
 

Anonsas: 
 Naujų darbų pradžia – 2 psl. 

Prisiminimai – 3 psl. 
Minimukų (0) ir maximukų (10) 

naujienos... – 4 psl. 
Kas į Šiluvą, o kas į Rygą? – 5 psl. 

Nostalgiška kūryba – 6 psl. 
Vasara, dar pabūk – 79psl. 
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Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.89 2008m. rugsėjis 

   
Sveiki, bičiuliai,  
 Kaip gera vėl su Jumis pasisveikinti ir Jums 
nusišypsoti.. Be galo džiaugiuosi matydama visus sveikus ir 
pasiruošusius naujiems mokslo metams.  
 Iš tiesų, ši vasarėlė prabėgo labaaaaai greitai. 
Mažai lietaus, o daug daug saulės. Bet manau, kad kai lijo 
lietus, kiekvienas pagalvojom apie mokyklą, draugus, 
bendraklasius, mokytojus...  

Vasarą ir aš leidau labai turiningai, galbūt labai 
mažai laiko buvau namuose. Būdama toli nuo namų 
pasiilgau visų... Kažkas man pasakė: „Nerasit laimės ten, 
kur jos nėra. Kur nėra nuoširdumo. Kur nėra mylimų 
žmonių. Žmonės, kurie pažįstami nuo pat vaikystės, deda 
pamatą į  tavo gyvenimą, duoda tau supratimą ir, žinoma, 
neabejingumą“. Turbūt tada, kai buvo labai smagu, 
nepagalvojau, ką galėtų šitie žodžiai reikšti, bet artėjant 
Rugsėjo 1-ajai supratau, kad tik mokykloje yra mokytojai, 
kurie mumyse sėja savo gyvenimo sėklas.  
 Šiemetinė Rugsėjo Pirmoji man  buvo paskutinė 
šioje mokykloje.. Paliečiau pirmoko ranką, gležną ir iš 
nerimo sukaitusią. Širdyje norėjau džiaugtis, bet iškrito 
ašara... Kažkada ir aš buvau pirmokė... 
 Noriu visus pasveikinti su naujais mokslo metais, 
palinkėti gerų rezultatų. Palinkėti draugiškumo. 
Mokytojams – kantrybės ir supratingumo... ☺  
 
   Redaktorė Akvilė Jakubkaitė ☺ 
 

Vasara išeina 
 
Iškeliauju aš. Atia! 
Tarsi lapas Nemune,  
Kuris rudenį sau plaukia 
Ir nei verkia, ir nei šaukia.  
Kuris tolsta tyliai tyliai... 
Čiulba jam danguj dagiliai,  
Kvepia rojaus obuoliai  
Ir gėlių rausvi žiedai... 
 

  Deimantė Paliackaitė, 6 kl. 

Mieli MOKYTOJAI, 
SVEIKINAME Jus 

su Mokytojo diena!!! 
Tegul  Išmintis, Kūryba, Savitarpio 

supratimas, Pasiaukojimas, 
Kantrybė puošia Jūsų sielas ir 
uždega jose norą dalintis savo 

dvasiniais lobiais su mokiniais. 
,,Gataučiuko“  kolektyvas 
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Direktorė Vida Vingrienė:  

  

Su Rugsėju! Būkite sveiki, žvalūs ir žingeidūs 
 
Ir vėl rugsėjis, o jau čia pat ir spalis... Kaip greit bėga laikas. O gal mes per daug 

skubame tame laike?.. 
Bet juk malonios būna šventės, susitikimai, tad su švente, su Naujųjų mokslo 

metų pradžia, su didelių darbų pradžia. Juk keistis, augti, tobulėti visom prasmėm nėra 
lengva, taigi ir su sunkių darbų pradžia... 

Nauji metai, nauji ratai,- sako liaudies patarlė. Kas naujo šiais mokslo metais 
mokykloje? Šiek tiek sumažėjo mokinių skaičius: šiandien mokykloje yra 188 mokiniai su 

Mekių skyriaus ir priešmokyklinių grupių ugdytiniais, o mūsų mokykloje yra 171 mokinys (pernai mokslo metus 
baigė 202 mokiniai). Vadinasi, sumažėjo14 mokinių. Į mokyklą sugrįžo Jūsų pasiilgę mokytojai: Laima ir Paulius 
Andruškevičiai bei Elena Veikalienė. Džiaugiamės, sveikiname, linkime daugiau mūsų nebepalikti. Atėjo nauja 
šauni socialinė pedagogė Juventa Jurgelienė, į kurią galite kreiptis visada, jei turite bėdų, problemų, o gal ir 
džiaugsmu norėsite pasidalinti. Įkurtas pradinių klasių mokinių mokymosi centras, veikiantis pirmadieniais – 
ketvirtadieniais. Jame dirba mokytojos Inga Švilpienė ir Gitana Janiulienė. Mokytojų kolektyvas nori glaudžiau 
bendradarbiauti su mokinių tėvais, todėl bus net trys Tėvų dienos mokykloje, kurių metu tėvai galės lankytis 
pamokose, dalyvauti renginiuose, organizuojamose konferencijose. Mekių skyriuje įsteigta priešmokyklinė grupė. 

Taigi visada yra įdomu, jei vyksta kas nors naujo. Kaip matote, naujovių yra, tad ir mokykloje turėtų būti 
įdomu. Be to, visas mokytojų kolektyvas, Jūsų klasių auklėtojai pasirengę dirbti įdomiai, išradingai, tik to paties 
tikisi ir iš Jūsų.  

Visada yra džiugu matyti savo darbo rezultatus. Todėl tikimės, kad Jūs patys organizuositės savo veiklą: 
išvykas, turistinius žygius, sportines varžybas, viktorinas, konkursus ir kt., kad buvimas mokykloje būtų prasmingas 
ir įdomus. 

Na, o „Gataučiukas“, tas mūsų mielas ir visada laukiamas laikraštukas, šiemet švęs savo 10-ąjį 
gimtadienį. Tad ruoškitės šventei, gaminkite dovanėles jubiliejaus proga, nes tai bus ne tik laikraštuko redakcijos, 
bet visos mokyklos bendruomenės šventė. 

Jau pirmosios dovanos atkeliavo ir į mokyklą: mūsų mokyklos Garbės galerijos narys gerb.Romas 
Šimkonis padovanojo 14 kompiuterių ir 3 projektorius. Tai tikrai brangi dovana, nes mūsų turėtieji kompiuteriai jau 
gan seni. 

Tad visiems linkiu gerų, sveikų, kūrybingų Naujųjų Mokslo Metų. 
 

  
 
 

 Ir vėl rugsėjis 
 

Ir vėl kartu su rudeniniais žiedais atkeliavo rugsėjis. Ir vėl skambutis visus 
pakvietė į klases turiningam, prasmingam darbui, mokymuisi ir žinių paieškai. Per vasarą 
pailsėję, sukaupę jėgų ir kantrybės atsargas, bendrom jėgom šturmuosim mokslo ir žinių 
aukštumas. Ypač teks pasistengti dešimtokams, nes tikimasi, kad jau šiais mokslo metais 
pasiekimų patikrinimas taps privalomas.  

Dešimt mokslo metų dienų ir vėl bus skirtos projektinei, kūrybinei, meninei, praktinei veiklai, bet, 
skirtingai nuo praėjusių metų, penkios dienos bus išdėstytos per mokslo metus, o pavasarį turėsim tik 5 tokias 
dienas. Tikiuosi, kad vyresnių klasių mokiniai toliau sėkmingai vykdys projektą “Drąsinkime ateitį”, parodydami 

daugiau iniciatyvos ir palaikydami glaudesnius ryšius su savo 
globojamais Garbės galerijos nariais. Esame gavę lėšų keletui projektų, 
todėl važiuosime į ekskursijas, susitiksime su įdomiais žmonėmis... 
Tikiuosi, kad visiems šie, 2008-2009 mokslo metai, bus įdomūs, 
prasmingi ir sėkmingi. Gerų metų visiems! 

 

Didžiausias pasikeitimas – nuo rugsėjo pas mus 
nebedirba mokytoja Emilija, kurią tikrai visi šiltai 
prisiminsime. Skautų vadovė Ema VĖL   ir tikriausiai 
ILGAM  išvyko  į Daniją. 

Matyt, širdis šaukė... 

Pavaduotoja ugdymui R. Kauneckienė: 
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Pamąstymai  apleistame  sode 
 

Tylioji Laiko upė teka nesustodama... Ji visus įtraukia į savo pulsuojančią tėkmę.  

 

 
 Mokytoja Jūratė A.  
 
 
 

Pamenu, pavasarį čia, Laimužės 
vienkiemyje, kvepėjo senos žydinčios 
obelys.  

       O dabar brendame pas tas 
pačias obelis per gilią rugsėjo rasą, 
skiname išnokusį  jų vaisių...   

Sunku net patikėti, kad mūsų 
mokykloje daugiau nebeapsilankys dailininkės 
Marcės Katiliūtės sesuo Eugenija Katiliūtė-
Fitkevičienė. Dėl sunkios ligos jos netekome 
šių metų liepos mėnesį.  

Netekome, bet prisiminsime...  

Tai tas pats Laikas dovanoja mums naujus atradimus, draugystę, meilę... ir mirtį.  

Nenuorama Laikas ir toliau 
virpančia tėkme plukdys mūsų dienas, mėnesius, 
metus. Greitai nebežydės senosios obelys, 
tačiau galbūt šalia jų iš mažos sėklytės išdygs 
naujas daigelis ir po keleto metų pasipuoš 
debesų spalvos žiedais... 
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Nulinukai – mūsų mažieji draugai... 
 
Aistė Pociūtė: Pabandžiau pakalbinti mažylių mokytoją Onutę Leimontienę. 
 

1. Ar patinka vaikams mokykloje? 
Visi vaikai į šį klausimą choru tarė TAIP!!!! ☺ 
2. Kaip vaikai sutaria tarpusavyje? 
Mokytoja sako, kad nulinukai tarpusavyje sutaria tikrai gerai, o ypatingai tie vaikučiai, kurie yra iš Gataučių. Aišku, 
būna pykčių, bet jie labai greitai išsisprendžia... ☺ 
3. Ką veikiate pamokų metu? 

Pamokėlės integruotos, pirmomis dienomis mes susipažinome patys. Po to leidomės į kelionę po visą 
mokyklą....Bandėme susipažinti su raidelėmis, skaičiais, lipdėme iš plastilino... ☺ 
 4. Kiek klasėje yra vaikų? 
Klasėje yra vienuolika vaikų: penkios mergaitės ir šeši berniukai... 
 5. Ar Jus dar aplanko pernykščiai mokiniai?  
Taip, žinoma, ir pernykščiai, ir užpernykščiai, ir ateina dažnai. ☺  
6. Ar vaikai žino, kas yra mokyklos direktorė? 

Kai ėjome mokyklos apžiūrėti, užsukome ir pas direktorę, 
ir pas pavaduotoją. Tačiau tuo tarpu direktorės kabinete 
nebuvo... Bet mes labai įdomiai apžiūrėjome pavaduotojos 
kabinetą. Nusprendėme būtinai nueiti pas direktorę šio 
mėnesio gale... ☺ 
 
MOKYTOJOS PRAŠYMAS: Labai prašau didesnių 
mokyklos mokinių neprasivardžiuoti ir nesišaipyti iš 
mažylių. IR LABAI PRAŠAU VAIKŲ NEITI Į 
NULINUKŲ KLASĘ, nes vaikams labai reikia ramybės.  
Aišku, jei reikia, labai greitai galima nueiti...  

 
 
 
 

 Dešimtokai!!! 
 

Kaip jaučiatės jais tapę? 
Rolandas B.- dar nepripratau, jaučiu kažkokią atsakomybę ir įtampą. 
Erika M.-jaučiuosi gana gerai. 
Vismantas- blogai (tik įdomu, dėl kokių priežaščų)  
Rasa D.- pakylėtai.  
Jolanta B.- labai gerai, puikiai! 
Irmantas B.- jaučiuosi suaugęs. 
Akvilė J.- dar tokia nesijaučiu, bet gana gerai. 
Egidijus L.- labai laimingas, kad greitai baigsiu šią mokyklą. 
Inesa K.- jaučiuosi puikiai, dar nepripratau, kad esu 10-tokė, bet tai tik 
laiko klausimas. Kaip ir jaučiu šiokią tokią atsakomybę. 
Rita Z.- puikiai, tiesiog pakylėta! 
Gintas J.-paprastai. 
Eglė Z.- jaučiuosi lyg devintame danguje☺(Kaip matome yra ir tokių jausmų) 
 

Klausinėjo Gabija, 8kl. 
 

Nulinukai ir AŠ ☺ . Mokyt. Jūratės foto 
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Išvyka į Šiluvą 
 

2008-ieji – jubiliejiniai metai, kai mažame Raseinių krašto kaimelyje prieš 400 metų pasirodė Švč. Mergelė 
Marija. Atlaidai Šiluvoje būna kiekvienais metais. Prasideda rugsėjo pradžioje ir tęsiasi 8 dienas. Per visus 400 metų 
nebuvo metų, kad nevyktų Švč. Mergelės Marijos garbinimo šventės. O šie metai ypatingi. Iš daugelio pasaulio 
valstybių į Šiluvą plaukia piligrimai. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos, kitaip dar vadinamos Šilinės, atlaidai  darosi 
žinomi visame pasaulyje,  kaip yra žinomas ir mūsų unikalusis Kryžių kalnas.  

Kas yra Šiluva? Tai paguodos, padrąsinimo, susivokimo vieta.  
Gražų rugsėjo 10-osios rytą iš Gataučių M. Katiliūtės mokyklos į Šiluvą išvažiavo mokyklinis autobusiukas 

su 10-ųjų klasių mokiniais ir dviem mokytojomis. Galbūt mokiniai, kurie vyko pirmą kartą, galvojo, kad Šiluva – 
didelis miestas ar bent miestelis. Ne vienas gal ir nusivylė, kai atvykę pamatė, kad atvažiavome į nedidelį 
bažnytkaimį. Nors buvo trečiadienis, darbo diena, bet žmonių čia buvo minios. Išklausę Bazilikoje Šv. Mišias, 
aplankę Koplyčią, kurioje išlikę autentiški akmenys, ant kurių pasirodė Švč. Mergelė Marija, išvykome į Tytuvėnus. Tytuvėnuose apžiūrėjome Švč. 
Mergelės Marijos bažnyčią ir buvusį bernardinų vienuolyną. Čia mūsų laukė bažnyčios tarnautojas, kuris papasakojo bažnyčios ir vienuolyno 
istoriją, parodė celes, kuriose gyveno vienuoliai. Kristaus laiptų koplyčioje lipome 30-čia laiptų pakopų. Kiekviename laipte po stikliniu gaubtu yra 
įdėtos šventos relikvijos, parvežtos ir Palestinos.  

Kadangi graži diena tiesiog traukte traukė sustoti ir pasigrožėti gražiomis Tytuvėnų apylinkėmis, mes taip ir padarėme. Sustojome prie 
Bridvaišio ežero. Užlipę ant piliakalnio grožėjomės nuostabiu ežeru, lesinome gulbes ir antis... 

Dėkojame mokyklos vadovėms už padovanotą gražią išvyką, o vairuotojui, kad saugiai mus vežė. Malonu, kad dešimtųjų klasių mokiniai 
išvykos metu buvo draugiški, linksmi, nuoširdūs.  

Tikybos mokytoja Elena 
 
 Išvyka į  Rygos lietuvių mokyklą 
 

 Rugsėjo 26 dieną, Europos kalbų dienos  
proga, buvo suorganizuota išvyka į Latviją. Iš mokyklos 
išvažiavome 10 valandą.         
          Pirmiausia važiavome į Rygos lietuvių mokyklą, ji labai 
graži ir didelė. Ėjome į salę, kurioje vyko renginys.  Iš pradžių 
pasirodė latviai, o po to mūsų mokyklos mokiniai. Šoko, 
dainavo, dar žiūrėjome skaidres apie savo mokyklą. Po   
renginio ėjome gerti arbatos, o vėliau – apžiūrėti mokyklos. 
       Mokykla yra labai didelė, joje yra daug klasių, baleto 
salė, didelė sporto salė... Latvių mokykloje taip pat vyksta 
lietuvių kalbos pamokos, mokomasi Lietuvos istorijos... 
       Išvažiavę iš mokyklos ėjome pasivaikščioti ir pasigrožėti 
Ryga. Ryga yra labai gražus miestas, joje yra išlikę daug 
senovinių pastatų. 
       Galiausiai važiavome apsipirkti ir apie 7 val. vakaro 
buvome Lietuvoje. 

Parengė  Silvija Šernauskaitė 7kl. 
Mokinių nuomonės :  

 
 Ekskursijoj tikrai labai patiko, daug įspūdžių. Mokykla, aišku, didesnė, na bet ko norėti, ten gi miestas. Ir tikrai maloniai 

mus sutiko. Ekskursija po senamiestį taip pat įdomi, daug pamačiau. Reiktų dėkoti mūsų gidei, turbūt be jos nebūtų taip 
gerai viskas buvę. Taigi ekskursija esu tikrai patenkintas :) Dovydas G., 8 kl. 

 Buvo labai smagu  pamatyti Rygos lietuvių mokyklą, kurioje mokosi mūsų lietuviškas kraujas, mūsų bendraminčiai, mūsų 
tautiečiai. Važiuodama pakeliu į Rygą maniau, kad man nepaliks didelio įspūdžio... Bet tas lietuviškas paprastumas 
atsispindėjo ne tik mokinių, bet ir mokytojų bendravime. Prie ko iš teisų mes, gatautiečiai, esame pripratę. Ryga...  Joje 
buvau ne primą kartą, bet iš tiesų gražiau buvo pamatyti rudenėjantį Rygos senamiestį, nei žiemą bristi per sniegą... 
Kelionė iš teisų buvo labai turininga ir smagi. Žinoma, ir mūsų kvailiojimai vykstant namo.. :) Akvilė, 10a kl. :) 

 Gera ekskurija, tik trumpoka, iš jos įsimine gražūs Rygos pastatai ir mokyklos sporto salė... parket(a)s.... Valentinas, 8 kl. 
 Rygos lietuvių mokykla man labai patiko, netgi sukelė šiokį tokį pavydą... Ten labai šaunu, norėčiau ten mokytis... Sporto 

salė labai didelė ir „žiauriai“ gera... Man ši kelione be galo patiko... Senamiestis nuostabus... Oras palankus, puiki 
nuotaika... Manau, eksursija buvo labai labai gera, įdomi ir puiki...                                                                Aistė Pociūtė  

 Eskursija labai šauni ir be galo smagi! O Rygos mokykla labai draugiška, įdomi... :)Smagu buvo užsukti pas giminaičius ;) 
Labai malonūs žmonės, vaišingi... :) Smagūs, su vienu net bendraujame ;) Norėtųsi daugiau tokių eskursijų. Gabija V., 8kl. 

 Man ekskursija patiko, patiko visas senamiestis, po jį pasivaikščioti buvo smagu. O lietuvių mokykla tokia jauki, kai įeini, 
gali pagalvot, kad ten ne mokykla, o kokia įstaiga. Inesa  

 Ekskursija, mano manymu, buvo tikrai įdomi. Vien tai, kad buvome ne Lietuvoje ir pamatėme kitos šalies sostinę, buvo 
smagu. Lietuvių mokyklą Rygoje taip pat buvo labai įdomu apžiūrėti. Kelionė man patiko. Greta Garnytė, 9 kl.  
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Rugsėjo 11 dieną truputį pasikeitusi ,,Gataučiuko“ 
kompanija vyko į Marcės Katiliūtės tėviškę. 
Važiavome nepabūgę lašnojančio lietučio ir 
negailestingo vėjo.  
  Ne tik dirbome, bet ir kūrėme. Štai 
čia kaip tik perskaitysite keletą mūsų kūrinėlių, 
alsuojančių rudenišku ilgesiu... 

Miniatiūros 
Vieniša širdis... 

 
 Sėdžiu ant šalto akmens... Netoli 
apleistas namas... Mintyse nesusideda jausmai ir 
išgyvenimai. Atrodo, visi kažkur skuba: gyventi, mylėti, 
linksmintis ir liūdėti. Bet aš negaliu.. Kažkodėl man čia 

ramu, gera ir jauku. Nepaklusnus vėjas tyliai pučia... O lietaus lašeliai trankiai barbena į įskilusį stiklą... Bet man 
tai atrodo lyg neramaus lietaus žodžiai. Atrodo, lyg sakytų: „Eik ten, kur tau bus gera“. 
 Aš negaliu žengti nė žingsnio toliau, kažkas mane sustabdo. Nepamenu, kiek laiko jau vieniša mano širdis... 
Draugus, kuriuos turėjau, praradau. Jie nubyrėjo kaip krintantis ramunės žiedas.  
Mano širdis pradeda labiau virpėti, jaučiu, jog man per sunku... Ruduo artėdamas man atnešė ašaras... Tik 
nežinau, kieno? Skausmo, liūdesio ar meilės?? Ne! Meilės tai tikrai ne. Nemyliu nieko, dėl ko turėčiau verkti. Tai 
skausmo? Lyg ir neskauda nieko... Tik man liūdna, nes vieniša mano širdis.  
Nusinešė mano mintis kažkieno prisilietimas, toks stiprus ir malonus. Atsisukusi pastebėjau šypseną, kuri lyg 
mažas saulutės spindulėlis išlindo iš apsiniaukusio dangaus. Tai buvo žmogus... Vienintelė draugė, kurios 
šypsena išsklaido mano mintis. Tai lyg angelas sargas, kuriam niekad nepamirštu padėkoti, jog yra kartu su 
manimi...    
 

Akvilė Jakubkaitė, 10 a kl. 
 

Vėjo prisilietimas 
 
 Kai žiūri pro langą, pastebi, kokia gyva gamta. Kiekviena žolytė, medžio lapelis, visi jie juda, jie 
gyvi. O Tu ar gyvas?  Ar Tu judi, ar Tau gera, kai lauke šalta, niūru?  
Vėjas glosto iš visų pusių, jiems taip gera, linksma. O Tau? Man tai niūru, liūdna, aš nejaučiu vėjo, nejaučiu, kaip 
jis švelniai liečia mano veidą, odą. Kodėl? Kodėl nieko nejaučiu!? Ar man nelemta pajusti to jausmo, kurį jaučia 
gamta dabar? 
Toks jau tas ruduo – niūrus, liūdnas, vėjuotas, lietingas, kartais saulėtas, bet tuo pačiu ir audringas kaip ir 
jausmai, nuotaika, mintis.  

Inesa,10a 
 

Bet... 
 

Rugsėjis, rudens pradžia, atrodo, dar turėtų jaustis vasara, linksmybės, taip? Bet...  
Stebiu aš rudenį pro autobusiuko langą ir ką matau? Lietaus lašais padengtą žolę, medžio šakas, 

svarinančias raudonus obuolius, pilkus laukus. Gražu, bet... 
Ir tada pagalvoji, o kam tas bet?  Taip, ruduo gal ir sukuria kartais ramią, liūdną nuotaikas, bet mes esame 
žmonės ir mūsų neturėtų keisti skirtingi metų laikai. Todėl dabar nutraukiu savo apmąstymus, veide pražysta 
nuoširdi šypsena ir einu skinti tų taip viliojančių obuolių...  

Greta Garnytė, 9 kl. 
 

Ilgesys iš praeities 
 

Vis dėlto ilgiuosi to, kas buvo... Tos gyvenimo akimirkos buvo 

tokios tikros... Džiaugiausi tapydama savo paveikslus, mokydamasi meno 

mokykloje. 

Dabar aš lyg per veidrodį matau savo artimuosius, šaukiu juos balsu, sakau, kad 

viskas man gerai, bet... jie manęs negirdi ir nemato, nes manęs jau čia nėra...   

Virginija Klimaitė, 6 k 

Mintys 
 

Eini eini per tą žolę ir mąstai: 
Ar gali pasauly daugiau būti laimės 

Už lauką, žolę ar saulę... 
Džiaugias širdis ir nurimti negali,  

Nes net ir pačiam srauniausiam upely 
Gyvybė ir džiaugsmas ten žydi. 

Gal ir man prisidėt prie to džiaugsmo,  
Gal ir man nusijuokt nuoširdžiai? 

Tegul neplyšta širdis iš to skausmo 
 Ir nebekalba siela liūdnai... 
 Deimantė Paliackaitė, 6 kl. 
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Vasaros atostogos ne Lietuvoje 
 

  Mano,Gretos Garnytės, vasaros kelionės prasidėjo 
liepos 27d. Kartu su Akvile keliavau į stovyklą Bulgarijoje. 
Skridome lėktuvu. Man tai buvo pirmas kartas, nes lėktuvu dar 
nebuvau skridusi, už tat Akvilei ne, tad buvo kas mane 
padrąsina☺. 

Susipažinome su savo bendraamžiais iš 
įvairiausių Lietuvos kampelių, jie mums pasirodė be galo 
draugiški (iš tikrųjų nesitikėjau, kad susirinks tokia šauni 
kompanija). 

Kai tik nuskridome, iškart pajautėme mus supantį 
kitokį orą. Jis buvo toks šiltas, raminantis ir tarsi sakantis: 
,,Pasiruoškite linksmybėms!” 

Praleidome Bulgarijoje 7 dienas. Kiekvieną dieną 
eidavome prie Juodosios jūros, plaukiodavome baseine ir 
vykdavome į įvairias išvykas, pvz.: apsilankymas vandens parke, 

piratų mūšis atviroje jūroje, plaukimas valtele Kamča upe ir pan☺. Taigi prasilinksminę visą savaitę, su pačiais 
geriausiais įspūdžiais  turėjome ašarodamos  vykti namo. 

Grįžusi iš mane sužavėjusios stovyklos Bulgarijoje ir prabuvusi namie porą savaičių, rugpjūčio 20d. 
naktį išskridau į Turkiją su savo teta. Nors dėl aplinkybių teko nemiegoti visą naktį, bet išlipusi iš lėktuvo 
pagalvojau, kad buvo tikrai verta. Išvydau palmes, pajaučiau subtropinį klimatą ir karštą saulę. 

Kai atvykome į viešbutį, kur turėjome praleisti 
visą savaitę, taip pat nenusivyliau. Ten buvo viskas, ko tik 
reikia: pirtys, saunos, treniruoklių salė, baseinai, barai ir lauke, ir 
viduj, kelios drabužių, maisto parduotuvės, grožio salonas, disco 
salė ir t.t.  Net nežinau, ko dar ten gali trūkti. Reikia tik pereiti 
viešbučio kiemą ir tau jau kojas kutena Turkijos paplūdimio 
smėlis, o prieš tave ošia nuostabi Viduržemio jūra.Valgyk, gerk 
kiek nori ir kada tik nori, pasirinkimo, aišku, taip pat daug. 
Žmonės labai draugiški, bendraujantys, vyrai - komplimentų 
negailintys. 

Kai viskas taip nuostabu ir viskas pasimiršta, net 
nejunti, kaip prabėga visos tos 7 dienos atostogų. Tada vėl 
sėdiesi į lėktuvą ir nusileidi ant žemės… 

 
Mokytojai taip pat ilsisi per vasaros atostogas☺ 

 

Klausimai mokytojai Jolantai Jurkevičienei:  
1. Ar buvote vasarą kur nors išvykusi? 
Taip. Keliavau po Europą. Buvau Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Kroatijoje, Bosnijoje ir Hercogovinoje. 
2. Viena buvote? 
Aš visada keliauju tik su savo šeima. 
3. Ar patiko? 
Labai... 
4. Ką ten veikėte? 
Lankiausi turistų pamėgtose vietose, maudžiausi Adrijos 
jūroje. 
5. Ar užteko laiko pailsėti? 
Žinoma, gerai būtų, kad atostogos nesibaigtų, tačiau labai 
pasiilgau visų mokinių ir kolegų. 
6. Kur planuojate kitą vasarą vykti? 
Aš niekada neplanuoju. Viskas įvyksta staiga. 

 
Labai dėkojame mokytojai už atsakymus. 
Kitais metais tikimės išgirsti daugiau tokių keliaujančių mokytojų pasisakymų. 

 
Parengė Monika, 8kl. 

Lietuvių grupė Bulgarijoje 

Turkijoje.           Gretos Garnytės nuotraukos 
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Mokytoja Neringa Bulienė:  
 

 
Šią vasarą, neskaitant savaitės Latvijos pajūryje, su 

šeima keliavome po Lietuvą. Aplankėme Dzūkijos bei 
Aukštaitijos nacionaliniuose parkuose esančius įvairius 
gamtinius objektus bei gėrėjomės mums neįprastais 
kraštovaizdžiais. Keliaudami apsistodavome nuošaliame 
gamtos kampelyje, kur civilizacija tikrai „nekvepia“. Beveik 
tris savaites gyvenome be patogios lovos (gyvenome savo 
kukliame namelyje, t.y. palapinėje), kompiuterio, televizijos, 
netgi mobilius telefonus išsijungėme.  

Ar pavargau, o gal pailsėjau? Atsakyti galiu dvejopai: ir 
pavargau, ir pailsėjau. Pailsėjau nuo triukšmo, kasdieninės 
rutinos, to nuolatinio bėgimo kažkur... Nuovargis taip pat 
jautėsi. Nebuvo minkštos lovos (nors miegojimui palapinėse 
turim visą reikalingą bagažą), dušo, iš kurio teka šiltas vanduo (tad teko praustis ir maudytis šaltame ežero ar 
upės vandenyje) ir t.t.  

Kelionėje patyriau tikrai nemažai įspūdžių: Aukštaitijos 
nacionaliniame parke labai gražus vaizdas atsiveria nuo 
Ladakalnio, ant kurio užlipus matosi šeši ežerai; įdomus Ginučių vandens malūnas išsaugotas su autentiška 
įranga; nuo Taurapilio piliakalnio matosi giliausias Lietuvos  Tauragno ežeras; Tauragnų apylinkėje prie 
Šeimaties kaimo stūkso akmuo, kuris stebina ne kiek dydžiu, bet savo forma (šį akmenį žmonės vadina Moku) 
ir kiti objektai. Dzūkijos nacionaliniame parke lankomės jau kelinti metai iš eilės, bet nuolat stebimės Ūlos 
upės vaizdingais vingiais bei šlaitais, Grūdos upelio meandromis. Nuostabus vaizdas atsiveria nuo Merkinės 
piliakalnio, kurio papėdėje Merkys įteka į Nemuną. Gaila, kad nepavyko planuotas plaukimas plaustu 
Nemuno upe. 

Ar norėčiau pakartoti? Manau, kad taip. Dzūkijoje (iš to krašto yra kilusi vyro mama), nors ir 
lankomės kiekvienais metais, tačiau dar daug ko nepamatėme. O ir pati Ūla kiekvienais metais atrodo vis 
kitokia.  Galima drąsiai sakyti: graži ta mūsų Lietuva. 
P.S. Gaila, tačiau daug gražių kadrų neužfiksuota, nes mūsų fotoaparatas liko namuose. Akmens nuotrauka 
paimta iš internetinio puslapio, o šeimyninės nuotraukos darytos pernai.  
 

 Mokytojos Neringos kelionėmis domėjosi Agnė Kriščiūnaitė. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Moko akmuo 

Latvijoje poilsiaujant prie jūros 

Vaizdas nuo Merkinės piliakalnio
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Mokytoja Jūratė Balčiūnaitė: 

  
 

                   Šia vasarą tikrai  daug teko pakeliauti. Pirmiausia  aplankiau Kroatiją, po to  
vykome į Prancūziją, o galiausiai dvi savaites praleidau Londone.  
                    Nežinau, ar galėčiau pasakyti, kad viena kelionė patiko, o kita ne. 
Paprasčiausiai jos visos buvo skirtingos, todėl ir įdomios.  
                    Gal labiausiai norėčiau išskirti Kroatiją. Paryžiuje ir Londone  jau esu buvusi, o 
kelionė į Kroatiją buvo nauja patirtis. Taip pat tai buvo pirmas kartas, kai keliavau  
automobiliu. Jeigu Paryžiuje ir Londone daugiausiai skyrėme dėmesio istorijos, meno ir 
architektūros įžymybėms, tai Kroatijoje aplankėme daug nuostabių gamtos kampelių 
(Plitvicos ežerų nacionalinis parkas). Nuostabiai žydra jūra, labai šiltas, net karštas oras, 
senoviniai miestai, kalnai ir ežerai, nuostabus kraštovaizdis ir labai nuoširdūs žmonės 
paliko tikrai gražius prisiminimus. 
                      Didžiausias nesusipratimas – tai orai Londone. Vieną minutę šviečia saulė, o 
kitą jau lyja lietus.  Kitų didesnių nesusipratimų neteko patirti, nes tiek Kroatijoje, tiek ir 
Londone laisvai buvo galima susikalbėti angliškai, o Paryžiuje turėjome patį nuostabiausią 
gidą pasaulyje. 

                      Tiek daug kelionių ir įspūdžių vienu metu tikrai labai išvargina. Jau antrą savaitę Londone, visa sušalusi ir pavargusi, tikrai ne 
kartą galvojau, kam man viso to reikia. Gulėčiau sau kur prie jūros, šiltai, be jokių rūpesčių ir problemų, su gera knyga rankose ir nereikėtų 
lakstyt po nežinomą miestą ar stovėt po porą valandų lietuje prie įėjimo į kokį populiarų muziejų. Bet po kelių savaičių visa tai praeina ir 
užsimiršta. Telieka labai gražūs prisiminimai ir kartais net pradedi to pasiilgti. Gimsta daugybė naujų minčių, pasisemi patirties, praturtėji 
dvasiškai. 
                       Visada noriu sugrįžti ten, kur buvau. Didžiausią įspūdį Kroatijoje paliko gamta, augalija, kokios Lietuvoje neturime, nuostabūs 
kalnai, klimatas ir, be abejo, nuostabaus žydrumo jūra, salos, žydintys 
miestai. Prancūzijoje labiausiai patiko Lauros slėnio pilys –  gražios 
romantiškos architektūros, su nuostabiais prancūziškais sodais ir 
legendomis. Na, o Londone galima žavėtis pasauliniais meno šedevrais, 
kurie sukaupti įvairiuose muziejuose ir galerijose ir  kurių dauguma yra 
nemokami. Taip pat Londonas yra labai kosmopolitiškas, tolerantiškas, 
daugiakultūris miestas, kuris žavi savo atmosfera. 
                        Yra dar daug vietų, kurias norėčiau aplankyti – Barselonos 
miestas, Graikija, Indija, Japonija ar Kinija. Tikrai žinau, kad dar ne kartą 
vyksiu į Kroatiją. Bet tiek daug keliaudama supratau vieną dalyką, kad ne 
taip  svarbu, kur keliauji, kiek svarbu -  su kuo. Todėl labai nuoširdžiai 
norėčiau padėkoti mokytojai Violetai Žemeckienei ir visiems 
bendrakeleiviams už nuostabią bei linksmą kelionę  į Prancūziją. Ir palinkėti 
visiems gerų kelionių. 

 
Mokytojai Jūratei B. klausimus pateikė Viktorija Vaitkutė 

 
 

Kroatijos pakrantė 

Pilys Slovėnijos kalnuose 

Permainingas oras Londone. Nuotr. mokyt. Jūratės  B. 



 
10/ Gataučiukas  2008-09-30  Nr. 89                                                          Horoskopai, sportas  
    

 
 

 Horoskopų  mišrainė... 
 

Vandenis – šį mėnesi viską daryk nevaržomai, nes tau šypsosis sėkmė. 
Dvyniai -  tavo mėnuo bus įprastas: mokykla, namai, namų darbai ir t.t. 
Žuvys – o žuvims šis mėnuo bus pilnas atrakcijų ir kitokių smagiu įvykių, 
tik per daug neatsipalaiduok..... 
Ožiaragis – tavo užsispyrimas tau pakiš koją, tad būk atlaidesnis 
aplinkiniams. 
Svarstyklės – gerai pasverk savo galimybes, nes net ir geriausius planus 
sugadina atsitiktinumai... 
Jautis – jaučiams šis mėnuo bus laimingas meilės fronte. Viskas... 
Liūtas – ne pats  geriausias mėnuo sukčiauti ar apgaudinėti save ir kitus, 
tad geriau nė nebandyti. 
Vėžys – šis mėnuo tau bus pilnas abejonių, tad tvirtai apsispręsk...   

Mergelė – šį mėnesi tau gali sektis, o gali ir ne, tačiau tai spręsti turėsi progą ir tu... 
Šaulys – šį mėnesį  jums stigs susikaupimo, apdairumo, o vietoj to reikšis impulsyvumas, nors viskas, ko 
gero, baigsis gerai... 
 Skorpionas – o skorpionui šis mėnuo bus linksmas. Tiesiog linksmas.... 
Avinas -  šį mėnesį prisiminkite praeitį ir nedarykite tų pačių klaidų. 

 
Tadas ir Valentinas, 8 kl. 

Rudeninio  kroso  takeliais... 
 

Saulėtą rugsėjo 25-ąją visi mokiniai kroso takeliuose išbandė per vasarą sukauptas jėgas... 

 
           Apie mokyklinį ir tarpmokyklinį rudeninį krosą – kitame laikraščio numeryje. Smagių startų!!! 
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