? 
Staigiai į šiukšlyną. 
6. J. Jurkevičienė – Mano katinėliai. 
7. D. Rudienė – Palaikykit vienas kitam. 
8. D. Korsakienė – Neperrėkit muzikos! 
 

9. N. Žiurlytė – Nijole, padėkit tą peilį! 
10. E. Karoblytė – Kur kamuoliukai? 
11. A. Mameniškis – Kiek gali ir dar biškį! 
12. N. Bulienė – Ausis iš ryto reikia plautis, o ne 
kojas! 
13. I. Adomaitienė – Kas čia dabar per meilė?! 
14. Ž. Žemeckas – Žėkit, kad prie mano mamos 
išeitų dešimtukai.  
15. L. ir P. Andruškevičiai – Niekas negimė 
mokėdamas, užtat ir einate į mokyklą mokytis. 
16. I. Švilpienė – Neramstykit žandų su alkūnėm.  

 
PALIKIMAS DEVINTOKAMS: 

Direktorės kilimėlį – Aurimui, Ovidijui, Arvydui, Aistei 

Amžiną draugystę – Editai ir Vismantui 

Mokyklos veidrodžius – Rasai, Ilonai, Mylitai 

Mokyklos aktų salę ir choreografijos pamokas – Inesai ir 

Erikai 

Mokyklos valgyklą – Egidijui, Tomui L., Haroldui 

Visas mokyklos kėdes – Eglei, Romui, Akvilei 

Visus mokyklos kompiuterius – Jolantai, Tomui R. 

Mokyklos stadioną – Rolandui, Irmantui 

Mokyklos koridorius – Nerijui, Audriui 

Mokyklos diskotekų salę – Raimondui ir Gintui  

Mokyklos biblioteką – Mantui B.  

Mokyklos raktą atiduodame į patikimas Ginto ir Akvilės 

rankas. 

 

PASIRAŠO  DEŠIMTOKAI: 

Manvydas Andrašiūnas- Dy Manvis 

Monika Apytytė- Mažoji 

Edgaras Bakys- Baisuoklis 

Inga Digerytė- Svilėsis 

Aivaras Janulis- Dūmtraukis 

Maritana Jokubaitytė- Mare 

Aušra Juodrytė- Aušryte 

Neringa Labanauskaitė- Blondinė klink klink 

Dovilė Liaudanskaitė- Dove 

Daiva Liučvaikytė- Ragana 

Ernestas Mikalauskas-Kekulis 

Sandra Mockutė-Ėdūnas koldūnas 

Karolis Petriškis- Reperis 

Kristina Rekštytė- Virkštela 

Vitalijus Sergejenko- Cumka 

Valentas Skudra- Niekšelis 

Karolina Šakūnaitė- Ragana 2 

Arvydas Šideikis- Drugelis 

Monika Šimoliūnaitė- Šimšela 

Monika Zaiceva-  Kuči kuči                
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Išvyka į Palangą... 
 

Gegužės 30- birželio 1 dienomis Palangoje 
vyko šokių konkursas, kuriame dalyvavo ir 
Gataučių mokyklos šokėjos... Bet apie viską iš 
pradžių.☺ 
 Rytas prasidėjo ilgu autobuso laukimu, 
galvose sukosi mintys, ar viską susidėjome 
kelionei. Atvažiavus autobusui nieko nelaukusios 
lipome į vidų ieškotis vietų. Autobuse jau sėdėjo 
mokytojos, kurios lydėjo mus į kelionę. Radusios 
vietas, patogiai įsitaisėme, autobusas pajudėjo.... 
 Po kelių valandų mes jau buvome 
Palangoje, kur buvo labai šilta. Pirmi namuose 
įsitaisė Žemės ūkio mokyklos šokėjai, mums teko 
pavažiuoti truputį toliau. Radome namus ir mes.  
Einant link gyvenamosios vietos, netikėtai iš krūmų 
iššoko šuo ir sulojo, aš labai išsigandusi riktelėjau. 
Visiems buvo juokinga, man taip pat...☺ 
 Įsirengus naujuose namuose, teko eiti į 
repeticiją, kur mus labai išvargino. Pailsėjusios 
visos išėjome apsidairyti į miestą, prie jūros. Kitą 
dieną, po repeticijos, išsipuošėme ir ėjome prie 
Jūratės ir Kastyčio skulptūrų, kur buvo pirmasis 
pasirodymas. Pasirodėme gerai, tada nieko nelaukę 
ėjome į „Vasaros estradą“, kur ir vyko pagrindinis 
šokių konkursas. Pasirodėme puikiai. Joniškio 
„JUNGTINĖS PAJĖGOS“ gavo labai gražią taurę. 
Vakare laukė dar vienas pasirodymas Palangos 
stadione.Viskas buvo gerai, išskyrus tai, kad 
neapsėjome be traumos... Na, aišku, kam gi kitam ta 

trauma galėjo nutikti, jei ne man pačiai☺. Laimei, nieko labai rimto nenutiko, tik labai skaudėjo... Visi buvo 
draugiški, rūpinosi manimi, nešiojo ir ant kupros, ir ant pečių.  

Paskutiniąją dieną, prieš išvykstant namo, teko pasirodyti dar 
vieną kartą. Pašokome gerai, tada grįžę namo susikrovėme daiktus, 
sulipome į savo autobusą ir važiavome namo... 
  

Monika Šideikytė, 8klasė

Penktokės džiaugiasi laimėta taure

Sustojame įsiamžinti išeidamos į pasirodymus 
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Žygis į Palūšę 
 

Birželio 2d., 7 val. ryto (kai kurios tik vakare grįžusios iš Palangos šokių) smagiai pajudėjome Palūšės 
link. Kelionė truko maždaug 3val. Palūšės valtinėje buvome 10 val. ryto. 

Susėdome į valtis ir visi kartu pradėjome plaukti. Perplaukėme du ežerus ir vieną upę. Nuplaukėme 
apie 6 km. Valtyje praleidome 3 valandas. Bet mums kelionė neprailgo, kas klausėsi muzikos, kas ramiai 
sėdėjo, o kas irklavo ☺  

Atvykę į stovyklavietę, ieškojome geros ir patogios vietos įsikurti. Įsikūrę dalis moksleivių išplaukė 
palei pakrantes rinkti šiukšlių, o tie, kurie pasiliko stovyklavietėje, ruošėsi stovyklų pristatymui. Tai yra 
himnas, vėliava, stovyklos teritorija.  

Po prisistatymų vyko „Gurmanų“ konkursas. Mūsų mokyklos mokiniai paruošė labai skanų „Krušoną“ 
ir šviežiai keptas bandeles. Žinoma, teisėjai nesugebėjo atsilaikyti tokiam nuostabiam skoniui, todėl tapome 
„Gurmanų“ nugalėtojais ☺ 

Vakare, tiksliau naktį, apie 1 val. vyko naktinis žygis. Kadangi beveik visi buvo pavargę, tai daugelis 
mokinių nėjo į žygį, o pasiliko stebėti naktinį stovyklos gyvenimą. Prisimenu: sėdime su draugais ant žemės 
netoli palapinės ir matau, kaip kitos komandos stovyklavietėje kažkokie mokiniai apvertė palapinę ir sudegino 
vėliavą. Dar prisimenu, kaip kažkas norėjo įlįsti į Ingos ir Sandros palapinę, surikę: „Ką čia darot?!“  Visi 
pabėgo, bet bėgo neilgai, kol atsitrenkė į tarp medžių pririštą virvę. Žinoma, juoko buvo daug, nes vienas 
vaikinas pametė akinius. O mes sėdėdami ant žemes smagiai raitėmės iš juoko ☺.  

Kitą rytą vyko įvairiausi užsiėmimai, estafetės, virvės traukimo varžybos. Šaunu, nes, kaip jau visi 
puikiausiai žinome, mūsų mokyklos mokiniai labai pasižymi sportinėje veikloje, todėl nenuostabu, kad virvės 
traukimo varžybose likome nugalėtojais ☺ 

Turbūt smagiausia dalis buvo vakare. Mūsų mokyklai buvo skirta užduotis paruošti žinias. Žinome, 
nebūtumėm mes, jei žinias neparuoštume su „prikolais“ ir dar visokiom kitokiom išdaigom. Teko ir mums 
vaidinti. O vaidinome Kriminalus. Aišku, nebūtų taip  buvę smagu, jei Sandra ir Gabrielė (tai yra aš) 
nebūtume vaidindamos nukritusios. O juoko buvo iki ašarų. Kritimą reikėjo suvaidinti, bet... ☺ Tikėkimės, 
atsiųs filmuotą medžiagą ir visi galėsite pamatyti. 

Na, o paskutinę dieną, visi pavalgėme, susidėjome daiktus ir išplaukėme atgal į Palūšės valtinę. Atgal 
plaukti buvo lengviau ir smagiau. Nežinau dėl ko, galbūt dėl to, kad jau buvome pramokę irkluoti, ar dėl to, 
kad galvoje netilpo visi įspūdžiai.  

Atplaukę į valtinę, susidėjome daiktus į „Geltoniuką“, lauke pavalgėme ir  išvykome namų link.  
 

 

 
 

 Parengė Gabrielė, 8 kl.    

Žygio akimirkos. Nuotraukos autorės
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Kelionė, kuri būna vis kitiems paskutinė...... 
( nepagalvokit nieko baisaus ) 

 
 Spėkit, apie kokią kelionę pasakosiu? Ogi apie „ Gato“. Birželio 11 dieną susisėdę į mūsų pramintą 
„citriną“ patraukėm link Žemaitijos. Ir štai po geros valandos kelio mus vėjas atpūtė į Žemaičių Kalvariją.  
 Gidas buvo labai malonus, mums aprodė miestelį, papasakojo apie jo istoriją. Aplankėme Vytauto 
Mačernio muziejų. Vėliau vykome prie jo kapo. 
 Netoli įsikūrus, atėjo liūdnoji dalis, kada tenka atsisveikinti su dešimtokais (o šiemet ir Monika 
Šideikyte), kurie palieka kolektyvą, mielai atitarnavę „Gataučiukui“. Tad išgyvenę šią skaudžią išleistuvių laiško 
rašymo ir skaitymo akimirką, pratęsėm ekskursiją. 
 Kitas mūsų aplankytas objektas buvo Šatrijos Raganos muziejus ir jos kapavietė. Buvome sužavėti 
muziejumi, nes net mūsų ištikima „Gataučiuko“ „mama“ – pagrojo pianinu (atgimė vaikystės pomėgiai ☺ ) .  
 Po daugybės muziejų buvome jau nuvargę, bet... Panorome apžiūrėti Barstyčiuose esantį 

DIDŽIAUSIĄ Lietuvos akmenį. Visi kolektyvo nariai, 
galvojome, kad Lietuvos didžiausias akmuo yra 
Puntuko, bet.... suklydome.... Ten pasidarėme linksmą 
foto sesiją, paišdykavome ir visi traukėme link 
namučių.... 
 Cha... Galvojate, kad mūsų kelionė buvo 
be MAXIMOS??? Klystat, ją gavome vos įvažiavę į 
Mažeikius ☺. Grįžę iš parduotuvės, padarėme mokytojai 
siurprizą, nes visi žinojome, jog rytoj bus jos 
gimtadienis.  

Vykstant namo vienas kitą linksminom  
smagiom dainom.  Štai tokia buvo mūsų kelionė...  Iki 
kitų mokslo metų... ☺ 

Inesa ir Akvilė 9kl. 
 

Ai, tiesa, iš nuovargio susipainiojom ir ne 
visus lankytus objektus išvardinom eilės tvarka. Bet kas 
važiavo, tas  puikiai viską žino, o kas ne – teieško 
žemėlapiuose ar tik spėlioja, kur mes klajojom...  Ačiū už 
siurprizą ir gerą nuotaiką.     

  Mama G☺taučiux 
Sužinojome apie 2 rašytojus. Buvo labai linksma. Sužinojau, kad Lietuvos gamta nuostabi... – ištraukos iš 
Jūsų atsiliepimų. 

 

  
 

Monika ir Sandra prie Mačernio ,,Vizijų“. 
Tai šioms korespondentėms  išvyka buvo kartu ir  
išleistuvės. 

     Poeto V. Mačernio tėviškėje dabar gyvena 
jauna šeima. 
    Mūsų 15 porų rankų neužteko, panorėjus 
apkabinti Barstyčių akmenį. Nuotraukos 
mokytojos Jūratės A. 
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Horoskopai vasaros atostogoms  
♣ Avinas- na va, jau  atėjo vasara, laikas bus skirtas kelionėms, išvykoms. 

♣ Jautis- vasara  - puikus metas pakeliauti ir bent trumpam pamiršti mokslus, tik neužmirškite jų visai. 

♣ Dvyniai- vasarą planuosite išvykas prie jūros, susitiksite su artimaisiais. 

♣ Vėžys- liepos, na, ir birželio mėnesiai bus labai geri, tik truputį bus sunkumų su šeima bei draugais. 

♣ Liūtas- vasaros pradžioje būsite pikti, paniūrę. Tačiau tai truks neilgai, ir galbūt rasite draugą arba draugę. 

♣ Mergelė- vasara bus gera pramogoms: pamatyti bei susitikti su senais gerais draugais, laukti staigmenų. 

♣ Svarstyklės- šią vasarą nuvyksite į didelį miestą, prie vandens, būsite su savo šeima! 

♣ Skorpionas- vasarą būsite namie, turėsite daug darbo, tik kelias dienas leisite smagiai. 

♣ Šaulys- kažkuris  vasaros mėnuo nebus toks geras kaip norėtųsi. Norėsi pakeliauti, išvykti į užsienį. Nepamiršk draugų! 

♣ Ožiaragis- visa vasara bus Jums kažkuo ypatinga, nauja arba neįprasta. Susidraugausite su aplinkiniais. 

♣ Vandenis- pats geriausias metas išlėkti kuo toliau nuo namų ir įvairiausių darbų, atėjo metas pailsėti bei papramogauti. 

♣ Žuvys- didžiojoje birželio dalyje negalėsite atsipalaiduoti. Vis atsiras darbų, kuriuos reikia nedelsiant atlikti. Tačiau kiti vasaros 
mėnesiai bus tik poilsis.  

Parengė Monika Polevnevaitė 
 

 
SAULĖGRĄŽA 
 
Pati gražiausia man gėlė 
Saulėgrąža geltona 
Žydėdama šalia manęs, 
Ji teikia man malonę... 
 
Žiūrėdama į ją, 
Jaučiuosi kaip sapne... 
Svajonių apsupta 
Svajoju apie ją... 
  
Aistė Pociūtė, 7 kl. 

 Trioletas 
PUMPURŲ AUGIMAS 
 
Atėjo rytas, pabudau 
Ir išėjau stebėti pumpurų augimo. 
Aš per lėtai tenai ėjau... 
Atėjo rytas, pabudau, 
Kaip paukštis gatvėn nuskridau, 
O ten stebėjau tik mirimą. 
Atėjo rytas, pabudau 
Ir išėjau stebėti pumpurų augimo...
  
Monika Šimoliūnaitė, 10 kl. 

BIJŪNAI 
 
Biržely skleidžiasi bijūnų kekės 
Ir tarsi kalbina šypsotis vėl mane, 
Šypsotis saulei, žolei, paukščiui, 
Džiaugtis gražia šios vasaros diena. 
 
Bijūnų kekės jau apsunkusios išvirto, 
Aušriniai jų žiedai prie kelio šviečia, 
Primindami – žydėjimas juk trumpas, 
Jaunystė – kaip žydėjimas – trumpa. 
 
Bijūnai – mūsų džiaugsmo gėlės 
Ir įspūdingi Joninių žiedai. 
Ilgiausios dienos ir trumpiausios naktys, 
Kai čiulba paukščiai jų žydėjimo šviesoj... 
  
Agnė Dapkutė, 7 kl. 
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Gegužės 15d., mes, 10kl. mokiniai, vykome į Vilnių, į Siemens areną, kurioje 
vyko „Drąsinkime ateitį“ koncertas. Į koncertą atvyko labai daug mokinių, jų buvo iš 800 
mokyklų.☺ Arenoj buvo užimtos beveik visos vietos. 
 Koncertas buvo tikrai labai šaunus. Mus, visus esančius arenoje, sveikino net 
pats LR Prezidentas Valdas Adamkus. Koncertavo nemažai Lietuvos grupių: „69 danguje“, 
„Yva“, „Mokinukės“, Stano iš „Delfinų“, M. Mikutavičius, A. 

Chošnau, Augustė ir Justas iš „Dangaus“, Violeta ir Vilius Tarasovai. Renginį vedė 
Leonardas, dar kitaip vadinamas Leo.☺ 
 Dar buvo teikiami apdovanojimai. Na, žodžiu, koncertukas tikrai labai 
fainas, puikus. Grupės pasirodė labai šauniai, mes visi buvom labai patenkinti...:) 
 O būtumėt matę, kas dėjosi parvažiuojant namo... Oi, linksma buvo, šėlom, 
dainavom... Na, tiesiog buvo super nerealiai...:)) Ot ta mūsų Sandra, tiek jau prisivalgė, kad 
net gavo naują pravardę Ėdūnė Koldūnė...☺☺☺ Taigi, jėtau, nukrypom visai nuo temos. 
Na, liux buvo.:) 
 

Dove and Sandrita 
 
 Pamokas  prisiminus 
  

 

Nusirašinėjimas mūsų mokykloje 
  

Taigi šiais laikais nusirašinėjimas yra labai lengvas ir paprastas dalykas tiems, kurie tingi mokytis. 
Tiesiog pasiimi lapą, susirašai pvz. anglų kalbos frazes ir nereikia kalti ištisas dienas. Bet visa esmė 
tame, kad mokytojas dažniausiai randa visas špargalkes, o tada būna tiesiog juokinga.... 

Trumpai apklausiame kelis šeštokus ir septintokus. 
Per kokias pamokas nusirašinėjate? Kokiu būdu? Dažnai? Kodėl? 

 Per kai kurias, dažniausiai per anglų kalbą. Naudoju ,,špargalkę”. 

 Žinoma, kad nusirašinėju. Neturiu laiko mokytis, po pamoku 
einu į kaimą, o naudoju špargalkę . 

 Kartais, nelabai, nes kartais išmokstu, gyvenimas priverčia. Tai 
aišku, kad špargalkę. 

 Darau per kiekvieną anglų pamoką. Todėl,  kad tingiu. 

 Tik per anglų darau ant lapelio, o pasidedu ant žemės arba ant 
stalo. Darau todėl, nes pamirštu arba tingiu išmokti. 

Apie šeštokų nusirašinėjimą 
Anglų kalbos mokytoja šeštokus praminė nusirašinėtojų klase, nes kiekvieną 
pamoką, kai rašom frazes, randa špargalkių bent 1 ar 2. 
( Taigi ateityje planuojama šeštos klasės špargalkių parodėlė). 

 Silvija ir Greta, 6 kl. 
Pirmieji eksponatai jau seife ir saugiai laukia parodos atidarymo dienos!!! 
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MŪSŲ MOKYKLA –  GALINGIAUSIA!! 
 

Gegužės 19 dieną mokykloje vyko pagrindinių mokyklų lengvosios atletikos varžybos. Joje dalyvavo 
Gataučių, Gasčiūnų, Linkaičių, Kalnelio ir Rudiškių pagrindinės mokyklos bei Joniškio Jaunimo mokykla. Renginį 
pradėjo ir sportininkus pasveikino mokyklos šokėjų grupės: „Just 4fun“ ir „Mažosios“☺☺ 

Visi sudalyvavo šauniai, mūsų mokyklos sportininkai laimėjo ir iškovojo daug prizinių vietų...:) Sveikinu juos 
☺☺. Bet, deja, mūsiškiai lengvojoje atletikoje užėmė tik 3 vietą. Tačiau mes, visi sportininkai, nušluostėme nosis 
visoms pagrindinėms mokykloms, nes suvedus visus 2007-2008m.m. varžybų rezultatus, mūsų mokykla užima 
garbingąją 1vietą...:)☺☺ 

 
Sporto savaitė 

 
            Kad mūsų mokykla – sportiškiausia, rodo ir tai, jog 
vieną iš paskutinių šių mokslo metų savaičių paskyrėme 
sportui. Štai antradienį, birželio 10 dieną, visos 6-10 klasės 
kūrė savo klasės atributiką (himną, emblemą, vėliavą, šūkį 
ir pan.), trečiadienį buvo jau tradicine tapusi sveikatingumo 
diena , ketvirtadienį – lengvosios atletikos rekordų diena, o 
penktadienį vykome į turistinį žygį. Įspūdžių, 
nubrozdinimų gamtoje bei nuo virvės tempimo įskaudusių 
rankų prisiminimai neišblės ilgai...  

Geros vasaros!!! 
 

 

                       
,,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. 

 

Šoka šokėjos Lengvosios atletikos sportininkai Sandrita☺


	1psl.
	2.  vardadienis
	3 atsiliepimai
	4_taisytas
	5.palanga 
	6. palūše
	7. zemaitija
	8. kūryba
	9. drasinkime ir nusiraš
	10paskutinis.

