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Sveiki, mielieji skaitytojai, 
 
Kaip džiugu sveikintis su 
Jumis jau atėjus pavasariui. 
Jau patekėjus saulutei ir 

pajutus pirmuosius šiltus jos spinduliukus… 
☺  Kaip gera justi Jūsų draugiškumą ir ačiū už 
tai, kad pasigendate mūsų. Jaučiamės, kad 
esame reikalingi ☺. 
 Na, o kuo ypatingas kovas? 
Turbūt todėl, kad būtent kovas yra Gavėnios 
mėnuo. Jokių diskotekų ir didesnių 
pasilinksminimų. Bet, manau, ir be jų puikiai mokam leisti savo laisvalaikį, užsiimti mėgstama veikla.  
 Pažiūrėkit, kaip prasmingai mes praleidome kovo 10 dieną mokykloje. Taip smagiai 
pasportavome ir visi iš širdies prisidėjome prie koncerto, skirto Kovo 11- ajai Lietuvos Nepriklausomybės 
Atkūrimo dienai.  

Tą dieną skambėjo gražiausi posmai Lietuvai, nors gimtajam kraštui išreikšti meilę yra sunkiau, 
nei pasakyti draugui: ,,Tu man patinki“ ar ,,Man patinka būti kartu su tavimi“.  

Kartais, mes nepagalvojam, koks brangus yra žmogus, kai jis yra šalia, bet praradę mes 
suprantame, kiek jis yra svarbus mūsų gyvenime. Taip pat ir su Tėvyne. Mano teta, išvykusi į Angliją, 
sako, kad „Niekur nėra geriau, nei Lietuvoje“. Štai kur yra meilė. 

Tad atėjus pavasariui prikelkim širdis meilei, šiltam žodžiui, plačiai šypsenai. Na, o apie visus 
renginius, išvykas, naujienas ir atskleistas paslaptėles skaitykite „Gataučiuke“. 

      Redaktorė Akvilė ☺ 

 Nors lauke dar baltuoja sniegas,  
bet  įžengę į mokyklą pajuntame, 

jog arti  pavasaris ir ŠV.VELYKOS. 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.94 2009m. kovas 
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Po  gimtadienio 
 
Argi ne pro savo svajonių langus žiūrėdami į ateitį, ją įsivaizduojame šviesią, didelę, su 

degančiais laimės žiburėliais, o gal kaip pasakų karalaitę ar gerąją fėją?  Kartais svajones nusineša 
nelaimės, nesėkmės ar tiesiog nepasitikėjimas savimi.  Tada jos žūsta kaip plaštakė vėjyje...  

Mūsų mokyklos svajonė – net sunkiais laikais išsaugoti unikalų reiškinį – kas mėnesį 
visus mokyklos kampelius aplankantį jaunatviškąjį  „Gataučiuką“. 

Vasario 5-ąją  dieną mokykloje buvo paminėtas didelis, bet kartu ir kuklus 10-tasis 
laikraštuko gimtadienis. Dešimtmečio proga buvo išleistas 93 „Gataučiuko“ numeris. O tą dieną 
šventė visa mokyklos bendruomenė... Štai pradinukai dalyvavo šokio ant laikraščių varžytuvėse, o 
vyresnieji žiūrėjo savo draugų korespondentų fotografijų parodą. „Gataučiuką“ sveikino visų 
klasių atstovai –  kas daina, kas tortu ar kitomis originaliomis dovanomis. Sveikinimą perdavė 
buvęs redaktorius Andrius Jurkevičius, kuris mokosi Šiaulių J. Janonio gimnazijoje, buvusi 
korespondentė Monika Šideikytė, Mokinių taryba, netgi Gataučių seniūnijos atstovai. Geriausius 
linkėjimus išsakė mokyklos direktorė Vida Vingrienė, kuri prieš dešimt metų buvo viena iš 
laikraštuko iniciatorių. Ilgiausių metų linkėjo visas darnus leidėjų kolektyvas...  

Šiuo metu laikraščio leidime dalyvauja 16 6-10 klasių korespondentų. Per 10 
metų pasikeitė 7 redaktoriai. Dalyvauta trijuose mokyklinių laikraščių konkursuose. 2007 
metų rudenį mūsų laikraštis pripažintas geriausiu mokykliniu laikraščiu rajone.  

Tad dėkojame visiems, kurie dalyvavo mūsų visų šventėje, atėjo su 
dovanėlėmis ir gražiais žodžiais.  Sveiki  įžengę į antrąjį dešimtmetį!!! 

„Gataučiuko“ redaktorė 10 kl. mokinė Akvilė Jakubkaitė 

 
 Kas kaip moka, tas taip šoka... 

Visus sužavėjo nuoširdūs mažųjų draugų sveikinimai ir pačių 
rankomis sukurtos dovanėlės 

Už labai tikrovišką tortą 

esame dėkingi 

išradingajai 10b klasei,  

o už tikrą saldžiąją 

dovaną – mokytojai 

Elenai. 

Nuotraukos  

mokyt. J. Armonavičienės 
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Po gimtadienio  (tęsinys iš 2 psl.) 
 

Ypatingai norime padėkoti priešmokyklinės grupės vaikams už gražią dainelę, dovanėlę ir 
laiškutį, kurį dabar ir išspausdiname. 

 
 

Gimtadienio metu į korespondentų 
tarpą priėmėme tris naujokes: Deimantę 
Paliackaitę ir Virginiją Klimaitę iš 6 kl. bei devintokę Gretą Garnytę. Jų ilgai nekankinome, nes sąžiningais 
darbais korespondentės jau spėjo pelnyti skaitytojų įvertinimą. Tad skyrėme mažą užduotį pakalbinti 
mokyklą renovuojančius darbuotojus ir tapome iškilmingos priesaikos liudininkais. Štai ką jos prisiekė: 

 
,,Gataučiuko” korespondento įšventinimo 

PRIESAIKA 
 

Aš, būsimoji “Gataučiuko” korespondentė, prisiekiu: 
• būti darbšti kaip bitė;  
• būti paklusni ir ateiti į kiekvieną kolektyvo susirinkimą; 
• klausyti kiekvieno redaktorės įsakymo ir jį vykdyti; 
• nepamiršti savo vietos šiame kolektyve ir tikrai nekišti 

nosies, kur nereikia,        
• nes bijosiu, kad galiu jos netekti.                               
• Prisiekiu, jog rašysiu straipsnius geresnius negu 

“Sidabrės”.   
• Pažadu nekabinti makaronų sau ir kitiems kolektyvo 

nariams, 
• taip pat nevirsiu  nervų košės, 
• jeigu reikės, galėsiu pašnipinėti bet kurį mokyklos moksleivį ir net parašyti straipsnį apie jį.  
• Nepulsiu muštis, jeigu kas nors neatsakinės į mano klausimus. 
• Pamiršiu daryti namų darbus, kurie man ne tokie svarbūs kaip ,,Gataučiukas“. 
• Prisiekiu amžinai būti ištikima tik ,,Gataučiukui“ ir niekam kitam!   
• Jeigu kada nusižengsiu taisyklėms, galėsite su manimi daryti, ką norėsite. 

GATAUČIUKAS  PER  AMŽIUS  VEŽA!!! 

 

 

GATAUČIUKUI 
 

Pradėję lankyti mokyklą mes 
sužinojome, kad kiekvieną mėnesį čia 
leidžiamas laikraštis ,,Gataučiukas“. Mes 
norime pasakyti, kad laikraštuką 
perkame taip pat, kaip ir vyresnieji 
mokiniai ir, kadangi patiems skaityti dar 
nelabai gerai išeina, skaitome namuose 
kartu su tėveliais. O kiek džiaugėmės 
rudenį GATAUČIUKE  išvydę ir visą savo 
grupę su mokytoja.  

Suklusome išgirdę, kad Jums 
jau dešimt metų. Nuoširdžiai sveikiname 
laikraštuką bei jo leidėjus ir pažadame, 
kad stengsimės kuo greičiau išmokti 
skaityti ir rašyti, kad galėtume būti ne tik 
laikraštuko skaitytojais, bet ir kūrėjais...  

Nulinukai 
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 Per šaunųjį ,,Gataučiuko“ gimtadienį, manau, daug ką 

nustebino įdomūs rūbai iš laikraščių, kuriais turėjo pasipuošti 5-10 
klasių atstovai. Deja, ne visi tai padarė... Galiu pasidžiaugti tuo, jog 
kas rūbus pasisiuvo, manau, tikrai nesigailėjo, nes toms 
„manekenėms“ buvo atsilyginta tikrai puikiais žiūrovų 
aplodismentais... Rūbą galėjome pasisiūti taip, kaip pačios norėjome, 
tai tik mūsų  vaizduotės, bei noro reikaliukai ☺. Manau, ši kolekcija 
buvo tikrai labai įdomi, tikėkimės, kad kitą kolekcijos pristatymą, 
bus daug daugiau modelių bei šaunių suknelių. Kadangi man pačiai 
teko paplušėti ir sugalvoti ką nors įdomaus bei gražaus, tai žinau, 
kad sugalvoti yra viena, o tai įgyvendinti visai kas kita... Bet aš ir 

mano padėjėja  Gabija nesigailime nei truputėlio, kadangi man ir mano draugužei buvo atsilyginta tikrai 
puikiais aplodismentais.   
 

Aistė Pociūtė 8 klasė.  
 

 

Meno darbų parodos atidarymas 
 

Vasario 6 dieną mokykloje vyko meno darbų parodos atidarymas. 
Darbai buvo eksponuojami mūsų mokykloje, antrame aukšte. Juos piešė geriausi 
Joniškio meno mokyklos moksleiviai, Joniškio savivaldybės stipendininkai: buvusi 
mūsų mokyklos mokinė Joana Gelažytė, D. Grinius, S. Ašmenavičiūtė, V. 
Bardauskaitė, A. Šakarnytė ir P. Gavorka.  

Į šį atidarymą atvyko tik Joana Gelažytė su savo mokytoja. Joana ir 
mokytoja Vida Žukienė papasakojo apie darbus, o jie tikrai labai meniški, gražūs ir 
savaip patraukiantys akį. Savo nuomonę taip pat išreiškė mokytojas Paulius 
Andruškevičius. Jis buvo patenkintas, kad šie darbai eksponuojami mūsų mokykloje, 
nes mokiniai gali pasisemti daug dalykų iš šių darbų ir gal ateityje nustebinti 
gabumais ir talentu, kaip padarė Joana.  Mokytojas džiaugėsi, jog prie Joanos darbų 
šiek tiek prisidėjo ir jis, juk anksčiau mokė Joaną dailės. Na, o atidarymą papuošė 
mergaičių, grojančių fleitomis, duetas iš Joniškio meno mokyklos.  

Tikrai esame dėkingi, kad šie darbai buvo eksponuojami būtent mūsų 
mokykloje, ir mes, manau, kiekvienas praėjome  pro šiuos darbus bent akies krašteliu 
žvelgdami į juos. 

Gabija Vasiliauskaitė 
 

Joanos Gelažytės 
nuotrauka, rasta 

internete 
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Ar žinote, ar girdėjote? 

 Balandžio mėnesį mūsų mokykloje lankysis dainininkas 
ANDRIUS MAMONTOVAS  Tad pateikiame šiek tiek informacijos: 

Andrius Mamontovas (g. 1967 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje) – Lietuvos 
muzikantas, grupės Foje įkūrėjas ir vienintelis pastovus narys (1983-1997), šiuo 
metu – solo muzikantas, aktorius, fotografas ir prodiuseris (dalyvavo įrašant 
visus grupės Foje albumus), prodiusavo vieną grupės Mano Juodoji Sesuo 
albumą, pirmus du Sel albumus, Naktinių personų „Muzika ir Daugiau“, Jurgos 
Šeduikytės „Aukso Pievą“, Lemon Joy „1210“ (bei daugybę kitų albumų). Vedęs 
ir turi vaikų. Duomenys: kraujo grupė II Rh(-), ūgis 184 cm, svoris apie 83 kg, 
batų dydis 43. A. Mamontovas viešai pasisako už sveiką gyvenseną bei prieš 
svaigalų vartojimą, o nuo 1993 metų yra vegetaras. 

SIMONA daug geriau negu DŪMAS 

  

Vasario 9 dieną (pirmadienį) mūsų mokykloje koncertavo būtent pati Simona. Dainininkė pravedė 
iš tiesų tobulą muzikinę pamokėlę, kuria dauguma buvom susižavėję ( ne taip, kaip Dūmo).   

Koncertas vyko, vos nušventus „ Gataučiuko“ gimtadienį, tad mūsų klausimai sukosi ta tema. 
Simona linkėjo kuo geresnių rezultatų, puikaus darbo, darnaus kolektyvo ir viso kito, ko gali palinkėti 

mums -  „mažiesiems talentukams“.  

Dainininkė interviu metu nebuvo labai kalbi. Bet pasakojo, jog gyvenimas „KĮŽ“ labai 
daug pakeitė jos gyvenimą, požiūrį į gyvenimą. Nors pasikeitimai ją džiugina, pakartoti „Kelio į 
žvaigždes“ nenorėtų...  

Simona Čėsnaitė (g. 1985 m.) – Lietuvos popmuzikos atlikėja, išgarsėjusi 
LNK TV realybės šou „Kelias į žvaigždes 2“ 2006 m. Konkurso metu atlikėja 
pasižymėjo dainomis „Man jau 18“, „Aš myliu baby“ ir kitomis. 

2007 m. „Vaikų balse“ (TV3) pelnė geriausios metų atlikėjos titulą. 

2008 m. buvo LNK muzikinio šou „Žvaigždžių duetai“ komentatorė. 

Muzikos pamokėlė su Simona vyko ne 
scenoje, bet tarp žiūrovų.   Nuotraukos 
mokyt. J. Armonavičienės 

Nuotrauka iš interneto 
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Kovo 10 diena Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos 

mokiniams įsimins kaip įspūdžių kupina diena. Tą dieną nevyko pamokos, o į 
mokyklą ėjome pažaisti, pasportuoti, susitikti su projekto „Drąsinkime ateitį“ 
garbės galerijos nariais ir  paminėti Kovo 11- ąją šventiniu koncertu. 

Projektinės dienos pradžia – nuotaikingos varžybos sporto salėje. 
Sportavome savo malonumui, todėl jokių pykčių dėl prizinių vietų nebuvo. 
Nutarėme, kad laimės DRAUGYSTĖ. Ji visada laimi.  

Persirengę po varžybų, aktų salėje laukėme atvykstančio naujo 
„Drąsinkime ateitį“ garbės galerijos nario, kelionių agentūros ,,Paralelė“ 

savininko Vladislovo Niauronio. 
Susipažinę su gerbiamo svečio 
vaikyste, mokykliniais metais ir jo 
dabartine veikla, sulaukėme dar 
kelių svečių - brolių lakūnų 
Algimanto ir Romo Šimkonių bei 
buvusio mokyklos direktoriaus 
Jono Verbušaičio.  

Projektinę dieną tęsė  
mokinių ir svečių susitikimai klasėse. Štai  7 ir 10 a klasės mokiniai  
artimiau pabendravo su vienu iš lakūnų - Romu Šimkoniu, kuris labai 
įdomiai pasakojo apie savo profesiją, darbą Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute. Naudingi ir įdomūs 
susitikimai tikrai neprailgo, o pusiaudienį visi svečiai ir programoje 

nedalyvaujantys mokiniai susirinko į koncertą, skirtą Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai.  

Koncertas prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu. Vėliau 
meninę programą iš visos širdies savo Tėvynei skyrė dešimtokai. 
Šoko įvairių klasių merginų kolektyvai, dainavo solistai, liaudies 
išmintį pažėrė bei pačius linksmiausius šokius trepsėjo 
pradinukai. Koncertas baigėsi visų saviveiklininkų daina 
„Brangiausios spalvos“. Tada širdyje visi jautėme tokį 
nenusakomą jauduliuką. Turbūt tai meilė. Meilė Tėvynei. Nors 
mūsų –  jaunų žmonių – širdyse meilė Tėvynei nėra labai 
akivaizdžiai matoma, bet argi meilė yra išmatuojama? 

Ši neeilinė projektinė diena atskleidė, kiek daug tiesos yra 
sugrįžusio į savo mokyklą gerbiamo Vladislovo Niauronio žodžiuose : ,,Svajokit, norėkit ir svajonės išsipildys“. 
 

Įdomiausias varžybų momentas – 
auklėtojų dalyvavimas kai kuriose 

rungtyse. 

Susitikimai su svečiais Vladislovu Niauroniu, Romu ir 
Algimantu Šimkoniais bei  Jonu Verbušaičiu.  

Koncertuoja Greta ir Rolandas 
 Nuotraukos mokyt. J. Armonavičienės 
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Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą, prisišaukti pavasarį. Ši 

šventė nuo senų laikų žinoma visoje Europoje. Kitą dieną po Užgavėnių prasideda Gavėnia, 
trunkanti iki Velykų, šiuo laikotarpiu skatinamas pasninkavimas. Šventė yra pagoniška, tačiau 
vėliau glaudžiai susieta su krikščionybe. 
  

Šiais metais mūsų mokykloje nebuvo švenčiamos Užgavėnės, nebent pradinukai šventė. Aš net 
negalvojau, kad tą dieną švenčiamos Užgavėnės, nes mokykloje buvo eilinė diena. Tad įdomi kitų nuomonė 
apie Užgavėnes, kurios šiemet nebuvo plačiai švenčiamos: 

 

Ar pastebėjote, kad tos šventės nebuvo mokykloje? 

Ar netrūko šiais metais Užgavėnių šventės mokykloje? 

• 7 kl. Mantas G.- Netrūko nieko ☺ 
• Lina- Pastebėjau, trūko, norėčiau, kad vyktų Užgavėnės, kaip ir kiekvienais metais. 
• Arnesta- Taip, trūko. 
• 8 kl. Ema V.- Galėjo ši šventė vykti mokykloje, nes per šią šventę galime pabūti su draugais ir 

linksmai praleisti su jais laiką. Kiek mačiau, pradinukai lyg ir šventė, o kodėl mes nešventėm? Kyla šis 
klausimas. 

• Aistė P.- Netrūko, tik valgyklos vedėja I.Plungienė galėjo blynų 
iškepti ta proga.☺ 

• Gabija V.- Pastebėjau, kad nebuvo šios šventės, bet jos ir netrūko. 
Mes jau išaugom iš to amžiaus, čia mažesniesiems reikėtų tokių 
švenčių, ir, kaip mačiau, jie tą šventę šventė.  

• 9kl. Vilija D.-Pastebėjau ir manau, kad netrūko. 
• Greta G.- Ta diena buvo kaip  kitos eilinės dienos.  
• 10kl. Akvilė J.- Trūko jos tikrai…Labai trūko, nes pernai buvo 

labai smagu, ir norėjau šiais metais pakartoti... Beje, pernai skanūs 
blynai buvo. ☺ 

 Kaip matote, kai kuriems šios šventės tikrai trūko, o kiti 
visai net pamiršo, jog tą dieną buvo Užgavėnės. Tikimės, kad kitais 
metais suorganizuosime tikrai puikią šventę ir visi paskanausime tų 
skaniųjų mokyklos blynų! ☺  

Agnė D. 8kl. 

 
 Pradinukų Užgavėnių švenčių akimirkos. Nuotraukomis pasidalino mokyt. I Švilpienė. 
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Tai, ko dar niekada nebuvo... ☺ 

 Vasario viduryje 10a klasės mokiniai (kartu, žinoma, ir aš  ☺ ) nusprendėme, kad mums 
reikalingi nauji vėjai klasėje... Nes gyventi  taip pat atsibodo. Tad sugalvojome atrakciją baigiantis 
savaitei (penktadienį) dėti klasės draugui pliusą arba minusą. Ne, nesupraskit neteisingai. Tai nėra 
simpatijos ar antipatijos, tai tiesiog mūsų visų nuspręstas „žaidimas“ ☺, kuris, patikėkit, labai 
pakeitė požiūrį į klasės draugą.  

 Tada galvoji, koks bendraklasis yra vertas minuso ar pliuso. O ir minusų tikrai nėra labai daug, daug daugiau 
pliusų☺.  Tad, manome, kad šitoks mažytis „žaidimas“( kartais ir dešimtokai nori pažaisti ☺) padės mums geriau 
matyti gerąsias žmogaus savybes, o  ne ieškoti „blogybių“(turiu omenyje pravardžiavimus ar kt. ). Juk visko būna 
klasėje...  

10a klasės mokinė - redaktorė Akvilė ☺ 

10b klasės apklausėlė apie pasibaigusį pusmetį 
Tikriausiai visiems buvo įdomu, kaip taip išėjo, kad vienintelė 10b kl. baigė pusmetį vien su teigiamais 

pažymiais, be jokių neigiamų. Taigi su užduotimi išsiaiškinti, ką gali apie tai pasakyti patys dešimtokai, pas juos ir 
nuėjau. Pirmiausia, aišku, pasakiau, ko iš jų noriu, o tada jie ir pasisakė, ką apie TAI  
galvoja patys. 

„Stengiamės, kad taip išeitų,“- sakė man jie.  „Suaugome į protą,“- juokdamiesi pasakė keli 
dešimtokai. „Galbūt konkuravome ir su 10a klase,“- prisipažino kiti 
mokiniai.„Džiaugiamės tapę ELITU,“ – su plačiomis šypsenomis kuždėjo man dešimtokai. 

Darau išvadą, kad šitie žmogeliai stengėsi, kad taip išeitų, jiems tereikėjo noro ir 
štai pamatėme, ko jie norėdami gali pasiekti, galbūt nebūdami visada pačiais geriausiais. 

Greta Garnytė. 9kl. 

 

 

VERTIKALIAI 

1. Sausas rūkas. 
2. Didžiausia Sūduvos 

upė, Nemuno intakas. 
3. Žmogus gaminantis 

maistą. 
4. Greitai stingstanti 

medžiaga, 
naudojama 
medicinoje. 

5. Patalpa tarp lubų ir 
stogo. 

6. Vandens apsuptas 
žemės plotas. 

7. Užmokestis už darbą. 
8. Simetrijos .... . 

HORIZONTALIAI  

4. Gamtinis karšto 
vandens fontanas. 

9. Vaistų žirnelis. 

10. Kaukazietiškos 
šaškės. 

11. Automobilio 
griaučiai. 

12. Lietuvos dangaus 
deivė ir dangaus 
kūnas. 

13. Spygliuotis medis. 

14. Atogrąžų stepė. 
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  ,,GATAUČIUKO“ gimtadienio metu vykusio  

nuotraukų konkurso  rezultatai 
 

I vieta – Gabrielė Pociūtė ,,Žemaičių 
Kalvarija“. 
II vieta – Akvilė Jakubkaitė ,,Didingas ir 
galingas“. 
III vieta –  Gabija Kotryna 
Vasiliauskaitė ,,Amžinai kartu“.  

Ačiū, kad balsavote 
 
 
 

 
  

Kovo 6 dieną (penktadienį) ėjau į mokyklą nežinodama nieko. Širdyje su 
jauduliu, o veide su šypsena, nes buvo tam priežastis - ŠIMTADIENIS 
 Vos įžengusi į mokyklą, pasijutau, kaip atėjusi į cirko pasirodymą. Tada 
dar nenutuokiau, kad ir aš būsiu viena iš cirko artisčių. Ups.. priimama į 
profesionalius „cirkininkus“. ☺ 
 Iš ryto devintokai mums buvo paruošę keletą užduočių, po kurių 
prasidėjo pamokos. 
 Pamokų metu ir mokėmės, ir radome laiko aptarti devintokų paruoštą 
šimtadienio temą. Iš tiesų, nusprendėm, kad tema gan įdomi ir apgalvota. 
Žaisminga, bet kartu ir intriguojanti. ☺ O nuotaiką tai tikrai pakelianti. 

 Per pertraukas turėjome atlikti keletą užduočių, pvz., ieškoti mokykloje 
paslėptų žaisliukų ☺. Buvo ko pasilakstyti kai kuriems dešimtokams po mokyklą 
☺ 

Po trijų pamokų susirinkome antro aukšto fojė. Ten vyko mūsų bendraklasių Jolantos Baužaitės (10a kl.) ir 
Egidijaus Lašo (10b kl.) fotografijų parodos atidarymas, kurio metu buvo išsakyti gražiausi žodžiai mokytojams ir 
parodos „kaltininkams“ Jolantai ir Egidijui. Jie patys dėkojo mokytojams už atrastą talentą fotografuoti, pamatyti ir 
užfiksuoti tai, ko galbūt nepastebi kartais net jie patys ☺. Buvo teikiamos pagarbą simbolizuojančios gėlės... 

O jau po penkių pamokų dešimtokai buvo surišti ir atvesti į klounų „atrankos turą“ ☺. Vyko įvairiausių užduočių, 
kurios kėlė juoką ir nė trupučio nesinorėjo liūdėti ☺.  

Devintokai gavo paragauti mūsų, dešimtokų, ilgai brandinto ir puoselėto kraujo, kuris,manau, primins mus dar 
ilgai. Ir tikrai jūsų sielose pasiliko nors lašelis mūsų ☺☺☺. Gavome pusatestačius, simbolizuojančius 100 dienų iki 
Gataučių Cirko akademijos baigimo dienos. 

Visiems šventė labai patiko. Esame dėkingi už nepakartojamą nuotaiką ir už galimybę pasijusti klounais. ☺ 
    Mačiusi ir viską „ištvėrusi“ redaktorė Akvilė 10kl. 
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• Avinas- balandį avinai bus dar energingesni ir drąsesni. Šį mėnesį reiks daugiau 

pasėdėti prie pamokų, jei norėsis geresnių pažymių. Su draugais teks gražiau elgtis, nes 
šis mėnuo bus draugystės išbandymas.  

• Jautis- šį mėnesį reiks spręsti daug konfliktinių situacijų. Galėsite šiek tiek daugiau laiko skirti šeimai, draugams. 
Juk pavasaris! Pagaliau baigėsi žiema- šalta ir nuobodi. Galėsite daugiau laiko pabūti gryname ore. 

• Dvyniai- puikus metas pramogoms. Šį mėnesį galite sau leisti šiek tiek daugiau nei įprastai. Drąsiai išbandykite 
naują veiklos sritį.  

• Šaulys-balandis bus turtingas netikėtų progų, linksmų susitikimų ir nuoširdžiausio bendravimo. Paskutinę 
mėnesio savaitę maloniai ir nuoširdžiai pabendraukite su artimaisiais. 

• Liūtas- šis mėnuo leis džiaugtis draugų dėmesiu. Būsite reikalinga(-as) artimiesiems ir draugams. Seksis 
varžybose, galbūt pasiseks iškovoti geriausią pirmą vietą.  

• Svarstyklės-balandį bus daug linksmų susitikimų su draugais. Mėnesio viduryje kils naujų sumanymų: ką 
norėtumėte veikti laisvalaikiu, kokius būrelius lankyti. 

• Vandenis- balandis palankus mėnuo įdomiai užklasinei veiklai. Šį mėnesį galbūt pasiseks išlėkti“ į gamtą ir 
smagiai praleisti savaitgalį. 

• Vėžys- šis mėnuo žada sėkmę moksle. Mėnesio pradžioje bus daug džiugių ir prasmingų akimirkų. Daug laiko 
praleisite su draugais. 

• Mergelė- metas pažvelgti į aplinką tarsi iš šalies, tai padės atrasti daug naujų ir svarbių dalykų. Kils daug minčių, 
kaip padaryti namų aplinką jaukesnę. 

• Skorpionas- šį mėnesį puikiai seksis stropiesiems mokiniams. Mėnuo prasidės energingai. Būsite kupina(-as) 
idėjų, puikiai seksis su draugais. 

• Ožiaragis- būsite lyderiu draugų rate. Lauks trumpos, nuotaikingos išvykos ir susitikimai, teiks džiaugsmo 
pirmosiomis balandžio dienomis. 

• Žuvys- mėnesio pradžioje labai maloniai pabendrausite su brangiais tavo širdelei žmonėmis. Balandžio viduryje 
jėgas atgausite gamtoje. Teks kruopščiai atlikti namų darbus. 

 
                       

,,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 
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