
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.98 2009m. lapkritis - gruodis 

Gražiausių švenčių laikotarpis – žiema.  

Pusiaunakčio tyla, 
Tik šerkšnas krenta. 
Kažkur žvaigždynų 

Mirgantis lietus. 
Išeikim į Kalėdų naktį, 
išeikim į Naujus Metus. 

Tegul jie bus 
Ir saulėti, ir šviesūs, 

Šakelėj eglės vasaros dainuos. 
Tegul atneš, 

Ko metų metais ieškom, 
Ir laimė mus lydės 

Visuos keliuos. 

Sveiki, ištikimi mūsų skaitytojai, 
 

Atrodo, dar ką tik kepinomės saulėje prie 
jūros, o dabar aplink visur sniegas, krečia šaltukas ☺ 
Kaip greitai bėga laikas, ar ne?  

Betgi nieko čia baisaus. Karantiną mokykloje 
jau turėjome, „Kiaulių“ gripo kaip ir nebegirdėt... ☺ 
Tad manau, dauguma mūsų visiškai sveiki. Bet vis 
dėlto, reikia prisiminti, kad turime saugoti savo 
sveikatą. ☺  

Iškritęs  baltas sniegas mums pranešė, kad 
nebe už kalnų jau ir Kalėdos, Naujieji metai. Šventės 
– pats nuostabiausias dalykas, kuris suartina, ragina 
mus susėsti prie bendro stalo, džiaugtis vieni kitais, 
prisiminti tuos, kuriuos buvome pamiršę ir nudžiuginti 
tą, kuris turbūt nesitikėjo. Ir šiaip tai LAIKAS būti 
laimingiems ☺  

Ta proga  visiems karštai linkiu:  
Kad žiemos taku atėjusios šventės atneštų daug 
laimės, džiaugsmo valandų. Kad sunkios valandos 
pralėktų lyg vėjas, o LAIMĖS dienos slinktų pamažu.  
 Su šventėmis, mielieji! 
 

REDAKTORĖ GABRIELĖ POCIŪTĖ 

REDAKTORĖS ŽODIS
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Per greitai prabėgusius mėnesius mokykloje įvyko tiek daug renginių, įvykių, buvo išvykų ir 
ekskursijų - visų net nesuminėsime. Juk pas mus niekada nebuvo nuobodu... RENGINIŲ skiltyje šiandien 
priminsime Gerumo  šventę ,,Mylėk vaiką širdimi“, vykusią spalio 23 dieną.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   
 

Visus nustebino 
Gretos ir Tado 
duetas. 

 
 

Garbingiausias 
svečias - Pranciškonų 
vienuolyno vienuolis 

brolis Antanas

2 dalių renginį vedė  Marius, Agnė,  Ema ir Tadas Dešimtokų takas sukūrė ypatingą nuotaiką. 

Niekas 
nesiginčys, 

kad  
dešimtokė 

Greta 
Garnytė – 

tikrai verta 
Gerumo 
angelo 

nominantės 
vardo. 

Koncerto dalyviai ir organizatoriai 
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Renesansas XXI amžiuje 
 

 Šių metų lapkričio 20 dieną vyko integruota 
pamoka apie Renesansą. Viską organizavo ir rengė mokytoja 
Nijolė Žiurlytė. Ši integruota pamoka buvo vaidinimas. 
Renginyje vaidino 9 klasė, kurie šoko ir skaitė Šekspyro 
sonetus. Taip pat atvyko du mokiniai iš M. Slančiausko 
gimnazijos  - Karolis Misius ir Kornelijus Kievišas, jie grojo 
gitaromis. 
 Renesansas tai Europos kultūrinis atgimimas, 
kuris vyko XV – XVI a. Humanistai nepaprastai domėjosi 
antikos civilizacijos laimėjimais. Ilgainiui antikos 
civilizacijos garbintojų vis daugėjo. Tarp jų buvo nemaža 
turtingų ir įtakingų žmonių iš visos Italijos, todėl šis sąjūdis 
buvo pavadintas Renesansu (Atgimimu). Renesanso idėjos 
keitė ir Lietuvos žmonių, pirmiausia diduomenės požiūrį į 
save, į aplinkinį pasaulį. Tą naują požiūrį akivaizdžiai 

išreiškia antikos tradicijų atgimimas architektūroje, dailėje, literatūroje. 
 Deja, šis renginys buvo trumpokas, tačiau gražus ir prasmingas. 

Gabrielius, Laurynas, 8 kl. 
   

       Gruodžio 11 d. 9 klasės mokiniai su mokytojomis važiavo į Satkūnus parodyti savo sukurtą spektaklį. 
 Satkūnai yra nedidelis kaimelis, todėl žmonių buvo nedaug. Spektaklis praėjo ne taip sklandžiai, kaip 
tikėtasi, nes mes šiek tiek „nukirpome“ spektaklio pabaigą☺. Žiūrovai to nesuprato ir garsiai mums plojo, padėkojo 
bei paprašė, kad dar atvažiuotume parodyti jiems spektaklio. 
 Po renginuko saugiai pasiekėme namus.  

Viktorija Vaitkutė, 9kl. 
Gataučiai – Šiauliai – Radviliškis 

 
            Pradinukų dienoraštis. Lapkričio 18 diena. 

 Iš mokyklos išvažiavome mokykliniu autobusu iki Šiaulių geležinkelio stoties. Iš ten 
traukiniu važiavome į Radviliškį. Traukinys išvyko 9.15val., o Radviliškyje buvome 9.50val. 
             Aš traukiniu važiavau pirmą kartą, man viskas buvo labai įdomu. O traukinys buvo gražus. 
Įdomus ir staliukas, kuris buvo vagone. Nuvykę į Radviliškį ėjome pažiūrėti seno garvežio. Po to ėjome į 
parduotuvę. Pirkome, kas ko norėjome. Įdomu būti pačiai pirkėja. Apsiprekinę, grįžome į Šiaulius. 
             Sėdom į mokyklinį autobusą ir grįžome į mokyklą. Kelionės metu mokytoja papasakojo 
apie auksinį berniuką, kuris stovi aukštai virš namų, matėme Talšos ežerą. Apie Petro ir Povilo bažnyčią, kur 
dirba ir gyvena Šiaulių apskrities vyskupas. Grįžę į mokyklą pavalgėme pietus ir išvykome į namus. Ačiū už 
įdomią ekskursiją. Man labai patiko. 

 
                                                                                                                            Karolina Pakalnytė , 3 klasė.  
 Ekskursijos akimirkos su mokytojomis Ramune ir Šarūne: 

 



   4/ Gataučiukas  2009-12-21 Nr. 98                                               Kelionės  
              

Svajonių šalis – Egiptas 
 

Jau antri metai lietuvišką apsiniaukusį rudenį trumpam iškeičiu į 
saulėtąjį Egiptą.  
Ši žemė – keleto tūkstantmečių žmonijos istorijos liudininkė. Būtent šiai 
šaliai priskiriami patys aukščiausi istoriniai ir dvasiniai civilizacijos 
pasiekimai, o didingi senovės architektūros paminklai ir šiandien kelia 
nuostabą kiekvienam aplankiusiam šią paslaptingą šalį. Pasaulis yra didelis 
ir nuostabus, tačiau jo lopšys yra čia, dviejų kontinentų – Afrikos ir Azijos – 
sandūroje, dviejų jūrų – Raudonosios ir Viduržemio, dviejų stichijų – kaitrios 
saulės ugnies ir skaidraus jūros vandens bei dviejų pasaulių – seniausios 
faraonų kultūros ir šiuolaikinės arabiškos civilizacijos. Praėjusiais metais 
atostogavau Hurgadoje, iš kur aplankiau Egipto sostinę Kairą, garsiąsias 
piramides, bei Luksorą – didingų šventyklų teritoriją.  
Karnako šventykla. Karnakas yra kur kas daugiau, nei šventykla – tai 
įspūdingas šventovių, statulų ir obeliskų, dedikuotų Tėbų dievams ir Egipto 
faraonų didybei, kompleksas. Visi objektai, įskaitant patį šventyklos plotą, čia 
yra gigantiški.  
Chacepsut šventykla. Garbingosios 18 dinastijos laikotarpiu galinga 
nuostabi moteris tapo faraone, ji buvo vadinama karaliene Hatšepsut. 
Karalienės pagrindinis patarėjas, kariuomenės vadas, architektas, tikima, kad ir 
mylimasis, Senemutas už Karalių ir Karalienių slėnių jai pastatė įspūdingą šventyklą, nuo kurios nepaprastų terasų matosi Nilas ir žaliuojantis senųjų 
Tėbų slėnis, dabar vadinamas Luksoru.  
Memnono kolosai. Atvykus į Vakarinį krantą, mus pasitiko pora masyvių skulptūrų, dar vadinamų Memnono kolosais. Jų aukštis yra apie 18 m, ir 
šios vienišos beveidės statulos yra viskas, kas šiai dienai išliko iš didžiulio Vakarinio kranto komplekso. 
Karalių slėnis, arba Mirusių slėnis. Nemirtingųjų faraonų kūnai buvo laidojami nuostabiai dekoruotose kapavietėse. Kapavietės įrengtos gana 
izoliuotame kanjone, iš trijų pusių apsuptame aukštų kalnų keterų. Aplankėme faraono Ramzio kapavietę. 

Šiais metais atostogoms pasirinkome Šarm el Šeicho kurortą, įsikūrusį pietinėje Sinajaus pusiasalio dalyje. Kaip ir kituose Egipto 
kurortuose, net žiemos mėnesiais vandens temperatūra nenukrenta žemiau 20-22 laipsnių šilumos, o oro – žemiau 23-25 laipsnių šilumos. Šarm el 
Šeichas - vienas gražiausių kurortų. Smaragdinė žaluma, laukinių gėlių įvairovė, medžiai, palmės, erdvūs pliažai, šilta jūra – visa tai susilieja į 
vientisą peizažą su spalvingais kanjonais, uolomis ir geltonu smėliu. 
Raudonoji jūra – vieta, kur vandenynas susitinka su dykuma, tikrai yra vienas egzotiškiausių ir nuostabiausių natūralių jūros peizažų žemėje. 
Vandens temperatūra jūroje buvo apie 25 0 C, oro dienomis iki 30 0 C, vakarais tekdavo užsimesti ant pečių švarkelį. Šioje jūroje aptinkama daugiau 
nei 1000 gyvūnų, apie 200 koralų rūšių ir virš 1000 žuvų rūšių. Nenuostabu, kad nardyti Raudonojoje jūroje be galo įdomu, Raudonoji jūra – tai rojus 
vandenyje, nes vanduo itin skaidrus, bangos nedidelės ir šilta visus metus. Raudonoji jūra yra niekam neprilygsta savitumu – tai gyvas nuostabiausių 
koralų ir egzotiškų žuvų pasaulis. Pliaže nuo kranto tolyn nuplaukus tik kokius 30 metrų, prieš akis atsiverdavo nuostabiausias rifas su spalvotais 
koralais ir begalybe įvairiaspalvių žuvų! Galima buvo įsivaizduoti, kad nardai Klaipėdos delfinariumo akvariumuose. Teko matyti net apie 3 metrų ilgio 
mureną, 1 metro skersmens plekšnę, visko neišvardinsi... Išbandžiau ir giluminį nardymą su akvalangu, kas suteikė dar daugiau adrenalino ir įvairių 
emocijų. Išnėrus buvo tik  vienas žodis: „Fantastiška“. 

Ir šiemet visą laiką nesilepinome pliaže. Dvi dienas skyrėme kelionei į Izraelį ir Jordaniją. Jaruzalėje apžvalginė ekskursija prasideda Alyvų 
kalnelyje, kur Jėzus praleido paskutinę naktį prieš suėmimą. Po to leidomės į senamiestį. Apsilankėme Kristaus kapo bazilikoje, kurioje yra vietos, 
kur nuo Jėzaus nuplėšė drabužius, Jėzus buvo prikaltas prie kryžiaus, kryžiaus vieta, nuėmimo nuo kryžiaus ir kūno susukimo į drobulę bei kapas. 
Visos šios vietos įrengtos labai puošniai. Kristaus kapo bazilikoje draugiškai „šeimininkauja“ net šešių konfesijų aukštieji kunigai, atliekantys savo 
tikėjimo apeigas. Pabuvojome ir prie Raudų sienos, kurią žydai ir piligrimai lanko, išreiškia savo 
padėką ir prašymus Dievui, ką darėme ir mes. Lankėmės ir Betliejuje, kur virš uolos, kurioje gimė 
Jėzus, pastatyta Gimimo bazilika. Bazilikoje Jėzaus gimimo vieta kriptoje pažymėta 14 kampų 
sidabrine žvaigžde su lotynišku užrašu „Čia iš Mergelės Marijos gimė Kristus“. Visai šalia uolos, 
akmenyje, iškirsta vieta ir marmuro plytelėmis išklotas „lopšys“, kur kūdikėlis Jėzus buvo 
paguldytas ir Jį lankė aplink avis ganiusieji piemenėliai, vėliau – Trys Karaliai.  

Pakeliui į Jordaniją maudėmės Negyvojoje jūroje (ji dar vadinama Mirties jūra). Tai 
nenutekamas druskingas ežeras Al Goro įduboje, giliausioje sausumos vietoje pasaulyje – 404 m 
žemiau jūros lygio. Jūra garsėja tuo, kad yra labai druskinga, todėl joje neauga nei dumbliai, nei 
jokia kita gyvybė, ko dėka ji ir vadinama Mirties jūra. Negyvojoje jūroje paskęsti beveik neįmanoma 
– gali gulėti ir sūpuotis tarsi koks plūduras. Atsiguli ant nugaros, vanduo tave laiko kaip oro 
pagalvė. Ant pilvo gultis nerekomenduojama, nes sunku atsistoti, o jei vandens pakliūna į akis ar 
burną, nežmoniškai graužia (teko patirti). Gulėti tokiame vandenyje galima tik 2 kartus po 10 - 15 
minučių, nes kūną pradeda graužti druska. Negyvojoje jūroje itin gausu kalio druskos, magnio ir 
bromo, todėl jos vanduo gydo nervų sistemą. Šios jūros vandeniu gydomi artritai, psoriazė, 
bronchinė astma, kitos kvėpavimo ir odos ligos. Karšti mineraliniai šaltiniai, jūros vanduo, bromo 
prisodrintas oras gerina nuotaiką. Negyvosios jūros pakrantėse daug ištirpusio nuo druskos 
juodojo purvo. Šis purvas – per milijonus metų susikaupusios mineralinės nuosėdos ir organinės 
medžiagos – naudojamos kosmetikoje ir medicinoje. Specialistai tvirtina, kad šis purvas yra 
gydomasis. Purvo vonios atpalaiduoja, teikia žvalumo, malšina reumatinius bei nugaros 
skausmus.  Prie Negyvosios jūros gausu sveikatos centrų, taip pat viešbučių su šios jūros vandens 
baseinais, purvo voniomis bei sveikatingumo klubais. Labai populiari pasaulyje kosmetika pagaminta iš 
Negyvosios jūros produktų. 
         Tęsinys 5 psl. 
 

Prie viešbučio 

Kristaus kapo bazilikoje 
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Svajonių šalis – Egiptas 
Tęsinys iš 4 psl. 
 
Jordanijoje lankėmės mirusiame Petros mieste. Tai stebuklingas nabatėjų 

miestas, įtrauktas į UNESCO sąrašą, vienas iš 7 naujausių Pasaulio stebuklų. 
Keliavome apie 12 km pėsčiomis ilgo ir gilaus tarpeklio labirintais,  tarp nuostabaus 
grožio uolų, kurios keitė spalvą priklausomai nuo apšvietimo. Petra garsėja akmens 
statulomis, išskaptuotomis uolose apie 2000 m. pr. Kr. Tai pamirštas miestas, dar 
vadinamas Raudonąja dykumų rože. Uolose iškalti nuostabūs rūmai ir labai daug 
laiptuotų takų, vedančių į aukštus statinius. Yra lobynas, vienuolynas, kapai, didingi 
vartai, akvedukas, amfiteatras ir kiti statiniai. Žiūrėdamas į uolas, negalėjai kartais net 
atskirti – tai žmogaus rankų ar gamtos jėgų stebuklingas poveikis. 

Pasinaudojome galimybe įkopti į Mozės kalną. 2258 m virš jūros lygio stovi 
nedidelė Šv. Trejybės koplyčia. Manoma, kad šio kalno viršūnėje Mozė gavo dešimt 
Dievo įsakymų. Pasak padavimų, žmogui užlipusiam į Mozės kalną ir sutikusiam 
saulėtekį, atleidžiamos visos nuodėmės. Tradiciškai į Mozės kalną kopiama naktį tam, 
kad viršūnėje pasitiktum tekančią saulę. Taku eiti reikia apie 5 ar 7 km ( kažkaip nesutaria dėl tikros versijos). Pakeliui yra kavinukės, kuriose galima 
trumpam užsukus sušilti, pasivaišinti karkade arbata. Juodoje tamsoje matyti tik aukštų kalnų siluetai, nepakartojamai žvaigždėta naktis ir ant kalno 
vingiuojantis švieselių kaspinas, o tarp tų švieselių išnyra kupranugarių siluetai. Einame nuleidę galvas, taką pasišviesdami žibintuvėliais, matydami 
tik priekyje einančio žmogaus kojas ir saugodamiesi, kad nepargriūtume užkliuvę už akmenų. Kelią kas keli žingsniai pastoja beduinai, kurie įkyriai 
siūlo savo "camel", t.y. kupranugarius. Aiškinau, kad nenoriu joti su kupranugariu, bet kuo toliau, 
tuo geriau supratau, kad mano jėgų užkopti neužteks. Teko mokėti 15$ ir sėsti į balną. Ir čia 
gavau gerą adrenalino dozę, nes sėdi aukštai, vienoj pusėj takelio kalnas, kitoj – skardis. O 
kupranugaris eina ne tiesiai, o nuo kalno iki bedugnės ir atgal... Bet jodama jau galėjau 
pasidairyti ir į bekraštį žvaigždėtą dangų, ir į piligrimų švieselių girliandas. Tik buvo labai šalta, 
nes vėjas košė, o nuo prakaito sušlapę drabužiai pradėjo ledėti. Paskutinė atkarpa - 750 
laiptelių. Juos vėl teko įveikti pačiai, nes čia padėti gali tik draugo ar beduino ranka. Viršukalnėje 
žmonės patogiai įsitaisėme ant gido patiesto pledo ir laukėme gamtos stebuklo - saulėtekio 
Sinajaus kalnuose. Apie šeštą valandą saulė pradeda tekėti. Ji pakyla staiga, rodos per kokią 
minutę. Apima nenusakomas, kone mistinis jausmas. To ką jauti, žodžiais išreikšti neįmanoma. 
Tai reikia patirti pačiam... Ypač gražu, kai tekanti saulė iš tamsos išplėšia ir apšviečia vieną po 
kitos kalnų viršūnes. Tokio saulėtekio dar niekur neteko matyti.  

Žemyn leidomės kitu keliu. 3750 laiptelių... Nusileidimas buvo sunkus. Iš nuovargio 
kojos tirtėjo ir to tirtėjimo jokiomis valios pastangomis negalėjom suvaldyti. Laiptų akmenys buvo 
išmėtyti netolygiai. Matyt, vienuoliai, kurie savo rankomis šiuos laiptus iškalė, negalvojo apie lipančiųjų patogumą, o akmenis dėliojo kaip jiems 
patogiau, t.y. kur akmens plokštė geriau gulė. Užtat prieš akis atsiverdavo vis nuostabesni ir gražesni vaizdai. Smailiose Sinajaus viršukalnėse 
slepiasi spalvingi klodai - kartais net sunku patikėti, jog tai tikrai gamtos sukurtas meno kūrinys.  
 Į Mozės kalną lipome keturias valandas, o keliauti žemyn prireikė dviejų. Bet šis kelias taip pat buvo nesibaigiantis, o Šv. Kotrynos vienuolynas 
atrodė nepasiekiamas. Bet pasiekėme! Šv. Kotrynos vienuolynas išsidėstęs pačioje Sinajaus dykumos širdyje, 1570 metrų aukštyje. Jo pavadinimas 
siejamas su legenda apie šventąją kankinę- Šv. Kotryną, tais laikais gyvenusią Aleksandrijoje ir nubaustą už savo tikėjimą. Pagal legendą šioje 
vietoje Dievas kalbėjo su Moze „degančio krūmo“ pavidalu. Vienuolyno teritorijoje auga erškėtis - krūmas, kurio ugnies liepsnoje Dievas pirmą kartą 
apsireiškė pranašui Mozei. Už bazilikos choro yra nedidelė erškėčio koplytėlė. Manoma, kad biblinio krūmo šaknys auga po altoriumi, kuris remiasi į 
marmurines kolonas. Šiandien Šv. Kotrynos vienuolynas - tai piligrimų iš viso pasaulio susibūrimo vieta, tiek tikinčiųjų, tiek meno mylėtojų, atvykusių 
susipažinti su pasaulinio garso architektūros paminklu. 

Ir po kelių dienų, pailsėjus ir prisiminus šiuos vaizdus, kopimo ir nusileidimo įspūdžius, jau sakėm: "Tai buvo pati sunkiausia ekskursija 
Egipte. Tačiau dėkui Dievui, kad ten ėjome..."  

Dvi savaitės saulės, nepakartojamų įspūdžių, potyrių, naujų draugų yra puikus vaistas nuo rudens depresijos ☺ 
R. Kauneckienė 

 
 

 

Ant kupranugario 

Saulėtekis ant Mozės kalno     3750 laiptelių   
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Mes norime gyventi kitaip 
 

Artėja nuostabiausias metų laikas, kuomet visus apgaubia šiluma. Namai prisipildo gėrio. Kalėdos – tai ir dovanų, ir gerų 
darbų, ir naujų idėjų metas. O kaip švęsime gražiausias metų šventes? Kaip elgsimės prie stalo? Atsakymus į šiuos klausimus 
radome vienoje jaukioje Joniškio rajono kavinėje.  

Gruodžio 14 d. dvidešimt septyni Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos mokiniai kartu su mokyklos direktore 
Vida Vingriene, pavaduotoja ugdymui Rūta Kauneckiene, socialine pedagoge Juventa Jurgeliene ir technologijų mokytoja Laimute 
Vilčiauskiene lankėsi Irenos Ramanauskienės kavinėje „Medžiotojų užeiga“. Kavinės šeimininkė ne tik maloniai priėmė, bet ir 
pravedė pačią gražiausią etiketo pamoką prie šventiškai paserviruoto stalo, su pačiais tikriausiais užkandžiais, pyragais, salotomis. 
Mokiniai sužinojo, kuo ypatingas švediškas stalas, kokie valgiai tiekiami,  mokėsi kultūringai  elgtis. Technologijų mokytoja labai 
gražiai pristatė, kaip stalas dengiamas per jaunimo šventes, kiek pagal etiketą reikėtų įsidėti maisto. Po teorinės įžangos mokiniai 
buvo pakviesti prie stalo viską išbandyti praktiškai. Vaikai nebuvo labai drąsūs,  nes kai kurie kavinėje lankėsi pirmą kartą.  

Etiketo pamoka – tai baigiamasis socializacijos projekto „Aš noriu gyventi kitaip“ renginys. Projektas, kurio vadovė 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Kauneckienė,  labai sėkmingai vyko spalio – gruodžio mėnesiais. Jame dalyvavo daugiau nei 
50 vaikų iš Joniškio, Šiaulių rajonų. Projekto esmė – padėti vaikams, kurie, likę be tinkamos priežiūros bei materialinės, dvasinės 
šeimos paramos, susiformuoja neigiamą požiūrį į gyvenimą. Jie susikuria savitą pasaulėvaizdį, kuriame egzistuojančios normos 
leidžia meluoti, vagiliauti, gerti, rūkyti, priekabiauti, elgtis lengvabūdiškai. Projekto metu mokiniai aplankė labdaros paramos fondo 
„Agapao“ reabilitacijos centrą, esantį Romučių kaime, Šiaulių rajone. Centro bendruomenės nariai surengė diskusiją apie 
priklausomybės ligas, pasakojo apie įstaigos veiklą, apie tai, koks trapus gyvenimas ir kaip jį reikia vertinti. Mokiniai iš projekto lėšų 
turėjo galimybę apsilankyti ledo arenoje, stebėti krepšinio varžybas Šiauliuose. Lankėmės Žagarės vaikų globos namuose. Buvo 
organizuotos krepšinio, futboliuko, kvadrato varžybos, kurių metu vaikai ne tik sportavo, bet ir turėjo galimybę pabendrauti su 
bendraamžiais iš kitų mokyklų. Džiaugiamės, kad projektas pavyko, kad sušildėme vaikų širdeles.  

Socialinė pedagogė Juventa  Jurgelienė 
 
 
Labiausiai visus sujaudino išvyka į Žagarės vaikų globos namus ir pažintis su namų netekusiais vaikais, kurie išlydėdami 

klausė, kada dar atvažiuosime 
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,,Gataučiuko“ naujokų krikštynos 
 
        Gruodžio 16 dieną, atsigavę po visų karantinų, pagaliau pakrikštijome savo kolektyvo 
naujokes. Įveikusios keletą išbandymų, iškilmingai prisiekusios šeštokės Kristina, 
Viktorija, Neringa ir septintokė Gintarė tapo tikrosiomis korespondentėmis. Tad lauksime 
jų straipsnių ir  iniciatyvų. Dėmesio netrūko ir redaktorei Gabrielei, kuri pasistiprino 
buvusios redaktorės Akvilės atsinešta citrina- vitaminų šaltiniu. Naujoji redaktorė pažadėjo 
tinkamai rūpintis, kad laikraščio tradicijos neišblėstų.  
 ,,Gataučiuko“ naujokių priesaika – paskutiniame puslapyje. 
  

 

 
 
 

 
 

Horoskopas Tigro metams  
 
♣ Avinas: Ateinančiais metais tau teks išleisti nagelius, tačiau nepersistenk, nes jie gali nulūžti. 

Būk draugiškas ir nuoširdus, ir metai tikrai bus geri. 
♣ Jautis: Metai labai palankūs keistis. Gal persistumdyk baldus ar tapk geresniu žmogumi? O 

gal pakeisk savo stilių? Tai tikrai įvertins tavo draugai ir artimieji. 
♣ Dvyniai: Tigras tau neatkiš savo aštrių nagučių, priešingai, tau seksis visur (jei, žinoma, 

truputį pasistengsi) ir moksle, ir santykiuose su artimaisiais. Neerzink tigriuko ir metai bus 
šaunūs! 

♣ Vėžys: Meteliai palankūs naujoms pažintims. Rasi daug naujų draugų, kurie tikrai 
praskaidrins niūresnes dienas.  

♣ Liūtas: Liūtas- geras tigro draugas, todėl tau šie metai bus rožėmis kloti. Tik neišsigąsk, jei kartais gyventi 
trukdys jų spygliai. 

♣ Mergelė: Metai netinkami naujiems sprendimams, kardinaliems pasikeitimams. Geriau palaikyk santykius su 
senais draugais ir brangink tai, ką dabar turi, džiaukis kiekviena akimirka. 

♣ Svarstyklės: Nelengvi, bet prasmingi metai. Gali nusivilti tais, kuriuos myli ir brangini. Tačiau išmoksi vertinti 
tikrus draugus.  

♣ Skorpionas: Šie metai- tai išbandymų, blaškymosi metai. Ieškosi savęs, bet tigriukas tau padės ir tu tikrai rasi, 
ko ieškojai. 

♣ Šaulys:Metai nei geri, nei blogi. Bus ir  džiaugsmo, ir liūdesio 
akimirkų. Tigras tau dovanos puikią vasarą ir kitų mokslo metų 
pradžią. 

♣ Ožiaragis: Kūrybingi metai. Verta pradėti rašyti eilėraščius,  ar šiaip 
kas tau prie širdies. Pavasarį sulauksi geros naujienos. 

♣ Vandenis: Sėkmingi metai, bet neužmik ant laurų. Geriau nesigirk, 
kad gavai geresnį pažymį, nes aplinkiniams pagyrūnai nepatinka. 

♣ Žuvys: Tigras išties tau savo leteną ir kvies pakeliauti, nuvykti į kokią 
nors stovyklą. Tik nesielk neapgalvotai, nes prisidarysi rūpesčių ir 
sulauksi aplinkinių kritikos.   
   Astrologės septintokės 

 

Ar  nuo 
citrinos toks 
rimtas 
Gabrielės 
veidas, ar nuo 
užgriuvusios 
atsakomybės? 
 

Naujokės priesaikos metu ir po jos 
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            Virginija Klimaitė, 7 klasė                                              

Akyla akis 
Detektyvas 

 
      Reikia ruoštis grafo Edingerio Naujųjų metų sutikimo šventei. Liko tik dvi dienos, o aš 
dar neturiu dovanos. Ir ką gi man nupirkti tokiam solidžiam ponui? Kaip gi aš galėjau patekti į 
svečių sąrašą, juk šventėje dalyvaus tik labai geri draugai, giminės ar miesto šerifas. O aš tik 
šerifo pavaduotojas. 
      Žinau, grafui Edingeriui nupirksiu pasidabruotą ar paauksuotą skeptrą. Grafas jų turi 
visą kolekciją. Manau, mano dovana jam patiks, nors pas jį tik auksiniai ar 
sidabriniai skeptrai. 

      Prasidėjus šventei grafas Edingeris maloniai mus sutinka. Pasisveikina, kalbina, kaip praėjo šventės ir t.t. 
      Susirinkus visiems svečiams, dovanos sudedamos į grafo rūmų svečių kambarį. Kaip kiekvienais metais, 
grafas prieš svečius išvynioja visas dovanas, norėdamas pasipuikuoti, kokias brangias ir puikias gavo dovanas. 
     Ateina eilė ir mano dovanai. Grafas atidaręs dėžę įdėmiai, su nuostaba žiūri į jos turinį, bet kol kas skeptro 
neišima. Pakelia galva, pažiūri į mane ir prabyla: 
–  Gavau tokią dovaną, apie kurią galėtų pasvajoti bet koks kolekcionierius! Ji paprasta, nėra itin brangi, bet aš 
pažįstu žmogų, kuris man dovanojo šią dovaną. Tas žmogus yra teisingas tvarkdarys, geros širdies, nuoširdus 
žmogus. 
     Grafas lėtai, su pasididžiavimu ištraukė skeptrą. Aukštai pakėlė, kad visi matytų, nuleido, nuėjo prie savo skeptrų 
kolekcijos spintos ir įdėjo į vienintelę laisvą vietą  pačiame skeptrų lentynos centre. 
    Likus trims minutėms iki Naujųjų metų, visi išėjome į lauką leisti fejerverkų.Dangus sužibo įvairiausiomis 
spalvomis, įvairiausiais garsais. Tokie nuostabūs Naujieji metai mano gyvenime  nedažnai pasitaiko… 
     Mes su grafu sau ramiai šnekučiavomės, kai prie mūsų pribėgo rūmų tarnaitė. 
–  Grafe, grafe visi jūsų skeptrai dingo! Jų nebėra! Nė vieno... 
–  Kaip tai nebėra?! Juk visi mes išėjome į lauką! Likote tik jūs- tarnai. 
Tada prie mūsų priėjo šerifas Holandas. 
–  Grafe, palikite viską policijai, mes viską išsiaiškinsime.  
–  Kaip aš galiu viską palikti jums?! Juk toks turtas, tokia kolekcija!!! 
–  Eime apžiūrėti nusikaltimo vietos,- pasiūliau aš. 
–  Taip! Ir kuo greičiau!- išsigandęs sušuko grafas. 
     Nuėję į nusikaltimo vietą radome išdaužtą spintos stiklą. Buvo išimti visi skeptrai- matosi, kad dirbta labai greitai. Pastebėjau, 
kad yra mažas juodų odinių pirštinių nudrėkstas plaušelis ir kraujo dėmelė. Iš karto pasakiau šerifui Holandui. 
–  O tu nuovokus. Aš nebūčiau pastebėjęs. 
–  Pažiūrėkite, šerife, ant žemės yra nuplėštas lapelis ir žemių krūvelė, o ant palangės padėta gėlė, kuri dažo.  Tas atplėštas lapelis 
sutampa. Taigi nusikaltėlis turėtų būti nusidažęs kurią nors kūno ar drabužio dalį. 
–  Taip, teisingai! Vadinasi, jis turi juodas pirštines, turi būti įsipjovęs ir nusidažęs kažkurią vietą! Turime šiek tiek įrodymų, kad 
galėtume  eiti į salę ir padaryti kratą tarp svečių ir tarnų. 
–  Visi svečiai ir kiti žmonės, prašau niekur nepabėgti ir neišeiti iš rūmų, nes reikia apžiūrėti jus visus dėl grafo Edingerio skeptrų 
vagystės. 
     Staiga liokajus Marbutas bando greitai pasprukti pro salės duris į lauką. Baksteliu šerifui ir parodau pirštu į liokajų. 
–  Neišeiti už rūmų sienų liečia ir tave, Marbutai!- sušuko šerifas. 
     Bet Marbutas pradeda bėgti. Mes su šerifu jam iš paskos. Ilgai mums jo gaudyti nereikia, kai prieš Marbutą su šautuvu iššoka 
grafas Edingeris. 
–  Kur mano skeptrai, prakeiktas vagie?!-sušunka visas išraudęs grafas. 
–  Aš nežinau... Aš... Eeeė... Neėmiau!- kaip įtikinamiau bando pasakyti Marbutas. 
–  Nemeluok, šlykštus melagi!- žengiu žingsnį į priekį ir iš kišenės ištraukiu juodas odines pirštines. Įdėmiai jas apžiūriu ir pamatau 
įplyšimą. 
-Parodyk rankas!-rėkiu.  

Marbutas atkiša rankas ir aš bei šerifas pamatome įdrėskimą. 
– Apsisuk lėtai!- rėkia šerifas.  

Marbutas apsisuka ir mes ant jo žydrų marškinių pamatome žalių dėmių nuo gėlės. 
–  Mes turime visus įrodymus. Jeigu nori sutrumpinti savo dienas kalėjime, pasiduok gražiuoju ir pasakyk, kur skeptrai!- sakau pakeltu 
tonu. 

– Mano kambaryje, spintoje... 
Kitas detektyvas, kurio autorė Deimantė Paliackaitė, jus nudžiugins kitame laikraščio numeryje.  

 

Skeptras - karališkas valdovo 
simbolis, ornamentuota lazdą, 
priklausanti valdančiam 
monarchui. Daugumos skeptrų 
paskirtis tik ceremoninė. 
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Neseniai visi laikėme Mokinio elgesio  taisyklių egzaminą.  

Geriausiai mokinio taisykles žino: 
Kristina Paliukaitė – 6 klasė 
Eglė Lomeikaitė – 8 klasė 

Silvija Šernauskaitė – 8 klasė 
Valentinas Jakubkevičius – 9 klasė 

Tadas Klimas – 9 klasė 
Greta Garnytė – 10 klasė 

Gabrielė Pociūtė – 10 klasė  
Sveikiname geriausius taisyklių žinovus. Linkime visiems ne tik žinoti taisykles, bet ir jų laikytis.  
 
Bet yra ir tokių kūrybingų mokinių, kurie į taisykles pažvelgė linksmiau ir prirašė įvairių pokštų. Paskaitykime. Vietos, kur klydome - 
pajuodintos 
 
 
 5 klasės topai ☺ : 
- už mokytojo ar pedagogo žodžio nevykdymą mokyklos direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, papeikimas, griežtas 
papeikimas; 
- už pamokas reiškiamas įspėjimas, įpareigojimas atsiprašyti, nukreipimas į rajono nepilnamečių reikalų inspekciją, Vaiko 
teisių apsaugos tarnybą, policiją. 
 
6 klasės topai: 
- mokiniai skatinami direktorės pažymiais trimestrų, pusmečių bei mokslo metų pabaigoje; 
- susirgus ar susižeidus kreiptis į mokyklos direktorę ar pavaduotoją;  
- draudžiama mokykloje ar mokyklos teritorijoje išeiti iš mokyklos teritorijos, į parkelį, į degalinę ir parduotuvę.  
 
7 klasės topai: 
- įėjus į klasę gražiai, atsistoti, atsakyti į pasisveikinimą; 
- už prizines vietas rajoniniuose bei respublikiniuose reginiuose skatinama Lietuvos respublika;  
- susirgus ar susižeidus kreiptis į mokyklos direktorę, raštvedę; 
- mokykloje vaikščioti tik su normaliais drabužiais. Mokyklos patalpose negalima būti su kepure 
bei kitais galvos apdangalais; 
- tyliai bendrauti su mokytoja;  
- draudžiama pamokos metu savavališkai daryti tai - ką mokytojas neuždavė; 
- neleidžiama mokinius skatinti piniginėmis premijomis, bausti juos palikimu po pamokų, mamų ir 
tėčių susitikimu su mokytoja;  
- už prizines vietas rajoniniuose bei respublikiniuose renginiuose skatinama kuo dažniau dalyvauti;  
- mokinių sunkius klausimus (mokytojų tarybos sprendimu) sprendžia mokyklos taryba.  
- draudžiama pamokų metu naudotis špargalke;  
  
8 klasės topai: 
- neleidžiama mokinius skatinti piniginėmis premijomis, bausti fizinėmis bausmėmis, nuvesti pas direktorę; 
- saugoti mokyklos kolidorius, jų netrypti, nešiukšlinti, prižiūrėti;  
- be mokytojo leidimo draudžiama imti mokyklos valstybinės svarbos dokumentus: dienyną, viską, kas yra ant mokytojo 
stalo; 
- mokyklos teritorijoje ir už jos nevartoti žalingų įpročių, neiti į pamokas apsvaigus...  
- susirgus ar susižeidus kreiptis į mokyklos budinčią auklėtoją ar valytoją; 
- vasaros metu tinkamai elgtis mokykloje, žaisti mokyklos kieme, nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budėtojų 
pastabas, bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti, valgykloje nesistumdyti......  
- neleidžiama mokinius skatinti piniginėmis premijomis, bausti juos mokyklos tarybos sprendimu;  
- mokiniai skatinami direktoriaus padėka trimestrų, pusmečių bei mokslo metų pabaigoje už stropų besimokymą bei labai 
gerą ir puikų besimokymą;  
- už direktorės pareigų nevykdymą mokyklos direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas;  
- rūbinėje drabužius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse piniginių ir kitų svarbių draugų. 

 Tęsinys 10 puslapyje  
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Mokinių elgesio taisyklių ,,žinovų“ mintys 

Tęsinys iš 9 psl. 
 
9 klasės topai: 
- renginių metu tinkamai elgtis mokykloje, žaisti mokyklos kieme, nesistumdyti, nekelti 
peštynių, reaguoti į budėtojų pastabas, bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti, valgykloje 
nesistumdyti...... 
- laikyti higienos švaros priemonių;  
- neleidžiama mokinius skatinti piniginėmis premijomis, bausti juos piniginėmis bausmėmis; 
- laisvos pamokos metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, reaguoti į mokytojo 
pastabas;  
- už stropų mokinio lankymą (visai nepraleidus pamokų) bei labai gerą ir puikų mokymąsi;  
- griežtai laikytis mokinio eismo taisyklių;  
- mokiniai skatinami už draudžiamą veiklą ir pagalbą klasės auklėtojui;  
- griežtai laikytis mokyklos eismo taisyklių;  
 
10 klasės topai: 
- rūbinėje drabužius kabinti neleistinoje vietoje, nepalikti kišenėse vertingų daiktų.  
- mokiniai skatinami už aktyvias vietas rajoniniuose bei respublikiniuose renginiuose skatinama padėkos raštais bei 
dovanėlėmis;  
- tyliai vykdyti mokykloje nustatyta tvarka paskirtas pareigas: budintieji klasėje atsako už švarą, tvarką, pasiruošimą 
darbui;  
- atsargiai vykdyti mokykloje nustatyta tvarka paskirtas pareigas: budintieji klasėje atsako už švarą, tvarką, pasiruošimą 
darbui; 
- įėjus į klasę mokytojui ar vizituojančiam asmeniui, atsiprašyti už pavėlavimą;  
- mokykloje vaikščioti švariai, tvarkingai ir padoriai apsirengus, su galvos apdangalais ant akių plaukais. Mokyklos 
patalpose negalima būti su kepure bei kitais galvos apdangalais;  
- griežtai laikytis pėsčiųjų eismo taisyklių;  
- griežtai laikytis gatvės eismo taisyklių.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
,,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 
 

Aš, ( vardas), esu nauja  GATAUČIUKO “ bičiulė. 
Būdama sveiko proto ir ramios sąžinės, draugų akivaizdoje iškilmingai prisiekiu, 

kad sutelkdama visus savo sugebėjimus laikysiuosi šios  
P R I E S A I K O S: 

• Saugosiu ir gerbsiu savo vietą korespondentų grupėje. 
• Nevengsiu konsultuotis su labiau patyrusiais. 
• Nenervuosiu redaktorės nei savęs. 
• Dirbsiu nuo pradžios iki pabaigos. 
• Laiku pristatysiu paskirtą užduotį. 
• Tik vieną dieną per metus leisiu sau ,,pailsėti”. 
• Šventai saugosiu „Gataučiuko paslaptis. 

 Jei nepažeisiu šios iškilmingai, laisvai, garbingai duotos ir krauju 
pasirašytos priesaikos, tebūnie man leista įsijungti į Jūsų kolektyvą.  

 

,,Gataučiuko“  
naujokų 

priesaika: 


	titulinis
	2 PSL GERUMO
	3. renesansas, 3 kelione
	4.egiptas
	5. egipts
	6. zagare
	7
	8 akyla akis
	9 topai psl.
	10 psl.

