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Sveiki, mieli skaitytojai, 
 
 Visada kalbėdavau apie laiką, kaip greitai jis bėga, kaip neša metus lyg 
ant sparnų. Ir net nebijojau, galbūt net kažkiek džiaugiaus. Bet dabar... Noriu, tiesiog 
trokštu, kad jis sustotų ir nurimtų bent trumpai akimirkai...  
 Pamenu, kaip sveikinausi su jumis pirmąjį kartą, kaip sakiau, jog nesu 
kolektyvo vadė, esu tik redaktorė. Dabar tenka sakyti buvau... 
 Kaip netikėtai atėjo laikas su  Jumis išsiskirti, atsisveikinti, išeiti... Išeiti 
žinant, kad ČIA lieka tai, kas geriausia... 
 Sakoma: „Reikalinga viena minutė, kad išskirtum žmogų iš aplinkinių, 

viena valanda, kad jį pamiltum, bet reikalingas visas 
gyvenimas, kad jį – pamirštum“. Taip, Jūs tie žmonės, 
kuriuos išskyriau per minutę, pamilau per valandą, ir  
tikrai reikalingas visas gyvenimas, kad Jus užmirščiau....  
 Norėčiau labai padėkoti tiems, kurie manimi 
pasitikėjo, tikėjo, jog galiu būti redaktorė. Ačiū kolektyvui 
už draugiškumą, visiems skaitytojams, už pagarbą ir 
rūpestį ( dėl kito „Gataučiuko numerio“)... 
 Aš, kaip ta vasaros saulutė, pasirodžiusi, 
sublizgėjusi, turiu nusileisti ir išnykti, nes ateina kiti... 
Linkiu visiems sėkmės, valios, rūpesčio, laimės ir visko ko 
geriausio... Beje, saugios ir šiltos vasaros... 
 Norisi sakyti : „ Iki pasimatymo kitą 
mėnesį“, bet tenka tarti ilgesingą SUDIE... 
   
 Redaktorė RaGaNiUkĖ- Akvilė Jakubkaitė  
 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.96 2009m. gegužė-birželis 

Šiuo numeriu su Jumis atsisveikina 
 2008-2009 m.m. GATAUČIUKO korespondentai – 

DEŠIMTMEČIO KORESPONDENTAI 
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,,Tavo draugas – tai tavo išpildytos reikmės.  
Jis – tavo laukas, kurį užsėji su meile ir dėkingas nuimi derlių.  
Jis –  tavo stalas ir židinys.  
Nes tu ateini pas jį alkanas ir pas jį ir ieškai taikos. 
Kai  draugas atveria  tau širdį, nebijok ištarti ,,ne“ nesutikdamas ir nenuslėpk pritariamojo ,,taip“.  
Ir kai jis tyli, tavo širdis nepaliauja  klausius jo širdies;  
Nes draugystėje be žodžių gimsta visos mintys, visi troškimai, visos viltys, ir jais dalijamasi su tyliu džiaugsmu širdyje” (K.Džibranas 

,,Pranašas”). 
Tokiais žodžiais mūsų mokykloje prasidėjo Veiksmo savaitė, kurią organizavo mokyklos socialinė pedagogė Juventa Jurgelienė. Į veiklą 

buvo įtraukti visi norintys mokyklos mokiniai. Jie ne tik kažką sužinojo naujo, bet ir daugelį pojūčių patyrė patys. 
Pirmąją Veiksmo savaitės dieną, mes, visi mokyklos mokiniai, stadione susikibome rankomis ir klausėmės gražiausių žodžių, skirtų 

draugui. Taip prasidėjo akcija „Drauge, laikyk mane už rankos“. Vėliau visos klasės pasiskirstė po Gataučių kaimą ir vaikščiojo žmonėms 
dalindami iš popieriaus iškirptus delniukus, kuriuose tilpo ir širdies šiluma, ir linkėjimai.  

Antroji diena – ,,Gyvų plakatų“ kompozicijos. Per pertraukas mokiniai turėjo galimybę stebėti  nejudančias scenas, kurias sukūrė 8-10 kl 
mokinės.  Plakatų tema –  ,,Nesityčiok, man skauda“. Per judesį, mimiką buvo išreikšta patyčių problema mokyklose. 

Trečioji diena – Šokių fiesta. Jos metu supratome, kad ir kokie skirtingi būna šokiai, bet visus šokėjus vienija vienas bendras tikslas – 
būti būryje draugų. Mus džiugino ne tik  mokyklos šokėjų  grupių „Just 4 fun“  bei ,,Nenuoramos“ pasirodymai,  bet ir  smagūs svečiai iš Joniškio, 
šokantys lindyhopą − afroamerikiečių šokį. 

Ketvirtąją dieną  piešėme draugystę. Vėl visa mokykla susirinkome į draugišką būrį mokyklos sporto salėje. Kas pasigulę, kas klūpomis 
piešė tai, kas atrodo labai lengva, bet kartu ir sunku – Draugystę. Pamatėme, kaip skirtingai visi ją įsivaizduoja, bet tai netrukdo suprasti vienas 
kitą... 

 Penktoji diena – Veiksmo savaitės apibendrinimas. Mokytojų Jūratės Armonavičienės ir Juventos Jurgelienės, suburtas jaunųjų aktorių 
kolektyvas parodė labai gražų pamokantį spektaklį ,,Plaštakės diena“. Šio spektaklio premjera buvo dar prieš Motinos dieną, kai jį išvydo pradinių 
klasių mokiniai kartu su savo mamytėmis. Tą dieną jautresnių aktorių akyse žibėjo ašaros, o ir salė žiūrėjo nuščiuvusi, kaip mažytė plaštakė, 
gyvenanti tik vieną dieną, ne linksminosi, bet dovanojo pasauliui deimanto lašus. Susikaupę šį reginį žiūrėjo ir vyresnieji žiūrovai. Ne vienam buvo 
įdomu matyti į kurmį, varlę, vandens leliją, aguoną, plaštakę ar kitus žaismingus personažus persikūnijusius savo draugus. Tinkamą muziką 
parinko mokytojas Laimonas Vingras. 

Nors Veiksmo savaitė prabėgo greitai, bet paliko prasmingą pėdsaką visos mokyklos bendruomenės kelyje į supratimą, toleranciją, 
pagarbą ir draugystę.  
 

   Redaktorė Akvilė Jakubkaitė 10a kl. 

 
Veiksmo savaitės akimirkos. Mokyt. Jūratės A. nuotraukos 
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Turbūt nereikia pasakoti, kokia tai šventė. Juk visi mes minime mokyklos vardo dieną.  
Taigi, kaip ir kiekvienais metais, gegužės 15 dieną vyko tradicinė šventė. Tačiau ne Gataučių kultūros namuose, kaip įprastai, bet mokyklos 
stadione. 

Šventė prasidėjo nuo ryto. Iš pradžių bėgome į parką, kur matėme įvairiausius pasakų veikėjus ir svečius, kurie oficialiai 
atidarė parke esančią žaidimų aikštelę. Už tai jiems labai dėkojame. 
Vėliau skubėjome į mugę, kur galėjome nusipirkti pyragų, molinių daiktų, pelėdų ir kt. Koncerte matėme įvairiausių šokių, girdėjome gražių 
dainelių, kuriuos mums dovanojo mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai, gėrėjomės sveikinimais ir džiaugėmės švente. Oras buvo nuostabus, 
todėl vyravo labai linksma nuotaika. 

O kaip gi tokią gražią dieną galima apsieiti be futbolo? Todėl 15 valandą vyko draugiškos varžybos Lietuva- Latvija. Nors ir 
draugiškos varžybos, tačiau labai džiaugiamės, kad mūsų bendruomenės sportininkai sugebėjo laimėti. Tai reiškia, kad esam kūrybingi visur. 
Ir sporte, ir mene. Kiek vėliau gėrėjomės Latvijos bendruomenės koncertu, kuris suteikė dar geresnę nuotaiką.  

Vakare vyko gegužinė. Gataučių kultūros namuose buvo „šokiai pokiai“. Diena praėjo labai linksmai, tiesiog nuostabiai ir 
paliko didelį įspūdį tiek man, tiek ir kitiems. ☺Tad linkiu, kad tokių koncertų ne mažėtų, bet daugėtų.  

Gabrielė P., 9 kl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mokyklos vardadienio akimirkas fiksavo mokytojai Jūratė A., Jūratė B.,  Laimonas V. 
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Paskutinis skambutis ir šiemet jau nuskambėjo...  
 
 Birželio 5 dieną į mokyklą dešimtokai (tarp jų ir aš ) atėjo kupini nerimo, jaudulio, liūdesio ir  
galbūt mažyčio džiaugsmo. Kodėl? Juk tai mūsų Paskutinis skambutis, kuris iš tiesų skambėjo visai kitaip, nei tuos 
dešimt metų. Jis buvo toks skambus ir visiškai kitoks, net neįmanoma apsakyti žodžiais. Atrodo, kad skambėdamas 
jis mums tarė : „SUDIE“.... 

 Toks neužmirštamas ir keistas buvo atėjimas į mokyklą. Visi gražūs ir sunerimę: draugai, 
mokytojai... Kaip keista buvo paimti pirmoko ranką, ją suspausti ir visi prisiminimai pralėkė tarsi atrakcionų 
karavanas. Juk taip ir buvo – liūdesys, išdaigos, pirmieji pažymiai, pastabos, džiaugsmas, kvailystės, ašaros, 
pirmieji prasti pažymiai, dešimtukai ☺.... Viskas pralėkė pro akis. Laikant rankose pirmoko ranką, atrodė, kad 
laikau ne ranką, o jo širdelę. Pulsuojančią ir net nenujaučiančią, kad  ir jie kažkada, bet labai greitai laikys pirmoko 
ranką. Nors iš tiesų dar anksti jiems apie tai galvoti, o mums jau laikas išeiti...Išeiti ir palikti viską, palikti tai, ko 
nespėjom pasiimti, išsinešti tai, ką gavom čia...  
 Labai gaila buvo tą dieną girdėti paskutiniųjų pamokų metu tariamus žodžius: „Išeinat, nebegrįšit, 
sudie“... Ir dabar širdyje jaučiasi nostalgija, kodėl taip greitai? Kodėl viskas turi baigtis??? Nors klausimų daug, 
atsakymų dar daugiau, bet vienintelis atsakymas: LAIKAS vietoje nestovi, gyvenimas šaukia eiti ir nelaukti. Nieko 
amžino nėra, tik prisirišimas ir meilė. Meilė jums, kurie dar čia pasiliekat, prieraišumas mokyklai...  
 Ir paskutinį kartą visų dešimtoku vardu norėtumėm atsiprašyti visų, jei ką padarėme ne taip, jei 
įskaudinome, įžeidėme ar kartais netikėtai supykdavome. Ir AČIŪ  visai mokyklos bendruomenei už pagalbą, 
supratimą, pamokų metu išmokytą patirtį ir už tai, kad šiandien mes suprantame, ką reiškia būti žmonėmis... Tegul 
kas buvo bloga užsimiršta,o gera pasilieka...  
 
      Redaktorė Akvilė 10 a kl.  

DEŠIMTOKŲ TESTAMENTAS: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mokytojų žargonai 
Vida Vingrienė: Jau tai mokėmės šeštoje 
klasėje 
Jūratė Balčiūnaitė: Nuostabu. Tiesiog 
nuostabu! 
Neringa Bulienė: Cit, varlos! 
Jolanta Jurkevičienė: Ot kietakai ☺ 
Genovaitė Liepinia: A jum tikrai netrukda 
muzika? ;D 
Danguolė Korsakienė: Uh... Nu mana vyrai 
šaunūūs ☺ 
Violeta Žemeckienė: Kur tu vaka buvai?;D 
Šarūnė Apinytė: Ir atkeliavo “Tylos 
Karalius” 
Danguolė Žalakienė: Tach, tach, tach… 
Daina Rudienė: Aš nežinau, ka su jumis 
daryt. 
Laimutė Vilčiauskienė: Nu ką girdėjot 
apie mana aštuntokus? 
Nijolė Žiurlytė: Prašau paklausyti... 

Palikimas  
Amžiną draugystę – Jolitai ir Inetai 
Mokyklos veidrodžius – Ovidijai ir Gintarei 
Mokyklos aktų salę ir choreografijos pamokas – Gretai ir 
Gabrielei 
Mokyklos valgyklą – Vytautui ir Gintarui 
Visas mokyklos kėdes – Gedui ir Andriui 
Visus mokyklos kompiuterius – Gintui ir Mindaugui 
Socialinės pedagogės rūmus – Viliui 
Visus mokyklos užkampius – Antanui ir Sigitui 
Mokyklos biblioteką – Astai 
Amžiną gyvenimą mokykloje – Valentinui 
Mokyklos raktą atiduodame į patikimas Vilijos ir Kęstučio 
rankas. 
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KALTINIMAI 
 
Auklėtoją Violetą Žemeckienę baudžiame už tai, kad matematikos pamokas iškeisdavome į klasės valandėlę. 
Auklėtoją Danguolę Korsakienę baudžiame už tai, kad niekada negailėjo gerų žodžių. 
Direktorę Vidą Vingrienę baudžiame už tai, kad mus labai mylėjo ir niekada neleido pamiršti lietuvių kalbos pamokų. 
Pavaduotoją Rūtą Kauneckienę baudžiame už tai, kad per dažnai keitė pamokų tvarkaraštį. 
Pradinių klasių mokytoją Šarūnę Apinytę baudžiame už tai, kad tylos karalius buvo mūsų geriausias draugas. 
Pradinių klasių mokytoją Birutę Žąsinienę baudžiame už tai, kad per anksti mus paliko. 
Mokytoją Ramunę Stankaitienę baudžiame už tai, kad puikiai išmokė pažinti gamtą ir žmogų. 
Mokytoją Ireną Petriškienę baudžiame už tai ,kad lietuvių liaudies pasakas girdėjome kiekvieną dieną. 
Mokytoją Jūratę Armonavičienę baudžiame už tai, kad taip ir nepažinome jūsų literatūrinių žinių. 
Mokytoją Jūratę Balčiūnaitę baudžiame už tai, kad anglų kalbos taisyklės tapo mūsų žadintuvas. 
Mokytoją Jolantą Jurkevičienę baudžiame už tai, kad dar niekada negirdėjome apie 3-ąjį pasaulinį karą. 
Mokytojų Laimoną Vingrą baudžiame už tai, kad mūsų draugystė buvo per trumpa. 
Mokytoją Dainą Rudienę baudžiame už tai, kad fizikinius reiškinius išmokome taikyti po pamokų. 
Mokytoją Genovaitę Liepinią baudžiame už tai, kad per chemijos pamokos buvo integruotos muzika. 
Mokytoją Nijolę Žiurlytę baudžiame už tai, kad dailės pamoka tapo eskizu. 
Mokytoją Laimą Andruškevičienę baudžiame už tai, kad molis mums buvo per „kietas“. 
Mokytoją Paulių Andruškevičių baudžiame už tai, kad ne visada leidote naudotis staklėmis. 
Mokytoją Neringą Bulienę baudžiame už tai, kad kelias į stadioną buvo tai, ką mes geriausiai pažinome.  
Mokytoją Audrių Mameniškį baudžiame už tai, kad sportinę aprangą iškeisdavome į išeiginius rūbus. 
Mokytojų Gediminą Andrašiūną baudžiame už tai, kad  tikybos pamokos būdavo kaip bažnyčioje. 
Mokytoją Laimutę Vilčiauskienę baudžiame už tai, kad rusų kalbos eilėraščių mokame per mažai. 
Mokytoją Eleną Veikalienę baudžiame už tai, kad biblioteką pažinti tapo per sudėtinga. 
Mokytoją Kęstutį Motejuitį baudžiame už tai, kad per retai jus matome. 
Mokytoją Juventą Jurgelienę baudžiame už tai, kad jūsų budėjimas buvo per griežtas. 
Mokytoją Renatą Kvedaraitę baudžiame už tai, kad jūsų kabinetas buvo mūsų nepasiektas rojus. 
Mokytoją Liną Budrienę baudžiame už tai, kad ketvirtadieniais aktų salė buvo mums nepasiekiama.  
Mokytoją Danguolę Žalakienę baudžiame už tai, kad taip ir neišmokome šokti mokyklinio valso. 
 

 
 
 

 
 
 

9 klasės pravardės 
1. Ineta Bašytė – “Pudrinukė”; 
2. Vilija Digerytė – “Greitosios 

kojytės”; 
3. Greta Garnytė – “Kengūla”; 
4. Ovidija Juozekėnaitė – “Mutė”; 
5. Gintas Juozekėnas – “Didydis 

Džo”; 
6. Gedas Kakčiukas – “Lokatorius” 

arba “Viasat lėkštė”; 
7. Gintaras Kolosevičius – 

“Rudiškių siaubas”; 
8. Valentas Mačiūnas – “Jaunas 

mėnulis”; 
9. Asta Mikalauskaitė – “Mikė”; 
10. Antanas Mikalauskas – “Me ke 

kee”; 
11. Sigitas Miniotas – 

“Malūnininkas”; 
12. Vytautas Piera – “Song gokas”; 
13. Gabrielė Pociūtė – “The best of 

blonde’s” arba “Madonna”; 
14. Vilius Savickas – “Skarbons”; 
15. Andrius Sfrockis – “Svedbank”; 
16. Jolita Stulpinaitė – “didžioji 

motušė”; 
17. Mindaugas Svirplys – 

“Kumpelis”; 
18. Gintarė Vaitiekaitytė – 

“Svirdulys”; 
19. Kęstutis Žukauskas – “Zuzana”, 

“Misteris barzdelė”. 
 

10a klasės pravardės 
 

1. Audrius – „Adresas“ „l-a-k-r-u-a“; 
2. Rolandas – „Mobilaizeris“; 
3. Jolanta – „Jolač‘ka“; 
4. Rasa – „Rositėlis“; 
5. Vismantas – „Nykštukas“; 
6. Akvilė – „Raganiukė“; 
7. Raimondas – „Dj Alkashas“; 
8. Nerijus – „Swaika“, Tornadas 8.0“; 
9. Inesa – „Liutukė“; 
10. Edita – „Ediulė“; 
11. Tomas – „Šnekorius 9.5“; 
12. Eglė – „Meduolis“; 
13. Rita – „Juodoji našlė“; 
14. Mylita – „Myli litą“. 

10b klasės pravardės 
 

1. Arvydas – “Augis”; 
2. Irmantas – “Tranas”; 
3. Mantas – “Ministras”; 
4. Ovidijus – “Kurmis”; 
5. Gintas – “Giunteris”; 
6. Ilona – “Žvengutė”; 
7. Romas – “Ulkanas”; 
8. Egidijus – “Nagas”; 
9. Tomas – “Atomas”; 
10. Andželika – “Miego deivė”; 
11. Erika – “Soleriuminė”. 

Dešimtokai  
su pirmąja 
mokytoja 
Šarūne 
Apinyte 



   6/ Gataučiukas  2009-06-16 Nr. 96                                                             Kelionės  
 

Kelionės įspūdžiai 
 

Š.m. gegužės 4 – 8 d. aš, Agnė Kriščiūnaitė, nusprendžiau truputėlį pailsėti nuo mokyklos, kasdienės rutinos ir vieną 
savaitėlę smagiai praleisti laiką – pakeliauti. Aplankiau tris šalis: Lenkiją, Slovakiją ir Austriją.  
 Pirmąją dieną vykome į kaimyninę šalį – Lenkiją. Iš karto nuvykę aplankėme Veličkų druskų kasyklas. Iš tiesų ten 
labai gražu, tamsu ir šiek tiek paslaptinga. Kitą dieną svečiavomės ir lankėme gražias, istorines Lenkijos vietas: senamiestį, įvairias 
bažnyčias, istorinius paminklus... 
 Trečiąją kelionės dieną atvykome į Slovakiją – taip ilgai lauktą šalį. Nuostabus kraštovaizdis traukte traukia turistus, 
juk kur bepasisuksi – aplink vien Tatrų kalnai. Nors oras ir nebuvo labai palankus, nes buvo rūkas, tačiau vis tiek kopėme į šiuos 
nuostabius kalnus. Mačiau didžiulę šniokščiančią kalnų upę, ir, žinoma - Tatrus. Tokie vaizdai užburia kaip tikra pasaka!  
 Ketvirtąją dieną važiavome į netoli esančią Slovakijos sostinę – Bratislavą. Ten susipažinome su nepakartojamo 
grožio pilimis, senamiesčiu, istoriniais paminklais ir kt. Galiausiai atskubėjo ir nelauktoji paskutinioji diena. Vykome į Austriją. Tai labai 
didelė, graži ir tikrai turtinga šalis. Mes aplankėme Austrijos sostinę – Vieną. Ten apžiūrėjome įvairius muziejus, vienas iš jų – 
Belvedere, vaikščiojome po senamiestį, savo pavasariškais vaizdais žavinčius parkus... 
 Džiaugiuosi, kad pasiryžau ir aplankiau šias šalis. Susipažinau su jų istoriniu paveldu, parkais ir kitokiais objektais. 
Kelionėje patirti įspūdžiai, istorinių vietų lankymas tik pagilino mano istorijos ir geografijos žinias. ☺  
    Savo įspūdžius parašė korespondentė Agnė Kriščiūnaitė 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

  

 
Labai greitai prabėgo dar vieneri mokslo metai. Atrodo, kad jautėmės jau truputį 

pavargę. Todėl paskutinę mokslo metų dieną nusprendėme pakeliauti. Kuo puikiausia nuotaika 
sėdome į mokyklinį autobusiuką ir išriedėjome Šiaulių link. Gėrėjomės žydinčiais rapsų laukais ir nė 
nepajutome, kad mes jau Šiaulių geležinkelio stotyje. Įsigijome bilietus, norėjome geležinkelio stotyje 
aplankyti muziejų. Bet mums nepasisekė, nes ant durų kabojo raštas „Sanitarinė diena“. 

Pasitenkinome tik siauruko garvežio apžiūrinėjimu, prie jo nusifotografavome. Pagaliau pasirodė traukinys. 
Neskubėdami sulipome į vagoną, patogiai įsitaisėme ir pajudėjome Radviliškio link. Kelionė truko apie pusvalandį. 
Radviliškis – geležinkelininkų miestas. Jame kertasi daug geležinkelio linijų, depas įkurtas 1860 metais. 
     Mūsų kelionės tikslas buvo pakeliauti geležinkeliu, pasidomėti šio transporto privalumais. Kelionė sekėsi puikiai, 
labai norėtumėme dar pakeliauti traukiniu, tik norėtumėme, kad kelionė tęstųsi ilgiau. ☺ 

      Pasakojo - Karolina Danasaitė, 3klasė 
                  Medžiagą parengė Greta Petrauskaitė 7 klasė 

Lenkijos panorama Tekanti kalnų upė Slovakijos kalnuose

Tatrų kalnai
Muziejus Austrijoje  

Trečiokų     išvyka
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Kelionė po Anykščių kraštą 
 

 Kiekvienais metais „Gataučiukas“ keliauja į paskutinę savo išvyką, 
kurioje atsisveikina su keliais korespondentais. Tai nutinka mokslų metų pabaigoje. Taip 
buvo ir šiemet, birželio 2 dieną. 

Na ką, kelionė prasidėjo ramiai, na, kaip čia ramiai: keli miegojo, o kiti 
sau linksmai juokėsi ir džiaugsmingai leido laiką, kol atkeliavome į reikiamą tašką. 
Aplankėme rašytojų A.Vienuolio bei A.Baranausko namus, klėtelę bei labai įdomų muziejų, 
kur visi piešiniai daryti iš smulkintų įvairiaspalvių lauko akmenų ☺ Stebėdami Anykščių 
miestą keliavome prie rašytojo Jono Biliūno kapo. Oi, teko ilgai kopti į tą kalną, bet buvo 
smagu „riedėti“ atgal nuo jo :D  

Bet tiek laiptelių dar nesu mačiusi (kaip ir dauguma) - tai Vorutos 
piliakalnis! Na ir vargelis buvo užlipti ir nulipti, bet, pripažinkim, pasportavom, pasijuokėm ir 
visai smagu buvo ☺ Beje, anksčiau ten buvo pilis ir ši vietovė mena karaliaus Mindaugo 
laikus. Galiausiai nuvykome į J.Biliūno tėviškę. Tikrai graži aplinka, muziejaus šeimininkė 
labai maloni, gražiai papasakojo apie Biliūno vaikystę. Buvo tikrai įdomu jos klausyti.  

Tai ką, štai ir ta pabaiga... Štai ir atsisveikinimas su korespondentais... 
Gaila, taip jau yra... Šiemet „Gataučiuką“ palieka net penkios merginos... Daug, bet į mūsų 
vietą atkeliaus nauji žmonės. Tad teko parašyti atsisveikinimo laiškus. Ilgai buvo rašoma, 
bet ne veltui. Laiškai buvo tikrai nuoširdūs ir gražūs, tai gali patvirtinti mūsų redaktorė ☺ 

Beje, sveikiname naująją redaktorę Gabrielę bei pavaduotoją Gretą !! 
 
P.S. Anykščių kraštas labai gražus, karštovaizdis įspūdingas.  
Ačiū už šią nuostabiai gražią ir įdomią kelionę! ☺ 
      Inesa, 10 a kl. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Ar akmuo mažesnis, ar mes didesni, kad be didelio vargo 
apkabinome Puntuką 

Mūsų kolektyvą palieka Inesa, Gabija Kotryna, Agnė K., 
Viktorija bei redaktorė Akvilė. Atsisveikinimo laiškų skaitymo 

fone – namas, kuriame gimė rašytojas Jonas Biliūnas. 

Nuovargis Vorutos piliakalnio pusiaukelėje 

Prie poeto Antano 
Baranausko mėgiamos 

klėtelės  

 
Deimantė Paliackaitė : 
Man labiausiai patiko 
Vorutos piliakalnis ir grupė 
TRIM POMPO, kuri mus 
linksmino grįžtant. Taip pat 
buvo labai įdomu  klausytis 
atsisveikinimo laiškų, kurie 
tikrai graudino.             

 Virginija Klimaitė:  
Anykščiai – pats gražiausias miestas Lietuvoje su pačia 

nuostabiausia gamta. Labiausiai patiko J. Biliūno tėviškėje... 
Taip pat buvome ant piliakalnių, kur atsivėrė labai gražus 
vaizdas. Kelionė labai patiko. Tokių galėtų būti daugiau. 

 Greta Petrauskaitė : 
Labiausiai patiko pats 
Anykščių miestas ir dar 
patiko  J. Biliūno tėviškė.  

 
 Greta Garnytė:   

Labiausiai patiko kartu praleistas laikas, paveikslai iš 
trintų akmenų bei smagus pasilakstymas įvairiose 
kalvose, kuriose tik buvome. Bet iš tikrųjų tai man 

patiko visa 2009 metų birželio 2 diena.  

Prie Vorutos piliakalnio 
turėjome galimybę 
pašaudyti iš lanko 

 

Vieną redaktorę greit pakeis kita: 
Akvilė ir Gabrielė.  Nuotraukos 

mokyt. Jūratės A.  
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Dar visai nesenai, gegužės 29-31 dienomis, 
buvome išvykę į Palangą. Tai šokėjų grupė „Joniškio 
Jungtinės pajėgos“ ir, žinoma,  gražus būrelis palaikymo 
komandos. ☺ 
 Vos nuvykus į Palangą,  oras  tikrai nebuvo  
toks, kokio galbūt kiekvienas tikėjomės. Nerimą kėlė 
debesuotumas, saulės atsiradimas ir vėl staiga jos dingimas. 
Bet tai nesutrukdė mums linksmai įsikurti ir pasinaudoti 
turimu laisvu laiku. ☺ Vėliau repeticija... ☺ O dar vėliau.... 
Vakaras, bemiegė naktis, pokalbiai.... Tai, ko seniai 
buvome pasiilgę.. 
 O ką jūs galvojat, koks buvo rytas? Jis buvo 
be galo sunkus, nes jau 6.30 mes stovėjome pasiruošę bėgti 
krosą iki jūros. Prie jūros atlikę mankštą, pasivaikščiodami 

grįžome į „namus“ ir kas pusryčiavo, kas kovojo dėl vietos į dušą ar WC ☺ . Vėliau varginanti repeticija prieš 
pasirodymą Palangos vasaros estradoje ir stadione. 
 O jau ir pavakarė... Pasipuošę sceniniais rūbais visi buvome vasaros estradoje. Šokančių 
kolektyvų buvo labai daug. Labai gražių ir tikrai vertų dėmesio šokių. Bet kas pagirs savus geriau, nei patys? 
Taip, ,,Joniškio Jungtinės pajėgos“ tikrai nuostabiai pasirodė... Nors, tiesa, šiemet komisija jų nepastebėjo ir 
taurės į Joniškį šokėjai neparvežė, bet svarbu dalyvauti, o pralaimėti irgi reikia mokėti. 
  Kas laukė vakare? Vakare eisena iki stadiono ir paskutiniai šokiai ten. Tad visi kolektyvai 
susirikiavę jau 20.00 pajudėjome link stadiono. O mes už Joniškį skandavome garsiausiai, matyt, girdėjo visa 
Palanga ir jos turistai, kad čia eina JONIŠKIS ☺ 
 Na, o paskutinę dieną, nebeturėjome daug sveikatos ką nors audringo veikti. Nes ir taip šokėjai 
buvo pavargę, beliko tik susikrauti daiktus, pašokti atsisveikinimo šokį ir riedėti link Joniškio... 
 

„...Ir aš ten buvau, laimingas pergales dainas dainavau...“ – Redaktorė Akvilė 
 

 
KLAUSIMĖLIS 

Ką reiškia žodis revanšas?  

 

 

Priešmokyklinukai  
Gvidas R. – muštynės 
Gabrielė S.- futbolas 
Kamilė Š. – sportuojantis žmogus 

1kl.  
 
Lukas D. – geras žmogus 
Eisvydas K. – žirafa 
Vakarė V. – sportas 

2 kl. 
 
Erikas D. – pinigai 
Karolina K. – skaičiai 
Aiva D.- kava 

Tęsinys 9 psl.
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Avinas –ak, ta vasara! Artėja šiltos ir ilgos dienos, vis 
mažiau laiko leisi namuose, tačiau nepamiršk mokslų, per 
daug neatsipūsk.Juk vasara ne už kalnų, tad pasistenk 
mokslus baigti gerai. 

Jautis-mokslai, mokslai ir dar kartą mokslai.Mūsų jaučiukams teks ilgiau pasėdėti prie pamokų. Jų rezultatai nėra tokie geri, kaip galėtų būti. Jeigu 
nori vasarą praleisti puikiai, be pašalinių darbų (mokslų), tai pasistenk. 

Dvyniai- visą šį laiką norėsi būti kuo daugiau lauke, būsi labai energinga(s). Mokslai liks paskutinėje vietoje.Nesidžiauk per anksti - vasara ilga, spėsi 
pailsėti. 

Vėžys-nenusimink, jei būsi viena(s), tai tau į naudą, gerai pagalvokite apie savo ateitį. Beje, jau greitai vasara, tad pralinksmėk ir nusiteik gerai 
nuotaikai. 

Liūtas- laikas susiimti ir pagalvoti, kas jūsų laukia, vertėtų dažniau pasėdėti prie knygų - blogiau nebus. 

Mergelė- vasara...toks nekaltas atrodo šis žodis.Kils daug ir įvairių minčių, ir emocijų. Pagalvosi apie gyvenimą ir apie draugus. Ar iš tiesų elgiesi 
gerai, o gal nesupranti, ką darai? Pagalvok...Sėkmės☺ 

Svarstyklės-norėsi būti tik draugų kompanijoje,galvosi tik apie save ir kas tau geriau.Tačiau nepamiršk, jei nori vasarą praleisti smagiai, draugų 
būryje, be jokių rūpesčių, geriau pasistenk ir praleisk daugiau laiko prie knygų. 

Skorpionas-būsi per daug „pasikėlęs“, nekreipsi į draugus dėmesio, svarbiausias būsi tu. Bet atsimink, draugai lieka draugais, nes jie nenaršo po 
vienas kito gyvenimą. Pasvarstyk. 

Šaulys-šis mėnuo tau bus sėkmingas ir darbingas. Puikiai galėsi atskleisti savo ypatingus talentus. Šiek tiek „išsilaisvinsi“ iš mokslų gniaužtų.  

Ožiaragis- laiką leisi draugų kompanijoje, nesinorės sunkiai dirbti, mokytis, tačiau neapleisk mokslų, pasistenk bent tas kelias savaites. 

Vandenis- niekas taip nelauks vasaros, kaip šio ženklo atstovai. Tad mokslai labai šlubuos. Šį mėnesį būsi labai pasimetęs(usi), atrodys, jog šitaip 
baisiai nuobodu niekada dar nebuvo. 

Žuvys-šis mėnuo bus labai paslaptingas, intriguojantis. Kiekviena diena bus lyg išbandymas, kurio nesitikėjai. Draugams laiko nebeliks, nes būsi 
labai nusivylusi savo dedamomis pastangomis į mokslus. 

Viktorija ir Monika 8kl. 

 

 

 

 

3kl. 

 Deimantė P. – varžytis rungtynėse 

Giedrė V. – pravardžiavimasis 

Karolina D. – muštynės 

4kl. 

Lukas S. – pralaimėjimas 

Ernestas V. – rožė 

Samanta S. – augalas 

Atsakymas 

Revanšas – 1) Atsilyginimas kuo nors panašiu; 
kerštas. 2) Pakartotinės varžybos, per kurias 
siekiama laimėti prieš pirmųjų varžybų 
nugalėtoją.  

Parengė Jomantė, 7 kl. 

KLAUSIMĖLIS  ( TĘSINYS IŠ 8 PSL.) 
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Šokių fiesta 
 

Gegužės 6 dieną mūsų mokykloje vyko Šokių fiesta. Šoko mūsų mokyklos šokių grupės „Nenuoramos“ ir 
„Just4Fun“. Taip pat pas mus svečiavosi lindihopo šokėjos iš Joniškio.  
 Pirmiausia lindihopo grupės vadovė papasakojo mums apie šį afroamerikiečių šokį ir parodė keletą vaizdo 
klipų. Po to žiūrėjome jų nuotaikingus šokius, kurie tikrai padarė didžiulį įspūdį. 
 Lindihopo šokėjos  pamokė mus šokti šio stiliaus šokį. Judesiai buvo nesudėtingi, todėl visiems buvo smagu. 
Visų veiduose galėjai išvysti šypseną.  
 Žinoma, pasirodė ir mūsų mokyklos šokių grupės. Pašokę keletą šokių atskirai, abi grupės susijungė į vieną 
didelį būrį ir pašoko bendrą šokį.   
 Išvažiavus svečiams (lindihopo grupei) mūsų šokėjos kvietė visus : ir žiūrovus, ir šokėjas pasimokyti dar vieną 
trumpą ir labai lengvą šokį. 
 Visi iš šio renginio išėjo išmokę šokti ir laimingi. 

 Deimantė ir Virginija 6 klasė 
 

 

Sportas- sveikata… 
 
 Sportuojame ir esame sveiki!  
 Balandžio 29- ąją vyko berniukų futbolo varžybos. Kuriose, be abejonės, 
laimėjo mūsiškiai futbolistai. Su kuo labai sveikiname juos! ☺ 
 Na, o gegužės 21- ąją mokykloje vyko lengvosios atletikos varžybos, 
kuriose varžėsi  mokyklos: Gataučių, Gaščiūnų, Linkaičių, Jaunimo ir suaugusių, 
Kalnelio, Kriukų ir Rudiškių.  
 100 m bėgime, mergaičių tarpe, pirmąją vietą užėmė Vilija Digerytė, o 
antrąją- Ema Vikniūtė. Berniukų tarpe trečioji vieta atiteko Ovidijui Daukšui. Šuolio į 
tolį rungtyje, berniukų 
tarpe, pirmąją vietą 
iškovojo Irmantas 
Bagvilas, o Nerijus 

Gruzdys užėmė trečiąją 
vietą.  
 Mergaičių tarpe 
Gabrielė Pociūtė užėmė 
antrąją vietą. Šuolio į 

aukštį rungtyje, berniukų tarpe, Nerijus Gruzdys paėmė antrąją vietą, o brolis Mantas 
Gruzdys- trečiąją. Mergaičių tarpe Ema Vikniūtė užėmė antrąją vietą. Toliausiai 
kamuoliuką numetė ir pirmąją vietą iškovojo Tomas Lukošiūnas.  Arnesta Juozekėnaitė- 
antrąją vietą.  Ir pagrindinę taurę, be abejonės, laimėjo Gataučių mokykla.  
 Kaip pasakytų kažkurie gatautiečiai: „Mums nebuvo su kuo varžytis“. Beje, 
peržiūrėjus visų metų rezultatus, Gataučiai galėjo išvis nedalyvauti, jie ir taip būtų laimėję 
pirmąją vietą! ☺  
 Labai sveikiname visus sportininkus! Gaila, kad dauguma sportininkų kitais 
metais palieka mūsų mokyklą, bet, manau, jaunoji karta auga, ir tikrai bus, kas pakeis 
garsiuosius Gataučių sportininkus. Linkime sėkmės kitais metais! ☺ 
 

Korespondentė Gabija 
 

                       
,,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, Viktorija (8 kl.), Gabrielė, Greta (9 kl.), Inesa ( 10a kl.).  
Kolektyvui talkina lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Armonavičienė. Titulinį puslapį sukūrė  

Paulius Andruškevičius. Laikraštį spausdina specialioji pedagogė Renata Kvedaraitė. 
Gataučių M. Katiliūtės pagrindinė mokykla, Mokyklos 6, Gataučiai, 84262 Joniškio raj.  

http://gatauciai.mok.lt 
 

Lengvosios atletikos varžybų laimėtoja bei 
sporto žaidynių laimėtoja - Gataučių 
M.Katiliūtės pagrindinė mokykla . ( nuotrauka iš 
interneto) 

Greta Garnytė  
Krepšinio šalis 

 
Lietuva – tai krepšinio šalis! 
Čia žmonės jį mėgsta visi, 
Čia serga už jį net seni, 
O žaidžia vaikai net maži. 
 
Kai ateina kokios žaidynės, 
Prasideda  tikros linksmybės! 
Nors laimime  ne visada, 
Lengvai nepasiduodam niekada. 
 
,,Žalgiris“ ir ,,Rytas“- Lietuvos dievaičiai, 
Juos palaiko žmonės - tikri lietuvaičiai. 
Lygiuojasi į krepšininkus mūsų pabiručiai, 
Tikėkimės, jie bus gabūs Lietuvos vaikučiai!
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