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Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.90 2008m. spalis 

   
                  Sveiki, mielieji skaitytojai,  
 Ruduo... Ir greitokai jis čia atbėgo pas mus... Jei rugsėjis dar buvo šiltas ir negailėjo 
išdykusių saulutės spindulių, tai spalį jau spaudė šaltukas ir krapnojo lietutis... Jau reikalavo 
iš spintos gilumos išsitraukti pirštinaites ir storesnes striukes... Na, bet ar reiktų dėl to 
liūdėti? Ar nuo oro turėtų priklausyti mūsų nuotaikos? Manau, kad ne... 
 Man kiekvienas metų laikas atneša vis kitokius jausmus. Rudenį labai rūpinuosi 
savo sveikatėle ir, žinoma, krintančiais lapais. O ar esate išėję pasivaikščioti  ir pastebėję 
pavakaryje krintančius lapus? Toks nuostabus užplūsta jausmas. Žinau, galbūt jau 
susimąstėt, jog aš įsimylėjau?? ☺  Hm... Nesusimąsčiau, bet galbūt... ☺ Žinote, vyresnieji 
savo meiles parodo visai kitaip, nei pradinukai. Esu pastebėjusi, jog ir obuoliuku pavaišina, 
ar šalia pasisodina... ☺ Kur dingo mūsų, „didžiukai“, romantiškumas?? ☺ Šį kartą 
„Gataučiuke“ galėsite paskaityti apie mūsų didžiųjų meilės sūkurius ir atodūsius... ☺ 

Žinote, kažkaip  keistai jaučiuosi, kažką praleidusi ar nepasakiusi? Ak, taip... 
Juk spalio pradžioje šventėme Tarptautinę Mokytojų dieną. Štai ir aš šiemet pagaliau 
sulaukiau... Trumpam, bet įdomiam darbui tapau mokytoja. Buvo šitaip nuostabu... ☺ Visai 
kitoks jausmas eiti į pamoką kaip mokytoja, o ne kaip mokine. ☺ O  apie viską skaitykite 
šitame numeryje.  

Iki  pasimatymo..... ☺ 
   RaGaNaItĖ – Akvilė ☺ 

 

Raudoni medžiai 
 
Raudonų medžių kaip sargų 
Apstotas nerandu sau vietos. 
Kiekvieną rudenį sergu 
Nostalgija ne šios planetos. 
 
Tu nusiminęs nueini, 
Tu liūdną savo žingsnį lėtini, 
Naktis, galinga ir švelni, 
Tau duoda rūbą violetinį. 

Henrikas Radauskas 
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       Seimo narys Saulius 
Bucevičius visada rodo dėmesį  
mūsų mokiniams bei mokytojams 
ir suteikia vilčių mokyklos 
atnaujinimui, todėl Gataučiuose 
jis labai laukiamas svečias. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Susitikimas  su LR seimo nariu 
 

Spalio 2 dieną per šeštą pamoką 
vyko susitikimas su Sauliumi Bucevičiumi. 
Susitikimo metu gerb.Seimo narys pasakė 
įžanginę kalbą, pakalbėjo truputį apie 
politiką, seimą ir pan. Taip pat  mes 
galėjome užduoti įvairius klausimus.        
Aktualiausias klausimas susitikimo metu, 
ar svečias pritaria, kad mokslo metai 
baigtųsi birželio 20 dieną? Gerb. 
Bucevičius atsakė: mokslo metai turi tęstis 
tiek, kiek reikia, kad išmoktum, ką tau 
reikia.  

Buvo užduotas klausimas dėl mūsų 
kultūros namų atnaujinimo ir pan. 
Išklausęs viską kaip yra, svečias pasakė, 
kad surengs konferenciją su rajono 
valdžia būtent  mūsų kultūros namuose, 
kad toji valdžia pamatytų, kokiose 
sąlygose turi vykti visokie renginiai, 
koncertai ar net šokiai.  

Beje, ar prisimenate, kad S.Bucevičius prižadėjo, jog padės susitarti su Andriumi 
Mamontovu, kad šis atvyktų pas mus į mokyklą koncertuoti..? 
 Pažiūrėsim, pažiūrėsim, kaip bus.. ☺ 

       
 Inesa, 10a  

Dar pamename, kaip prieš metus Seimo narys mums 
suteikė galimybę pabūti LR seime 
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Nuriedėjus it traukinys Mokytojo diena... 
 
Spalio 3 dieną mūsų mokykla buvo šiek tiek  

chaotiška ☺.  Visi mokiniai į pamokas ėjo su ta mintimi, 
jog bus nauji mokytojai. Nepatyrę, bet per 10 metų šį tą 
pramokę mūsų mokyklos DEŠIMTOKAI. ☺ O ir aš ten 
dalyvavau...   

Nuskambėjus skambučiui, visi mes 
patraukėme susipažinti su nauja profesija ir patys 
atsikąsti mokytojo duonos.  Dauguma mūsų į pamokas 
žengė su nerimu ir galbūt nežinodami, kaip seksis... 

Bet jau po pirmosios pamokos bendraklasiai 
sakė: „Įdomu“. Ar šis žodis apibūdina visą dieną? 
Manau, taip. Juk kiekvienas norėtų atsistoti prie lentos ir 
paaiškinti naują temą kaip mokytojas. Visi mes, 
dešimtokai, džiaugėmės, kad galėjome jais pasijusti.... 

Nors pamokos buvo trumpos ir diena buvo 
pasakiška, jau po 5 pamokų buvome šiek tiek išvargę ir 
kai kurie galvojome apie namus... ☺ Visiems mokiniams tą dieną buvo 5 trumputės pamokos.  

O štai dešimtokai po 5 pamokų rinkomės aktų salėje ir su mokytojais aptarėme vykusias 
pamokas. Žinoma, pirmasis kalbėjo naujasis direktorius, tą dieną į savo rankas paėmęs visą mokyklos vežimą, 
Gintas Jarulaitis. Pasakojo apie nelengvą direktoriaus darbą ir prisipažino, jog direktoriumi tikrai negalėtų 
būti. Vėliau žodį tarė ir naujoji direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inesa Kliučiniec. Ji taip pat sakė, kad 
nelengvas yra valdžios darbas ir ant savo pečių laikyti tokią atsakomybę. O naujieji mokytojai džiaugėmės ta 
diena ir apie savo sunkumus galbūt nutylėjome arba jų iš viso nebuvo...  

Taip ir baigėsi mūsų, naujųjų mokytojų, diena... 
 
Buvo įvairių dešimtokų atsiliepimų  apie Mokytojų dieną. Vieniems buvo sunkiau, kitiems 

lengviau. Visi skirtingi esam, visi jaučiam skirtingai. Bet dauguma dešimtokų pripažino, jog norėtų dar 
KARTĄ pasijusti mokytojais ir dėstyti norimą pamoką. (kas čia žino, gal ir išsipildys norai). 

 
Mokiniai apie mokytojų dieną kalba šiek santūriau. Jie gyrė dešimtokus, žinoma, vaikinai 

pastebėjo gražias naujas mokytojas. Panelės žavėjosi naujais mokytojais. Dauguma pripažino, jog dešimtokai 
tikrai sugeba vesti pamokas. (na, malonu girdėti, tik nereikėjo tiek girti dešimtokų, mes galime išpuikti ☺). 

 
  Redaktorė Akvilė ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kūno kultūros pamoką 8 klasėje bandė paįvairinti 
tą dieną savo profesinę šventę mininčios mokytojos  

Kažin kur pamokų metu eina direktorius?  
Septintokai su naujomis mokytojomis. Foto mokyt. Jūratės  
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Kaip ir visada, pamatę mokykloje naują mokytoją, tuoj puolame pakalbinti. 
 

Pokalbis su socialine pedagoge Juventa 
 

Man labai patinka dirbti Gataučių M.Katiliūtės 
mokykloje. Džiaugiuosi, kad iškeičiau nuobodų darbą 
savivaldybėje į darbą šioje mokykloje. Kodėl patinka? 
Šaunus mokyklos kolektyvas; atviri, linksmi, išradingi 
mokiniai. Kai vasarą atvykau pažiūrėti mokyklos (būsimos 
darbo vietos), iš karto supratau, kad noriu čia pasilikti☺ 

Prieš ateidama dirbti į M.Katiliūtės mokyklą dirbau 
Joniškio rajono savivaldybės administracijos Joniškio 
seniūnijoje. Dvi kadencijas buvau jaunimo klubo „Audra 
stiklinėje“ prezidentė, taip pat dvi kadencijas vadovavau 
Lietuvos jaunųjų socialdemokratų sąjungos Joniškio 
skyriui. Taip pat esu Raudonojo kryžiaus narė. Esu 
dalyvavusi begalėje labdaros projektų ir kitokiose akcijose. 
Labai gaila, tačiau šiuo metu nebegaliu daug laiko skirti ankstesnei veiklai, man šie metai sunkūs, nes rašau 
Bakalauro darbą, kurį  ginsiuos gruodžio 15 d. 

Laisvalaikio nelabai turiu, mano laikas griežtai suplanuotas minučių tikslumu☺. Mėgstu keliauti, esu 
apkeliavusi beveik visą Europą. Gražiausia šalis man Olandija. Įsimintiniausia kelionė- stažuotė Briuselyje, 
Europos parlamente socialistų frakcijoje. Mėgstu knygas, teatrą ir dar daug visokių dalykų. 

Lietuviškus patiekalus, tokius kaip cepelinai, plokštainis, nelabai mėgstu. Bet mokyklos valgykloje 
pagamintiems cepelinams negaliu atsispirti☺ 

Visai ,,Gataučiuko“ komandai noriu palinkėti  nuo pat mažens turėti svajonę. Ir niekada neužmiršti, 
kad visos jūsų svajonės  labai stengiantis gali virsti realybe.  

 Gal užteks? ☺ Kalbino Monika P., 8 kl. 
 

Mokytojai Juventai Jurgelienei linkime sėkmės nelengvame darbe. Juk problemų pas mus 
netrūksta... Štai kad ir šios:  

Kasdienybe virtusios problemos 
 mūsų mokykloje 

 
Norėtume pašnekėti apie mokyklos problemas, o jų, iš tiesų, nemažai: 
 

Viena iš jų- veidmainiavimas. Atrodo, nusiritome iki tiek, kad galima pasitikėti tik pačiais 
artimiausiais... Paslaptys, apkalbinėjimai už akių, nenustygstantis liežuvių plakimas apie kitus ir savęs 
kėlimas aukščiau kitų. Pasidaro net nebemiela būti tarp tokių žmonių. 
 Antra problema, tai visuotiniu pomėgiu tapęs rūkymas. Anksčiau, atrodytų, būdavo vienetai slapčia 
traukiančių dūmelį už kampo, o dabar? Dabar daugiau nei pusė mokyklos tikriausiai nuodija savo plaučius ir 
rodo blogą pavyzdį mažiesiems, kurie nori tapti panašiais į didesnius. 
 Ir trečioji, labai svarbi problema- nesimokymas. Gal tai jau ir įgrisusi tema, bet pripažinkim, kad 
nesimokymas prie nieko gero gyvenime neprives. Todėl turėtume pažvelgti į pasaulį ir suprasti, kiek žmonių 
tapo laimingais, kai kažko pasiekė gyvenime. 

Taigi, gal pradėsime daryti išvadas? Palinkėsime sėkmės!☺ 
 

Greta G. Ir Gabija V. 
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 Diena mūsų krašto partizanams atminti 
 

Viskas prasidėjo spalio 10 dieną anksti rytą.  
Susirinkome klasėse ir dar kokią gerą valandą laukėme 
renginio ( šiaip tai buvo klasės valandėlės, jei 
primiršote...). Kiek vėliau, susirinkę į labai maloniai šienu 
kvepiančią aktų salę, sulaukėmė nuostabaus spektaklio, 
išsamios lyg žinios vaizdinės medžiagos ir vaizdų is 
Lietuvos partizanų gyvenimo. 

Taip pat labai didelį įspūdį paliko Lietuvos 
garbingieji savanoriai, kurie su savo patirtimi ir įgūdžiais 
atsinešė dar ir amunicijos, kurią visi apžiūrėjo tokie 
džiugūs, lyg nesuprastų tikrosios ginklo paskirties... Vėliau 

valgėme gal ir ne visiems skanios, bet naudingos ir maistingos kareiviškos košės.  
Po pietų visi žygiavome į 

Dargius prie mūsų krašto 
partizanų paminklo, kuris tik 
neseniai buvo pastatytas. Ten 
buvo ir senųjų partizanų, ir jiems 
prijaučiančių žmonių. Mes 
giedojome himną, kalbėjo daug 
įvairių žmonių, pradedant 
išlikusiais partizanais ir baigiant 
seniūne bei istorijos mokytoja. 
Kelis kartus nuskambėjo 

skystučiai plojimai, nes plojo tik tie, kurie klausėsi dainų ir kalbų šią rudeniškai šaltą dieną. 
Bet visgi stengėmės kuo labiau pagerbti tuos, kurie žuvo už mus. Lietuvos krašto apsaugos 
kariai pagerbė partizanus trimis salvėmis į orą, daugumai tai turbūt paliko didžiausią 
įspūdį. Vėliau visi grįžome į namus ir greitai pamiršome apie tuos, kurie dar nepažindami 
mūsų už mus kovojo. O gal nepamiršome? Ir nepamiršime?  
 

Tadas ir Valentinas 

 
Projektinės dienos ,,Atmintis gyva“ akimirkos. 
Mokyt. Jūratės B. nuotraukos 
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Pirmoko paso įteikimo šventė 
2008-09-29 

 
Mažieji pirmokėliai jau mokinukai, bet dešimtokai padarė jiems 

puikią šventę – įteikė „Pirmoko pasą“.  
Pirmokėliai kantriai laukė ateinančių dešimtokų nusivesti  į 

šventę. Mažuosius pasitiko šiltos dešimtokų širdys ir rankos, kurios 
palydėjo iki aktų 
salės. Pirmiausia 
išklausėme  himną. 

Dešimtokai 
trumpai 

supažindino 
pirmokėlius su Lietuvos atributika, su „Pirmoko 
pasu“. 

Pirmokėliai deklamavo eilėraštukus apie 
tėvynę ir meilę gimtajam kraštui. 

Dešimtokai liepė mažiesiems kartoti priesaiką, 
kurioje prisiekė gerai mokytis, mylėti savo gimtą kraštą ir 
t.t. 

Sveikinimo žodį tarė direktorė, kuri linkėjo 
mažiesiems ištvermės žengiant mokslo keliu ir tėveliams 
palinkėjo stiprybės ugdant savo atžalas. Įteikė mažiesiems 
pasus. 

Tėveliai pasveikino savo mažuosius vaikučius su 
šia gražia švente ir palinkėjo tvirtai ir ryžtingai žengti mokslo 
keliu. 

Dešimtokai pirmokėlius palydėjo į klasę. O čia 
mažųjų laukė puiki tėvelių dovana – tortas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pirmokų mokytoja  
R. Stankaitienė. Autorės nuotraukos 
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 Rudenėlio šventė – tradicinis, 
kasmetinis renginys. Ji prasidėjo 
nuo eksponatų parodos iš rudens 

gėrybių. Kokie jie gražūs, įdomūs! 
Daugumai vaikų tuos eksponatus 

padaryti padėjo tėveliai.  

 

 

 

 
Kiekvienais metais šventė 
vyksta vis kitaip. Šįmet – 

senosios Gataučių pagrindinės 
mokyklos aikštelėje. 

Priešmokyklinukai bei pradinių 
klasių mokiniai dainavo 

daineles, deklamavo 
eilėraščius, minė mįsles. 

 
        

 

Po atskirų klasių 
pasirodymų vyko sportinės 
estafetės, kuriose aktyviai 
dalyvavome. Įdomiausia buvo 
estafetė „Šokliukas maiše“. 
Estafetes organizavo trečios klasės 
mokytoja Irena Petriškienė.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrokų eksponatai.    
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Už gerą darbą dėdė 
RUDENĖLIS visus vaikus apdovanojo 
saldžiais prizais.  

Šventė labai patiko, nors į klases 
grįžome pavargę. Džiaugėmės, kad padarėme gerų darbų. Labai laukiame kitos rudenėlio 
šventės, bet joje mums dalyvauti nebeteks.  

                                                                                             Ketvirtokai  
 

Gerumas 
 

Visi puikiai žinome, jog mūsų mokykloje spalio mėnuo – gerumo mėnuo. Bet ar 
žinome, kas yra gerumas? Vieni supranta, jog šis žodis reiškia pagalbą kitam žmogui, 
supratimą, užuojautą... Kiti šį žodį supranta savaip, kad tai yra blogi dalykai, kurie reikalauja 
mokinių, tėvų ir mokytojų dėmesio. Tačiau aš manau, jog gerumas – tai pagalba, kuri niekada 
nereikalauja atlygio. Padėkime vieni kitiems ir nesitikėkime atlygio, juk neveltui lietuvių 
patarlė sako, kad „Geras darbas žmogų puošia“.  
 Taip pat apklausėme keletą mūsų mažųjų, kas, jų nuomone, yra gerumas? 

 
1. Gerumas – tai dalintis ir padėti kitam. 

(Gabrielė S. 0 kl.) 
2. Gerumas – tai kur gerai elgiesi, nesimuši, 

neduodi į akį iš akmeno. (Lukas D. 1 kl.) 
3. Kai gerus darbus darai. (Vakarė V. 1 kl.) 
4. Gerumas – tai, kai nesimuši ir geri žmonės 

gėles laisto. (Agnė D. 1 kl.) 
5. Gerumas – nesitrankyt. (Živilė R. 1 kl.) 
6. Gerumas – tai, kai dirba žmonės ir dalinasi 

darbais. (Aiva D. 2 kl.) 
 

„Gataučiuko“ korespondentė Agnė Kriščiūnaitė 
 

Spalio mėnesį  pradinukai pasipuošė savo 
koridorių gražiais delniukais, kuriuose 

užrašyti geri darbeliai 
 

Rudenėlio šventės metu 
nusprendėme ir šią šventinę dieną 
padaryti gerų darbelių. Rinkome 
šiukšles apie ambulatoriją, senąją 
mokyklą, seniūnijos pastatą ir parke. 
Ten radome daugiausia šiukšlių. 
Pripildėme pilnus konteinerius.  
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Šeštokių Virginijos ir Deimantės klausimai pirmokams bei jų mokytojai:  
 

 
Pirmokai Rugsėjo 1-osios šventėje 

 
Žinutė diskusijai:  

Mokyklos porelės 
 

 Mūsų mokykla yra gana draugiška. Bent jau iš svečių nuomonės taip 
galima spręsti. O ir šiaip pasižiūrėjus matosi, jog visi draugiškai sutariam. Na, 
gerai gerai ,juk priešų visur pasitaiko.  Bet ne apie priešus šis straipsniukas, o 
apie mokyklinę meilę... 
 Mokykloje nėra daug porelių, arba jos tiesiog sugeba gerai slėptis:)   
Garsioji porelė- Gabija V. 8kl. ir Sigitas M.9kl.Turbūt trumpam išsiskyrė- Agnė D. 8kl. ir Egidijus L.10b kl.  
Hm... ( man atrodo, kad čia ne viskas... Kažkas kažką bando nuslėpti... Manau, tikrai gimsta naujų meilių ir 
naujų jausmų..Gal baikit slėptis ir rodykit meilę?? ) 

Silvija 7 kl., komentavo redaktorė Akvilė 
Kitame nr. perskaitysite tęsinį...  

Pirmokams: 
1. Ar ne per sunkūs vadovėliai? 
Visi pirmokai vieningai atsakė – NE. 
2. Ar gera mokytoja? 
Vismantas ir Evaldas: labai gera. 
Vakarė: labai labai faina. 
3. Neskriaudžia ,,didžiukai“ ? 
Nojus, Vismantas: ne. 
Evaldas: skriaudžia. 
4. Gal pasiilgote pirmosios mokytojos? 
Visi pirmokai vieningai atsakė, kad pasiilgo. 
5. kiek jūsų klasėje vaikų? 
11 vaikų. 
6. Kokius šokius šokate per šokių pamoką? 
Šokame visokius šokius. 

 Mokytojai Ramunei: 
1. Ar išdykę pirmokai? 
Ne, labai puikūs. 
2. Kaip jie sutaria tarpusavyje? 
Puikiai, labai draugiški, padeda vienas 
kitam. 
3. Ar nepasiilgstate buvusių auklėtinių? 
Šiek tiek pasiilgau, bet dėstau 
penktokams lietuvių kalbą, tai ir 
susitinkame.  
4. Ar pirmokai sparčiai dirba per 
pamokas? 
Stengiasi kuo sparčiau, moka skaityti, 
rašyti. 
5. Ar noriai mokosi? 
Labai noriai, patys nori mokytis.  
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Spalis mokykloje prasideda Mokytojo diena. Tad pasiknaisiojau po stalčių ir radau įdomių 
minčių ( deja, su klaidomis parašytų) Ir vis dėlto tai Jūsų draugų mintys, kurios sunkų Mokytojo darbą 
paverčia bent mažyte švente...  

 

 

 
 

 
 
  

 Laiškelius surado mokytoja Jūratė A 
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Respublikinis šokių konkursas „Step Dance“ 2008 
Linkuva 

 
  Ilgai ruošėmės šiam konkursui. Daug dirbome, daug svarstėme, kaip apsirengti, ką pakeisti, kaip pasiruošti 
tinkamai ir atrodyti puikiai. Dėjome labai daug pastangų. Pradedant nuo repeticijų, ilgų vargo dienų ir nenuvaldomo 
troškimo padaryti viską kaip tik įmanoma geriau. ☺ 

 Ir štai atėjo ta lemtingoji diena, spalio 10. Iš ryto, kaip ir įprasta, keliavome į mokyklą. Ir 14:00 
pajudėjome iš mokyklos link Joniškio. Pasiėmėme mokytoją ir vykome į Linkuvą.  
        Atvykusios į Linkuvą, buvome maloniai pasveikintos, apdovanotos priėmimo prizais (ženkleliais ir dalyvio 
kortelėmis) ir pajudėjome persirengimo kambarėlio link. Nuėjusios į persirengimo kambarį, pasidėjome visus daiktus 
ir skubėjome į repeticiją. Repeticija truko neilgai, tačiau praėjo labai sklandžiai ir linksmai.  
       Ir štai atėjo ta lauktoji akimirka, kai turėjome lipti ant scenos, parodyti viską, ką sugebame.  Tiek 
„Raganiukių“, tiek  ir „Just 4 fun“ grupėm šokiai praėjo labai 
gerai. Visos džiaugėsi, kad „nesusimovė“ ir atliko tikrai 
idealiai savo ruoštus šokius. Ilgai laukėme pabaigos. 

 Atėjo konkurso pabaiga. Komandų buvo daug, 
komisijos narių – ne. Komisijos laukėme maždaug pusantros 
valandos, kol pagaliau sulaukėme verdikto. ☺ 
      Mūsų mažųjų grupė „Raganiukės“ gavo nominaciją už 
žaismingumą, mes -„Jus 4 fun“ - už nuotaikingumą. Buvo 
malonu girdėti salėje esančių žiūrovų plojimus, šūkavimus, 
kurie mums iš tiesų reiškia labai daug.  
     Geriausia grupe buvo išrinkta Linkuvos merginų šokių 
grupė. Žinoma, galbūt kai kuriems tai atrodė neteisinga, tačiau 
pripažinkime, kad visada laimi draugystė. ☺  
    Šokame sau, šokame dėl to, kad mums patinka tai 
daryti, daryti tai, kas suteikia gyvenimui šviesos spindulėlį, 
daug laimės ir nuostabių akimirkų.  
 
                                                                                                   Parengė Gabrielė. :) 
 

Rudens kroso varžybos 
 
Rugsėjo 25 dieną mokykloje vyko rudens kroso varžybos. Pirmieji pradėjo pradinių klasių mokiniai. 1-2 klasių tarpe 

pirmas vietas iškovojo: Erika Dagytė (2 kl.)-I v., Simona Svirplytė(1 kl.)-2 v., Karolina Klimaitė(2 kl.)-3 v., o berniukų tarpe: pirmoji 
vieta teko Nojui Kakčiukui (2 kl), II-oji- Aivarui Danasui (1 kl.), 3 vieta-Ryčiui Vaičiuliui (2 kl). 3-4 klasių tarpe prizines vietas 
pasidalino 1 v.-Samanta Skliarovaitė (4 kl.) ir Lukas Svirplys (4 kl.), 2-Karolina Danasaitė (3 kl.) ir Mindaugas Mekys (3 kl.), 3- 
Egidija Koknajevaitė (4 kl.) ir Valentinas Lukšas (3 kl.). Po 5 pamokų kroso varžybos prasidėjo ir 5-10 klasių mokiniams. 5-7 klasių 
mergaičių tarpe prizines vietas iškovojo: 1-Arnesta Juozekėnaitė (7 kl.), 2-Lina Polevnevaitė (6 kl.), 3-Greta Janulytė (6 kl.). 
Berniukų tarpe pirmoji vieta atiteko Gvidui Skripkui (7 kl.), 2- Mantui Gruzdžiui (7 kl.), 3- Eivydui Vikniui (6 kl.). Vyresnieji: 8-10 
klasių mergaitės bėgo 500 m. Prizinės vietos atiteko: 1- Vilijai Digerytei (9 kl.), 2- Emai Viknkiūtei (8 kl.), 3- Erikai Mockutei (10b 
kl.). 8-10 klasių berniukams teko įveikti 1000 m distanciją. Greičiausiai nuotolį įveikė Rolandas Bauža (10a kl.), antras buvo 
Ovidijus Daukšas (10 b kl.), Egidijus Lašas (10 b kl.).  

Rugsėjo 30 dieną Žagarėje vyko rajono pagrindinių mokyklų kroso varžybos. Mūsų mokyklos komandą sudarė: Lina 
Polevnevaitė (6 kl.), Arnesta Juozekėnaitė (7 kl.), Ema Vikniūtė (8 kl.), Vilija Digerytė (9 kl.), Erika Mockutė (10 b kl.), Rolandas 
Bauža (10 kl.), Ovidijus Daukšas (10 b kl.,), Gintas Jarulaitis (10 b kl.), Egidijus Lašas (10 b kl.). Individualias vietas iškovojo ir tapo 
rajono pagrindinių mokyklų kroso varžybų nugalėtojais Vilija Digerytė ir Rolandas Bauža, o Ema Vikniūtė iškovojo trečią vietą. 
Susumavus komandinius mergaičių ir berniukų rezultatus mūsų mokyklos komanda iškovojo pirmąją vietą. 

  
Beje, spalio mėnesį SPORTININKĖS laimėjo dar 1 rajoninę taurę – tapo mergaičių kvadrato 

žaidimo nugalėtojomis.  VALIO VALIO VALIO VALIOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Avinas:  Šis mėnuo tau suteiks progą pamąstyti, kokia turi būti 

draugystė. Mėnesio viduryje paklausyk gero mamos patarimo. Jeigu bijai 
raganų, laumių ir velnių, pirmosiomis lapkričio dienomis geriau neik iš namų. 

Jautis:  Tuoj tuoj patirsi daug įdomių akimirkų užklasinėje veikloje ir šauniuose mokyklos 
renginiuose. Būtinai pažiūrėk  ir naujausias ,,Simpsonų“ serijas – jos padės atsakyti į tau rūpimus klausimus.  

Dvyniai: mėnesio pradžioje seksis viskas, ko imsies. Tik kai eisi miegučio, langus ir duris 
užsidaryk, o gal ir užsirakink, nes... Tik neužsimanyk pažiūrėti po lova, nes nežinai, ką ten rasi... Paskui dar 
neužmigsi... 

Vėžys: Pirmą savaitę visomis žnyplėmis kibk į mokslus. Kai tėvai netikėtai išpildys tavo 
prašymą ir pradžiugins išsvajotu pirkiniu, tada savo aštriomis žnyplėmis išbaidysi ir visas pabaisas... 

 
Liūtas:šį mėnesį susidomėsi nauja, įdomia veikla. Puikiai seksis mokykloje. Mėnesio viduryje 

būk sąžininga(s) ir laikykis duoto žodžio. Tik nežiūrėk siaubo filmų, nes jie tau bus per baisūs...  O tada, ar 
tualetas arti? 

Mergelė: Stenkis negudrauti ir neatidėlioti mokyklinių užduočių. Nemeluok, mes melas išvys 
dienos šviesą, nesvarbu, kad ,,Moterys meluoja geriau“ ... Ir dar, nusipirk naują suknelę...Juk tu mergelė...  

Svarstyklės: Tai vienas sėkmingiausių tavo mėnesių. Jeigu neseniai buvo gimtadienis, tai 
paprašyk tėvelių naujų svarstyklių, nes tavųjų galiojimas jau baigėsi... Pirkdamas ir prekybininkus paremsi... 

Skorpionas: Šis mėnuo atskleis tavo talentus ir leis suvokti, ką norėsi veikti ateityje.  Man tik 
įdomu, kaip skorpionai gyvena be uodegos? Ar tai įmanoma? 

Šaulys: Neperlenk lanko – juk negali būti taiklus visose srityse. Susikoncentruok į mokslus, o 
pataupęs jėgas prisišaudysi daug velnių bei raganų Kalėdoms... 

Ožiaragis: Mėnesio viduryje gal geriau pradėsi suvokti savo jausmus ir troškimus. Nebūk 
kaprizingas ir nerodyk ,,ožių“. Beje, įsigyk vitaminų, kad ragai nesusilpnėtų...  

Vandenis: Gera nuotaika leis lengvai įveikti mokslo užduotis, tik negerk per daug vandens 
(tau ir taip gana), nes paskui dar užspringsi.  

Žuvys: Tai sėkmingas laikas visoms žuvytėms. Mėnesio pradžioje paskęsi darbuose ir 
įpareigojimuose. Per giliai nenardyk, kad nenuskęstum... 

 Viktorija  Vaitkutė, 8 kl. 
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