
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.97 2009m. rugsėjis - spalis 

Skambutis mus vėl pakvietė į MOKYKLĄ, 
o čia mūsų laukė visas  darbuotojų kolektyvas 

Iš Tavo rankų 
Išaugęs medis 

šaknijas ir skleidžia manyje 
Pažinties šakas. 

 
Iš Tavo akių, mokytojau, 

Išplaukia debesys, 
Apgaubiantys ir lydintys mane 

Į pasakų žemę. 
 

Iš Tavo minčių išsilieja žodžiai, 
Mano būčiai suteikiantys prasmę... 

Sveiki, ištikimi mūsų skaitytojai, 
 

Šiais mokslo metais mane laikraštuke išvysite ne kartą. 
Esu naujoji „Gataučiuko“ redaktorė. Tikiuosi, kad šis iššūkis mano 
gyvenime daug kuo mane praturtins. Ačiū visiems laikraštuko 
korespondentams, kurie pasitikite manimi ir išrinkote atstovauti 
jums ☺.  

Štai ir vėl prasidėjo mokslo metai. Į mokyklą sugrįžome 
šiek tiek paaugę, pasikeitę, pailsėję. Tačiau, kad ir kaip būtų gaila, 
reikia susiveržti diržus ir kibti į mokslus. Juk be mokslo nebus ir 
ateities☺  

Pirmiausia nuo viso „Gataučiuko“ kolektyvo norėčiau 
pasveikinti visus su praėjusia Rugsėjo 1-ąja. Tikiuosi, kad šie 
mokslo metai bus jums labai ypatingi, džiuginantys, nenuobodūs, 
linksmi ir, be abejo, atnešantys daug naujų žinių.  

Mokiniams linkime didelio susikaupimo moksle, 
darbštumo, pareigos jausmo ☺ O mokytojams norėtume palinkėti 
didelės kantrybės mokant mus, būti susikaupusiems vedant 
pamokas ir išlikti tokiems pat linksmiems, draugiškiems ir  
juokingiems ☺  

Spalis – gerumo mėnuo. Tačiau spalis ypatingas dar ir 
tuo, kad spalio 5 dieną minime pačių nuostabiausių, geriausių, 
šauniausių ir protingiausių žmonių dieną – MOKYTOJŲ DIENĄ.  
Todėl Jums linkime, kad Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio 
supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puoštų Jūsų sielas ir 
uždegtų jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais. ☺ 
Sveikiname Jus, mūsų mielieji Mokytojai! 

REDAKTORĖ GABRIELĖ POCIŪTĖ 
 

REDAKTORĖS ŽODIS
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Rugsėjo  pirmosios  šventė  

 
Rugsėjo pirmoji – dar nei pageltusių lapų, nei lietingų dienų... Vis dar 

vasariška gamta, visi dar gyvena jos prisiminimais. Bet štai rudens pradžia 
sukvietė  moksleivius, mokytojus, tėvelius  ateiti į iš po vasaros pagražėjusią 
mokyklą. Mes, mokiniai, sutikome seniai matytus ir labai išsiilgtus draugus, 
mokytojus. 

Kaip ir kiekvienais metais mūsų mokykloje vyko Rugsėjo pirmosios 
šventė. Saulė kvietė į 
lauką, todėl ir šventė vyko 
lauke. Renginį vedė 
devintokai Agnė ir Marius. 
Šventės metu buvo 
pasveikinti pirmokėliai, 
jiems buvo įteiktos 
dovanėlės. Mūsų mokyklos 

direktorė Vida Vingrienė ir seniūnė Janina Kadienė taip pat 
pasveikino moksleivius. Gerą nuotaiką palaikė Greta, 
padainuodama dainą „Galima“, ir mūsų šokėjos, pašokusios 
linksmą šokį su kamuoliais. 

 Po šventės keliavome namo pilni įspūdžių, o jau kitą 
dieną mūsų laukė mokslai... 

 Septintokės 
 

 
Sveikinimai Mokytojo dienos proga 

 
 Važiuodama kiekvieną rytą į mokyklą  ir popietę namo, visada 
širdyje pajuntu keistą jausmą, užplūstantį  vos pažiūrėjus į Gataučių mokyklą. 
Atrodo, kad kažką čia palikau, kad kažko nepasakiau. Turbūt palikau savo 
vaikystę, kuri  dabar jau praeityje. Kyla toks pasididžiavimas, kad aš čia 
mokiausi, kad čia aš užaugau... ☺ Užaugau lydima puikiausios Gataučių 
mokyklos bendruomenės.  

 Ir žinau, kad geriausi ir puikiausi mano mokykliniai metai buvo – ČIA. Patikėkit, neliaupsinu 
nieko, nebandau kažkuo apsimesti. Tikrai. Dar mokydamasi negailėjau visokiausių būdvardžių apie mokyklą, 
bet dabar galiu atrinkti pačius gražiausius... Taip gaila buvo nebesugrįžti čia Rugsėjo pirmąją. Į šventę 
žengiau kitoje - Joniškio Mato Slančiausko gimnazijoje.  
 Todėl minint Tarptautinę mokytojo dieną, norėčiau labai padėkoti visam mokytojų kolektyvui už 
viską, ko išmokėt pamokų metu. Už jūsų triūsą, meilę, šilumą... Ištarti didelį AČIŪ norėčiau už tai, kad jūs 
man leidote išmokti pažinti save, padėjote statyti savo gyvenimo pamatus ir išmokėte taisyti savo padarytas 
klaidas. Linkiu ir toliau turėti jėgų, meilės, šilumos, kantrybės ... Sėkmės!!!  
     Buvusi mokinė Akvilė Jakubkaitė  
 

Mokykla – antrieji mūsų namai, kuriuose vyksta realus gyvenimas. 
O mieli mokytojai tampa tarsi draugais. Jie dalinasi savo žiniomis bei patirtimi su 
mumis. Lyg saulės spinduliai apgaubia meile bei šiluma. Be brangiųjų mokytojų 
nemokėtume to, ko dabar mokame. Ačiū mokytojams už skaidrias mintis bei 
žinias. (Ineta Bašytė, 10 kl.)  

Mokytojams norėčiau palinkėti geros nuotaikos spalio 5 
dieną. Ir linksmai pabūti mokiniais - kaip mes. Dėkoju Jums už viską, ką 
duodate mums: savo laiką, savo energiją, save pačius. Linkiu 
mokytojams, kad visą laiką spinduliuotumėt laime. (Gintarė 
Vaitiekaitytė, 10 kl.) 

Mokytojai  Renatai  Kvedaraitei  linkiu  daug  gerų 
pamokų,  kad  visi  klausytų  jaunos  mokytojos  ir  kad  būtų  tos 
pamokos  nuostabios  ir  įsimintinos.  Ir  visoms  kitoms  mokytojoms 
linkiu stiprybės. (Vytautas Piera, 10 kl.) 
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Dėmesio Visiems!!! 
 

Skelbiame, kad nuo šių mokslų metų spalio 5 dienos mokykloje vyksta PERMAINOS. 
Mūsų „senoji“ mokyklos valdžia išleidžiama trumpalaikėms atostogoms Mokytojų dienos proga. 
Todėl pirmadienį  mokykloje vyks šie pakeitimai: 
  

 
Pamokų profesoriai ir profesorės ☺ : 
 
Lietuvių kalba – Sigitas M. ir Vytautas P. 
Matematika – Greta G. ir Kęstutis Ž. 
Rusų kalba – Marius G. 
Anglų kalba – Mindaugas S. ir Andrius S. 
Informatika – Gedas K. 
Istorija – Vilija D. 
Gamta ir žmogus – Asta M. ir Vilija D. 
Kūno kultūra – Asta M. 
Geografija – Gabrielė P. 
Muzika – Gintas J. 
 

Mūsų mažiausiuosius mokys šie išminčiai ☺ : 
Nulinukai – Gintarė V. 
Pirmokai – Ovidija J. 
Antrokai – Gintaras K. ir Vilius S. 
Trečiokai – Ineta B. 
Ketvirtokai – Antanas M.  
 

Dešimtokų klausimai atostogauti 
išeinantiems mokytojams: 

 
Ar patinka dirbti mokytoja? Nuo kada pradėjote dirbti šioje mokykloje? 
Violeta Žemeckienė: Šioje mokykloje dirbu nuo 1988 metų spalio 14 dienos. Dirbti 
matematikos mokytoja labai patinka, nes myliu šį dalyką. Ypač smagu, kai vaikams sekasi, 
noriai dirba, klausia, kas neaišku, konsultuojasi su klasės draugais.  
Jolanta Jurkevičienė: Pradėjau darbą 1993 m. rugsėjo 1 dieną. Labai patinka dirbti 
mokytoja, nes bendraudama su mokiniais pasikraunu energijos, pati patobulėju, nes 
jaunimas įpareigoja ,,nepasenti“ ir būti visą laiką pasitempusiai.  
Jūratė Armonavičienė: Šioje mokykloje dirbti pradėjau tą rudenį, kai jūs, dešimtokai, 
atvėrėte mokyklos duris – 2000-ųjų metų rugsėjo 1 dieną. Nors lietuvių kalbos mokytojo 
darbas yra labai sunkus, o daugelis mokinių šio dalyko svarbą supranta ir įvertina tik išėję į 
kitas mokyklas ar į gyvenimą, vis tiek šis darbas man pats geriausias.  
Ar dažnai gailitės pasirinkusi šį darbą? 
Jolanta Jurkevičienė: Niekada nesigailėjau ir nesigailėsiu. 
Kokia , jūsų nuomone, būtų blogiausia pamoka? 
Jūratė Armonavičienė: Ir lengvas, ir sunkus šis klausimas. Visokių netikėtumų būna pamokoje. Esu labai savikritiška. Galbūt baisiausia, ką esu 
patyrusi, kai per matematikos pamoką mokiniai grojo dūdele, o mokytoja net nekreipė dėmesio. Žinoma, tai nutiko ne man ir  tikrai ne mūsų 
mokykloje.  
Kas keičiasi, kai tą patį dalyką dėstote keletą metų? 
Neringa Bulienė: Keičiasi tai, kad mažiau laiko reikia skirti pasiruošimui pamokoms. Keičiasi ir tai, kad mokiniai vis labiau nenori mokytis. Kartais 
susidaro toks vaizdas, kad mokomo dalyko reikia pačiam mokytojui, o ne vaikams.   
Kodėl pasirinkote mokytojos profesiją? Ar Jūs patenkinta savo profesija? Kiek laiko trunka pasiruošimas darbui?  
Renata Kvedaraitė:  
Visada norėjau studijuoti mediciną, padėti žmonėms. ☺ Tačiau po vienos autoavarijos ir kelių nemalonių procedūrų, šios minties atsisakiau… 
Radau kitą išeitį: įstojau į Šiaulių universiteto siūlomą logopedo specialybę, kuri net labai susijusi su medicina. Esu labai patenkinta savo profesija, 
nes galiu padėti vaikučiams ir kiekvieną dieną bendrauti su žmonėmis. Pasiruošimas darbui trunka įvairiai. Būna dienų, kai tenka ilgai vakaroti, 
pasitaiko ir tokių, kai galiu skirti laiko savo mėgstamai veiklai ir artimiems žmonėms.  

  

Mokyklos aukščiausioji valdžia: 
 
Direktorė – Gabrielė P.  
Direktorės pavaduotojas ugdymui – Kęstutis Ž. 
Pavaduotojo pagalbininkė – Greta G. 

Mokyklos valdžia  Greta, Gabrielė ir Kęstutis jau 
išsimatavo kėdes ir patikrino dokumentaciją... 

Mano naujoji mokykla 
 
Rugsėjo pirmąją į mokyklą įžengiau labai 
nedrąsiai. Nežinojau, kaip mane sutiks 
klasiokai, mokytojai. Tačiau atėjęs kitą dieną 
aš apsidžiaugiau, nes klasiokai mane priėmė į 
savo būrį, o mokytojai taip pat elgėsi gerai. 
Todėl Gataučių M. Katiliūtės pagrindinėje 
mokykloje jaučiuosi, lyg čia mokyčiausi jau 
seniai.  

Naujokas Marius G., 10 kl. 

Dešimtokai – mokytojai 
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Ateina laikas...  
ir į tavo gyvenimą įžengia Mokytojas.  

Lengvai ir žaismingai jis parodo,  
kaip įminti didžiausią Gyvenimo paslaptį.  

Kažkada ir mokytojai buvo vaikai,  
Buvo jie tokie pat nerūpestingi mokiniai...  
O štai dabar mes jiems dėkingi už VISKĄ,  
kuo su mumis dalinasi... 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Onutė Leimontienė, ikimokyklinukų mokytoja 
„Didžiausia laimė gyvenime - žinoti, kad esi 
mylimas.“  
Dėkojame, kad dalinate meilę mažiesiems ir 
esate jų mylima.  
 

Inga Švilpienė, 
pirmokų 
mokytoja 
„Žmogus skiriasi 
nuo visų būtybių 
sugebėjimu 
juoktis.“  
Dėkojame už 
sugebėjimą 
išreikšti emocijas.  

Šarūnė Apinytė, 
trečiokų mokytoja  
„Iš tiesų didis žmogus 
atpažįstamas pagal tris 
savybes: ketinimų 
kilnumą, darbų 
humaniškumą ir 
santūrumą sėkmės 
akivaizdoje.“  
Dėkojame už žavingą  
santūrumą.  

Ramunė Stankaitienė, 
antrokų mokytoja 
 „Sunku pastūmėti į gera 
pamokymais, lengva - 
pavyzdžiu.“   
Dėkingi už tą šypseną lyg 
saulę.   

Irena Petriškienė, ketvirtokų 
mokytoja 
„Žmogaus protas prilygsta 
lempai: kuo ryškesnė šviesa, 
tuo tamsesnis abejonių 
šešėlis.“  
Dėkingi už tai, kad jūsų akys 
visada žiba palaima. 

Lina Budrienė, 
choreografijos mokytoja 
“Kas mes be muzikos, be 
šokio grožio, be menininko 
potepių sodrių? Per šokio 
graciją pažvelgę į pasaulį, 
mes pakylėti esame 
jausmų”.  
 Dėkojame už meilę šokiui 
ir įkvepiančius žodžius.  

Danguolė  Korsakienė, 
muzikos mokytoja 
 „Kiekvienas žmogus turi tris 
charakterius: tą, kuris jam 
priskiriamas, tą, kurį jis pats 
sau priskiria, ir pagaliau išties 
esamą.“ 
Dėkojame už tai, kad mokote 
būti pačiais savimi.  
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Mokyklos vadovės ir auklėtojos 
 
 
  

Juventa Jurgelienė, 
penktokų auklėtoja 
 
,,Jeigu vienas kitas 
malonus žodis gali 
padaryti žmogų laimingą, 
reikia būti niekšu, kad šito 
nepadarytum.“  
Dėkojame už tai, kad 
raginate augti dvasia ir 
protu.  

Neringa Bulienė, 
šeštokų auklėtoja 
 
 „Tiesos žodžiai 
nemalonūs ausiai, bet 
elgesiui naudingi kaip 
vaistai, kurie, nors 
burnoje kartūs, nuo ligos 
gydo.“  
Dėkingi už 
sklindančią energiją.  

 
Jolanta Jurkevičienė, 
septintokų auklėtoja 
 
 „Išmintingas žmogus iš 
bedugnės mato daugiau, 
negu kvailys nuo kalno 
viršūnės.“ 
 Dėkojame už visus 
protingus žodžius, 
atvedusius mus į protą.  

Jūratė 
Armonavičienė, 
aštuntokų auklėtoja  
„Nėra pasaulyje ir 
tvirčiausių akmenų 
sienos, kuri galėtų 
atsilaikyti prieš žmogaus 
valią ir mintį.“ 
Dėkojame už suteiktą 
išprusimą.   

 

Rūta Kauneckienė, 
direktorės pavaduotoja 
ugdymui 
 „Žmogui nepakanka 
kaupti žinias, reikia 
mokėti iš jų gauti 
palūkanas.“  
 Dėkojame už besąlygišką 
rūpestį.  

Vida Vingrienė, mokyklos 
direktorė 
 „Aš miegojau ir sapnavau, 
kad gyvenimas - džiaugsmas. 
Aš pabudau ir supratau, kad 
gyvenimas - tai pareiga. Aš 
pradėjau dirbti ir supratau, kad 
gyvenimas - tai atsakomybė.“   
Dėkojame už besąlygišką 
atsidavimą darbui  

 

 
Laimutė 
Vilčiauskienė, 
devintokų 
auklėtoja 
 „Darbštumas, 
stropumas žmogų 
puošia. Stropus 
žmogus gyvenime 
gali pasiekti labai 
daug.“   
Dėkojame už  beribį 
darbštumą.  

 

 
Jūratė Balčiūnaitė, 
dešimtokų auklėtoja 
 „Žmogus gimsta ne tam, 
kad išnyktų kaip 
nežinoma dulkė. Žmogus 
gimsta tam, kad paliktų 
pėdsaką žemėje...“  
Dėkojame už 
elegantiškumą, stiliaus 
jautimą ir perdavimą 
kitiems.  
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Mūsų mokytojai vaikystėje 

 

Renata Kvedaraitė, specialioji 
pedagogė 
 „Žodis, einantis iš širdies, pasiekia 
širdį.“   
Dėkojame už tai, kad jūsų akyse 
visada atsispindi gerumas ir 
švelnumas.  

Violeta Žemeckienė,  
matematikos mokytoja 
,,Paklausyti gero patarimo - 
vadinasi, išplėsti savo 
galimybes.“ 
Dėkingi už dalelę 
padovanotos išminties.   

Laima Andruškevičienė, 
dailės ir technologijų 
mokytoja 
 „Tam, kad ką nors išrastum, 
reikia geros vaizduotės ir 
daugybės nereikalingų daiktų.“  
Dėkojame už originalumą ir 
nuoširdumą.  

Paulius Andruškevičius, dailės 
ir technologijų mokytojas 
"Išmintingas žmogus džiaugiasi 
vandenynais, yra veiklus, 
džiaugiasi gyvenimu. Išmintis 
gali ateiti tik nuolat lavinant 
smalsų protą.“  
Dėkojame už originalias idėjas.  

Daina Rudienė, fizikos mokytoja 
 „Dažnai daug greičiau ir 
naudingiau pačiam prisitaikyti prie 
kitų, negu priversti kitus 
prisitaikyti prie savęs.“ 
 Dėkojame už sugebėjimą 
nepratrūkti bet kokiose 
situacijose.  

Gitana Janiulienė, etikos ir kt. 
mokytoja 
 „...Tikrosios vertybės nekinta. Kas sykį 
jau buvo tiesa, tas liks tiesa per amžius. 
Be to, tiesų nedaug, ir visos jos labai 
paprastos. Jei jas žinai - nieko kito 
nereikia norint teisingai bet kokiais 
laikais išspręsti kokią nori problemą.“  
 Dėkojame už mokymą mylėti 
gyvenimą.   

Elena Veikalienė, tikybos 
mokytoja 
 „Dieve, duok man kantrybės, kad 
nesipriešinčiau tam, ko negaliu 
pakeisti, drąsos - kad pakeisčiau 
tą, ką galiu, ir išminties - kad 
visada sugebėčiau viena nuo kita 
atskirti.“   
Dėkingi už visus šiltus 
žodžius.  

Laimonas Vingras, 
informacinių technologijų 
mokytojas 
 „Kiekvieno žmogaus, kuriam 
kada nors pavyko įgyvendinti 
savo planus, sėkmės paslaptis 
ta, kad jis išsiugdė įprotį daryti 
tai, ko dauguma nemėgsta 
daryti.“ 
 Dėkojame už efektyvią 
techninę pagalbą. 

Nijolė Žiurlytė, dailės mokytoja  
„... žmonės, kurie kuria, jie atlieka 
didžiausią aukščiausiojo kūrėjo pavestą 
uždavinį... Kas kuria, stumia žemę 
pirmyn.“ 
 Dėkojame už kūrybinės laisvės 
skatinimą.   

Genovaitė Liepinia, 
chemijos mokytoja 
 „Kiekvienas žmogus, 
atsirandantis tavo gyvenime, 
kiekvienas įvykis, susijęs su 
tavim, - visa tai atsiranda todėl, 
kad pats tuos žmones ar įvykius 
prišaukei. Ir tai, kaip elgtis su 
jais toliau, tu renkiesi pats.“ 
Dėkojame  už auksinę 
kantrybę. 

Audrius Mameniškis, kūno kultūros mokytojas 
 „O juokis, gyvenime, juokis.  
Pajaco juoku! 
Tegul mano akys nemato,  
Kas juoda, klaiku.“ 
 Dėkojame už gerą humoro jausmą.  



   7/ Gataučiukas  2009-10-05 Nr. 97  Įvykiai  
   
 
 PILIETIŠKIAUSI IR AKTYVIAUSI  – MŪSŲ MOKYTOJAI  
  
 Mūsų mokyklos mokytojai spalio 1d. buvo išvykę į mitingą Vilniuje prie Švietimo ir Mokslo ministerijos (toliau ŠMM). 
Mitingo dalyviai, įvertinę dabartinę situaciją šalies švietimo sistemoje ir LR ŠMM bei jos vadovų sprendimus, darančius žalingą įtaką ugdomajam 
procesui ir pedagogų socialinėms-ekonominėms garantijoms, ieškant išeities iš susidariusios krizinės situacijos Lietuvos švietime, 
vadovaudamiesi socialinio teisingumo bei sąžiningumo principais, pripažindami, kad švietimo politika – prioritetinė vidaus politikos dalis, o 
socialinis dialogas – neatsiejamas demokratijos garantas, padedantis išvengti socialinės įtampos ir konfrontacijos, konstatuoja, kad LR ŠMM 
vadovai savo neatsakingais veiksmais, nesuderintais su socialiniais partneriais – Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profsąjungų centro 
atstovais, padarė didelę žalą ne tik pedagogų statusui visuomenėję, bet ir visai švietimo bendruomenei. 
Ieškant išvengti socialinės įtampos ir bręstančių konfliktų mitingo dalyviai nutaria reikalauti : 

1. Atšaukti diskriminacinius pedagogų atžvilgiu sprendimus, sumažinančius jų darbo krūvius; 
2. Nedidinti mokinių skaičiaus klasėse, mobiliose grupėse, mokyklose, nes tai neigiamai atsiliepia ugdomajam procesui ir jo 
kokybei; 
3. Teisiškai vyriausybiniu lygmeniu įforminti Ilgalaikės darbo užmokesčio programos vykdymo nukėlimą į 2011 m.; 
4. Pradėti įgyvendinti LR Seimo Rezoliuciją 2006-06-15 „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“, LR Seimo ir LŠSDPS 
Centro Forumo 2009-06-22 bei LŠDPS Konferencijų nutarimus; 
5. Nedelsiant pradėti konstruktyvų dialogą su LŠSD PS Centro atstovais, vykdant 2002-02-19 pasirašytą susitarimą. 

 Manau, kad ir mūsų mokykloje jaučiasi prastėjanti situacija, nes jungiamos klasės (1 ir 2 klasė turi sujungtas tikybos ir šokio pamokas), 
taip pat nebeskiriamos grupės anglų ir rusų kalboms ir t.t.  Šiais metais labai sumažėjo ir valandų, skirtų būreliams. Pernai būreliams buvo skirta 
41 val., o šiemet tik 15 val.  

Taip pat per šiuos metus 169 litais sumažėjo mokinio krepšelis, tad mažiau galime įsigyti mokymo priemonių (vadovėlių, plakatų ir t.t.). 
Kitais metais žada mokinio krepšelį mažinti dar 200 litų. Tai dar bus sunkiau įsigyti reikiamų mokymo priemonių bei bus mažiau būrelių. 
 Manau, kad visiems mums svarbi situacija ne tik mokykloje, bet ir visoje švietimo sistemoje, tad ir reikalaujame, kad ši situacija išliktų 
bent tokia kaip yra, bet neblogėtų. 
 

Ramunė Stankaitienė, mokyklos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rugsėjo 26-oji – EUROPOS KALBŲ DIENA 

 
  Šių metų rugsėjo 28-ąją dieną mūsų mokykloje 
vyko Europos kalbų dienos koncertas. Jame dainavo 9kl. 
mokiniai, eiles deklamavo Agnė Dapkutė bei kiti. Girdėjome 
rusišką, anglišką ir lietuvišką dainas. Matėme įdomų anglišką 
spektaklį apie Kentervilio pilies vaiduoklį, kurio vardas buvo 
Simonas. 

Daug sužinojome apie Vokietiją, Lenkiją, 
Austriją bei Ispaniją, kurios taip pat kaip ir mūsų mokykla 
dalyvauja SOCRATES projekte. Taip pat žiūrėjome animacinį 
filmuką rusų kalba. Aišku, ne visi jį supratome, tačiau 
nebūtina jį buvo suprasti, svarbiausia bent pamatyti ☺  

Mano manymu, Europos kalbų dienos koncertas 
paliko didelį įspūdį tiek mums, tiek mokytojams. ☺ 

         
Neringa P., 6 kl. 

Susirinkusiems mokytojams 
,,pasiaiškina“ Švietimo ir mokslo 
ministras Gintaras Steponavičius 

Mūsų mokytojai, dalyvavę mitinge  
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Spalio 23 dieną mūsų mokykla jungiasi į respublikinę akciją ,,Mylėk 

vaiką širdimi“. Šia akcija  atkreipsime dėmesį į emigracijos problemas, be 

tėvų globos paliekamus vaikus. 

Akcijos dieną mūsų mokykloje bus didelė šventė. Jos metu gerumo 

simboliais apdovanosime tuos, kurie turi gerą širdį ir gražiais poelgiais 

puošia mūsų gyvenimą.  

Sportelis 
 

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais, 
mokykloje vyko kroso varžybos. Jose dalyvavo 5-10 
klasių mokiniai. Čia kiekvienas galėjo parodyti, ką 
moka. Tačiau ne visi į tai žiūrėjo labai rimtai ☺. 
Žiūrovai dalyvius karštai palaikė ir džiaugėsi 
kiekvienu rezultatu. Visi, kurie atbėgo pirmi, 
važiuos į rajonines varžybas. Bet ir nelaimėję pirmos 
vietos dalyviai džiaugėsi savo pasiektais rezultatais. 
Krosas yra labai graži kasmetinė tradicija ir tikimės, 
kad nesibaigs dar daug metų. 

Gabrielius J., 8 kl. 
 Visi mokytojai kažkada, o  dešimtokai pernai skaitė Žemaitės apsakymą ,,Marti“. 
Visi tikriausiai rašė rašinį. Pažiūrėkim, kaip šį kūrinį suprato vienas skaitytojas (kas, paklauskite dešimtokų).  

Pasaka-nepasaka  
 

 
 
Vieną kartą gyveno Marti. Kuri buvo vieniša ir turėjo savo tėvus.  
Laikui bėgant atsirado jos širdies valdovas, kuris norėjęs ją vesti, bet Marti nenorėjo užtekėti. Bet Martės 

tėvai ją norėjo sutekinti su jaunikiu.  Vieną sykį jiems teks susituokti ir daugiau nieko nepakeisi. Nes jaunikis 
tegali nesutikti.  

Štai ir atėjo lemiamoji diena. Visi svečiai susirinko jaunikio name. Atėjo kunigas, kuris turėjo sutuokti šią 
gražią porą. Susirinkę svečiai įkalė po šimtą gramų ir išėjo laukan. Lauke vyko vestuvių ceremonija. Kunigas 
davė Marčiai šimtą gramų. Jinai tik prilietė lūpomis stikliuką, bet jaunikis išplėšė Marčiai iš rankų ir patsai 
išgėrė. Po to jaunieji sušoko į karietą ir išvažiavo į namus.  

 
                       

,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS mokiniai : 
Redaktorė  Gabrielė Pociūtė, 10 kl. Pavaduotoja Greta Garrnytė, 10 kl. 

Korespondentai:  Neringa, Kristina, Viktorija ( 6 kl.), Deimantė, Virginija, Gintarė (7 kl.),  
Jomantė, Greta, Silvija, Laurynas, Gabrielius, Mantas, Elidijus( 8 kl.), Agnė D., Aistė, Monika, Viktorija, Ema  (9 kl.),  

Kolektyvui talkina lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Armonavičienė. Titulinį puslapį sukūrė Paulius 
Andruškevičius. Laikraštį spausdina mokytoja Renata Kvedaraitė 

Gataučių M. Katiliūtės pagrindinė mokykla, Mokyklos 6, Gataučiai, Joniškio raj. 84262  
http://gatauciai.mok.lt 

 

 

DĖMESIO 
Krizė palietė ir 

GATAUČIUKĄ.  
Jis sugalvojo palaukti 

geresnių laikų. Tad kitas 
laikraščio numeris pasirodys 

tik prieš Kalėdas.  
Gerų mokslų... 
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