
 

 Vietoje anonso: 
  

Šios septynios ROŽĖS skiriamos 
visiems ,,Gataučiuko“ 

REDAKTORIAMS: 
 

1. Aurelijai Dvelytei 

2. Vaidai Vainauskaitei 

3. Editai Šimaitytei 

4. Ievai Skudraitei 

5. Akvilei Skudraitei 

6. Andriui Jurkevičiui 

7. Akvilei Jakubkaitei 

Ačiū, kad buvote. Ačiū, kad esate!!!  

 
 

 
 
 

 

      Sveiki, mieli skaitytojai,  
 
 Iš karto noriu atsiprašyti, už vėluojantį “Gataučiuko” numerį. 
Labai malonu, kad Jūs pasigedote mūsų. Bet patikėkit, tam turime  rimtą 
priežastį.  
 Žinote, pastebėjau, jog mokykloje pasidarė be galo jauku. 
Nors už lango oras yra nenuspėjamas. Tai šilta, tai šalta, nežinosim, kada 
apsirengti šilčiau…Galbūt nedaugelis pastebėjo, bet buvau dingusi. Taip, 
nepasisaugojau ir susirgau. Tad Jūs tausokit savo sveikatą. ☺ 
 Vėluojam pasirodyti, nes puošiamės, ruošiamės... Manau, 
jau visi žinot, jog “Gataučiukui” - 10 METŲ!!! Tai ne tik jo šventė, tai visų 
mūsų  ŠVENTĖ. Juk jis geriausias, jis yra pripažintas ne tik mūsų mokyklos mokinių, bet ir 

visame rajone. Į rankas paimat laikraštuką, prie kurio prisidedat  Jūs kiekvienas. Jis mokosi iš Jūsų, mes iš „Gataučiuko“. 
  Be galo džiaugiuos, kad būtent  šiuo metu esu redaktorė. Pirmą kartą „Gataučiukas“ išėjo, kada aš buvau tik 
pirmokėlė. Gaila, nepamenu , bet tiesiog esu laiminga, kad turiu galimybę prisidėti prie laikraštuko leidimo. Tikėkimės, kad 
visų mūsų pastangomis „Gataučiukas“ gyvuos dar ilgai... 
  Pasidalinkite su visu mūsų kolektyvu džiaugsmu ir su puikia nuotaika švęskim tokį didelį, bet kartu ir kuklų 10- 
teis metų gimtadienį... ☺ 

Redaktorė Akvilė Jakubkaitė ☺ 
  

         Apie laikraštį kalbamės  
su mokyklos direktore: 

 
Ko norėtumėte palinkėti 

,,Gataučiukui“ gimtadienio proga? 
Jaučio stiprybės, gražių prasmingų 

darbų, kūrybinės sėkmės, leidėjams – didelės 
asmeninės laimės. Nors šie metai ir ne kiaulės 
metai, bet linkėčiau Knysliuko savybių: išknaisioti 
daugiau įdomybių, esančių mokykloje ir ne tik, 

pasiknisti po pamatais tų problemų, kurių pilnas mūsų gyvenimas ir 
drąsiai išsakyti visą tiesą nieko nebijant.  Į antrąją dešimtį ženkite stiprūs, 
pasitikintys savimi, drąsūs! 

Ką manote apie ,,Gataučiuko“ egzistavimą? 
,,Gataučiukas“ ne egzistuoja, jis gyvena pilnavertį 

gyvenimą, jis dirba, kuria, mąsto, sukuria laikraštuką, kuris kiekvienam 
mokyklos bendruomenės nariui yra mielas ir reikalingas. Laukiam jo, 
ieškom, jei laiku nepasiūlomas; mylim ir jau nebeįsivaizduojam, kaip būtų 
be jo. Taigi tik augti, ieškoti, nenurimti ir kurti ,,Gataučiukui“ dar 10 metų, 
o po to dar ir dar... 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.93 2009m. sausis-vasaris 
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 Apie tai, kas vyko ir įvyko per 10 metų... 
 

Manau, visi pamenat, kad pernai šventėme 9-ąjį „Gataučiuko“ gimtadienį. Jį 
minėjome, galvoje turėdami, jog kitąmet (kaip greitai prabėgo...) švęsim: tobuliausią, 
linksmiausią, įsimintiniausią ir visokį, kokį tik norėsim, 10-ąjį GIMTADIENĮ...☺ Jei galveles 
pasuktumėt, manau, gerai prisimintumėt tą dieną... Taip pat buvo vasario pradžia... 

 Tada aktų salėje buvo iškabinti visi nuo 1999-ųjų metų iki 2008 metų išleisti 
„Gataučiuko“ numeriai.  Šiemet sugalvojome, kad galbūt 
reiktų apžvelgti, kas nutiko per tokį laiko tarpą...  

Tad AŠ (redaktorė Akvilė) ir mano kolegė 
Inesa bevartydamos „Gataučiukus“ pastebėjome vieną 
bruožą – TRADICIJAS. Nes tai, ką pradėjo pirmieji 
korespondentai, redaktoriai, tęsiasi iki dabar, tik kitomis 

formomis. Na, žinoma, jos labai įvairios.  Pastebėjom, jog yra lyg sezonų kaita: keičiasi sezonas, keičiasi 
tradicijos. Nemanau, jog daugelis pamena pirmąjį „ Gataučiuko“ numerį, 
nebent mokytojos, kurios dirbo tuo metu. Nes aš su Inesa tada dar 
buvom tik pirmokėlės ir gal dar nemokėjome skaityti, todėl nepamenam 
to pirmojo  numerio. ☺  

Kas dar? Labiausiai mus sudomino prieš kelerius  metus 
vykusios korespondentų suorganizuotos KEIKSMAŽODŽIŲ laidotuvės. 
Kurios tik ištikimajame „Gataučiuke“ išliko  užfiksuotos. Nes dabar jau 
vėl tos gyvatės šnirpščia iš mūsų burnelių.    

Ar „Gataučiukas“ pasikeitė vizualiai? O, taip. Juk jis vienintelis kas mėnesį sąžiningiausiai 
atlikdavo „namų darbus“☺, kas mėnesį buvo skaitomas, nešiojamas, pardavinėjamas, pagiriamas 
O...Atsiprašau... Čia nuskambėjo, lyg „Gataučiukas“ jau išeina iš mokyklos kartu su dešimtokais.. Oi,  ne... 
Jis netgi neišėjo iš mados, o rajoniniuose konkursuose buvo geriausias!!! ☺  

Norėtumėm palinkėti „Gataučiukui“ gražiausių metų, geriausių straipsnių, įdomiausių posmų ir 
tobuliausių akimirkų... Gaila, kad mums lieka vis mažiau laiko draugauti. Mes išeisim, bet liks 
„Gataučiukas“ – visų geriausias draugas. Su 10-uoju gimtadieniu ☺.  
 

Akvilė ir Inesa 10 kl. 
 

S V E I K I N I M A I 

************************************** 
Koks yra geras žurnalistas? Toks, kuris niekad nepritrūksta tiek 

aštrių minčių, tiek humoro jausmo (dozuotai ir pagal poreikį), nepraranda 
budrumo ir visad atsiduria tinkamu laiku tinkamoje vietoje.  

Koks yra geras skaitytojas? Toks, kurio įdomus ir nenuobodus 
gyvenimas, auksinės mintys, iš kojų verčiantys pasiekimai (kartais ir 
nuklydimai), kasdieniai ir šventiniai susitikimai niekada nepalieka be darbo gero 
žurnalisto ☺  

10-metį švenčiančiam „Gataučiuko“ kolektyvui linkiu ir toliau išlikti Geriausiu, Laukiamiausiu 
ir Skaitomiausiu, o jo gerbėjams patariu netingėti įsiskaityti ir tarp eilučių ☺  
 

Ex ( t.y., buvusi) mokytoja ir bibliotekininkė, bet ne ex skautė ir keliauninkė Emilija  
 
 

Gimei Gataučių pagrindinėj, augai,  
 

Džiaugsmuos ir rūpesčiuos kartu buvai. 
 

Šiandieną jubiliejus- dešimt Metų!!! 
 

Širdingai sveikinam. Ir švenčiame kartu♥ 

Laikraštuk, amžiais būk! Gyvuok dar 90 metų, kad galėtume atšvęsti tavo 100- metį!  

Su nuoširdžiausiais sveikinimais ir linkėjimais  

Pavaduotoja ugdymui Rūta Kauneckienė 
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Sausio 13-toji 
Kaip ir kiekvienais metais, sausio 13 dieną 8 valandą, per 

pirmąją pamoką, mokiniai su mokytojais uždegėme žvakes ir, 
užgesinę šviesą, padėjome jas ant palangių. Taip mes paminėjome  
prieš 18 metų žuvusius lietuvius, gynusius Lietuvos televizijos bokštą 
ir Seimo rūmus.  

Ši diena labai įsimintina mums, lietuviams. Tą dieną 1991 
metais visi Lietuvos piliečiai gynė Lietuvą nuo priešų! Visi sustoję 
prie televizijos bokšto, susikibę už rankų stovėjo ir laukė to momento, 
kuris galėjo visiškai pakeisti mūsų gyvenimą. Girdėdami tankų bei 
automatų šūvius, žmonės nepasidavė ir kovojo iki paskutinio 
atodūsio. Žuvo ir buvo sužeista daugybė žmonių, kurie norėjo, jog 
Lietuva liktų Nepriklausoma valstybė žemėlapyje ir visų kitų žmonių 
širdyse.  

Tragiškiausiai tą dieną žuvo Loreta Asanavičiūtė, kuri 
gindama Lietuvą buvo pervažiuota tanku. Sustoję žmonės bandė 

patraukti tanką nuo šios moters, bet jiems tai nepavyko. Ji iš karto mirė.  Tad Sausio 13-ą dieną mes tylos 
minute pagerbėme Loretą Asanavičiūtę ir kitus žuvusius lietuvius.  
Nelikime abejingi. Niekada neužmirškite šios Lietuvai labai svarbios datos – Sausio 13‐osios dienos!  

Parengė Gabija Vasiliauskaitė , 8 kl. 
 

Laisvė- pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, 
nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ir visiškai panaikinti laisvę.Viena didžiausių 
bausmių žmogui- laisvės atėmimas... Netekti laisvės –netekti galimybės augti ir tobulėti.  

   Darius Paliukas, 3 kl. 

Tėvynė  mūsų  mintyse 
 

Dažnai iškyla šis klausimas, kas mums yra tėvynė? Tikriausiai kiekvienas susimąsto apie 
tai, jog tėvynė yra pats brangiausias kraštas ne tik visoje žemėje, bet ir širdyje. Tėvynę galima įvardinti ne 
tik kaip kraštą, žemę, fiziškai apčiuopiamą vietą, bet ir kaip dvasinę būseną. Kiekvienas žmogus gimsta 
savo tėvynėje, čia auga, mokosi, kalba savo gimtąja kalba. Nuo smėlio dėžės iki pat gyvenimo pabaigos  
žmogus visada turėjo, turi ir turės savo gimtąjį kraštą. Juk ne veltui yra kovojama už tėvynės laisvę, 
geresnes gyvenimo sąlygas, vienybę ir taiką. Gimtasis kraštas yra artimas kiekvienam iš mūsų. Užaugus 
gera grįžti ten, kur kažkada buvo praleista vaikystė, kurioje buvo visko: ašarų, linksmų akimirkų, 
pirmosios dienos mokykloje ir dar daugiau. Savas kraštas, savi draugai, savi namai suteikia didelę laimę 
gyvenime.  

 Gabrielė Pociūtė, 9 kl. 
 

           TĖVYNĖ mums yra didis žodis. Tėvynė visada 
rusens mūsų širdyse. Nors  manęs čia nebus ir būsiu 
toli nuo savo tėvynės, joje aš būsiu savo mintyse ir 
širdyje. 

Ineta Bašytė, 9 kl. 
 
            Mano tėvynė – tai savitas kraštas, pilnas 
įvairiausių žmonių: ir gerų, ir blogų. Ten, kur gyvenu, ten 
ir užaugsiu.                                            Mantas Gricius, 
6 kl. 
                
Tėvynė parveda namo, o gimtinėje aš gimiau... 

 Irmantas Bašys, 6 kl. 

  

Žvilgsnis per langą. Meilė Tėvynei prasideda nuo 
meilės savo gimtajam kaimui. Nuotr. mokytojos 
Jūratės Armonavičienės  
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Pirmasis pusmetis...  
Ar mokydamiesi pateisinome savo lūkesčius???  

 
  
 
Na štai, baigėsi sausis. Įdomu, kaip baigėte šį pusmetį. Ar daug nepatenkinamų 

pažymių? O gal atvirkščiai, visi baigėt puikiai? (taip nebūna ☺) Nusprendėme 
pakalbinti keletą vaikų ir pasmalsauti, ar viskas taip gerai, kaip mes manome.  

1) Kaip baigėte šį pusmetį? 

2) Ar tai jus tenkina? 

3) Ar norėtumėte vieną kitą pažymį pakelti? 

Dovilė S. 8kl.- Aš baigiau šį pusmetį patenkinamai. Ne, manęs tai netenkina. Taip, aš norėčiau pakelti vieną kitą 
pažymį. 
Agnė K. 8kl.- Šį pusmetį noriu baigti labai gerai, todėl stengiuosi tai įgyvendinti. Mano mokymasis mane tenkina. 
Galbūt yra dalykų, kuriems turiu skirti daugiau dėmesio. Pasikelti norėčiau tuos dalykus, kad baigčiau pusmetį 9, 10.  
Neringa V. 8kl.- Labai, labai prastai. Tiesą pasakius, netenkina, nes pažymiai prasti. Taip, norėčiau pasikelti pažymius, 
bet jau per vėlu. 
Deimantė P. 6kl.- Gerai baigsiu: devynetais, dešimtukais. Taip, tenkina. Taip, norėčiau pasikelti.(trumpai ir aiškiai ☺) 
Eglė L. 7 kl.- Šį pusmetį baigiau labai gerai. Taip, tai mane tenkina. Ne, bet tobulumui ribų nėra. 
Jurgita 6kl.- Šį pusmetį baigiau gerai. Mano trimestras mane tenkina, nes aš jį baigiau gerai. Aš norėčiau pakeisti du 
pažymius. Aš norėčiau pakeisti pažymius iš matematikos ir geografijos. 
Edita 10akl.- Trimestrą baigiau blogai. Manęs tai netenkina. Taip, norėčiau pakelti savo turimus pažymius. 

Ineta 9kl.- Trimestrą baigiau patenkinamai. Visai neblogai, 
nesiskundžiu, bet galėjo būti geriau. Norėčiau, bet laiko atgal 
neatsuksi. (dėkoja už klausimus ☺) 
Gabija K. 7kl.- Man rodos, kad gerai. Ne, netenkina. Taip, pakelti 
norėčiau. 

Išvada:  Niekada nebus taip, kad visi mokytumėmės labai 
gerai, gaila, bet yra vaikų, baigusių su nepatenkinamais pažymiais. 
Jums norėtume palinkėti, kad pagaliau pradėtumėte mokintis nors 
patenkinamai ir nugalėtumėte jumyse įsikūnijusį tinginiuką. Visiems 
kitiems mokiniams ir tiems, kurių netenkino šis pusmetis, reiktų 
pasistengti ir išsitaisyti visus pažymius. Sėkmės kitą pusmetį! ☺ 

 
Viktorija Vaitkutė,  8 klasė  

Kaip mes elgiamės? 
  
 Tikrasis žmonių gyvenimas kupinas mįslių, o mūsų sėkmė ir laimė labai 
priklauso nuo to, ar sugebame šias mįsles įminti. Žmonijos istorija - tai žengimas nuo 
vienos mįslės prie kitos. Ar  kada nors pagalvojai, kad Tu taip pat augi mindamas 
mįsles. Štai kad ir viena iš jų: Kodėl taip elgtis pavojinga? 
 Mes, trečiokai, su mokytoja klasėje aptarėme mokykloje įvykusį gana 
nemalonų atsitikimą (muštynes). Nebegalima suprasti, kodėl šitaip elgėsi mūsų 
mokyklos vyresnieji draugai.Tokioje situacijoje nebevertinama tolerancija, pagalba 
kitam, draugiškumas, pagarba. Kur yra tyčiojamasi, į darbą paleidžiami kumščiai, 
visiems darosi nesaugu.  

O ko galime pasimokyti iš tokios situacijos? Kiekvienam svarbu 
suprasti, kad nuo mūsų priklauso, kaip mes elgiamės, į ką kreipiamės, kaip galime užbėgti įvykiams už akių.         
Skirtingų laikų žmones skiria ne klausimai, kurie jiems kyla, o atsakymai. Tikėjimas ir įsitikinimai – lyg akiniai, 
pro kuriuos mes žvelgiame į pasaulį, lyg taisyklės, kurios lemia, ką mes galvojame, kalbame, ar kaip elgiamės.  

 Trečios klasės mokiniai     
   

Kumščiams – NE!!!
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Labai džiaugiamės, kad projekto ,,Sugauk laimės paukštę“, skirto GABIŲJŲ 

MOKINIŲ skatinimui, dėka turėjome galimybę pamatyti teatro scenoje įamžintą 
mergaičiukę Aną iš žydų šeimos. Spektaklio scenarijus parašytas, remiantis trylikametės 
parašytu dienoraščiu.  

„Anos Frank dienoraštis“ yra bene žinomiausias Holokausto dokumentas. Anna 
Frank, žydų kilmės emigranto Otto Franko duktė, rašė jį viename iš Amsterdamo namu, 
kur nuo 1942 m. kartu su šeima slapstėsi nuo nacių. 1944 m., kai anonimas pranešė 
policijai Frankų buvimo vietą, jie buvo areštuoti ir išsiųsti į koncentracijos stovyklą. Po 
metų mergaitė mirė stovykloje nuo šiltinės ir bado. 1947 m. gyvas likęs Anos Frank tėvas 
išleido jos dienoraštį. Knygą buvo išversta į 70 kalbų ir išleista milijoniniais tiražais. ( iš 

Interneto) 

 

 

 

Taigi taigi gruodžio 21d. iš mokyklos kiemelio  
išriedėjo autobusas, kurio tikslas buvo mus saugiai 
nugabenti į Panevėžio dramos teatrą, kuriame vyko 
spektaklis „Visada tavo. Ana Frank“ . 

Kaip visada, kelionės pradžioje visi buvo ramūs, dar 
nenujaučiantys, kas jų laukia. Atkeliavę turėjome dar 
truputėlį laiko, kurį praleidome vaikščiodami po Panevėžio 
gatveles, apžiūrinėdami kalėdinę Panevėžio eglutę ir šiaip 
šnekučiuodamiesi tarpusavyje. 

Sutartu laiku mes visi susirinkome prie dramos 
teatro ir keliavome į vidų, o viduje pamatėme daug įvairių 
fotografijų iš teatro gyvenimo (jos buvo labai gražios:D) Jas 
beapžiūrinėdami išgirdome skambutį, kuris mums pranešė, 
kad laikas rinktis į salę, nes prasideda spektaklis. 

Spektaklis buvo iš dviejų dalių su 15 min pertrauka. Nežinau kaip jums, bet man antra dalis labiau 
patiko. Ji buvo jausminga, gyvesnė, o kas svarbiausia- pabaigoje pagaliau išvydome 
taip ilgai lauktą bučinį☺. Iš girdėtų mūsų mokyklos mokinių komentarų tapo aišku, 
kad jiems šis spektaklis tikrai patiko (ir tai labai džiugu☺). 

Kai pagaliau vėl įsėdome į autobusą, mūsų vienintelės mintys buvo, kaip 
greičiau pripildyti savo skrandžius. Pasak Akvilės, jos skrandis tuomet draugų 
neturėjo šiame autobuse:D Tad visu greičiu lėkėme į mūsų mylimiausią ir 
brangiausią draugę- „MAXIMą“. 

Pripildę savo skrandžius, pradėjome linksmintis kaip tik galėdami: dainos, 
juokas, šurmulys nenutilo iki pat Gataučių. 

Mes visi dėkojame už kelionę, už spektaklį, už galimybę tai pamatyti. 

Didelis AČIŪ Jums! 

P.s Norėtume tokių gražių, prasmingų ir įdomių kelionių daugiau☺ 

Inesa K., 10a kl. 

Ana Frank 

1929-1945 

Kokia kelionė be dainų? 
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Kalėdinis karnavalas 
 
Gabrielė Pociūtė, Karnavalo vedėja, Ateivė iš Kosmoso:  

Nors ir daug laiko praėjo nuo tradicija jau tapusio Kalėdinio 
karnavalo, tačiau manau, kad dar yra išlikęs didelis įspūdis. Nežinau, kaip sekėsi 
stebėti žiūrovams, tačiau mano akimis viskas vyko nerealiai. Žinoma, buvo 
baimės, streso. Juk vesti patį renginį nėra taip lengva. ☺ Bet žinot, geriau jau 
išbandyti save, nei neišbandyti nieko.  

Išduosiu vieną paslaptį. Buvo tokių vietų, kur ir mes krypome 
nuo scenarijaus, tačiau nepasimetėme, viskas vyko išties labai gerai. Dauguma 
klasių vaidino šiuolaikinei visuomenei aktualius dalykus, pradedant muštynėmis, 
kontrabandomis ir krizėm. ☺  

Manau, nesupyksit už tokį pasisakymą, tačiau mūsų, devintokų, 
pasirodymas buvo išskirtinis. Vieninteliai vaidinome Adamsų šeimynėlę. Juk 

geriau kartais pafantazuoti ir įsijausti į tokius vaidmenis, kuriais gyvenime ne visada galėsime pabūti. ☺ 
Mano manymu, karnavalas buvo puikus. Tad būkime atidūs ir dėkime visas pastangas pasirodyti gerai ne tik 

vaidinimuose, bet ir moksluose ☺ 
 
Greta ir Silvija primena ir ,,linksmybes“ po karnavalo: 
 

Tikriausiai  jau visi  žino apie  išdaigas po karnavalo... Mūsų mokyklos mokiniai vartojo alkoholį, o po  to atėjo  į 
mokyklą ir juos pamatė budintys mokytojai. Todėl diskoteką teko nutraukti, ir, kaip  tikriausiai visi žino, diskotekų bent jau šiais 
metais nebebus. Paklausime jų pačių, ką apie šį poelgį sakė tėvai: 

L.N.‐ Mama jį pabarė ir atėjo parsivesti namo. 
G.S.‐ Nuo mamos gavo per ausį (taip sakė pats) ☺ 
G. J.‐ Sakė, jog tėtis elgėsi taip, tarsi nieko nebūtų atsitikę (kažin ar taip buvo). 
D.R.‐ Atėjo tėtis parsivesti namo. 

                     Turbūt kiek vienas žinome, jog buvo dar daugiau girtų mokinių, bet kadangi jie šitokio savo elgesio per daug 
neviešino, jų niekas ir nepastebėjo... 
 

 
 
 

Gaila, kad Kalėdų šventę apkartino kai kurių mokinių ,,nemokiniški“ poelgiai... 
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 Vasario mėnesį mes švenčiame vieną svarbią mūsų šalies šventę – Vasario 16 – ąją! O ar visi 
žino, kas  per šventė, kuomet būna iškeltos šalies vėliavos...? Bet turime dar vieną  labai svarbią šventę – Valentino 
dieną. Manau, jog šią šventę žino tikrai visi įsimylėjėliai, ir ne tik... ☺ Tiesa, juk mūsų laikraštukas taip pat turi vieną 
svarbią savo šventę. Ši šventė yra „Gataučiuko“ gimtadienis. Ech... Kiek daug tų švenčių, tik spėk visas jas ir švęsti... 
O dar jos tokios skirtingos!       
Nusprendėme apklausti mūsų mokyklos vyresniųjų klasių mokinius, kad jie pareikštų savo nuomonę ir parodytų 
žinias... ☺ 
 

1) Kokia (ios) vasario šventė(s) Jums atrodo 
svarbiausia(ios)?  

2) Kodėl taip manote? 
 

1) Valentino diena. 
2) Nes tai yra meilės diena. Tai yra išskirtinė diena.  

Monika P. 8 kl. 
 

1) Mano gimtadienis, Valentino diena. 
2) Nes yra mano gimtadienis. 

Dovydas K. 8 kl. 
 

1) Valentino diena ir brolio 
gimtadienis. 

2) Nes jos linksmiausios!  
Gabija V. 8 kl. 
 

1) „Gataučiuko“ gimtadienis. 
Valentino diena. 

2) Tiesiog įdomu, linksma, kai 
būna šventės. 
Neringa P. 5 kl. 
 

1) „Gataučiuko“ gimtadienis ir Valentino diena. 
2) Dėl to, kad jos būna vieną kartą per metus. 

Viktorija P. 5 kl. 
 
1) Vasario 14 – Valentino diena. Daugiau nežinau. 
2) Galiu pasveikinti artimus žmones, draugus. 

Jurgita S. 6 kl. 
 

1) Vasario 14. Daugiau švenčių neatsimenu. 
2) Dėl to, kad mane pasveikina ir yra graži šventė.  

Akvilė T. 6 kl. 
 
 
 Taigi, vasario mėnesį mokiniai paminėjo tik 2 šventes (ir savo, pažįstamų gimtadienius ☺) : 
Valentino dieną ir „Gataučiuko“ gimtadienį. O kur dingo Vasario 16 – oji, taip gerai mums, lietuviams, 
žinoma šventė? Kur dingo mokinių patriotizmas, meilė savo šaliai? Gaila, bet ką padarysi... Galbūt kitą kartą 
vaikai atsimins ir būtinai paminės šią šventę. ☺  

Korespondentė Agnė K. 
 

SUPAŽINDINAME  arba  PRIMENAME: 
 

Vasario 2 d. – Perkūno diena; 
Vasario 3d. – Linų diena, saugesnio interneto 
diena; 
Vasario 5 d. – Šv. Agotos diena, Duonos diena; 
Vasario11 d. – Pasaulinė ligonių diena; 
Vasario 14 d. – Šv. Valentinas, Įsimylėjėlių 
diena; 
 
 

Vasario 16 d. – Lietuvos Valstybės atkūrimo 
diena; 
Vasario 21 d. – Tarptautinė gimtosios kalbos 
diena; 
Vasario 24 d. – Užgavėnės, Šv. Motiejus, 
Vieversio diena; 
Vasario 25 d. – Pelenų diena. 

Agnė Dapkutė, 8 kl. 
 

Žodžiai iš širdies 
 

O, Valentino švente! 
O, Meilės diena! 

Jūs jauną širdį gyventi šaukiat, 
Mylėt, svajot, žydėt 

Ir meilės pažadus tesėt. 
 

Ir Švento Valentino dieną 
Pažadinkim kiekvieną 
Naujiems jausmams, 
Nes būti mylimam- 

Tai daugiau negu būti turtingam, 
Nes būti mylimam- 
Tai būti laimingam. 

 
Tegul viltys pildos, 

Tegul meilės gėlės šildo, 
Tegul angelo sparnai 

Meilę saugos amžinai! 
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Noriu pasveikinti Gabiją- Kotryną Vasiliauskaitę su gražiu artėjančiu pavasariu ☺    (Vilija Digerytė) 

Sveikinu Griečką, Inesą, Gintą, Egidijų, Emą, Aistę, Agnę D., 
Akvilę, Gretą P., Gabę, Kęstutį, Viliją, Eriką ir visus kitus su pirmo 
pusmečio baigimu! Taip pat sveikinu patį ,,Gataučiuką“ su 10-uoju 
gimtadieniu! (*Velniukė!~) 

Tegul širdyse dega ugnis, o ne šąla ledas, nesvarbu, kad žiema ir šalta...Tegul džiaugsmas, meilė jumyse 
spinduliuoja, nes tai sušildo šaltais žiemos vakarais... O ,,Gataučiukui“ palinkėsiu ir toliau gyvuoti, nes jau 10 metų kaip esi, 
dominti savo turiniu visus bei prisitraukti kuo daugiau gabių bei kūrybingų korespondentų... (Gerbiamoji nepasirašė) 

Nemanau, kad tai sveikinimas, tiesiog tai turėtų būti geri žodžiai geram žmogui. Šis žmogus visada suteikia 
džiaugsmo, moka pakelti šypseną, net kai tai padaryti atrodo neįmanoma. Moka daryti tai, ko nemoka niekas kitas. Moka 
mylėti, širdžiai verkiant šypsotis.. Aš galėčiau Dievui dėkoti už tai, kad suteikė galimybę ją pažinti, suprasti, pasitikėti. Šis 
žmogus nėra tobulas, bet tobulų ir nebūna, argi ne taip?:) Taigi, mažute, priimk šiuos žodžius ne kaip sveikinimą, bet kaip 
tikros draugystės žodžius. Nežinau kaip kitaip pasakyti. Tiesiog suprasi. " Mes tokie maži, 
o norime būti daugiau, negu galime.. stengiamės būti gerais, o to gerumo niekas 
neįvertina... mylim, bet nesam mylimi.. suprantam, bet nesam suprasti... kenčiam, nors 
niekas to nenori... bet mylim, pasitikim ir žinom, kad kažkur šalia yra žmogus, kuriam 
reikia tų mažų žmogeliukų, kad jie nekentėtų ir nedarytų to, ką daro, kad suprastų ir būtų 
suprasti... kad visada būtų širdyje ir netrūktų jiems nei meilės, nei laimės. Tai vadinama 
Draugais."  Juk laimė yra tik tada, kai yra su kuo ją dalintis. O aš galiu dalintis ja su tavimi. 
Raganiuke, tikiuosi visada išliksime tikromis draugėmis. (Gabė.~~) 

 

 

 

 

Mirksi, žybsi jau žvakutės, 

 Liejas sveikinimų eilutės, 

Dovanų pilna krūva... 

Su gimtadieniu, Gataučiuk, Tave!!! (Deimantė P.) 

Mielas “Gataučiuk”, 

Kartą atidarytas DRAUGYSTĖS ryšulys gali būti niekada neuždarytas…Tai nuolat rašoma 
knyga…Ir nuolat skaitoma…Tai gyvenimo džiaugsmas. DRAUGYSTĖ yra nuostabus ryšys, 
besitęsiantis visą laiką…DRAUGYSTĖ yra tvirtesnė už plieną…Būtina mūsų gyvenime…Ir 
būtina meilei…Tas bendradarbiavimas su visais žmonėmis yra tarsi užsimegzti draugystė. 
Būkite laimingi, ir kūrybingi. (Erika M.) 

Mielas ,,Gataučiuko“ kolektyve, Sveikinu už ilgą ir tiesų kelią, kuriuo jūs taip toli nuėjote. Tas kelias buvo baltas, 
bet dabar jame pilna naujienų. Mūsų mokykloje pats šauniausias laikraštukas- “Gataučiukas”. Ačiū visiems, 
kurie skaito ,,Gataučiuką“. Ačiū tiems, kurie jį kuria! (Jurgita Skudžiūnaitė) 

Linkiu 
,,Gataučiukui“ visada 
švytėti savo genialiais 
straipsniais ir gyvuoti dar 
daug daug metų!!! ☺
(Griečka) 

Gintare, Norėčiau rožę tau nuskinti, Bet 
ji už lango po sniegu. Norėčiau laimės 
palinkėti, Bet pati jos neturiu. ☺ 
(Akvilė P.)  

Brangus GATAUČIUK! 

SVEIKINAME dešimtmečio proga, linkime gerų 
akimirkų, kūrybingų metų, daug energijos, 
jaunatviškumo ir neišsenkančių idėjų! 

Jus sveikina trečiokai☺ 
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JAUČIO    METŲ    HOROSKOPAS  
 

Avinas 
Šiais metais viskas priklausys nuo Jūsų arba, kaip pasiklosit, taip išsimiegosit. Pirmąją metų dalį susirasite 

daug naujų draugų, o antrąją patikrinsite, ar jie tikri. Verta kurti planus- juos įgyvendinsite. 
 

Jautis 
Meilė pasibels į Jūsų širdį. Nepaleiskite jos. Vasarą būtinai kur nors išvyksite: galbūt prie ežero, o gal į 

Paryžių. Tikėtina labai sėkminga metų pabaiga. 
 

Dvyniai 
Šie metai Jums tikrai bus labai sėkmingi! Išsipildys Jūsų sena svajonė. Draugai ir artimieji gali Jums pavydėti 

sėkmės, todėl nesipūskite. Galimas laimėjimas loterijoje. 
 

Vėžys 
Metų pradžia bus sėkminga, bet jiems įpusėjus gali ir nepasisekti. Šiais metais suprasite, kas tikri Jūsų 

draugai, o kas ne. Jums brangus žmogus gali iškrėsti tikrą kiaulystę. 
 

Liūtas 
Energingiesiems liūtukams teks surimtėti. Daugiau laiko teks praleisti prie knygų, padėti artimiesiems. 

Draugai bus labai ištikimi ir pasiruošę pagelbėti.Tad čiupkit jautį už ragų ir metai bus geri!!! 
 

Mergelė 
Šiais metais išryškės Jūsų gerosios savybės. Jus įsimylės jums gerai pažįstamas žmogus. Liepos mėnesį 

tikėtina didelis pasisekimas. Metų pabaiga bus labai linksma. 
 

Svarstyklės 
Daug žadantys metai. Laimė pradės šypsotis jau jų pradžioje. Aplankys meilė, netrūks šilumos, visi su Jumis 

bus nuoširdūs. Jūsų talentas šiemet bus įvertintas. 
 

Skorpionas 
Šias metais nesidairysite atgal. Laukia daug  naujų žemiškų ir nežemiškų kelionių, kuriose reikės ne tik 

fizinės ištvermės, bet ir  Jums būdingo kandumo. Tik nepulkite savo draugų. 
 

Šaulys 
Šiemet netrūks staigmenų ir netikėtumų. Jus gali nustebinti ir draugai, ir artimieji. Metų pabaigoje sulauksite 

gerų žinių, kurios įneš į Jūsų gyvenimą saulės ir šviesos. 
 

Ožiaragis 
Sėkmė Jūsų nepralenks. Šiais metais daug dirbsite ir už tai gausite atitinkamą atlygį, todėl kibkite į darbus ir 

per daug nesvajokite. 
 

Vandenis 
Šiemet norėsite daugiau bendrauti. Būsite kūrybiški ir išradingi. Netrūks draugų ir artimųjų paramos, šilumos. 

Būkite atsargesni – gan didelė traumų tikimybė. 
 

Žuvys 
Svajonės - toks malonus užsiėmimas! Šie metai Jums bus pilni svajonių. Tik per daug neužsisvajokite! Tai 

gali Jums pakenkti. Metų pabaigoje bent viena Jūsų svajonė turėtų išsipildyti. 
 

LINKSMŲ 2009 METŲ!!! 
 Parengė Virginija Klimaitė ir Deimantė Paliackaitė 



10/ Gataučiukas  2009-02-04 Nr. 93                                                               Šventės praeina... 
    

 
Šventė atskuba, ateina, 
Apsidairo ir... 
Išeina... 
 

Lieka tik tos šventės jausmas, 
Galbūt nuovargis, bet džiaugsmas, 
Kad praėjo dar viena 
Įspūdžių pilna diena... 

 
Ačiū visam linksmam, kūrybingam, kartais nerūpestingam šviesuliukų 

būreliui, kaip bitės į korį nešančiam savo minčių kibirėlį... Tik Jūsų, atsakingų ir 
išsiblaškiusių darbštuolių, dėka MŪSŲ mokykla turi unikalų reiškinį – kas mėnesį 
visus mokyklos ir ne tik kampelius aplankantį jaunatvišką ,,Gataučiuką“.   

   Mokytoja Jūratė A. 
 

SU  JUMIS  ŠIAIS  METAIS  BENDRAUJA:  
 

 

 

 
 

Gabrielės Pociūtės nuotraukos  
 

Mieli mūsų skaitytojai, 
                                 IKI SUSITIKIMO KOVO MĖNESĮ!!! 

 
                       

,,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 6, Gataučiai, Joniškio raj. 84262  
http://gatauciai.mok.lt 

Tiražas – 50 egz. 
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