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Sūkuriuotom gėlėm, pasiklydusiais paukščiais,  
Nepaeinančiais, griūnančiais sniego kalnais  
Apsitvėrė žiema, - neįžiūrimais aukščiais,   
Nepagaunamais, alpstančiais tonais švelniais. 
 
O eilėraštis gimsta - kaip vėjas - iš nieko  
Ir skambėdamas bėga pusnim neramus,  
Bet negali daina prasimušti pro sniegą  
Ir sugrįžta - kaip vėjas - į savo namus. 
 

     
 

  
Sveiki, mielieji skaitytojai, 
 
 Jau pastebėjot, kaip greitai bėga laikas? Ar čia  tik man taip atrodo? Jūs į 
rankas paimat jau paskutinį šių metų “Gataučiuko” numerį. Ir kokios nuotaikos kyla? Liūdna 
ar smagu, kad pagaliau artėja atostogos? Patikėkit, ne ką mažiau ir aš jų laukiu. Laukiu… 
Labiausiai laukiu sniego! Lapkritį pasirodęs, jis greitai dingo...   

 

DĖMESIO!!! 
  

 Kitas laikraščio numeris bus neeilinis, nes  
MES ŠVĘSIME 10-METĮ! 

Norite švęsti ir jūs? 
Laukite linksmybių!!! 

 

 Beje, ar visi rašėt Kalėdų seneliui laiškus? Manau, nesvarbu, kiek geri ar blogi 
mes kiekvienas buvom, svarbu, kol esame jauni, viskuo reikia džiaugtis. ☺ Žinot, aš tai jau 
parašiau seneliui laišką, deja, neprašiau pilno maišo dovanų. Tiesiog išdrįsau paprašyti 
mažytės laimės ir daug sniego.  
 Savo laiške parašiau apie kiekvieną mokyklos mokinį, mokytoją ir 
darbuotojus. Ir paprašiau supratingumo ir draugiškumo. Ir ar patikėsit, kas nutiko? Ech... 
Kad galėčiau Jums tai pasakyti… Deja, girdėjau, sapnų negalima pasakoti…  
 Gaila, bet šiemet paskutinį kartą švęsiu Kalėdinį karnavalą su klasiokais, paskutinį kartą kartu 
kvailiosim diskotekos metu. Jaučiu nostalgiją viskam, prie ko per 10 metų pripratau. Bet geriau negalvosiu apie 
liūdnus dalykus… 

Juk artėja tokios gražios šventės: Šv. Kalėdos ir Naujieji Metai. Tad norėčiau viso kolektyvo vardu 
pasveikinti su nuostabiausiomis šventėmis. 
Palinkėti Jums, mielieji skaitytojai, geriausių 
dalykų. Laimės, džiaugsmo, gerų  Naujųjų 
Metų bei smagių atostogų. Iki pasimatymo 
2009-aisiais metais – Jaučio metais. ☺  

Redaktorė Akvilė ☺    
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Skandalingiausias METŲ straipsnis... ☺ 
 
 Mes labai džiaugiamės, kad juo tapo mūsų straipsnelis apie drausmę. Supratome, kad mūsų 
„Gataučiukas“ tikrai skaitomas ir aptarinėjimas iki detalių. Ypatingai norim padėkoti 10b klasės 
išdykėliams už tinkamą reakciją.  

Nuoširdžiai atsiprašome mokytojų, kurių neklausome, tikimės, kad ateityje klausysime. Nes 
nenorime, kad mūsų mokytojams būtų nesmagu. 

Tad gal pagaliau nustokime siautėti? Juk nėra smagu nei mokytojams, nei jums patiems skaityti 
tokius straipsnius, kaip buvo išspausdintas lapkričio mėnesį. Baikim vieną kartą negerbti vienas kito. Juk 
ir pertraukų metu susitikę su bet kokiu nelabai mėgstamu žmogum  „užvartom“ replikom. Norėčiau tiesiog 
palinkėti, kad labai pasistengtumėme nebeišskirti pamokų ir būti TOLERANTIŠKAIS.  
                     Redaktorė Akvilė, 10a klasė    

 
Kas mums rūpi mokykloje 

 
Pas mus, devintoje klasėje, per kalbos ugdymo pamokas buvo rengiamos diskusijos. 

Susiskirstėme į grupeles, jų iš viso buvo 4, pasirinkome skirtingas temas su skirtingais tikslais ir 
diskutavome. 

Pirmoji tema buvo ,,Rūkymas. Kodėl jaunimas rūko?“ Ta tema tikrai radome apie ką 
pašnekėti. Nusprendėme, kad daugiausia rūkoma dėl noro pritapti, neturėjimo ką veikti, draugų įtakos, 
situacijos šeimoje ir panašių priežasčių. 

Kita tema buvo iškelta vaikinų: ,,Kodėl netvarkomas berniukų tualetas?“ Pakalbėję šia tema, 
diskusiją baigėme visi sutardami, kad berniukai pirmiausia turėtų elgtis kultūringai, nes pripažinome, kad 
tikrai yra buvę negražių dalykų, susijusių su tualeto reikalais. Bet berniukų tualetas bus tikrai 
remontuojamas. Tuo mes juos nuraminome☺. 

Dar viena tema – ,,Drausmės problemos pamokose“. Sutarėme, kad tai iš dalies priklauso 
nuo dėstomo dalyko ir nuo paties mokytojo. O daugiausia, aišku, nuo mokinių. Paskutinė diskusijos tema 
buvo ,,Nesimokymas“. Atradome įvairiausių dalykų, dėl ko nesimokoma, pvz.: neįdomu, yra įdomesnių 
dalykų nei daryti namų darbus, nėra laiko. Skambėjo įvairios mintys: kam tų mokslų reikia, man jų 
gyvenime neprireiks; būsiu ūkininku, todėl man nereikia mokslo ir pan.  Tie, kurie stengiasi, mėgino 
įrodyti, kad niekada negali žinoti, kokių dalykų tau gyvenime prireiks, tad reikia turėti kuo daugiau žinių.  
Kai kas, manau, susimąstė po diskusijos, o kai kas galbūt ir ne... 

 
Greta Garnytė,9 kl. 

Susitikimas su seniai matytais ir pasiilgtais žmonėmis 
 
Štai neseniai (lapkričio pabaigoje) mūsų mokykloje pasisvečiavo gerbiamas 

mūsų mokyklos buvęs mokytojas Gediminas Andrašiūnas su žmona ir kolegomis. Mums 
buvo įdomu ir malonu matyti mokytoją Gediminą. Jis mums papasakojo apie šventes. 
Pažaidėme įdomius žaidimus, pasiklausėme šmaikščių juokelių bei gražių liaudės dainų.  

 Gerai, kad dar prieš jiems atvykstant mokytoja Jolanta Jurkevičienė mums 
labai įdomiai papasakojo apie žmones bei jų papročius seniau. Pažiūrėjome skaidres, kaip tuokiasi žmonės 
pagal senus papročius, kurie dar ir dabar keliauja iš kartos į kartą. Dėkojame mokytojai už tikrai įdomią 
informaciją. Na, o aš norėčiau visai mokyklai palinkėti gerų švenčių Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų bei Naujųjų 
metų. Kaip sako, „Nauji metai- nauji ratai“...  Tad Jums linkiu per ateinančius metus į tuos ratus prikrauti 
daug laimės, meilės, gėrio bei gerų pažymių. 
 
                                                                                                       Korespondentė Aistė Pociūtė, 8 klasė
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Advento renginiai mokykloje 
 

Šiemet labai  prasmingai Adventą minėjo visų 
klasių mokiniai su savo auklėtojais susėdę prie bendro  simbolinio 
Kūčių stalo. Pamokėles šauniai organizavo mūsų tikybos mokytoja 
Elena Veikalienė, kuriai šią savaitę rūpesčių buvo per akis: 
prakartėlę  suręsti, stalus paruošti, laiškučius dalinti, kiekvienam 
rasti gerą žodį. Bet daugeliui mokinių tai buvo bene pirmas kartas, 
kai jie patyrė, ką reiškia Kūčios, dalinamas kalėdaitis,  patiekalai, 
tikėjimai ir burtai. Manome, kad kai kurie tas žinais pritaikys jei ne 
dabar, tai ateityje savo šeimose.  

 O gruodžio 18 dieną pasirodžius mokykloje Žagarės klebonui 
kun. Rimantui Žaromskiui daugeliui buvo sunku patikėti, kad šis 
bet kokia tema bendraujantis žmogus pasirinkęs nelengvą 
dvasininko kelią.  

Pirmiausia su klebonu bendravo pradinukai. Jiems tikybos mokytoja taip pat vedė pamoką apie Kūčių 
papročius, pasakojo apie burtus ir vaikai traukėsi šiaudą. Mokytoja Elena Veikalienė paaiškino, koks šiaudas ir ką 
reiškia. Kiekvienam vaikui padovanojo po kalėdaitį, arba  kitaip vadinamos Kūčių duonos.  

,,Klausėmės pagyvenusių žmonių pasakojimų, kaip jie švęsdavo šv. Kalėdas. D.Zarankienė skaitė savo kūrybos 
eilėraštį, skirtą šiai gražiai žiemos šventei. Kunigas taip pat pasveikino su artėjančiomis šventėmis. Visi 
pasivaišinome ir gavę palinkėjimus ,,Be Kūčių nekišk nagučių“ išsiskirstėme į klases jų išsidalinti. Dėkojame tikybos 
mokytojai už šį gražų renginį,“ - sako pirmokai.  

Po renginio pradinukams, 6-7 klasių mokiniai susitiko su Žagarės klebonu ir kalbėjosi įvairiais rūpimais 
klausimais. O klausimų tikrai netrūko: ir apie pasirinkimą tapti dvasininku, ir apie klebono algą, ir apie laisvalaikį, ir 
kas klebonui valgyti taiso... Labiausiai visus sužavėjo klebono Rimanto mokėjimas bendrauti ir paprastumas. Tad 
daugelis bendravusių turėjo galimybę ne tik pažinti įdomų žmogų, bet ir pagalvoti apie tikėjimo prasmę.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Advento renginių akimirkos . Mokyt. 
R.Stankaitienės ir J. Armonavičienės  nuotraukos 
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 Ar Dūmas rūko? 
 
Ne veltui praėjusiame numeryje daug rašėme apie rūkymą. Sulaukėme 

svečio, kuris pats realybės šou ,,Kelias į žvaigždes 3 “ metu atsisakė šio neigiamo 

įpročio. Gaila tik, kad koncertas mokykloje neišpildė žiūrovų lūkesčių... 

 
           Gruodžio 4 dieną buvo Dūmo 
koncertas. Negalėjome normaliai paimti 
interviu iš Dūmo, nes atvažiavęs iškart 
skubėjo į mūsų valgyklą pavalgyti. Pilna 
burna žmogus juk nekalbės;D  
          Taigi pasakėme, kad jau yra pas 
mus dainavę dauguma jo kolegų ir kad jų 
koncertai buvo tikrai geri. Dūmas atsake: 
,,Na, tai reikės pasistengti ir 
nepasišiukšlinti“ ;D 
           Bet kaip visi matėme, mus Dūmas 
tikrai nuvylė!!!  Padainavo 5 dainas, 
koncertas truko 20 min., gal net ir mažiau. 
Kaip mes visi manome, dainavo pagal 
fonogramą, nes kai paprašėme, kad 
padainuotų gyvai su mumis,  jis nesutiko. 
        Manau, dauguma susirinkusių į 
koncertą tikėjosi kažko geresnio, bet ne 
to, ką matė ir girdėjo. Kovotojų prieš rūkymą trejetukas. Nuotrauka iš Interneto  
 

 Inesa, 10 kl. 
Tačiau koncerto metu dainininkas spėjo atsakyti į patį svarbiausią klausimą, kurį uždavė kažkuris klausytojas:  
AR RŪKOT?  - NE, - atsakė Donatas Šimkus, pasivadinęs Dūmu.  
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Talentų šou … 
 
  Lapkričio pabaigoje- gruodžio pradžioje mūsų mokykloje, o po to ir Linkaičiuose šurmuliavo įvairių 
sričių talentai.  Renginį sugalvojo Linkaičių pagrindinė mokykla. Mūsų mokykla taip pat dalyvavo.  

 Iš kiekvienos klasės talentų atrankoje dalyvavo po keletą vaikų. Geriausieji važiavo į Linkaičių pagrindinę 
mokyklą į tikrąjį Talentų konkursą. Ten paaiškėjo nugalėtojai…  

O tie nugalėtojai buvo iš kiekvienos srities. Menininkų komandoje, pasirodo, nepralenkiama buvo Eglė 
Lomeikaitė, 7 klasė. Geriausiu matematiku buvo išrinktas Valentinas Jakubkevičius, 8 klasė. O gimtosios kalbos žinias 
geriausiai mokėjo įrodyti Akvilė Jakubkaitė, 10 klasė.  

Dažniausiai nugalėtojais nebūna visi. Šį kartą tie, kurie dalyvavo “Talentų šou”, tapo nugalėtojais jau vien 
todėl, kad  jie  rado savo “mažuosius” talentus. O tikrieji nugalėtojai gavo gražias ir labai vertingas knygas.  

       Silvija, 7 klasė  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
         6 klasės mokinės Virginijos Klimaitės     MINIATIŪRA 
 

Nakties šviesa 
 

Žiūriu pro langą. Nieko kieme nesimato, nes tamsu, bet pastebiu, kaip ant mano lango nukrenta lietaus lašelis. 
Galvoju, palis ir viskas, bet nukrenta antras, trečias... ir pradeda taip lyti, kad net sunku apsakyti. 

 Žiūriu ir galvoju, ar man pasivaideno, ar iš tiesų nušvito visas dangus. Štai dar kartą, dar kartą... Nuaidėjo 
griaustinis, įspėdamas, kad prasidės tikra audra... 

Išbėgau į lauką. Man taip smagu, jaučiuosi kaip lietaus mergaitė, tik mano džiaugsmą nutraukia baisus žaibas. 
Štai dar vienas griausmingas jo puolimas, bet jis ne danguje, o netoli manęs. Man jau nebelinksma. Jaučiuosi kaip 
išbartas vaikas. Bėgu į kambarį ir lendu po stalu. Susigūžiu ir mintyse meldžiu, kad viskas greičiau baigtųsi. 

Man taip baisu. Bet žaibas, tarsi ieškodamas manęs, žaibuoja virš namo. Dar labiau susigūžiu. Bet štai audra 
rimsta, nustoja lyti lietus ir išlenda gražioji saulė. 

Aš išlendu iš savo slėptuvės ir, nusišypsojusi sau, pagalvoju, kaip smagu, kai audra baigiasi. 
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Tradicinė išvyka į Vilkiją 
Gruodžio 6 dieną, 7:30 mes, mūsų mokyklos šokėjos ir 

šokėjai, kartu su Joniškio Žemės Ūkio mokyklos kolektyvu bei 
mokytojomis išvykome į tradicinę kelionę į Vilkiją. Kelionė buvo 
labai smagi ir linksma, joje buvo ir keli sustojimai, tačiau jau apie 
pietus prisistatėme į pačią Vilkiją.  

Atvykę iš karto puolėme persirenginėti pirmajam šokiui, nes 
truputį pavėlavome. Mūsų mokyklos šokėjai berniukai pradėjo 
jaudintis, kadangi jie čia buvo pirmą kartą. Bet pagaliau sulaukėme 
savo eilės ir ruošėmės šokti. Teko šiek tiek palaukti, nes buvo 
trukdžių. Bet po kelių minučių prasidėjęs pirmasis šokis jau buvo 
sušoktas. Buvome labai patenkinti, nes pasirodėme tikrai gerai. 

Vėliau ėjome persirengti paskutiniam šokiui. Pilni įspūdžių po pirmojo šokio ėjome stebėti kitų šokių. Ir taip bežiūrint į 
mūsų varžovus atėjo ir mūsų eilė. Dėl šio šokio mes visi labai jaudinomės. Bet mūsų akimis, mes pasirodėme tikrai ne 
prasčiau nei kiti kolektyvai. Ir tai tik mūsų dėka, nes įdėjome tikrai daug darbo ir savęs į šį šokį. Po šio šokio mūsų 
mokytoja Lina Budrienė buvo tikrai labai patenkinta. Todėl mes toliau ėjome stebėti kitų pasirodymų. Asmeniškai 
mums, gatautiečiams, gražiausiai šoko Joniškio Žemės Ūkio mokykla ir be abejo mūsų mokytoja. 

 Pašokus visiems dalyviams, komisijos nariai rinkosi apsitarimui dėl apdovanojimų, o mes per tą laiką ėjome 
pasistiprinti, įsiamžinti nuotraukose, pakvailioti su naujais draugais. ☺ Po pusvalandžio visi su gera nuotaika  
susirinkome ir sustojome į kolonas laukti apdovanojimų. Pirmiausiai komisija apdovanojo kolektyvų vadovus. Negaliu 
nepaminėti, jog mūsų mokytoją užmiršo ir jai apdovanojimą suteikė tik tada, kai pasakėm, kad užmiršo. Mokytoja buvo 
šiek tiek susikrimtusi, bet nepraradome vilties, jog tai tik klaida. Ir laukėme, kada ištars Joniškio vardą. Ilgai laukti 
tikrai nereikėjo. Atėjus mūsų eilei komisija pasakė: “Joniškis buvo išraiškingiausias”. Po šio pasakymo mūsų mokytoja 
tikrai labai susinervino, taip pat kaip ir mes. Tai buvo tikrai nesąžininga, nes komisija apdovanojimus suteikė valytojai 
ir kunigui, kuris atėjo tik į šio renginio pabaigą. Daugiausiai apdovanojimų gavo pačios Vilkijos moterų kolektyvas.  

Bet nepaisant visko, mes išėjome iš salės aukštai iškelta galva, nes tą dieną mes laimėjome VISKĄ! Mums 
nesvarbu, kad ir negavome kažkokio apdovanojimo, svarbu, kad mes parodėme save, ką mes galime. Kitais metais 
tikrai nedarysime tos pačios klaidos ir nevažiuosime į Vilkiją. 

 Po visko vykome namo. O kelionė namo buvo labai smagi! ☺ Iš pradžių dauguma susiskirstę grupelėmis po 
kelis žaidė kortomis. Kai kurie labai šventė. Vieni bendravo, kiti ilsėjosi. Įpusėjus kelionei, mokytojos pradėjo 
linksmintis ir linksminti mus. Iš pradžių jos kvietė mus kartu šokti su jomis. Visas autobusas tiesiog lingavo nuo vakaro 
linksmybių. Buvo tikrai begalo smagu, todėl šios kelionės mes tikrai neužmiršime. Kai jau reikėjo sustojus autobusui 
išlipti, mes nenorėjome išsiskirti. Bet prisiminėme, jog artėja vasara, o tiksliau, Garsioji Palanga, mes nusišypsojome, 
atsisveikinome ir išlipę ėjome namo! ☺  

P.S.- Kad mokytoja nesijaustų tokia nuskriausta, mes, gatautiečiai, padovanojome mokytojai gėlių. Tą akimirką mes 
visi nubraukėme tik VIENĄ ašarą, ir tai tik iš džiaugsmo.  

Pasakojo Gabija V., 8kl. 
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Neregėtas reiškinys – ŽAIBAS žiemos pradžioje 
 

Gruodžio 9d. 7-10 klasėms vyko integruota pamoka „Ir nušvito mintis tarsi žaibas“. Šioje 
pamokoje panaudota medžiaga mokoma net 4 dalykų pamokose: lietuvių kalbos, fizikos, muzikos ir 
choreografijos. Išgirdome negirdėtų ir neregėtų žinių. Skambėjo deklamuojami eilėraščiai, matėme skaidres, taip 
pat ir ,,Žaibo šokį“.  

Šios pamokos idėjos autorė buvo mokytoja Daina Rudienė. Patys mokiniai noriai sutiko padėti ir 
parodyti tokią pamoką apie žaibą. Galų gale, vis ne taip nuobodu sėdėti nuobodžioje pamokoje, negu klausytis ir 
žiūrėti įsimintiną pamoką.  

Tačiau tuo viskas nesibaigė. Kyla klausimas, kodėl? ☺ Todėl, kad gruodžio 11 dieną vykome į 
Joniškio ŽŪM. Ten parodėme savo sugebėjimus, pateikėme visas žinias apie žaibą.  

Žinoma, nebuvo apsieita ir be linksmų akimirkų. Gal nepasirodys nemandagu ir nekultūringa, 
tačiau visi juokėsi, kai  skaitomame straipsnyje buvo paminėta, jog žaibas nutrenkė kiaulę. ☺  

Tikėkimės, kad ateityje tokių integruotų pamokų bus daugiau. ☺    
 

Gabrielė Pociūtė 

 
 Tą pačią gruodžio 9 dieną mokykloje vyko ir meninio skaitymo konkursas, kuriame buvo sakomi 
labai gražūs eilėraščiai.  Iš viso buvo 10 dalyvių. Vienos skaitė savo rašytus eilėraščius, kitos sakė garsių poetų 
eiles.  
                       Buvo daug jaudulio. Į rajoninį meninio skaitymo konkursą  važiuos Agnė Kriščiūnaitė, o visos kitos 
dalyvės gavo labai įdomias knygas ir diplomus. Komisiją sudarė mokyklos direktorė Vida Vingrienė, lietuvių 
kalbos mokytoja Jūratė Armonavičienė ir pirmokų mokytoja Ramunė Stankaitienė.  

Tikimės, kad kitais metais bus dar daugiau dalyvių. 
Parengė Jomantė S., 7 kl. 
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Kalėdinis šurmulys mokykloje 
 

Artėja pačios gražiausios žiemos šventės. Visi kažkur skubame, lekiame, ruošiamės, puošiamės 
klases, namus ir savo širdeles – meile, džiaugsmu, jaukumu... Vyresnių klasių mokiniai ruošiasi Kalėdiniam 
karnavalui, puošiasi klases, galbūt keičiasi dovanomis. Jie laukia šių nuostabių ir prasmingų švenčių! O kaip joms 
ruošiasi ir laukia mūsų mokyklos mažieji? ☺ Tad ir uždavėme keletą klausimų mūsų mokyklos pradinukams: 

 
1) Ar jau pasipuošėte savo klasę? 
2) Ar laukiate Kalėdinio karnavalo? 
3) Kaip žadate švęsti Kalėdas savo klasėje? 

 
O štai ir jų žaismingi atsakymai: 
 

1.  Pasipuošėm gražiai: senis besmegenis, apšerkšnijęs medis. 
2.  Laukiu. Dainuosim gražias daineles. 
3.  Nežinau. 

Lukas Daukšas 1 kl. 
 
1. Taip. Gražiai. Pakabinom burbulus. 
2. Taip. 
3. Bus pasisėdėjimas ir važiuosim pas Senį šaltį. 

Nojus Kakčiukas 1 kl. 
1. Taip. Pasipuošėm senių besmegenių, eglutę, snaiges. 
2. Taip. 
3. Su mokytoja švęsim Kalėdas.  

Karolina Klimaitė 2 kl. 
 

1. Taip, su snaige, eglute. Gražiai pasipuošėm. 
2. Taip. 
3. Vaišėm. Dar dovanėlėm keisimės. 

Aiva Daukšaitė 2 kl. 
 

1. Taip. Su sniegenukais, su seniais besmegeniais, su žaisliukais. 
2. Taip, labai. 
3. Atsinešim vaišių ir švęsim. 

Erika Dagytė 2 kl. 
 

1. Taip. Eglutę pasipuošėm. 
2. Taip. 
3. Dar nežinom kaip. 

Giedrė Vikniūtė 3 kl. 
 

1. Taip. 
2. Laukiu, bet nieko nevaidinsim. 
3. Dar nežinom. Bet žinau, kad 

keisimės dovanėlėmis, važiuosim į 
„Plūgo brolius“. 

Deimantė Paugaitė 3 kl. 
 

1. Taip. Naudojom trauktą popierių, šiukšlių 
maišus. 

2. Taip, bet jo nebus. 
3. Žaisim visokiausius žaidimus, mįslių atsinešim. 

Augustė Petriškytė 4 kl. 
 

1. Taip. Gražiai pasipuošėm. 
2. Ne, nes jo nebus. 
3. Klasėj, su mįslėmis.  

Nida Einikytė 4 kl. 
Dėkojame mūsų mažiesiems už jų trumpus, bet mielus atsakymus. O visiems mokiniams ir 

mokytojams norėtume palinkėti santarvės, susikaupimo, džiugesio ir tyrų bei gražių artėjančių švenčių! ☺  
 

Korespondentė Agnė K., 8 kl. 

Pradinukų šventinius 
akcentus fotografavo 

mokytoja Jūratė 
Armonavičienė 
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Šlapia diena 
 
   Gruodžio 8 dieną dauguma dešimtokų ir mes, trys šeštokės, važiavome Šiaulius į vandens ir sporto klubą 
"Impuls". Kelionę ten laimėjome konkurse "Kariai - mūsų draugai".  
  Iš pat ryto pasirašę visus dokumentus ėjome į autobusiuką. Nuvažiuojant laikas neprailgo. Įėję į "Impulso" 
patalpas gavome apyrankes su numeriu ir spintelės raktu. Nusirengę ėjome maudytis po dušu. Iš dušo ėjome į salę, 
kurioje buvo didelis baseinas, dvi burbulinės vonios ir nedidelis baseinas su fontanu. Taip pat ten buvo turkiška ir info 
saunos, ledo kambarys, kuriame buvo labai šalta, o vonioje buvo pilna ledukų. Ten buvo ir kioskelis. 

Labai smagiai praleidome laiką ir net nepajutome, kaip praėjo tos trys valandos ir teko eiti praustis. Jau antrą 
kartą išsimaudę po dušu, išsidžiovinome plaukus, apsirengėme ir grįžome į geltoniuką, kur mūsų laukė vairuotojas. 
   Grįžę į mokyklą kas važiavo, kas ėjo namo. Diena praėjo labai linksmai ir greitai. Rekomenduoju apsilankyti!;- ) 
 

Deimantė Paliackaitė 6 klasė 

Išvyka į Skaistgirį 
 
      Gruodžio 15d. vyko septintokų 
klasės susitikimas su Skaistgirio vidurinės 
mokyklos septintokais. Jis praėjo gan 
įdomiai.  

Nors jau buvome susipažinę, bet per 
pusę metų  buvome užmiršę vardus, tai dar 
kartą prisistatėme. Po to žaidėme kelis 
žaidimus. Vienas iš žaidimų buvo toks: 
reikėjo apsiginti nuo narkotikų (saugotis, kad neužklijuotų ant 
nugaros lapelio su užrašu ,,narkotikai“). Antrasis žaidimas: 
mokytoja davė paveikslėlį ir reikėjo parašyti 15 daiktų, ką matai 
paveikslėlyje, o po to iš tų daiktų pavadinimų reikėjo sukurti 

pasakojimą ar eilėraštį apie Kalėdas (kokių tik ten nebuvo pasakojimų). Taip artimiau susipažinome su 
septintokais☺ 
     Vėliau mums aprodė savąją mokyklą. Man ji pasirodė  tokia maža...  Palyginus su mūsų, ji perpus mažesnė.  
Beje, mano manymu, mūsų mokykla gražesnė, nors Skaistgirio mokykla savotiškai taip pat graži.  

  
Greta Petrauskaitė,7kl. 
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6 kl. mok. Virginija Klimaitė 

 

Besibaigiantis ruduo už mano lango  
 

Rudeniui baigiantis man taip nesmagu, nes šalta, 
šlapia, niūru. Šią akimirką pro langą matau, kaip greitai 
krenta lapai, kaip ruošiasi ateiti žiema... 

Lapų pilna visokių: ir geltonų, ir raudonų, ir rudų, 
bet man jie džiaugsmo nesuteikia, nes aš nenoriu, kad 

baigtųsi ruduo. Aš nenoriu to šalčio. Nenoriu, kad ateitų žiema... 

6 kl. mok.  Deimantė Paliackaitė 8 kl. mok.Agnė Kriščiūnaitė 6 kl.mok.  
  Gintarė Einikytė 

Tėvyne  Tai Lietuva 
  Ruduo už mano lango 

Tėvyne, Lietuva brangi,  Tai lietūs lyja, tai šviečia saulė  
Padovanok man šviesą. Aplink upeliai, ežerai ir kalvos. Ruduo už mano lango 
Tėvyne, saulėta, šviesi,  Tai vėjas šaltas staiga pakyla Šlapias ir niūrus. 
Padovanok man tiesą. Ir apsiniaukus diena išnyksta... Ruduo už mano lango 
  Drėgnas, nesmagus. 
Dėl tavęs, Tėvyne,  Tai Lietuva, kur mes gyvenam!  
Liejo kraują daug karių Tai mūsų kraujas ir širdis. Lapai jau nukrito- 
Ir padėjo galvas Tai mūsų žemė, kuri nuo seno Žalių jau nebėra. 
Šimtai karžygių. Patyrė vargo, bet išgyveno. Vaikai negali žaisti, 
  Nes šlapia taip lauke. 
Tėvyne, Lietuva kilni, Čia mūs didvyriai už mus kovojo  
Tu būki visad nuostabi!!! Ir šitą žemę šiltai globojo.  

Praliejo kraują, skausme dejavo Žaibas ir lašeliai Vardan brangiosios Tėvynės tavo!!! 
Trenkė žaibas stipriai 
 Ir nupurtė medžius, 
O lašeliai riedėjo 
Per ugninius lapus. 
 
Gydo tie lašeliai 
Visus medžių skaudulius, 
O ugniniai lapai 
Kelia nykų graudulį. 

Sutema. Matau, kaip žolę padengia šalna. Nesuprantu, kaip gali jaustis maži vabaliukai, kurie ten gyvena, juk 
jiems šalta ir baisu toje tamsoje. 

Aš papučiu į stiklą ir jis aprasoja. Tyla. Tokia tyla, kokios dar niekada nepajutau... Ir štai   nukrenta dar vienas 
lapas. Jis toks gražus - visokiausių spalvų. Man jo gaila, nes krisdamas jis miršta... Aš girdžiu, kaip jis paliečia žemę.  

Nuliūstu ir pasineriu į tą tamsią gelmę, kurioje visada būnu viena. Bet mano mintis kažkas nutraukia. Tai 
pirmoji snaigė. Štai jų visas būrys sukasi lyg mažytės snieguolytės ir leidžiasi labai greitai. Snaigių tiek daug prikrito, 
kad padengė visą mano sodą baltai. 

Pamatau nuostabųjį lapą. Suprantu – jis mirė. Nusigręžiu, nes nenoriu žiūrėti, kaip žiema rudenį paverčia baltu 
kapu.  

Atsisėdu kamputyje ir būnu viena, tik su savo mintimis. 
 

IKI SUSITIKIMO 2009 - JUBILIEJINIAIS (IR LIETUVAI, ir laikraštukui) METAIS !!! 
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