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Sveiki, mielieji, 

 
  Ar jaučiate, kad 
atėjo tikrasis pavasaris? Juk per 
atostogėles buvo šitaip šilta ir 
gera. Tikrai teko pasidžiaugti 
saulute. Pasidžiaugėt? 
Nežinojot kaip?! Ogi tereikėjo 
pasėdėti šalia besikleidžiančių 
medžių, pasiklausyti paukštukų 
čiulbėjimo, pabūti su savimi, arba... Arba pasijuokti 
kartu su draugais ☺. Atitrūkti nuo mokslo bent 
minutėlei.. ☺ Užmiršti, kas glumino ir kėlė nerimą.. 
☺ 

Dabar, kai švelnus vėjelis siaučia ir nori kažką 
pasakyti, pagalvokim... Gal jis tikrai moka kalbėti?   

Vieną rytą eidama į mokyklą tuo pačiu keliu 
svajojau. Juk visi mums sako: svajokit.  Man tai 
pavyko. Svajojau ir staiga lyg šaltas vėjo gūsis mane 
išbaidė... Kažko išsigandau ir dingo mintys... Aš taip 
norėčiau, kad šalia esantys žmonės būtų laimingi, kad 
niekada nepalūžtų ir negandos nesutrukdytų.  

Tad sveikinu su atėjusiu šiltu oru. Kaip šiltas 
oras, taip šiltas ir šitas „Gataučiuko“ numeris ☺ .Iki 
pasimatymo. ☺ 
  Redaktorė Akvilė 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.95 2009m. balandis 

      Agnė Dapkutė 
Žibutė 
Trioletas 

 
Pirmoji miško žibute, 
Pavasarį šviesų neši, 
Iš bundančios žemės gimsti. 
Pirmoji miško žibute, 
Mano širdį trauki pabūti, 
Kur tu savo žiedą skleidi. 
Pirmoji miško žibute, 
Pavasarį šviesų neši... 
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 Balandžio 1-oji– MELAGIŲ DIENA 
 

Tikriausiai visi žinome, kas dedasi 
balandžio pirmąją dieną. Tą dieną labiausiai iš visų 
kitų  metuose reikia gerai pasirinkti, kuo tikėti, o kuo 
ne. Mūsų mokykla be linksmų apgavysčių taip pat 
neapsiėjo☺. 

Šią keistąją dieną į mūsų mokyklą nuo 
pat 8 val. ryto turėjo atvykti koncertuoti įžymioji 
Mama Rock‘n‘Roll, tačiau mes buvome maloniai 
nustebinti ir linksmai apgauti, nes sulaukėme daugiau 
nei vienos žvaigždės☺ Mes buvome šokiruoti 
sužinoję, kad koncerte pasirodys žymiausi Lietuvos 
estrados šoumenai, t.y jau minėtoji Mama 
Rock‘n‘Roll, Minedas, Eugenijus Ostapenko ir 
NijolėTallat-Kelpšaitė ! 

Per koncertą juoku sklido visa mokykla, 
o mokiniai buvo tiesiog sužavėti, juk ne kasdien išvysi 
tokį reginį...Tad didžiausi sveikinimai Jums, brangieji 
mūsų šoumenai, susilaukėte didžiulio pasisekimo  
mūsų mokykloje. Tikimės, tai ne paskutinis Jūsų 
koncertas?.. 

Kai jau pagaliau teko grįžti į klases, išvydome dar vieną staigmeną, apie kurią net nenutuokėme. 
Pamokas vedė ne mūsų mokytojai, bet juos pavaduojantys DEŠIMTOKAI☺ Pamokos praėjo tikrai ne nuobodžiai, o 
linksmai ir šauniai. Mūsų vyresnieji pasidarbavo tikrai puikiai, mokydami jaunesnius to, ko patys jau išmoko☺. 
 

P.s Tikriausiai visi pastebėjote tą mažą smulkmenėlę, kurią aš  praleidau, kalbėdama apie koncerte 
pasirodžiusius atlikėjus. Manau, jūs supratote, kas jie buvo iš tikrųjų, o gal ir ne?:) 

  Greta Garnytė 

  
 Kol kai kurie dešimtokai vedė pamokas, neturintieji pamokos  
treniravosi ,,mokytojų kambaryje“.  Nuotraukos mokytojos J. Armonavičienės  

 Balandžio 1-osios koncerto žvaigždės  
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Susitikimas su einančiu M. Valančiaus 
pėdomis 

 
Kovo 23 dieną į mokyklą  buvo atvykęs jaunas seminaristas 

Darius Valančius. Jis atvyko susitikti su 10 ir 8 klasių mokiniais, 
papasakoti apie savo pašaukimą ir vyskupą Motiejų Valančių. 

D.Valančius šiemet birželio mėnesį bus įšventintas į kunigus. 
Kilęs iš Šilutės rajono, o dabar atlieka praktiką Joniškio bažnyčioje. 

8 klasės mokiniai svečiui priimti pasiruošė pasakojimą apie 
M.Valančių, bet kadangi  turėjome daug klausimų, o svečias - pasakojimų, 

tai nebebuvo laiko pristatyti pasiruoštą darbą.   
Įdomu, kad jaunojo kunigo pavardė sutampa su vyskupo,  

įsteigusio  blaivybės draugiją, pavarde, bet, kaip jis pasakojo, giminystės 
ryšiai nesieja. 

Dešimtokams patiko susitikimas su D.Valančiumi, nes galėjo klausinėti bet kurių  dalykų, 
net ir ne į temą. 
 
Uždaviau porą klausimų apie susitikimą 8 klasės mokiniams:  
 

• Viktorija V. - Jis yra geros širdies žmogus. Labai šnekus. Daug domisi M.Valančiaus veikla. Išsamiai viską papasakojo. 
Manau, jis eis tomis pėdomis kaip ir M.Valančius. 

• Agnė K.-  Man šis kunigas tikrai patiko ir pasirodė labai išmintingas ir iškalbingas žmogus. Tai įdomus, bendraujantis ir 
šviesios sielos žmogus. 

• Aistė P.-  Esu nustebusi tokio 
jauno žmogaus mąstysena, 
tiesiog paliko įspūdį. 

• Valentinas J.- Puiki asmenybė! 
Galėjome iš jo pasimokyti 
požiūrio į gyvenimą. Ir sužinojau 
jo nuomonę apie mus. Jis 
džiaugėsi, kad geri, šaunūs 
vaikai. Palikome jam gerą įspūdį.  

     
Agnė Dapkutė, 8 kl. 

 
 

 

8 klasės gimtadieniai 
   

   Balandžio 6-tą dieną šventėme klasės mokinių 
gimtadienius. Buvo šiek tiek vaišių. Kai pasveikino jubiliatus, 
ėjome pasivaišinti vaisiais, saldainiais.Po to buvo trys užduotys. 
Mokiniai, kurie dalyvavo, turėjo prisirišti ant kojų po balioną ir 
kuo greičiau jį susprogdinti. Pirmajam pavyko Robertui 
Markauskui. Antra užduotis - „Einu į kalnus ir pasiimu...“ Tai 
vardinome, ką turėjome pasiimti. Šio žaidimo reikšmės niekas 

nesuprato. Ir trečia užduotis buvo tokia, kad reikėjo pūsti dešinėje esančiam vaikui 
balioną. Prieš pučiant turėjo pasirinkti žodį iš tokių temų, kaip gamta, įrankiai, gėlės ir 
pan. 
Tai tokios užduotys.Žinoma,daug kas sutiko ir nuomonės sutapo, kad šie gimtadieniai 
buvo ne tokie, kaip visada. Bet šiaip buvo smagu. 
Lauksime kitų gimtadienių . ☺ 

Monika Polevnevaitė, 8kl. 

Motiejus Valančius 
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Balandis – mėnuo, kai šventėm ŠV. VELYKAS... 
 

 Kas tos Velykos? 
 

Ar mes visi žinome, kas yra Velykos? Iš kur kilo žodis 
,,Velykos“? O gal nežinome Velykų papročių arba jų nesilaikome? Na, aš 
norėčiau pagelbėti tiems, kurie ne ką žino apie Velykas arba yra šiek tiek 
užmiršę. Juk Velykos – tai krikščionių šventė, pritaikyta prie senojo tikėjimo 
šventės, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo, 
kaip tai aprašyta Naujajame Testamente. Tai įvykę trečią dieną po Kristaus 
mirties (mirties dieną skaičiuojant kaip pirmą dieną). 
 
VELYKOS - gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. 

Senovės lietuviams tai buvo didžioji pavasario šventė, kuri dabar atitinka krikščionių Velykų laiką. Ji 
kilnojama - švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Velykų 
pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės“. Seniau buvo tradicija tą dieną lankyti mirusiųjų kapus, nunešti jiems 
maisto - kiaušinių. Mūsų protėviai tikėdavo, kad, atėjus pavasariui, vėlės atsikelia iš žemės. Pirmasis 
perkūnas jas priversdavo sugrįžti į kapus. Tikėta, kad mirusiųjų vėlės išlenda su atgimstančia gamta, 
pasitraukia po pirmojo Perkūno. 
 

ATVELYKIS 
  
Dar vadinamas Velykėlėmis. Švenčiamas pirmąjį sekmadienį po Velykų. Tą dieną 
ridenami kiaušiniai, supamasi sūpynėse, krikšto motinos lanko savo krikšto 
vaikus. 
Iki pat šiol Velykų simbolis ir pagrindinis patiekalas - kiaušinis. Kodėl? 
  
Kiaušinis nuo pagonybės laikų simbolizuoja gyvybės atsiradimą, vaisingumą, kosmosą. Žmonės tikėdavo, 
kad pradaužus kiaušinį iš jo išlenda gemalu pasivertusios gyvatės gyvybė. Kiaušiniams mūsų protėviai 
priskirdavo nemažai gydomųjų galių. Tikėta, kad jie gydo žaizdas, o žaliais kiaušiniais gydytas moterų 
nevaisingumas. Velykų kiaušiniams būdavo priskiriamos ypatingos galios. Tikėta, kad Velykų kiaušinius 
užkasus laukuose, pastarieji tais metais duos gerą derlių. 
 
Velykė – gerokai primirštas Velykų personažas, savotiškai panašus į Kalėdų senelį. 
Seniau Velykų rytą vaikai prabudę dažnai rasdavo ant namų palangės padėtų dovanų - po du kiaušinius. 
Tai būdavo Velykės dovana. Vaikai tikėdavo, kad ji, anot mažylių tėvelių pasakojimų, gyvena kažkur 
pamiškėje, moka gražiai marginti kiaušinius, atėjus pavasariui, primargina jų daugybę, sudeda visus į 
vaško arba cukraus vežimą, pasikinko į jį miško ilgaausius ir išvažiuoja pas gerus vaikus. Naktį visus juos 
aplanko ir apdovanoja. 
  
Velykų eglutė: Seniau ji daug kam būdavo įprasta. Ją žmonės patys pasidarydavo: prie tiesios šakos 
pririšdavo eglės šakeles, padarydavo eglutės formos medelį, jį papuošdavo pavasarį išsprogusiais žilvičio 
kačiukais, forminiais sausainukais, popieriniais paukščiukais, gėlytėmis, medelyje padarydavo lizdelių, į 
juos įstatydavo po 9-12 kiaušinių. Tikėta, kad Velykų eglutės kiaušiniai žmogui neša laimę. 
 

Neužmiršk, kad... 
  
* Velykų dieną reikia šaudyti į viršų (Žemaitijoje seniau šaudydavo net bažnyčių šventoriuose). Taip 
nubaidysi nuo gyvenvietės, namų visas negandas, piktas dvasias. 
* Jei Velykų rytą, dar prieš saulėtekį, nusiprausi šaltu vandeniu, jokie skauduliai neaugs. 
* Velykų rytą nuluptų kiaušinių kevalus sudeginsi krosnyje - naminiai paukščiai geriau iš kiaušinių risis. 
* Kad namuose visus metus būtų skalsa, pirmąjį nuluptą kiaušinį prie Velykų stalo supjaustyk į tiek dalių, 
kiek už stalo sėdi žmonių, visiems jiems po dalelę to kiaušinio padalink. 

Informaciją surinko Viktorija V., 8kl. 
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 Klausimai mokytojoms: 
 1.Ar daug galvos skausmo sukelia šešta klasė? 
 2.Ar dažnai nuo mūsų triukšmo dreba mokyklos sienos? 
 3.Ką manote apie šeštokus? 
 4.Ko palinkėtumėte šeštai klasei? 
 
 Jūratė Armonavičienė: 1. Na, man tikrai didžiausią galvos skausmą sukelia būtent šeštokai. 2.Būtų linksma, 
jei nebūtų liūdna. Būna visko, kartais girdžiu, kaip dreba. 3.Jeigu kai kurie kartais neišdykautų, tai klasė būtų 
"super":-). 4.Susikaupti, galvoti apie mokslus, ateitį. 
 Jūratė Balčiūnaitė: 1.Daugiausiai iš visų. 2.Taip. 3.Šeštokai yra labai kūrybingi, žingeidūs, aktyvūs, bet 
nesugeba valdyti savo emocijų. 4.Aš palinkėčiau visai klasei susikaupimo. Nekreipti dėmesio į tuos, kurie 
negalvoja apie mokslą, ateitį, kuriems pamokos neįdomios. 
 Jolanta Jurkevičienė: 1.Ne, nedaug. 2.Nepasakyčiau, yra ir triukšmingesnių. 3.Kaip mano buvę auklėtiniai, 
labai juos myliu, pergyvenu dėl jų išdaigų ir džiaugiuosi, kai jiems sekasi. 4.Greičiau išaugti iš išdykėliško 
amžiaus. 
 Klausimai mokyklos direktorei Vidai Vingrienei ir šeštokų auklėtojui Audriui Mameniškiui: 
  1.Ar daug galvos skausmo sukelia šešta klasė? 
  2.Ką manote apie šeštą klasę? 
  3.Ko daugiau - gero ar blogo - pasakytumėte apie šeštokus? 
  4.Ko palinkėtumėte šeštai klasei? 
 
 Direktorė: 1.Tiek, kiek ir visos, gal truputėlį daugiau. 2.Labai šauni klasė. Šaunūs sportininkai, šaunios 
šokėjos, geri mokiniai. 
3.Žinoma, kad gero. Yra vienas kitas mokinys, kuris lyg šaukštas deguto medaus statinę pagadina. 4.Gražaus 
pavasario ir draugiškų tarpusavio santykių. 
 Klasės auklėtojas: 1.Truputį sukelia. 2.Galėtų būti drausmingesni. Šiaip klasė yra draugiška, o ypač per 
ekskursijas, aktyvi, bet keletas mokinių sugadina viską. 3.Norėtųsi sakyti tik gera, bet tenka pasakyti ir bloga. 
4. Kad išaugtų dori, sąžiningi Lietuvos piliečiai. 
 Ir dar keletas klausimų auklėtojui: 
  1.Ar nesigailite, kad pasiėmėte globoti tokią nutrūktgalvišką klasę? 
  2. Kaip manote, kokiame dalyke šeštokai yra aktyviausi, o kokiame - ne? 
 Atsakymai: 1.Bijai vilko –  neik į mišką. 2.Choreografijoje aktyviausios mergaitės, sporte – didžioji dauguma 
klasės. Neaktyvumas priklauso nuo mokinių. 

 
IŠVADA: ŠEŠTA KLASĖ YRA 
ŠAUNI, AKTYVI, BET KARTU IR 

PADYKUSI, TODĖL   TIKRAI 
NEATSISPIRS   PAGUNDAI 

PRISIDARYTI   BĖDOS. 
 

 
Parengė Virginija ir Deimantė 6 
klasė :-) 
 
 
Šeštokai su auklėtoju. Nuotrauka 
mokytojos J. Armonavičienės. 
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Sužavėjęs ne tik šypsena, bet ir dainomis.. ☺  
 

Balandžio 2 dieną į mokyklą atvyko ne kas kitas, o muzikos akademijoje „studijavęs“ pačių pačiausias 
Juozas.  

Iš pradžių atrodė, jog koncertas nebus kažkuo ypatingas. Bet..  
Tiesiog buvo tobula ir nuostabiai įdomu ☺. Tai pirmasis „žvaigždukas“ iš projekto „Muzikos akademija“. 

  
Po koncerto,  pasigirsiu, teko pabendrauti su Juozu asmeniškai. Tai nebuvo įprastas interviu. Tiesiog 

nebendravau su juo kaip su kokia „pop žvaigžde“. Jau po pirmųjų klausimų apie jo gyvenimą, jis privertė į jį 
kreiptis „tu“.  

 Žinote, kas labiausiai nustebino? Ogi tas, kad vaikystėje, kaip  ir daugelis, svajojo būti kosmonautu, lakūnu, sportininku... Kodėl 
dabar dainuoja? Jis atsakė paprastai: “Nes čia radau save, tai ne mano darbas, tai dėl ko aš dirbu ☺“.  
 Gaila, kad daug ko nespėjau pasiteirauti, nes Juozas labai skubėjo į kitą koncertą. Bet pasakė interviu pabaigai: „Linkėčiau 
visiems svajoti ir eiti svajonių link. Nereikia nuleisti rankų, kai žemė slysta iš po kojų. Leiskit kartais svajonėms nusvilti sparnus. Bet vėliau jūs 
pakilsit dvigubai...“.  

     Redaktorė Akvilė ☺  

Nuostabiau negu nuostabu ☺ 
 

 O štai balandžio 24 dieną į mokyklą buvo atvykęs Andrius Mamontovas. 
☺ Iš tiesų, tai buvo labai lauktas ir pagaliau sulauktas koncertas. 

Dar prieš Seimo rinkimus, kai mokykloje svečiavosi mūsų kandidatas 
Saulius Bucevičius, jis ir pažadėjo susitikimą su žinomu dainininku. Pažadas 
išpildytas 100 %.  

Visi likome sužavėti nuoširdžiu bendravimu, puikiomis dainomis ir 
profesionaliu jų atlikimu... Nors koncertas vyko neįprastai ilgai, nė vienas 
nebuvome pavargę... 

Dar prieš koncertą kalbėjausi su dainininku. Malonus pasisėdėjimas ir 
atvirumas mane labai sužavėjo. Labai jaudinausi prieš interviu. Bijojau galbūt 
„pasikėlimo“, juk jis vis dėlto profesionalas. Bet klydau. 

Mane labiausiai sudomino jo patirtis ir atvirumas. Andrius pasakojo apie 
savo praeitį ir dabartį. Sakė, kad jis išbandė viską, t.y. žurnalisto, laidų vedėjo 
darbą, bet ten savęs nerado. Jo dabartinė veikla nėra jo darbas, jis gyvena ir save 

išlaiko iš to, ką jis vadina „švente“.  
Tarp kitko, atlikėjas jau trečius metus organizuoja gatvės muzikos dienas. Kas tai yra? Andrius trumpai ir 

aiškiai pasakė: „ Tai tokia diena, kaip į gatvę išeina groti visi norintys. Pensininkai, studentai, moksleiviai“. Pasakojo, 
jog pernai dalyvavo apie 1000 žmonių. Šiemet jų turėtų būti net virš 1000. Kalbėdamas jis plačiai šypsojosi ir sakė, kad 
tai jam labai patinka.  

Į  visus realybės šou Andrius Mamontovas žiūri skeptiškai. Sako, jei nori trumpo scenos įvaizdžio, tai puiki 
vieta, bet jei nori ilgalaikio, reikia mokėti scenoje išlikti. O ne sužibėti ir dingti.  

Buvo man tyliai pažadėjęs, jog padarys viską, kad mokyklos mokiniai liktų patenkinti jo dainomis. Tai ar taip 
nebuvo? Buvo. Jis išpildė savo pažadą.... ☺  

 

 
 
 
  

 
 
 

 

 Koncerto ir interviu akimirkos  
Nuotraukos mokyt. J. Armonavičienės 

Redaktorė Akvilė 
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2009-04-23 vyko kasmetinė „Šokio fiesta“.  Kaip žinote, visi renginiai šiais metais yra skirti Lietuvos vardo tūkstantmečiui 
paminėti.   

Iš viso mūsų buvo net 21 kolektyvas. Daug, ar ne? Renginys 
prasidėjo eisena ir “Jungtinių pajėgų” šokiu. Visi dalyviai varžėsi trijose 
grupėse - to dar nebuvo. Mes buvome pagrindinių mokyklų grupėje ir 
pasiglemžėm abi pirmąsias prizines vietas:  1-ąją -  “Nenuoramos” ir  2-ąją -  
“Just 4 Fun”. Bendruomenių grupėję 1-ąją vietą užėmė “Savela” iš Bariūnų 
kaimo. O miesto mokyklų 1-ąją vietą užėmė “Kaprizas” (M.Slančiausko g-ja). 
Žinoma, mes sirgome ir palaikėme “Mes” –  Žemės ūkio mokyklą, bet, gaila, ji 
liko 2-oje vietoje. Taip pat visi buvo sužavėti Lindihopu, jiems skirtas 
papildomas apdovanojimas.  

Tuo metu, kol komisija skaičiavo rezultatus, lengvų šokių mus visus mokino 
Rasa Kazimeraitienė. Labai jau greitai praėjo renginys, bet pasidžiaukime jo 
pabaiga ir apdovanojimais. ☺  

         Inesa, 10 a kl. 

Išvyka į Naisius 
Balandžio 29 d. “Gataučiuko“ 

nariai, jų mokytoja ir kiti keli mokiniai vykome į 
Naisių muziejų (7 km. už Meškuičių). Ten mes 
vykome ne dėl to, kad apžiūrėtume muziejų ar 
Naisius, bet dėl to, kad gavome oficialų pakvietimą. 
Iš tiesų, mes patys nelabai ir žinojome, ko ten 
važiuojame. Žinojome tik viena, jog turime paruošti 
neilgą programėlę, kuri būtų susieta su poeto 
Zigmo Gėlės kūryba. 

  Nuvažiavę į Naisių muziejų, parodėme 
programėlę, išklausėme kitų mokyklų „paruoštus 
namų darbus“. Buvo labai gražu pasiklausyti jaunų 

žmonių minčių, kūrybos, dainų ir muzikos 
akordų... Išklausę dainų ir eilėraščių pynę, 
svetingai buvome priimti ir pavaišinti. Kas 
norėjo – muziejų apžiūrėjo, aplankė ten pat, 
netoliese, esantį žirgyną. Su gražiais arkliukais 
ir nuotraukų pasidarėme! ☺  

 Galiausiai nusprendėme vykti namo. 
Visi laimingi, praskaidrinę dieną  gražiomis 
dainomis ir posmais... 

 Korespondentė Agnė K. 

 

Zigmas Gėlė (tikr.  
pavardė Gaidamavičius) 

 gimė 1894 balandžio 26 
dieną Naisiuose (Šiaulių 

r.),  mirė 1912  metų 
gruodį Kijeve, palaidotas 

Sereikiuose (Šiaulių r.); 
poetas. 

1912 baigė Šiaulių 
gimnaziją ir pradėjo 

filologijos studijas Kijevo 
universitete, kurias 

nutraukė mirtis. Parengė 
rinkinį ,,Gėlynas“, kuris 

papildytas buvo išleistas 
tik 1948 metais. 

Gėlė – pomaironinės 
kartos poetas.. Poezija 

romantinio tipo. Kai kurie 
Gėlės eilėraščiai pateko į 

mokyklinių skaitinių 
knygas, vienas kitas tapo 

dainuojamas  turėjo 

Kelionės tikslas – dainomis bei eilėmis paminėti 115-tąjį poeto, gyvenusio tik 18 metų,   gimtadienį. 
Pasirodė ne tik mūsų mokyklos, bet ir Šiaulių Romuvos gimnazijos  bei Meškuičių jaunimo kolektyvai. 
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Šeimų futboliukas!!! 
 

Taigi taigi, balandžio 3-ąją dieną mokyklos sporto salėje susirinko net 8 šeimos (viena iš jų – 
mokytojų šeima), kurios varžėsi dėl pergalės, žaidžiant mūsų visų jau pamėgtą Futboliuką ☺. Visi buvo 
nusiteikę rimtai pažaisti. Tie patys mokytojai prieš varžybas jau lakstė, kad būtų lengviau žaisti. Į salę 
prigūžėjo daug vaikų, kurie sudarė palaikymo grupę.  

Žaidimas buvo smagus. Galiu jums pasakyti tiek, jog visi žaidėme su nuomone, jog laimės 
draugystė! Juk visose varžybose laimi draugystė, bet būtinai atsiranda vienas laimėtojas, kuris 
pasisavina pergalę. Bet juk tai nėra labai blogai. Per varžybas visi esame minimi kaip geri žaidėjai ir 
sulaukiame daug palaikymo.    

Kai kuriems (tai man) varžybos buvo su nesunkiomis ir menkomis traumelėmis, kurios tikrai 
nesutrukdė toliau stovėti vartuose ir ginti savo komandą. Bet, aišku, kaip greitai prasidėjo, taip greitai ir 
baigėsi šios varžybos. O nugalėtojais išrinkti Daukšų komanda iš Jauniūnų, kuriems atiteko didžiulė 
taurė, kurios pavydėjome visi ☺. Antra vieta atiteko Gruzdžiams, o trečioji- Aurimui ir Arnoldui 
Juzėnams, kuriems padėjo sūnėnas Robertas.  O kiti gavome paguodos prizus - atšvaitus ir sertifikatus, 
pažyminčius, jog tikrai dalyvavome tokiose varžybose. Taip pat buvo renkami ir naudingiausi žaidėjai 
kiekvienoje komandoje, kurie gavo po albumą įsidėti nuotraukoms iš futboliuko ☺. Na ką, lauksime kitų 
tokių įdomių varžybų, kuriose galėsime parodyti, ką mokame ir ko čia atėjome. Iki susitikimų kitose 
varžybose.  

Beje, turiu paminėti, jog futboliuką žaidžiame ne vien mes, vaikai su tėvais, bet ir mokytojai, 
kurie tikrai parodė, ką gali ☺. Tikėsimės, kad kitąmet prisijungs daugiau tokių aktyvių mokytojų! 

 
„Futboliuke“ dalyvavusi Gabija V.., 8 kl. 
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Tiražas – 50 egz. 

Atsakymai: 
      Dovydas G. 

1. Manau kad jis 
nereikalingas, nes tai ne 
mokymo priemonė. 

2. Geriau būtų nupirkę 
kompiuterį, kad būtų 
galima ieškoti informacijos. 
Arba popieriaus. 

Robertas V. 
1. Nereikėjo, nes jo dažnai 

nerodo. 
2. Bele ką, saldainių vaikams. 
Klimas T. 
1. Kad nupirko nėra blogai, bet 

naudos iš jo nėra. 
2. Geriau būtų nupirkę 

koridoriuje naujų kėdžių, 
bent būtų ką patrinti, visai 
jau senos. 

Irmantas B. 
1. Reikėjo, kad rytais galėtume 

žiūrėti filmukus vaikams. 
2. Nežinau. 
Mantas G.  
1. Manau, jis nereikalingas 
2. Nežinau, galbūt kokias knygas 

reikalingas. 
Gabrielius J. 
1. Na, jis tenai nereikalingas. 
2. Geriau atnaujintų berniukų 

tualetus. 
Laurynas N. 
1. Manau, jo tenai nereikėjo 
2. Nežinau. 

 Valentinas, 8 kl. 
 

Labai įdomios mintys. 
Ir kai kurių  labai brandžios... 

Ne per seniausiai pirmo aukšto fojė atsirado televizorius. Nuomonių apie jį yra nemažai. Štai ką apie jį mano kai kurie 
mūsų mokyklos mokiniai. 
 
Klausimai:  
1. Ką manote apie televizorių pirmame aukšte? Ar jo reikėjo? 
2. Ką būtų  buvę galima nupirkti mokyklai vietoj to televizoriaus? 

Visą balandžio mėnesį 
mūsiškiai sportininkai 
nieko kito neveikė, tik 

gabeno prizus, 
medalius ir taures iš 
įvairiausių varžybų... 
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