
 

Anonsas: 
 Kai bijom – rimtai dirbam... Užpuolė gyviai – 2 psl. 

 Apie Meilę ir silpnumą - 3 psl. 
Kam lįsti į nikotino spąstus?– 4 psl. 

 Nepakartojamos  kelionės– 5,6 psl. 
Konkursai – 7 psl. 

 Horoskopai, sportas – 8 psl. 
 

 
 

  
 
Pirmas sniegas. 
   Tūkstančius kartų pirmas.  
Tūkstančius kartų laukiamas - 
   kaip vyšnių baltas žydėjimas.  
Atskleistas naujas lapas - 
   baltas, iš pirmo sniego…  
Ką jame įrašysi 
  nekantriai 
   skubia ranka?  
 

(Janina Degutytė) 
    

 
 
 Sveiki, mieli bičiuliai,  
 
 Norit tikėkit, norit ne, bet tikrai kažkuo ypatinga jaučiuosi. Ir net 
nežinau, kodėl? Žinoma, tie, kas mane pažįsta, sakytų, jog kažkas man nutiko. Aš 
tiesiog esu laiminga. Juk nesunku džiaugtis kiekviena dovanota akimirka. Hm... iš 
tiesų, juk kiekviena diena yra lyg dovana, už kurią ne visi žinom, kam reiktų dėkoti. 
Dėkokim patys sau. Už padovanotą akimirką mokytis gyventi dėkokim tiems, kurie, 
jūsų manymu, verti žodžio  AČIŪ.  
 Galbūt Jūs galvojate, kad prieš Kalėdas tikrai vertėtų susimąstyti. O 
nenorėtumėt susimąstyti kiekvieną mėnesį ar kiekvieną dieną?  Stenkimės daryti taip, kad niekada netektų 
gailėtis, kad netektų prarasti draugų ar mylimų žmonių.  

O jei prakalbau apie mylimus žmones, meilę ir daugybę sinonimų, tai būtent šitame 
„Gataučiuko“ numeryje rasite šį tą apie meilę. Sudominau? Buvo verta ☺. 

Matėt, kas dedasi už lango? Dabar, kai rašau, sninga ir pusto. Matyt, iki Kalėdų spės prisnigti, 
užšalti ir atšilti. Todėl saugokit savo sveikatėles ir pasiruoškit žiemos sezonui. Iki ☺ 

    Redaktorė – Akvilė ☺ 
 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.91 2008m. lapkritis 
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Viena iš problemėlių, trukdančių darbui mokykloje – nepakankama DRAUSMĖ. Štai nuomonės iš 
kelių klasių: 

Septintokų elgesys pamokose 
 

Mūsų klasėje kartais iškyla negražių dalykų, kalbame apie drausmę pamokose, patyčias ir kitas vaikų bėdas 
(juk apie patyčias šitiek kalbame)  Tai elgesys per anglų, tikybos, muzikos pamokas. 

Šūkaujame, tyčiojamės, neklausome mokytojos, keikiamės, neatliekame užduočių ir kartais neatsiskaitome 
įvairių dalykėlių, kurie yra privalomi. Paprasčiausiai, nebijome šitų mokytojų (visko visiems pasitaiko)☺( argi 
tikrai visiems visko pasitaiko?) 

Mūsų visiškai skirtingas elgesys, pavyzdžiui, per lietuvių, matematiką ar geografiją: sėdime ir bijome nors 
žodį pratarti, nes žinome, kad su šitomis mokytojomis nepajuokausi, nes greit gali atsidurti pas direktorę arba su 
mokytoja už durų ☺.Tad jų dažnai privengiame (o vertėtų privegti visų mokytojų). 

 
Greta Petrauskaitė, 7kl. 

 

O štai ir dešimtokų pamokos… 
 

Hmmm... Kodėl vienos pamokos laukiame, kitos ne? Viena patinka, kita ne? Nežinau, bet žinau, kokių 
pamokų laukia ir nelaukia vieni ar kiti 10-okai.  

Vieni laukia chemijos, kodėl? Manau, visi tai žinome. Galime pasiausti, atsipalaiduoti, juokauti, šnekėtis, 
aišku, ne apie Mendelejevo periodo lentelę ☺( o apie ką? ) Bet... taip nebūna visada. Rimtenė, įdomesnė tema, 
ruošimasis kontroliniam darbui pakeičia mus, tampame rimteni, klausome ir rimtai dirbame. 

O ko nelaukiame? Taip, žinoma, lietuvių kalbos. Jau nuo senų laikų dauguma šios pamokos nemėgsta. Tik 
vieno nesupranti, kodėl gauni 2,4,8, kai tau ši kalba yra gimtoji, tu ja kalbi nuo gimimo. Taip, ateina ši pamoka ir 

galvoji: „ir vėl prasideda“☺ Žinai, 
kad tau teks rimtai dirbti, galvoti, 
teisingai atsakinėti, rašyti, kartais tai 
taip „užknisa“. Bet tada „ateina 
šventė ir į mūsų klasę“☺: gauname ir 
pašmaikštauti, pajuokauti, nukrypti 
nuo temos, pasijuokti. O išeidami iš 
klasės pagalvojame: „smagi pamoka 
buvo“ ☺. (taip,taip ☺ pritariu būna 
ir švenčių per lietuvių kalbos 
pamoką) 

Inesa Kliučiniec, 10a klasė 
  

  
 

Vėl nubudo priešai:  
raitosi įvairiaspalvės gyvatės... 

 
 Tada kalendorius rodė 2005 m. pavasarį... Ar dar pameni, kaip 
iškilmingai ir trankiai atsisveikinome su mokyklą apėmusia negerove – 
KEIKSMAŽODŽIAIS. Pažadėjome valdyti savo viduje tūnančias gyvates ir rupūžes, 
lendančias kartais net dangoraižio dydžio užsienietiškais keiksmais.  

Tačiau po truputį priešai keiksmažodžiai vėl grįžta į mūsų gyvenimą, nuodija mūsų mintis 
ir sielas. Ar mes nuo to daromės gražesni? Protingesni? Gal jaučiamės suaugę? Gaila, bet kai kurie 
keikūnai parodo tik savo silpnumą bei nesugebėjimą atsirinkti, kas kur tinka. O mokyklos sienos viską 
girdi, ir joms taip liūdna, nes dar niekada tiek daug visokių parazitų nešokinėjo ir nešliaužiojo mokyklos 
koridoriais...  
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Mitai, dainos, pasakojimai itin dažnai bando įteigti su realybe akivaizdžiai 
prasilenkiančią mintį, kad meilė yra ne jausmas, ne vidinis išgyvenimas, o kažkas išoriška, netikėtai 
užvaldančio žmogų. Tokia meilė panaši į stichiją, į jūrą ar vėją. Joje netgi galima „paskęsti". 

 
O ar visi suprantame sąvoką „paskęsti“?  Mūsų mokykloje šios 

sąvokos padarinių pasitaiko nedaug, bet keletas yra labai jau nemalonių.   
Ar mokykla yra ta vieta, kur tinka besaikis glėbesčiavimasis? 

Užteko apklausti tik keletą mokytojų, ir susidariau nuomonę, jog mokymosi 
įstaigoje tinka graži draugystė ☺. Viena mintis man labai įstrigo : „Mokykloje 
yra graži mokyklinė draugystė. Sėdėjimas ar vaikščiojimas kartu. Kalbos ir 
juokavimas. Bet  tikrai ne meilės protrūkiai visiems matant. Ne gana to,  tai 
netolerancija aplinkiniams,“- sako mokytojos.  

Ar nuomonę apie tai turi tik mokytojai. O, tikrai ne!  Mokiniai tai 
pat gali daug kalbėti šia tema. Apklausti 

vaikinai sako, jog jiems mokyklos porelių meilė netrukdo, jie nekreipia dėmesio (o tai kur, 
vaikinai, Jūs žiūrit? ). O panelės kalba detaliau, pasakoja apie savo jausmus pamačius 
tokius nemielus dalykus. Sako : „Na, nėra malonu žiūrėti į tokias meilės scenas. Galbūt 
tam turėtų pasirinkti vietą ir laiką. Pvz.: diskoteką, draugų kompanijas, bet mokykla nėra ta 
įstaiga, juk čia šitiek mokinių ir mokytojų vaikšto.“  

Tai apie ką mes kalbam? Jei nemaža problema yra rūkymas, tai dar viena 
bėdutė tapo nekultūringas meilės demonstravimas. Bet juk nėra bėdos be išeities. 
Stenkimės ką nors padaryti, kad būtų visiems jauku ir gera mokykloje. ☺ 
 

   Akvilė Jakubkaitė, 10 a klasė 
 

Rūkymas mūsų aplinkoje 
 

Kodėl gi vis turime apie tai šnekėti? Ogi todėl, kad rūkančiųjų nemažėja, 
nors visi puikiai suprantame, kaip tai kenkia sveikatai ir aplinkiniams. 

Bet kaip tai sutramdyti? Nepriversi žmogaus elgtis taip, kaip jis nenori, 
tačiau galime jam paaiškinti nemoralizuojant, kas yra gerai ir kas nelabai. 

Taip pat jo apsisprendimas dėl rūkymo priklauso ir nuo to, ar žmogus yra stiprios valios, ar 
silpnai pasiduodantis aplinkinių įtakai. Nors ir dauguma teigia, kad pradėjo rūkyti ne dėl to, kad pritaptų 
prie kitų, o neva patys užsinorėjo. Sutinku, kad visi nori pamėginti naujovių, bet niekas nesako, kad būtinai 
reikia prie jų priprasti. Kartą pabandžius, nebūtina taip daryti ir toliau. 

Kai  paauglių rūkymas tampa kasdienybe ir normaliu dalyku, tai silpniems žmonėms yra sunku 
atsispirti „madai“. Tačiau pasiklausome aplinkinių, kaip jie bando mesti šį įprotį ir teigia, kad geriau jau net 
nebūtų pradėję,  kaip jie gailisi šitiek išleistų pinigų, turėtume visgi susimąstyti.  Kokį kelią pasirinksime 
mes? 

 
Greta Garnytė 

 
 
 
 
 

 
 

Rinksies rūkančiojo kelią? 

O gal vis dėlto gražesnis 
nerūkančiojo gyvenimas? 
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Rūkymas trečiokų akimis... 
 

Tabakas ir alkoholis vartojami labai seniai. Apie rūkalų atsiradimą žmonės sukūrė daug 
legendų. Tabaką ir kitas narkotines medžiagas - haliucinogenus – indėnai vartojo nuo seno, religinių 
apeigų metu. Rūkymą indėnai laikydavo mistiniu aktu – kalba su dvasiomis. Tai buvo žynių ir vadų 
privilegija. Rūkymas – žmonijos rykštė. Tai labai kenksmingi įpročiai, kurie ilgainiui nepataisomai 
pakenkia žmogaus sveikatai.  

O dabar rūko daugelis: jauni ir seni, vyrai ir moterys, rūko negalvodami, ar tai naudinga, ar 
žalinga. Medicinos istorijoje nerandame nė vieno atvejo, kad tabakas ar tabako dūmai būtų naudoti 
gydymui. Daugiau kaip prieš 100 metų pastebėta, kad rūkymas žaloja nervų sistemą, kad rūkančiųjų 
paauglių protiniai sugebėjimai mažesni, jie atsilieka ūgiu nuo savo vienmečių, blogiau mokosi, skundžiasi 
atminties silpnėjimu. Tačiau užkietėję rūkoriai teigia, kad rūkant lengviau dirbti protinį darbą. Tai 
apgaulingas pojūtis, kurį trumpam sukelia nikotinas. 

 Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija nurodo, kad beveik visi jauni žmonės, kuriems 
sutrikusi kojų kraujo apytaka, yra rūkoriai. Reikia priminti, kad tabako dūmuose esančios kancerogeninės 
medžiagos žaloja visą organizmą ir gali sukelti plaučių, šlapinimo pūslės, inkstų, žarnyno vėžį. 

Šias mintis trečios klasės vaikams dėstė du šios klasės berniukai, kurie bandė užtraukti 
dūmą. Teko jiems apsilankyti Gataučių kaimo bibliotekoje, rasti informacijos. Ruošėsi vyrukai gana 
stropiai. Po to klasėje surengėme priešinių konkursą šia tema. Manome, kad  daugiau šie rūkoriai 
nebandys dūmų skonio.  

Trečios klasės mokiniai  
  Rinko Agnė Dapkutė  

 
 

 
Kovojame su 

rūkymu mokykloje. Net 
pradinukai tomis aktualiomis 
temomis kalba, piešia ir dėsto 
pamokas apie rūkymą, jo žalą ir 
rūkymo istoriją.  

Net mums, 
vyresniems, įdomu sužinoti 
trečiokų surastą informaciją apie 
rūkymo istoriją.  

Manau, kad jie 
rimtai pamąstė apie visus rūkalius 
vaikus bei kitus žmones ir savo 
samprotavimu klausia: „Vaikai, ar 
verta jau nuo dabar lįsti į nikotino 
spąstus ir pasilikti gadinti sau 
sveikatą“?  

Tad pamąstykim, 
ar verta? Mes dar tokie jauni, 
organizmas dar nesubrendęs, o jį 
jau nuodijam, ruošdami dirvą 
būsimom ligom, net tokioms 
baisioms kaip plaučių vėžys. 

 Kov
okim už švarą, gaivų orą mūsų 
plaučiams!   

Agnė Dapkutė, 8 klasė

Aš manau, kad trečiokai - sumanūs 
mokiniai. Jų mintys lyg suaugusio žmogaus. Galime 
pasidžiaugti, kad trečiokai tokie protingi ir apie rūkymą 
galvoja, kaip apie žalingą įprotį, kuris labai kenkia 
sveikatai. Šaunuoliai, mokiniai! Manome, kad niekada 
nebandysite rūkyti, nes atsiminkite, kad jei pabandysite 
vieną ar kitą kartą, labai greitai priprasite.  

 
  Viktorija V., 8klasė 
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Šeštokai pakeliui į Kauną... 
 

Mes, šeštokai, lapkričio 10 dieną iš pat ryto važiavome į Kauną. Su 
mumis vyko du mokytojai: mūsų auklėtojas Audrius Mameniškis ir mokytoja Jolanta 
Jurkevičienė. 

Iš pradžių važiavome į Kauno Petrašiūnų kapines aplankyti Marcės 
Katiliūtės kapo. Sutvarkę jį  padėjome gėlių vainiką ir žvakių. Padarėme keletą 
nuotraukų, sukalbėjome maldą ir žingsniavome į geltoniuką. Po to važiavome į Devintą 
fortą. 

Pirmiausiai ėjome į restauruotą muziejų. Ten matėme visokiausių ginklų, 
kareivių, kalinių aprangų, laiškų, nuotraukų ir dar daug kitų daiktų, likusių po karo. 
  Po to keliavome į požemius. Ten aplankėme žydų kameras. Vienoje 
kameroje - dešimt lovų, vienas stalas, viena spintelė, kibiras geriamo vandens. Taip pat 
buvome karceriuose. Karceriai - kankinimo vieta.Matėme tris: vandens karcerį, 
betoninį  ir kurortinį karcerius. Vandens karceryje būdavo prileidžiama vandens net iki 
metro ir žmogų ten laikydavo dvi - tris paras.  

Beje, mus lydėjo labai šauni jauna gidė. Ji mums leido pabėgioti tamsiuose požemiuose. Ten buvo 
laaabai šalta. 

 Bet išvyka nebūtų išvyka, jei nebūtume apsilankę parduotuvėje. Apsipirkome „Megoje". Prisipirkę 
saldumynų ir balionų skuodėme namo. Prisipūtę balionų, jais mėtėmės, kol auklėtojas vieną išmetė pro langą. 
  Po kelionės autobusiukas buvo tiesiog nusiaubtas, todėl teko jį šluoti. 

 Ši ekskursija į Kauną visiems labai labai patiko! ☺ 
 Parengė Deimantė ir Virginija, 6 klasė 

 

 

Istorijos mokytoja Jolanta Jurkevičienė 

Rudens atostogų metu, jums besiilsint Lietuvoje, 
man teko laimė aplankyti tolimą, saulėtą, šiltą Indijos 
vandenyno Šri Lankos salą (Lankan –vietine singalų kalba 
reiškia ,,turtinga brangakmenių sala“, o Šri – ,,imperatoriaus 
palaiminta, laiminga“). Nuo mūsų iki Šri Lankos sostinės 
Kolombo - 8 tūkstančių kilometrų atstumas, kurį įveikėme 
lėktuvu per dešimt valandų. Pirmą kartą teko skristi 
komfortabiliuoju airbusu: lėktuvas labai didelis, patogus. 
Kiekvienas keleivis prieš save mato ekraną, kuriame 
kompiuteris fiksuoja skrydžio aukštį (pakilome 12 kilometrų), 

greitį (820 km/h), oro temperatūrą lauke (- 56 laipsniai šalčio). 
Įdomu ir tai, kad pakylant ir nusileidžiant įjungiamos vaizdo 
kameros pilotų kabinoje ir galima stebėti pakilimo ir nusileidimo 

eigą bei lėktuvo skridimo kelią. Todėl besileidžiant Šri Lankoje puikiausiai matėsi apsemti laukai, nes kaip tik baigėsi 
tropinių liūčių sezonas. 

Išlipus Kolombo oro uoste pasitiko 29 laipsnių karštis, 80 procentų oro drėgmė (panašiai jaučiamės 
pirtyje) ir puikiai rusiškai kalbantis vietinis gidas Randžana su lotosų girliandomis, kurios dovanojamos kiekvienam 
salos svečiui. Labai norėjau pamatyti tropikus, vaizduotėje kūriau džiunglių peizažą, bet tai, ką pamačiau keliaudama po 
salą, pranoko visus lūkesčius. Džiunglės – neįžengiamos, dieną lyg negyvos, o naktį atgyjančios tūkstančiais garsų. 
Teko ant dramblio joti vakarėjančiu džiunglių taku. Vos nusileidus saulei, virš mano galvos žaliuojančiame medyje taip 
suklykė kažkoks padaras, kad vos nuo dramblio nenukritau. Dramblių varovai savo vietine kalba šį rėksnį įvardijo 
,,pinkoko”. Niekaip negalėjau suprasti, kas tai yra, nes buvo tamsu, bet man šiurpo nugara nuo to garso. O kai viešbučio 
informaciniame leidinyje pamačiau to ,,pinkoko” nuotrauką, tai mano draugai visą kelionę juokėsi iš manęs. ,,Pinkoko” 
buvo paprasčiausias povas, kuris rėkia specifiniu balsu.  

Tęsinys – 6 puslapyje  

 

Medis ,,skėtis“,  po kuriuo gali sutilpti net 500 
žmonių. 
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Įspūdžių niekas nepavogs 

Tęsinys  

Žinoma, džiunglės yra labai pavojingos, nes jose 
gausybė ne tik pačių nuodingiausių roplių, bet ir didžiausių 
žinduolių. Į džiungles turistams griežtai draudžiama eiti su 
atvira avalyne (tapkutėmis, basutėmis). Turi būti arba sportiniai 
bateliai arba ilgaauliai batai, nes žolėje pilna gyvačių ir 
skorpionų. Šri Lanka sužavėjo kokoso palmėmis, drambliais ir 
Indijos vandenynu. Kokoso palmės – salos pasididžiavimas. 
Sunaudojama viskas. Iš plaušų vejamos virvės, kuriomis rišami 
gyvuliai ar net laivai uostuose. Kokoso virvės nutraukti 
neįmanoma. Gražiai atrodo tokiomis virvėmis prie palmių 
pririšti besiganantys gyvuliai. Ten žmonės kuolų nenaudoja, nes 
žemė drėgna ir minkšta. Todėl karvė, nuėdusi žolę prie vienos 
palmės, pririšama po kita palme. Gerai ir gyvuliui: palmės 
vainikas saugo nuo kaitrių saulės spindulių. Iš kokoso 
medienos gaminami baldai. Pats kokoso riešutas turi geltoną 

apvalkalą (jis nuimamas prieš patenkant į mūsų parduotuves), kurį nulupus matosi rudas kevalas. Iš kevalo gaminami 
indai. Viduje riešuto kliuksi sultys, kurios, pramušus kevalą, po keleto valandų surūgsta ir gaunamas stiprus, rusvas 
alkoholinis gėrimas (35 laipsnių stiprumo) vietinių vadinamas ,,Arak”. Iš kokoso drožlių gaminamas pienas, kuris 
pakaitintas tampa aliejumi. Vietiniai šį aliejų naudoja maistui, o užsienyje jis dedamas į kosmetinius kremus ( kremų 
sudėtyje galime rasti įrašą coconut oil). Šri Lankoje priskaičiuojama iki 40 rūšių palmių. Labai įdomi Seišelių palmė. Ji 
savo riešutus brandina 7 metus. Vieno riešuto svoris  - 20 kilogramų. Todėl po tokia palme pavojinga stovėti. Krisdamas 
riešutas gali užmušti žmogų.  

Labai smagu maudytis vandenyne. Vandens temperatūra  panaši kaip ir oro 28 – 29 laipsniai šilumos. 
Nesinori net išlįsti iš vandens. Nepalyginsi maudymosi jūroje ir vandenyne. Jūroje vanduo banguoja. Vandenyne – 
vandens masė kyla ir leidžiasi, bangos -  kaip siena. Pirmas dienas besimaudant, dažniau teko paropoti vandenyno dugnu. 
Bangos negailestingai pargriaudavo. Vietiniai gyventojai paprotino, kaip reikia užšokti ant bangos, jausmas – 
nenusakomas. Jau tada lauki kuo didesnės bangos. 

Bet labiausiai susižavėjau drambliais. Šri Lankoje gyvena indiški drambliai. Jie didesni už Afrikos 
gentainius. Ūgis apie 3 metrus, sveria apie 4 tonas. Mažas drambliukas per dieną išgeria 30 litrų pieno. Todėl  bet kuris 
drambliukas galį žįsti bet kurią dramblę, kuri turi pieno. Taip jau sutvarkyta gamtos, jeigu mama neįstengtų išmaitinti 
savo mažylio. Drambliukai su mamomis gyvena iki 7 metų. Po to nuo būrio atskiriami ir pradeda savarankišką gyvenimą. 
Atrodo dramblys – milžiniškas gyvūnas, bet su savo straubliu nuo žemės gali paimti nukritusią monetą. Visai netinkamas 
posakis apie triukšmingą ėjimą ,,eina kaip dramblys”. Drambliai eina be garso. Būnant dramblių rezervate tuo akivaizdžiai 
įsitikinau. Gidas įspėjo, kad tuoj pamatysime į upę varomus dramblius (jie – puikiausi plaukikai ir maudynių mėgėjai). 
Laukiu, kada pradės dundėti žemė, ir nieko panašaus, pamačiau tik iš posūkio išnyrančius galiūnus. Nei drebėjimo, nei 
dundėjimo. Tik mažieji drambliukai savo straubliukais 
siurbčiojo vandenį iš balų. Drambliai labai paklusnūs ir 
sumanūs gyvūnai. Senesniais laikais jie buvo svarbiausi 
vietinių gyventojų pagalbininkai džiunglėse. Dabar  drambliai 
– tik turistų pramogoms. Tačiau ir šiandien šie gyvūnai labai 
gerbiami ir mylimi. Kritusį dramblį iškilmingai palaidoja, 
jokiu būdu jam nelupa odos (kaip karvėms), o drambliai, 
gyvenantys šventyklose ir dalyvaujantys religinėse apeigose, 
po mirties netgi kremuojami (sudeginami). Ir dar. Tik būdama 
Šri Lankoje sužinojau, kad net suaugusio  dramblio oda 
apaugusi šiurkščiais šeriais, o mažyliai drambliukai turi mini 
,,kailiuką”. Nuostabesnio gyvūno nesu mačiusi. 

      Todėl linkėčiau visiems pamatyti bet kurią pasaulio 
šalį, nes kiekviena išvyka praplečia akiratį, suteikia 
nepakartojamų įspūdžių, kurių niekas negali pavogti 

Kokoso palmės 

Pasivaikščiojimas džiunglių taku. Nuotraukos iš 
mokytojos albumo 
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PATARLIŲ KONKURSAS ANTROJE KLASĖJE 
 

Visą spalio mėnesį antrokai ne tik stengėsi padaryti kuo daugiau gerų darbelių, bet ir varžėsi, kas 
surinks daugiau patarlių apie darbą. Mat klasėje buvo paskelbtas patarlių apie darbą rinkimo konkursas. 
Antrokai ieškojo, rinko patarles iš įvairių knygučių, klausinėjo savo mamų, tėčių, brolių, seserų ir ypač savo 
močiučių bei senelių. 

Mėnesio pabaigoje visos patarlės buvo suskaičiuotos ir sudėtos 
į rinkinį „Antrokų surinktos patarlės apie darbą“. 

Daugiausiai patarlių surinko ir konkurso nugalėtojais tapo: 
Karolina Pakalnytė, surinkusi 26 patarles, Rytis Vaičiulis, surinkęs 
23 patarles ir Aiva Daukšaitė, surinkusi 22 patarles. 

Dažniausiai pasikartojusios patarlės buvo šios: 
 Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia. 
 Geriau sunkiai dirbti, negu lengvai elgetauti. 
 Devynis kartus pamatuok, dešimtą kirpk. 
 Darbas dėl akių duonos nepelno. 
 Verkia duonelė tinginio valgoma. 
 Darbymetyje ir akmuo kruta. 
 Darbas žmogų puošia. 
 Ką darai, daryk gerai. 
 Kaip dirba, taip turi. 

 
Naujausia informacija: 
 
Lapkričio 26 dieną įvykusio talentų šou nugalėtojai, kurie gruodžio 2 dieną varžysis su Linkaičių pagrindinėje mokykloje. 
 Apie šiuos renginius skaitykite kitame laikraščio numeryje.  
 

 

 
   

Dalyvaujame  dar viename projekte 
 

Ar žinote, kad mūsų 
mokyklos 5-10 klasių skaitytojai 
įsitraukė į projektą ,,Knygių karta“, 
skirtą 2008-skaitymo metams. Kartu su 
Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio 
pagrindinės mokyklos, Šiaulių Rėkyvos 

pagrindinės, Kuršėnų Pavenčių ir Daugėlių vidurinėmis ir Joniškio r. Skaistgirio 
vidurinės mokyklos mokiniais skaito populiariausias metų knygas, kad po to galėtų 
rinkti pačią geriausią knygą, susitikti su rašytojais. LINKIME KANTRYBĖS IR 
ATRASTI SKAITYMO DŽIAUGSMĄ... 

Patarlių rinkimo konkurso nugalėtojai 
 

 
Sveikiname mūsų mokyklos 

komandą, šauniai pasirodžiusią 
rajoniniame konkurse  

„Kariai – mūsų draugai“. 
VALIO –VALIO- VALIO ... 

Kalbininkai, matematikai ir menininkai pasiruošę kovoti su 
Linkaičių gabiaisiais mokiniais ( Deimantė, Greta, Rasa, Akvilė, 

Rolandas, Eglė, Agnė, Laurynas, Valentinas) 
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 Avinas- mėgstate pasėdėti prie knygų, bet juk artėja žiema! Bėkite į lauką ir 

pradėkite galvoti, kur statysit savo sniego senį. Pradžiuginkite artimuosius geru 
elgesiu. 

 Jautis- jei bus šalta, niekas geriau nesušildys jūsų, nei karštas arbatos puodelis. Jei 
neturite ką veikti, ruoškitės šventėms.  

 Dvyniai- jei turite savo antrąją pusę, prisėskite prie televizoriaus ir pažiūrėkite 
kokius nors gerus “siaubiakus”, nebus taip baisu ir šalta.   

 Vėžys- prisijunkite prie “Išsipildymo akcijos”. Juk nenorime, kad žiemą vaikai 
globos namuose būtų nelaimingi. Pradžiuginkite kitus ir parašykite jiems atvirutes. 

 Liūtas- liūtai- gąsdinimo meistrai.  Nebegąsdinkite aplinkinių, jiems ir taip baisu po “Hellowen’o”. 
Geriau prieikite, apkabinkite ir pasveikinkite su artėjančiomis šventėmis.  

 Mergelė- ko miegat??? Greičiau prabuskite ir kibkite į mokslus, kad per šventes galėtumėte 
linksmintis! 

 Svarstyklės- dar vis neatsigaunate po gimtadienio ar kokios nors kitos šventės? Nieko baisaus. 
Atsigauti ir nebūtina! Nepamirškit pradėti ruoštis Kalėdiniam karnavalui mokykloje. 

 Skorpionas- nebūkite uždara(-s). Juk reikia pradėti veikti ir nebebūti atstumtam. Pasidarykite gerą 
anketą su atvirais klausimais ir duokite ją užpildyti visiems draugams ar netgi mokytojams. 

 Šaulys- jums sekasi! Esate šaulys, todėl susišaudysite daug draugų. Tik būkite atidūs ir įsitikinkite, ar 
jie tikrai jau tokie geri draugai, kaip jūs manote. 

 Ožiaragis- esate tikras ožiukas. Kodėl jums nepradėjus lankyti kokių būrelių? Juk smagu, kai gali 
išmokti kažko naujo. 

 Vandenis- esate labai nuskriausti. Bet nebūtina pykti ant “Gataučiuko” korespondentų už tai, kad 
netyčiomis pamiršo jūsų horoskopą praeitame numeryje. Nieko nepraradote, būkite linksmesni.  

 Žuvys- lįskite iš vandens, nes jis greitai užšals ir galit likti po ledu. Jei vadovausitės protu, galite 
padaryti daug darbų! Tad sėkmės! ☺ 

 
Jus linksmino Gabija V., 8kl. 

Sportas 
 

Šį mėnesį vyko berniukų iki 7 kl. ir 5 – 6 kl. kvadrato varžybos. Lapkričio 12 dieną pogrupio 
varžybose mūsų berniukų komanda iškovojo 1 vietą, be pralaimėjimo. Lapkričio 18 dieną vyko finalinės 
kvadrato varžybos, ten taip pat iškovojo 1 vietą, taip pat be pralaimėjimo. O 5 – 6 klasių berniukų 
varžybose iškovojo 1 vietą, irgi „sausai“. Negana to, mūsų mokyklos komanda gavo teisę dalyvauti 
zoninėse kvadrato varžybose. Belieka tikėtis, kad ten jiems seksis ne ką blogiau. Štai tiek naujienų iš 
sporto šį mėnesį. 

Valentinas 
 

                       
,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS mokiniai : 

Redaktorė Akvilė Jakubkaitė ( 10a kl.). Redaktorės pavaduotoja Gabija-Kotryna Vasiliauskaitė (8 kl.)  
Korespondentai: Deimantė, Virginija ( 6 kl.), Jomantė, Greta, Silvija ( 7 kl.), Agnė D., Agnė K., Aistė, 

Valentinas, Monika, Tadas, Viktorija (8 kl.), Gabrielė, Greta (9 kl.), Inesa ( 10a kl.).  
Kolektyvui talkina lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Armonavičienė. Titulinį puslapį sukūrė Paulius 
Andruškevičius ir Laimonas Vingras. Laikraštį spausdina specialioji pedagogė Renata Kvedaraitė. 

Gataučių M. Katiliūtės pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 6, 84262 Gataučių k., Joniškio r. sav.  
http://gatauciai.mok.lt 
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