
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.99 2010m. sausis - kovas 

Sveiki, mano mielieji bičiuliai, 
 

Nors jau  kovo pabaiga, bet pavasaris dar 
tik palengva atslenka pas mus. O pavasaris- tai 
ženklas, primenantis mums, jog jau artėja mokslo 
metų pabaiga. Tad reikėtų pradėti stropiau mokytis, 
kad rezultatai būtų dar geresni negu pernai ☺ 
Dešimtokai lai susikaupia, juk jau ,,ant nosies“ 
bandomieji egzaminai ☺ 

Beje, su atbundančiu pavasariu, 
sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia 
pavasario šventė – ŠV. Velykos. ☺ Nors tuo metu mes 
atostogausime, tačiau visiems linkiu stiprių margučių 
☺ 

Vasarį buvau toli nuo Lietuvos, 
saulėtojoje Ispanijoje, tačiau vis tiek šventėme labai 
ypatingą dieną – Vasario 16 d. Taip pat neseniai 
atšventėme ir Kovo 11 d. Tad šis numeris skirtas 
pačioms gražiausioms ir ypatingiausioms Lietuvos 
šventėms paminėti. 

Ir netempdama gumos sveikinu visus Jus su 
pagaliau pasirodžiusiu pavasariu! 
 

   REDAKTORĖ GABRIELĖ POCIŪTĖ 

REDAKTORĖS ŽODIS

Kovo 11-oji  
            buvo laisvės gležnutės  pradžia,  
Dabar – valstybės  
                           gražiausioji šventė. 
Pakilę iš pančių,  
            prabudę nakčia, 
Nepavarkime Laisvėj gyventi! 

  
Iš nežinomo autorius eilėraščio 

Joniškis,  2010 metų Kovo 11-oji 
 Mokyt. Jūratės A. nuotraukos 
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Mes‐ LIETUVA 
 

Mes visi savo širdy nešame Tėvynę. 
Tėvynė – tai miškai ir  pievos, 
tai upės ir ežerai, 
tai dideli miestai ir vieniši vienkiemiai... 
Tėvynė – tai žmonės ir mūsų kalba. 
Tėvynė – tai istorija... 

 

VASARIO 16-oji   ir KOVO 11-oji  mūsų 
mokykloje visada  paminimos prasmingais renginiais. 
Šiemetinės šventės parodė, kad mumyse dar liko vietos 
patriotizmui, o širdyse gimsta pasididžiavimas savo  
GIMTINE.  

Prisiminkime švenčių akimirkas. 
 

 
  

Šiemet Vasario šešioliktosios proga vyko neeilinis 
renginys. Koncertavo ,,Aušros“ gimnazijos mokiniai. Jie šoko, 
dainavo bei grojo įvairiais muzikos instrumentais. Šį koncertą 
stebėjo 5-10 klasių mokiniai. Šiame koncerte šoko ir mūsų 
mokyklos buvusi mokinė Vilija Lomeikaitė. Renginio pabaigoje 
Aušros gimnazijos mokiniai buvo apdovanoti.  

Renginys visiems labai patiko, daugelis moksleivių 
kultūringai elgėsi, tačiau atsirado keletas mokinių, kurie padarė 
gėdą Gataučių mokyklai. 
 Šis renginys buvo labai gražus ir susilaukė daug 
gražių atsiliepimų. 

Gabrielius Jakubkevičius 

Dainuoja ,,Aušros“ gimnazijos vienuoliktokė 
Ieva Lebedytė 

Vasario 16 dieną, 
 kai visi turėjo 

laisvadienį, Ispanijoje 
viešinti mūsų mokyklos 

mokinių ir mokytojų 
grupė rodė  programą 

,,Ir nušvito mintis tarsi 
žaibas“, kurios įžangoje 

pristatė, kad visa  
Lietuva  švenčia 

Nepriklausomybės 
dieną. 
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TALENTŲ ŠOU -2010 
 

Vasario 24-oji. Tai buvo ne šiaip eilinė diena. Po 5 pamokų visi rinkosi į aktų salę, 
kurioje turėjo pasirodyti MŪSŲ TALENTAI. Savo pasirodymo eilės laukiantys žmonės nenustygo 
vietoje, o žiūrovai jau susėdę laukė pradžios☺ Pasigirdo pirmieji vedėjų  Eglės ir Gabrielės žodžiai 
ir renginys prasidėjo. Stebėjome nemažai talentų: kas dainavo, kas šoko, kas juokino, vaidino ar 
eiles skaitė- visi pasirodymai buvo puikūs ir žiūrovų įvertinti aplodismentais.  
  Po talentingiausiųjų 
pasirodymų, laukė įvairios užduotys, kuriomis 
šou dalyviai galėjo save išreikšti dar labiau☺ 
Tuo tarpu komisija (Vida Vingrienė, Inga 
Švilpienė ir Renata Kvedaraitė) jau rinko 
nugalėtoją. Komisijai atlikus savo darbą ir 
talentams pabaigus užduotis, atėjo renginio 
pabaiga, su kuria paaiškėjo ir nugalėtojas. O 
mes puikiai žinome, kad nugalėtoju tapo  

Tadas Klimas, kuris taip pat buvo išrinktas ir žiūrovų mėgstamiausiu veidu. 
Nepamirškime ir to, kad visi dalyvavusieji nebuvo nuskriausti, jie buvo 
apdovanoti taip pat☺  

Tikėkimės, kad renginys, vykstantis antrus metus, vyks ir 
ateinančiais metais☺ 

Greta Garnytė 
 

KOVO 11-OSIOS ISTORIJOS PAMOKA 
 

Tą dieną mūsų mokyklėlėje vyko gražus koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybes atkūrimo 20-
osioms metinėms. Mes patys- vyresnieji ir  mažieji mokinukai- surengėme labai gražų koncertą ☺. Šokome, dainavome, 
grojome, truputėlį vaidinome. 

O asmeniškai man gražiausia buvo, kai ėjome į lauką ir ten visi draugiškai atsistojome taip, kad iš viršaus 
būtų galima matyti skaičių 20. Tai buvo kažkas naujo! Nuotrauką netrukus galėjome pamatyti laikraštyje  „Sidabrė“. 
Labai džiaugiuosi, jog mūsų mokykla neužmiršta tokios svarbios progos Lietuvai.                                                                         

                                                                                      Aistė Pociūtė, 9 klasė 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Koncertą puikiai vedė Marius, Agnė, Ema, Valentinas, Tadas, Lina 

Koncerte užteko vietos visokiai muzikai: piemenukų dainas iš folklorinio ansamblio programos keitė šiuolaikiniai šokiai, 
o šventę vainikavo iš širdies išsiliejusi ,,Tautiška giesmė“. Nuotraukos mokyt. J Balčiūnaitės  
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Kaip minėjome  ŽEMĖS DIENĄ 
Kovo 20 d. minima pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis 

dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas 
visuose Žemės rutulio kampeliuose. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį 
paskelbė Pasauline Žemės diena. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Žemės dienos 
iniciatorius Johnas McConnellis kreipėsi į mūsų tautą, ragindamas taip pat tapti 
Žemės globėjais, o pavasario lygiadienį, kuris skirtingose planetos vietose yra kovo 
20 – 21 d., minėti kaip Pasaulinę Žemės dieną. Atsiliepdama į šį kreipimąsi, 
tuometinė Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1992 m. Žemės dieną oficialiai 
įteisino ir Lietuvoje. 

Šią dieną Lietuvos Aplinkos ministerija organizuoja šventinius reginius, kūrybines 
akcijas, išvykas į parkus, miškų tvarkymą, inkilų kėlimo akcijas ir kt. 

Informacija iš interneto 

Kovo 20 – ąją dieną, šeštadienį, visiems teko sunkiai keltis ir eiti 
į mokyklą. 
 Nuo pat aštuonių ryto rinkomės aktų salėje, kurioje prasidėjo 
paminėjimas Žemės dienai. 
 Pirmiausia žodį tarė direktorė. Iškart po to paklausėme, ką 
mums skaitė skaitovai. Paskui žiūrėjome labai jaudinantį vaizdo klipą 
apie žmonių sukeliamus pavojus gamtai. Supratome: reikia susimąstyti, 
kad kenkdami gamtai sulauksime jos atpildo. 
 Po mažo, tačiau įsimenančio renginuko, suprasdami, kokia 
gamta yra nuostabi ir kaip ją reikia tausoti, toliau tęsėme kupiną įdėjų 
projektų dieną. 
 Kiekvienas galėjome išsirinkti 

sau patinkantį projektą. 
 Vieni ėjo daryti gaublį, kiti galėjo išreikšti įdėjas gamindami puokštes, treti 
meniškai puošė pradinukų koridoriaus sienas. Visi kiti kruopščiai karpė ir puošė mokyklos 
langus, iš medžio gamino paukšteliams namus, užrašė savo gražias mintis ant gėlytės 
formos lapelių ir pakabino ant medelio šakelių, kuris stovi mokyklos fojė. Koliažą gaminę 
mokiniai išreiškė savo mintis klijuodami žurnalo iškarpas ant tapeto. Specialiai atrinkti 
mokiniai darė maketą, koks svarbus yra vanduo mūsų gyvenime. 
 Susirinkome 12- tą valandą aktų salėje, kiekviena grupė pristatė savo sukurtą 
projektą. Taip pat labai gražiai pavaidino 5 klasės mokiniai. 
 Tikrai nenusivylėme pilna įspūdžių projektų diena, kurių galėtų būti ir daugiau. 
 Labai dėkojame mokytojams, kurie padėjo vykdyti šią puilią projektų dieną! 

 
Apklausa : Puokščių gamyba : 

1. Kaip sekėsi? 2. Ar patiko. 3. Ar norėtum daugiau 
tokių projektinių dienų? 

Ovidija J. 10 kl. : 1. Sekėsi labai gerai.  Puokštes daryti buvo 
linksma, smagu. 2. Labai patiko. 3. Taip. 
Viktorija V. 9 kl. : 1. Sekėsi puikiai! Ši diena buvo labai smagi. 
Daryti puokštes buvo nesunku, nes vadovavausi savo fantazija. 
2. Labai patiko. 3. Labai norėčiau, tik ne šeštadienį. 
Akvilė P. 7 kl. : 1. Buvo visai neblogai, lengva, smagu. 2. Taip. 3. 
Jo. 
 
 Po šios projektinės dienos mūsų mokykloje tikras pavasaris: 
nušvito ir langai, ir  pirmojo aukšto sienos.  Nuotraukos 
mokyt. Jūratės A.   
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Įspūdžiai  iš  ŠILTOSIOS ISPANIJOS  
 
Mokytoja Jūratė Armonavičienė (iš straipsnio Sidabrei):  
 

Mūsų mokykloje neretai vedamos integruotos pamokos, kuriami projektai. Ši veikla dar labiau suaktyvėjo, kai Mokymosi visą 
gyvenimą programos finansavimą laimėjo chemijos mokytojos metodininkės Genovaitės Liepinios parengtas Comenius projektas „Working together, 
learning together“ („Dirbame kartu , mokomės kartu“).  
 Šių metų vasario 13-18  dienomis  Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos mokiniai Eglė Lomeikaitė, Marius Paliukas, Valentinas 
Jakubkevičius, Tadas Klimas, Greta Garnytė, Gabrielė Pociūtė ir mokytojai Jūratė Armonavičienė, Jūratė Balčiūnaitė, Renata Kvedaraitė,  Genovaitė 
Liepinia, Laimonas Vingras viešėjo Ispanijoje. Šalia Madrido esančiame Alcorcono mieste susitiko 28 mokytojai ir 59 mokiniai iš visų projekte 
dalyvaujančių mokyklų.  Dalyviai atvyko paruošę po du integruotų pamokų pristatymus. Pirmiausia buvo parodytas integruotos geografijos-
technologijų pamokos vaizdo įrašas. Pamoką vedė mokytoja Neringa Bulienė. Pamokoje, kurios tema „Žemės gelmės ir reljefas“, vaikai susipažino su 
litosferos plokštėmis, jų judėjimo kryptimis, būdais bei plokščių pakraščiuose vykstančiais reiškiniais. Per technologijų pamokas mokiniai pasigamino 
vaizdines priemones, kurios buvo panaudotos pristatant  projekto rezultatą. Po įrašo peržiūros mokytojai aptarė pamoką, pateikė daug klausimų. 

Vasario 16-oji Ispanijoje viešinčiai lietuvių delegacijai buvo neeilinė diena. Norėjosi kuo gražiau reprezentuoti Lietuvą, tą dieną 
mininčią Valstybės atkūrimo dieną.  Po šventinės įžangos pristatėme projektą  ,,Ir nušvito mintis tarsi žaibas“. Mokiniai pasirodė taip šauniai, jog dažnai 
programą nutraukdavo gausūs aplodismentai. Ypač šiltai buvo priimti lietuviškai skaitomi poetės Salomėjos Nėries eilėraščiai ir merginų šokio 
kompozicija.  

 Tačiau vien pamokomis, darbu grupėse, kūrybine veikla kelionė neapsiribojo.  Mokiniai turėjo puikią galimybę lavinti užsienio kalbų 
žinias, nes gyveno ispanų šeimose. Ir mokytojai, ir mokiniai patyrė begalę įspūdžių.   
 Ir štai čia pateikiame Jūsų, vaikai, įspūdžius, kurių nespausdino kiti laikraščiai.  Visų 5 mokytojų vardu galiu 
drąsiai pasakyti, kad kelionės metu mes Jumis didžiavomės ir gėrėjomės. Dar smagiau, kad Jūs grįžę ir toliau  mus 
džiuginate savo gražiais darbais. 
  Patyrę linksmų ir graudžių akimirkų, manau, parvežėt į mokyklą kitokį mąstymą, kitokį bendravimą su 
bendraamžiais ir mokytojais. O nuo Jūsų šypsenų mokykloje pasidarė šviesiau.  Kas galėtų būti nuostabiau???   

Mokyt. Jūratė A. 

Prie Retiro parko Madrido centre 

 

 Po ilgos kelionės lėktuvu, atvykome į šiltąją Ispaniją. Nors oras ir buvo 
niūrus, bet žmonės buvo labai šilti ir malonūs. 
 Mokytojai išvyko į viešbutį, o vaikus metro stotyje pasitiko šeimos ir 
parsivežė į savo namus.  
  Ispanai labai malonūs ir geri žmonės, tokių žmonių, kurie taip 
spinduliuotų gera energija ir meile vienas kitam dar neteko matyti. Šauniausia, tai, 
kad dar vienas kito visiškai nepažįstantys žmonės puola vienas kitam į glėbį ir 
pabučiuoja abu žandus. Šie žmogeliai nėra labai punktualūs, bet jie labai draugiški.  
 Aš gyvenau Alcorcone kartu su austre Antonija Brkic. Gyvenome Anos 
Cristinos Alonso Lopez šeimoje. Tėčio vardas Chesus, mamos Elia. Namas keturių 
aukštų ir labai gražus. 
 Užsiėmimai buvo labai įdomūs. Pirmą dieną buvome pačioje Ispanijos 
sostinėje Retiro Parke, buvome suskirstyti į grupes ir turėjome surasti tam tikras 
žymias vietas. Antrą dieną buvome Alcorcone, Galileo Galilei mokykloje ir 
žiūrėjome ispanų ir lenkų mokyklų prisistatymus, po to kūrėme animacinius 
filmukus, per pietus vykome į Madridą. Trečią dieną buvo mūsų ir vokiečių 
prisistatymai, po to ta grupė, kurioje buvau aš, davė interviu vienai iš ispanų 
mokyklos mokinių. Vakare vyko atsisveikinimo vakarėlis visoms dalyvavusioms 
šalims (Austrijai, Ispanijai, Lietuvai, Lenkijai, Vokietijai). Ketvirtą, paskutinę, dieną 
pažiūrėjome austrų mokinių prisistatymą ir mūsų animacinių filmukų bei kitokių 
darbų pristatymą. Po viso šito mūsų mokyklos delegacija vyko į Toledo miestą. Ten 
buvo nuostabu. Na, o ketvirtadienį pusę aštuonių ryto pakilo mūsų lėktuvas iš 
Madrido...  

 Eglė Lomeikaitė  

Working together, learning together- COMENIUS 
PROJEKTAS- tai pats geriausias man žinomas projektas. Dabar 
berašydama supratau, kad pavadinimas atsindėjo tai, ką mes veikėmė 
iš tikrųjų☺ Kartu dirbome, kartu mokomės. 

 Neįsivaizduoju didesnės galimybės jaunimui įgyti 
tokios praktikos, kokią gavome mes. Pirma, tai anglų kalbos praktika, juk 
susišnekėti su visais galėjome tik šitaip. Antra, tai bendravimas. 
Susitikome visiškai nepažįstamus žmones, su kuriais ir gyvenome, ir 
leidome visą laiką. Niekada nemaniau, kad serialai pravers, bet  jų dėka 
ispaniškai kažkiek supratau☺ 

 Ispanai, maniau,  bus karštakošiai, tačiau jie 
pasirodė šilti, malonūs, padedantys, linksmi ir, svarbiausia, paprasti 
žmonės. Negirdėjau jokių pašaipų, nemačiau smurto, regėjau tik 
šypsenas, kai pažvelgdavau kam nors į veidą. Kalbant apie pačią veiklą, 
tai visad buvome užimti įdomiausiais, dar neišbandytais užsiėmimais, 
kurie dar labiau mus suartindavo, nes kaskart dirbdavome atskirose 
grupelėse su įvairių šalių bendramečiais. 

Šeimoje, kurioje gyvenau, jaučiausi jaukiai, šiltai ir 
maloniai priimta, o  paskutinėmis dienomis lyg sava. 

Nemanau, kad kada nors įstengsime visa tai 
pamiršti. Žinote, geri dalykai prabėga labai greitai ir daug vėliau juos 
prisiminus jie atrodo tik kaip gražus sapnas, kuris, deja, daugiau niekada 
taip ir nepasikartoja...   

Greta Garnytė 
 

Dorai net Lietuvos nesu matęs, taigi ši kelionė buvo 
nepaprasta. Pakylėtai galiu kalbėti apie visus įspūdžius, kuriuos patyriau per 
keletą dienų. Jie išliks mano atminty visą gyvenimą arba kol grįšiu ten ir 
parsivešiu naujų prisiminimų.  

Madrido Retiro parkas paliko neišdildomą įspūdį. Dar 
nemačiau žmogaus rankomis sukurto tokio rojaus kampelio, taip pat stebino ir 
gamta: palmės ir žydinčios gėlės žiemą – tai buvo labai neįprasta. Tą 
sekmadienį Retiro parke visi Comenius projekto dalyviai turėjo labai įdomios 
veiklos, galėjome susipažinti, o vakare jau laisvai bendravome. Ispanai, 
vokiečiai, austrai, lenkai ir lietuviai buvo ne mokiniai iš skirtingų šalių, o žmonių 
grupė, kurie juokauja ir kt. Didelį įspūdį paliko Ispanijos kultūrinis gyvenimas. 
Ten viskas kitaip, bet tik į gerąją pusę. 

 Po to kiekvieną dieną iš ryto mokykloje vyko pristatymai, 
veikla, o po pietų  - ekskursijos į Madridą. Matėme daug istorinių pastatų ir 
paminklų.  Paskutinė diena taip pat buvo įsimintina ne tik programa, bet ir tuo, 
kaip vieni su kitais atsisveikinome. Jautresnių žmonių skruostais bėgo ašaros.   

Comenius projektas naudingas ne tik patirtimi, žiniomis apie 
kitas šalis, kultūras, bet ir draugais, kurių niekada nepamiršime.   

Tadas Klimas 
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Gabrielė Pociūtė: 
 

Tikiuosi, kad gyvenime dar turėsiu galimybę nuvykti 
ten, kur viskas atrodo taip nepaprastai gražu ir stebuklinga. Tai 
vieta, kurioje pasijutau laiminga. O laiminga pasijutau todėl, kad 
sutikau nuostabius žmones, kurie dabar yra mano draugai.  

Ispanija- man ji kaip svajonių karalystė, kurioje 
žmonės jaučiasi laimingi ir kažkuo ypatingi.  
Vykdama ten, nežinojau ko tikėtis. Nežinojau, kaip mane priims, 
ar patiksiu jiems kaip asmenybė, turinti savo tvirtą charakterį ir 
didelį norą džiaugtis gyvenimu. Tik atvykusi buvau šiltai priimta į 
šeimą, kurioje apsistojau tik 5 dienoms. Iš pradžių gavau šiltą 
kavos puodelį ir begalę klausimų. Pvz: Kuo vardu, kur gyvenu, ką 
mėgstu, ką valgau ir pan. Pasijutau geriau nei namuose. Draugo 
mama vis klausinėjo, ar aš nealkana, ar nenorėčiau arbatos, ar 
man viskas gerai ☺ O mano draugas buvo toks paslaugus, paruošdavo man pietus, kuriuos valgydavome mokykloje ☺ Visada 
būdavo kartu ir jeigu ko reikėdavo, visada pagelbėdavo ☺ Jų namai – nelabai didelis butas su 3 miegamaisiais, svetaine, 
balkonu, vonios – tualeto kambariu ir virtuve. Nors ir butas neatrodė didelis, tačiau buvo labai jaukus ir mielas. Visų 
ispanų minusas – jie keliasi vėlai ir visada vėluoja. Tačiau jiems tai įprasta. Tarkim, pamokos prasideda 8.30, 
atsikeldavome 7.30 ir man visada sakydavo: „You must to hurry“. Atsikėlusi turėdavau tik 10min, per kurias turėdavau 
suspėti nusiprausti, apsirengti, pasikloti lovą ir truputį užsidėti makiažo. Mes visada vėluodavome. Ir nesvarbu, kur 
beeitume: ar į mokyklą, ar į restoraną, ar susitikti su draugais- mes vis tiek  vėluodavome.  

Tačiau, mano manymu, geriausias dalykas, kuris galėjo nutikti, tai susipažinimas su Comenius projekto 
mokiniais. Jie patys geriausi! Labai draugiški, paslaugūs, malonūs. Niekada nepaliks tavęs vienos. Netgi laisvalaikiu, kai po 
užsiėmimų eidavome visi drauge ar tai pasivaikščioti, ar žiūrėti futbolo, jaučiausi apsupta be galo nuostabių žmonių, 
kuriuos iš karto pamilau. Jie tapo mano draugais. Maniau, kad sapnuoju, nes tokių žmonių kaip jie dar nebuvau sutikusi!  

Iš pradžių galvojau, kad bus sunku bendrauti, nes nemaniau, kad mano anglų kalbos žinios labai geros. 
Pasirodo, klydau. Bendravome vien tik anglų kalba ir mums visiems labai puikiai sekėsi. O kalbėti galėdavome įvairiausiomis 
temomis, pradedant Lietuvos, baigiant asmeniniais klausimais. Žinoma, kartais nežinodavau, kaip pasakyti kokį žodį 
angliškai, tačiau visada stengdavausi pasakyti kaip nors kitaip, kad suprastų, ką turiu galvoje ☺ 

O kas labiausiai keista, ko dar net nebuvau mačiusi, tai mokinių santykiai su mokytojais. Jie tarpusavyje 
bendrauja taip, lyg būtų geriausi draugai, lyg viena šeima. Nemačiau jokių pykčių, oficialaus kalbėjimo, kuris pas mus gan 
dažnas reiškinys. Galiu prisipažinti, norėčiau ir aš, kad pas mus mokykloje būtų tas pats. Kad mokiniai, atėję į mokyklą, 
bendradarbiautų su mokytojais taip, kaip su savo draugais, o ne priešais ☺  

O mes ir važiuodami metro linksminomės. Išmokėme juos dainuoti dainą „ Ilgas kelias“, o jie mus išmokė 
dainuoti ispaniškai. Niekada nepamiršiu diskotekos. Visi kartu šokome „Makareną“, linksmai lakstėme, netgi buvau mėtoma 
į aukštį ☺. Trypėme, šokinėjome ir, svarbiausia, visus savo įspūdžius įamžinome nuotraukose. ( Tarp kitko, jie labai 
mėgsta fotografuotis.) 

Laikas, praleistas ten, man parodė, kad pasaulyje yra šalis, kurioje visada būsi laukiamas, šiltai priimtas ir 
visada gerbiamas svečias.  

Sunkiausia kelionės dalis – atsisveikinimas. Ašarų buvo be galo daug. Šiltų žodžių niekas negailėjo. Netgi į 
metro stotį mus palydėjo šeimos, 
pas kuriuos buvome apsistoję. Ir 
iš jų girdėjome šitokius žodžius: 
„Jūs visada esate laukiami čia. 
Jūs tik atvažiuokite, mes jus su 
mielu noru priimsime. Mes jūs 
mylime.“ Mus visus tai sugraudino. 
Mes nenorėjome vykti namo. Mes 
norėjome PASILIKTI TEN. Tačiau 
visi džiaugiamės tuo, kad gegužės 
mėnesį jie visi atkeliaus pas mus.  

Ir mes 
padarysime VISKĄ, kad ir jie 
čia pasijaustų laimingi, lyg 
savo svajonių šalyje.    

  
 

Visa Comenius komanda
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Nepamirštama Ispanija 

  
 

 

Filmų žala mums! 
                  

    Sveiki mielieji ,,Gataučiuko“ skaitytojai! Mes padarėme mažą tyrimą su 
siaubo filmais ir mūsų išvada tokia, jog siaubo filmus daugiausiai žiūri 
išdykę ir blogi vaikai (būna ir gerų). 
    VAIKAI! Nepamirškite gražių  filmų ir komedijų. Gražūs filmai lavina 
mūsų vaizduotę ir padeda suprasti, jog aplinkui gražu ir gera, o ne 
pabaisiškai žiauru! 
                                                             Neringa P., Viktorija P., Kristina P., 6 kl. 

Atvykus pirmąją dieną 
buvo šiek tiek nejauku, bet greitai 
nuomonė pasikeitė. Sutikau daug 
draugų. Žmonės labai malonūs, vaizdai 
žodžiais neapsakomi. Šeima sutiko 
mane šiltai, labai draugiškai. Gyvenau 
pas Mario, jis turi brolį Eduardo ir tėvus.  
Mokykloje vyko visų šalių pristatymai, 
ispanų mokytojai ir mokiniai sugalvojo 
įdomaus darbo: mokėmės šokti, kūrėme 
filmukus. 

 Didžiausią įspūdį 
paliko Toledo miestas. Tokio grožio dar 
gyvenime nemačiau: pastatai seni, bet 
labai gražūs. Gatvelės labai siauros. 
Buvo liūdna išvažiuoti, bet grįžęs 
palaikau ryšius su draugais iš Ispanijos  

Marius Paliukas 

Iš kelionės į Ispaniją labiausiai įsiminė 
žmonių bendravimas. Žmonės čia savotiškai džiaugiasi 
gyvenimu (turbūt iš to atsiranda tas jų nedidelis įprotis 
vėluoti).  

Ko gero, viskas prasideda mokykloje, mat 
mokiniai noriai mokosi, visas iškilusias problemas stengiasi 
išspręsti pokalbiu. Negalima keisti mokyklos, todėl pati  
didžiausia bausmė jų mokykloje – 10 dienų nelankyti 
pamokų. Per tą laiką mokiniai turi savarankiškai dirbti 
bibliotekoje. Kiek pastebėjau, visi žmonės draugiški, 
paslaugūs ir emocionalūs. Jų mokykla mūsiškę dydžiu ne ką 
pranoksta, koridoriuose prikabinta mokinių pieštų piešinių.  

Visą kelionę buvome labai užimti veikla, 
turbūt net pats priekabiausias dalyvis nebūtų radęs  prie ko 
prikibti. Visų šalių mokiniai noriai bendravo vieni su kitais, 
net mokėsi vieni kitų kalbų. Manyčiau, visi puikiai 
praleidome laiką ir pailsėjome nuo kasdieninės rutinos.  

Valentinas Jakubkevičius  

Visų vardu sakome: AČIŪ, COMENIUS!!! 
Ačiū chemijos mokytojai G. Liepiniai, 

parašiusiai šį projektą. 

Ilgam atminty išliks 
viduramžių miesto 
TOLEDO vaizdai 

• Televizijos magnatai neretai elgiasi žiauriau nei politikai, oligarchai ar diktatoriai. Jie nesusimąsto, kad televizija daro milžinišką įtaką 
vaikams ir jaunimui. Jiems svarbiausi jų kanalo reitingai. 

• Jei rodomas reportažas iš katastrofos ar nelaimingo įvykio vietos, BBC kanalo operatorius vaizdą rodo iš kiek galima toliau. Rusijos 
televizijų operatoriai, siekdami reitingų, stengsis parodyti kuo daugiau kraujo. 

• Šiandien joks prodiuseris nepriims scenarijaus, kuriame nėra bent dešimties žmogžudysčių ir bent poros piktadarių. 
• Ekspertai suskaičiavo, kad visi Rusijos kanalai per dieną parodo 20 filmų, kurių pavadinime yra žodis ,,žmogžudystė'' arba 

,,nusikaltimas'' 
• Manoma, kad 55 proc. šeimų įsijungia televizorių net ir tada, kai nė vienas šeimos narys jo nežiūri. Televizorius prilygsta naminiam 

gyvūnui. 
Informaciją rado Viktorija Vaitkutė, 9 kl. 
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Šimtadienis 
 

Š.m. vasario 26 
dieną vyko dešimtokų 
šimtadienis, kurį rengė 
devintokai. 
        Pradžioje devintokai 
vedė užduotis, parodė, kad 
tikrai rengėsi šimtadieniui. 
Buvo daug linksmų užduočių 
ir dar daugiau juoko. Po to 
jie apsikeitė: dešimtokai 
atkeršydami parengė kelias 
užduotis ir devintokams. 
Jų užduotys taip pat buvo 
labai juokingos. Labai 
didelį įspūdį paliko 
dešimtokų „kraujas“, kuris 
buvo ilgai brandintas ir 
ypatingo skonio. 
         Tai va, šimtadienis 
buvo tikrai nenuobodus. 

Greta ir Silvija, 8kl. 

 

Aštuntokų gimtadieniai 
 

Kovo 1 dieną aštuntokai 
šventė žieminius gimtadienius. Šiek tiek 
pavėluotai, bet, kaip sakoma, geriau 
vėliau negu niekada. Gimtadieniai buvo 
ne šiaip sau, bet pasirinkome disko 
stiliaus temą. Išsipuošėme, kaip kas 
išmanėme... 

Buvo daug linksmų 
užduočių. Berniukai šoko (!!!), rodė 
mergaitėms judesius, buvo gana 
juokinga.  Tikimės, kad per pavasarinius 
gimtadienius bus dar linksmiau. 
 

Jomantė Staniulytė 8 kl. 

Jiems čia būti liko mažiau nei 100 dienų 

Devintokų išvyka į mišką 

Kovo pradžioje mes, devintokai, 
pamokų metu važiavome daryti gerų darbų. O 
važiavome labai linksmai - su rogėmis, kurias 
tempė traktorius. Miške maitinome žvėrelius. 
Visi vaikai, auklėtoja ir tėveliai įsidėjome 
daržovių, šieno, grūdų ir kitų vaišių miško 
gyvūnams. Na, o po gerų darbų visi 
pasmaguriavome, t.y. išsikepėme dešrelių. Kol 
kepėme dešreles, klasiokai mėtėsi iš sniego. 
Parvažiavome taip pat su rogutėmis ir taip pat 
labai linksmai.☺ 
    Ačiū organizatorei Gretai, tėveliams, 
auklėtojai ir klasiokams už puikiai praleistą 
dieną!  

                 Viktorija Vaitkutė 

Devintokai džiaugiasi žiemos teikiamais malonumais, o aštuntokai  - disko stiliaus gimtadieniais.  

Populiariausios profesijos pradinukų tarpe 
 

Trečiokai susidomėjo, kokias profesijas pasirinks užaugę 
jų draugai. Tad jie apklausė 44 pradinukus ir suskaičiavo gautus 
duomenis. Buvo paminėtos 29 profesijos, bet dažniausiai buvo minimas 
šis dešimtukas:  

1. Pardavėja  
2. Kirpėja  
3. Dainininkas 
4. Policininkas 
5. Mokytoja 

6. Vairuotojas 
7. Šokėja 
8. Krepšininkas 
9. Statybininkas 
10. Gydytojas 

Taip pat yra norinčių tapti lakūnu, prezidentu, žolininku, 
astronautu, bankininku. Trečiokai linki visiems pradinukams sėkmės 
siekiant savo tikslo.  
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Eglė – geriausia  rajono  aštuntokė 
 

Kovo 3 dieną Joniškio ,,Aušros“ gimnazijoje vyko Tūkstantmečio 
aštuntoko rinkimai. Ten dalyvavo 7 mokiniai, iš jų 2 mokinai iš mūsų 
mokyklos. Tai Eglė Lomeikaitė ir aš -  Laurynas Narbutas. Iš pradžių buvo 
užduodami klausimai ir reikėjo parašyti atsakymą. Antrame ture, išklausius 
klausimą, reikėjo pakelti teisingo atsakymo varianto raidę. Trys mokiniai, 
surinkę daugiausia taškų,  pateko į 3 turą  - ,,Žaibo turnyrą“. Jame reikėjo 
išgirdus klausimą kuo greičiau kelti ranką ir pasakyti atsakymą.  Kaip tik į šį 
turą pateko mūsų Eglė.  

Tuo metu, kai komisija skaičiavo balsus, dainavo ir šoko 
gimnazijos mokiniai. Galutinis rezultatas: mūsų Eglė Lomeikaitė tapo 
Tūkstantmečio aštuntoko konkurso nugalėtoja.  Po renginio dalyviai gavo 
padėkas, ,,Aušros“ gimnazijos mokinių kūrybos knygutes. Trys geriausieji  
aštuntokai gavo ,,Vagos“ knygyno čekius knygoms įsigyti. Po renginio visi 
buvome pakviesti pasistiprinti mokyklos valgykloje.  

Manau, kad renginys buvo gražus ir prasmingas.  
Laurynas Narbutas, 8 kl.  

 
 

Akcija ,,Baltasis badas“ 
 

Kovo devintą dieną, vis dar nesibaigiant šaltai ir giliai žiemai, 
Gataučių M. Katiliūtės pagrindinės mokyklos dešimtokai išsiruošė į Beržėnų mišką.  
Mokiniai gabeno maistą žvėreliams: maišus įvairiausių daržovių, grūdų, šieno bei 
džiūvėsių. Prie šios akcijos pašaru prisidėjo ir Gataučių žemės ūko bendrovės 
vadovas Darius Stonys. 

 Sėdę į Joniškio medžiotojų būreliui priklausantį didelį automobilį, 

vairuojamą Jono Balčiūno, mokiniai  nuvyko į mišką. Diena 
buvo kaip užsakyta - švietė saulė, buvo nešalta.  Miške 
moksleivius ir jų mokytojas pasitiko Joniškio medžiotojų 
būrelio nariai.  Specialiose šėryklose palikę įvairų maistą 
žvėreliams, moksleiviai patraukė į mokomąją ekskursiją po 
mišką. Slaptus žvėrių ir medžiotojų takus rodė ir pasiklysti 
neleido Joniškio medžiotojų būrelio vadovas Povilas 
Stonkaitis. 

Toliau miško takeliu visi  patraukė link  
poilsiavietės. Ten vaikinai, vadovaujami medžiotojų G.  
Sveikacko ir  A. Mataičio, sukūrė kaitrų laužą, merginos 
kepė dešrelės, šildė bandeles. Šeimininkai  svečius vaišino 
karšta arbata. Pasisotinę, prisiklausę linksmų istorijų, 
padėkoję medžiotojams už gražią ir prasmingą išvyką ir ligi 
valios prisisiautėję sniege dešimtokai patraukė namo. 

10 klasės mokinė Greta Garnytė  
 

 

Konkurso finalistai:  Arminas iš Žagarės gimnazijos,  
Domantė  iš Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos ir 

mūsų Eglė.  Nuotrauka mokyt. Jūratės A. 

Nuotraukos A. Mataičio 

Sportas 
 

Per tas savaites mūsų mokyklos sportininkai buvo itin aktyvūs ☺ Pirmiausia tai Kalnelio pagrindinėje mokykloje vyko varžybos „ Stiprieji 
ištvermingieji“. Mūsų mokyklos komanda, kurią sudarė Ema V., Vilija D., Gabrielė P., Andrius S., Gedas K. ir  Marius P. iškovojo pirmąją vietą.  

Po keleto dienų Mato Slančiausko gimnazijoje vyko „Giros kilnojimas“. Mūsų mokyklos komanda ( Kęstutis Ž., Vytautas P., Gintas J., Gedas K., 
Mindaugas S., Marius P., Vilius B. ir Tadas K. ) prizinių vietų neužėmė, tačiau džiaugiamės jų dalyvavimu sportinėse varžybose. 

Dar po keleto dienų mūsų mokyklos mažieji sportininkai dalyvavo rajoninėse mokinių olimpinio festivalio 2 grupės varžybose „Drąsūs, stiprūs, 
vikrūs“, kuriose užėmė aukščiausiąją 1vietą.  

Taip pat pas mus mokykloje vyko merginų 3x3 krepšinio varžybos. Mūsų mokyklos mergaičių komanda iškovojo 3 vietą.   
O Gaščiūnų pagrindinėje mokykloje vyko berniukų 3x3 krepšinio varžybos, kuriose mūsų „Vyrai“ užėmė 2 vietą. Didžiuojamės jais.   
O visai neseniai Gaščiūnų pagrindinėje mokykloje vyko smiginio varžybos. Nors ir mūsų mokyklos komanda neužėmė prizinės vietos, tačiau vis tiek juos 
mylime ☺  

Na ir pabaigai, Joniškio Žemės Ūkio mokykloje vyko krepšinio varžybos „Kaimynų Taurė“ ir mūsų mokyklos komanda iškovojo 1 vietą. Laibai 
džiaugiamės jais.  

Nepamirškite, kad sportas –  tai sveikata, o sveikata – gyvenimo dalis. ☺ 
                                                                                                  Gabrielė Pociūtė  
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Deimantė Paliackaitė, 7 klasė  

(detektyvas)  
 
 Saulės šviesa palietė žemę. Po truputį tirpo vakar vakare iškritęs sniegas. Išlipau iš lovos nepatenkinta ir neišsimiegojusi. 
Šiandien nereikia į mokyklą, bet mama mane prikėlė, kad nueičiau į parduotuvę grietinės. 
 Lėtai ėjau per baigiantį nutirpti sniegą. Įžengiau į parduotuvę – nė vieno žmogaus. Nupirkau grietinės, o už likusius pinigus 
nusipirkau „Snikersą“. 
 Patraukiau į parko pusę. Pamaniau, kad jeigu nuėjau tokį „ilgą“ kelią, pasisupsiu ir suvalgysiu šokoladą. 
 Ėjau parko takeliu ir apsigraibiusi pamačiau, kad mano kišenėje nebėra šokoladuko. Ėmiau kaip išprotėjusi jo ieškoti. 
 Radau! Radau savo „Snikersą“ ir pamačiau kažką blizgantį. Tai buvo žiedas. Atrodo, auksinis ir su deimanto akele.  
 Paėmiau jį ir pagalvojau, kad reikėtų parašyti skelbimą, gal kas atsilieps. Nebesisupau. Bėgau namo. 
 Grįžusi nusprendžiau atidžiau apžiūrėti savo radinį. Taip, jis tikrai auksinis ir ant jo išgraviruoti kažkokie skaičiai ir 
raidės:1997-07-10 S.K. 
 -Negali būti! – surikau.- Juk tai mano gimimo diena! Ir metai, ir mėnuo, ir diena atitinka. Kažin ką reiškia tos raidės? 
 -Kokios raidės? – paklausė mama. 
 -Jokios, - nenorėjau, kad ji ką nors žinotų.  
 Tuoj pat ėmiau tušinuką ir parašiau tokį skelbimą: 
 

DĖMESIO!!! 
 
 Rastas auksinis žiedas su deimantu, kuriame išgraviruota: 1997-07-10 S.K. 
     Pasigedus žiedo prašome kreiptis šiuo adresu: Jakiškiai, Dvaro gatvė Nr.30 
 
 Dabar jau tingėdama lėtai ėjau su keturiais smeigtukais ir skelbimu rankose. Tvirtai prikabinau skelbimą. 
 Kitą dieną vėl ėjau į parką. Pamaniau, gal dar ką nors rasiu. Išslampinėjau visą, bet nieko neradau. 
 Dar tą pačią dieną pas mane atėjo kažkokia ponia. 

-Laba diena, - tarė. 
-Laba diena, jūs dėl žiedo? 
-Taip, aš Sigita Kaikarienė. 
-Tai štai dėl ko ant žiedo išgraviruota S.K. 
-Aha, - man pasirodė, kad ta moteris meluoja. 
-Kaip jūs įrodysite, kad tai jūsų žiedas? 
Ta ponia man buvo visiškai nematyta, galbūt todėl aš ja nepasitikėjau. 
-Ar jūs vietinė? 
-Taip, ne. Na... 
Mačiau, kaip ji suglumo ir tada suvokiau, kad ji man meluoja.  
-Ar jūs pažįstate Sigitą Kaikarienę, šio žiedo savininkę? 
-Bet gi aš  ir esu... 
-Baikite man meluoti! – kone užrikau. 
-Taip, aš ją pažįstu. Mes buvome draugės. 
-Ką reiškia buvote? 
-Tą ir reiškia, dabar duok man tą žiedą! 

 - Ne. Žiedo jums tikrai neduosiu. 
Tada ji pasiėmė savo ryškiai mėlyną rankinuką ir išėjo. 

Sugalvojau ją pasekti. Užsidėjau kapišoną ir užšokusi ant dviračio tyliai 
ją sekiau. Pasirodo, ji gyveno gretimame kaime už trijų kilometrų. 
 Kai ji nuėjo į vidų, aš atsitūpiau pro pravertu langu ir įdėmiai 
klausiau. 

-Gelbėkit! Padėkit! – kažkas šaukė. 
-Užtildyk ją, - tarė moteris. 
-Ko taip ilgai? Kur žiedas? – tai buvo vyriškas balsas. 
-Jį rado kažkokia mergiotė iš gretimo kaimo ir suprato, kad aš jai 

pamelavau. 
-Tai varna. Kiek kartų sakiau nustoti mekenti meluojant. Dabar 

ji įduos tave policijai. 
 Tęsinys 11 puslapyje 
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Keista istorija 
                          Tęsinys 
-Neįduos, manau. 
-Manai?! Tu ką, beprotė? 
-Atstok, rytoj žiedo eisi tu. 
-Kodėl aš? 
-Todėl. O tu ten nuėjęs tu prisistatysi tos Kaikarienės vyru ir apgailestaudamas, kad tavo 

žmona išprotėjo, paprašysi to žiedo. Sutinki? 
-Na, gerai. O kas saugos ją? 
-Aš, aš liksiu čia ir saugosiu ją. 
-Taip, o kai rasime žiedą, tai ją nu... 
Ir staiga kažkas uždarė langą. 

 Myniau pedalus taip greitai kaip niekad. Grįžusi namo drebėdama nuėjau miegoti. 
Galėjau įsivaizduoti, ką jie nori padaryti tai moteriškei. 
 Rytą šokau iš lovos, apsirengiau ir užsėdusi ant dviračio važiavau per dar tebemiegantį 
kaimą. Pasiėmiau diktofoną. 

 Išklausinėjau visų kaimynų, jie man patvirtino, kad ten gyvena Kaikariai – išprotėjusi žmona su vyru, kuris turi labai jau 
artimą draugę. 
 Pasislėpiau už medžio. Iš namo išniro du siluetai ir dingo prieblandoje. Nusprendžiau veikti. 
 Įlipau į kambarį pro atvirą langą, bet jokios moters ten nebuvo. Kažką išgirdau rūsyje. Nubėgau ten. Tai buvo ta moteris, 
kurios pagalbos šauksmą vakar girdėjau. 
 Atrišau ją ir tą pačią akimirką grįžo pagrobėjai. Aš įlindau į rūsyje buvusią spintą, o moteris taip ir liko stovėti be žado. 
 Jie ir vėl ją surišo. Įjungiau diktofoną: 

-Velnias, kaip ji ištrūko? 
-Nežinau, jau buvai žiedo? 
-Ne, bet jau greitai eisiu. Jeigu neduos gražiuoju, tai atimsiu piktuoju.  
-O ką darysime su ja? 
-Kai tik išgausim, kur mano žmonelė padėjo brangenybių dėžutę su pinigais, atsikratysim ja. 
-Tai gali būti nelaimingas atsitikimas. 
-Pavyzdžiui? 
-Na, tai netyčia sprogęs dujų balionas arba savižudybė. 
-Gerai, einu. O tu nepalik jos, nes dar pabėgs. 
-Tai nuvesk ją į miegamąjį, aš čia tikrai netūnosiu.  
-Gerai, tuoj. 
Jie išėjo. Atsidusau. 

 Kai grįžau namo, tėvų neradau. Tai man nepatiko, nes greitai turėjo ateiti tas vyras. 
 Paskambinau policijai ir viską išpasakojau. Jie pažadėjo tuoj pat atvažiuoti. 

Staiga kažkas pabeldė į duris. Persigandau. Nuraminau save ir nuėjau prie durų. 
Atidariau. Ten buvo tas vyras, tas pagrobėjas. 
-Laba diena. 
-Laba diena, aš dėl žiedo. Mano žmona vargšelė išprotėjo ir pametė mūsų 

vestuvinį žiedą. 
-A, taip einu jo paieškoti, o jūs prisėskit virtuvėje.  
-Tai gal aš eisiu kartu? 
-Ne. 
-Aš eisiu ir taškas. 
-Ne. 
Pradėjau bėgti, bet nepavyko. Jis mane pačiupo ir ėmė grasinti: 
-Einam, parodysi, kur tas žiedas! Tuoj pat. 
Pradėjau eiti, tik ne į tą pusę, kur buvo žiedas. Ėmiau knistis po mamos papuošalų 

dėžutę. 
-Greičiau! 
Jis išsitraukė peilį. Tada į vidų įvirto policija. Kaikaris bandė bėgti, bet jam nepavyko. Viskas buvo išaiškinta. 
Kitą dieną pas mane atėjo Sigita. 
-Mes su vyru susipykom dėl jo pernelyg artimos draugės ir jis sumanė pasiimti mano brangenybes ir pinigus. Tada aš jas 

paslėpiau pas jus parke ir nieko jam  nesakiau, todėl jis mane surišo. Ačiū, kad mane išgelbėjai.  
-Nėra už ką. 
Po savaitės vaikščiodama po parką radau skrynelę su pinigais, pirštinėmis ir kruvinu peiliu. Numečiau ją ir pabėgau. Man jau 

užteko nuotykių. 
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Patyčios nėra juokeliai ar pasistumdymas „dėl žaidimo“. Jei kyla patyčios, vadinasi, kažkur slepiasi gilesnė problema. Dažnai 
besityčiojantys vaikai turi bėdų namuose, šeimoje, su kiemo draugais ir savo pyktį išlieja norėdami įskaudinti, pažeminti, įbauginti ir 
kitus. Patyčios nenutinka tik kartą. Žodžiai, smūgiai, daiktų gadinimas ir atiminėjimas tęsiasi nuolatos. Vaikai, iš kurių tyčiojamasi, 
būna atskirti nuo klasės, su jais nebendraujama.  

Patyčios – viena skaudžiausių problemų, kuriančių sergančią visuomenę, kur smurtas (fizinis ar psichologinis), 
žmogžudystės, savižudybės tampa pagrindiniu problemų sprendimu. Patyčios nėra naujas reiškinys, tiesiog iki šiol jis nebuvo 
aptarinėjamas ir sprendžiamas. Tyrimais įrodyta, jog nestabdomos patyčios žlugdo motyvaciją mokytis, kūrybiškumą, saviraišką ir, 
svarbiausia, pasitikėjimą savimi. Vaikai, iš kurių tyčiojamasi, vengia bendrauti, ir jei problema nesprendžiama, net suaugę jie gali būti 
uždari, bijoti reikšti nuomonę.  

Per pertraukas stengiuosi pasivaikščioti koridoriais, stebėti, kas vyksta, susitikti su vaikais, pasikalbėti, pajusti, kuo gyvena 
mokykla. Eidama matau grupeles besibūriuojančių mokinių ir vieną du liūdnus atsiskyrėlius.  

Liūdina tai, kad atlikti tyrimai rodo, jog žmonės, patyrę patyčias mokykloje, dažniau tampa 
psichologinio smurto darbe aukomis. Vaikai tampa skriaudėjais dėl dėmesio ir pripažinimo stokos, 
pavydo ir konkurencijos. Smurtaujančiųjų pasaulis nėra gražus, neretai juos pačius psichologiškai ar 
fiziškai skriaudžia, įžeidinėja, muša. Jei žmogui užtenka šilumos, palaikymo iš aplinkinių ir šeimos, 
jis kuria gražius, nepaprastus dalykus, įgyja pripažinimą vadovaudamasis ne jėga, o protu. Tačiau tie, 
kuriems trūksta meilės ir pasitikėjimo, imasi smurto. 

Tikiu, kad pasakos – mūsų realybės atspindys. Iš jų galima pasimokyti, jos padeda atrasti 
save ir kitus. H. K. Anderseno pasaka „Nepaprastas dalykas“ atskleidžia tai, su kuo susiduriame kas 
dieną: vieni kuria stebuklus, kiti – juos griauna. Ne visuomet kūrėjai pripažįstami, dažnai jų stebuklai 
naikinami dėl konkurencijos ir pavydo, kurį jaučia kiti.  

Juventa Jurgelienė, socialinė pedagogė 
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Nepaprastas dalykas (pagal H. K. Anderseną) 

Tam, kuris padarys nepaprasčiausią dalyką, turėjo atitekti karaliaus duktė ir pusė karalystės. Paskirtą dieną kiekvienas 
turėjo parodyti, ką kuris sugeba nepaprasta. Buvo parodyta daugybė dalykų, bet neilgai trukus visi sutarė, kad nepaprasčiausias 
būsiąs didelis stovimas svetainės laikrodis. Sulig kiekvienu jo dūžiu išlįsdavo gyvi paveikslėliai, rodantys išmuštą valandą. „Tai 
nepaprasčiausias dalykas!“ – sakė žmonės. 
  Laikrodis išmušė pirmą, ir atsirado Mozė ant kalno. Laikrodis išmušė dvi, ir visi išvydo Rojaus sodą, po kurį vaikštinėjo 
Adomas su Ieva. Sulig trečiuoju dūžiu įžengė Trys Karaliai. Jie turėjo smilkalų ir brangenybių. Aidint ketvirtajam dūžiui, pasirodė 
metų laikai. Kai išmušė penkias, išėjo penki pojūčiai. Išmušė šešta valanda: susirinkusieji pamatė sėdint lošėją, jis metė kauliuką, ir 
iškrito didžiausias skaičius – šešetas. Paskui atsirado septynios savaitės dienos arba septynios mirtinos nuodėmės. Tada išėjo 
vienuolių choras ir sugiedojo aštuntosios valandos giesmę. Sulig devintu dūžiu pasirodė devynios mūzos. Sulig dešimtu dūžiu vėl 
įžengė Mozė su Įstatymo plokštėmis, kur surašyti visi Dievo įsakymai; jų buvo dešimt. Laikrodis vėl ėmė mušti: šokinėjantys ir 
straksintys berniukai su mergaitėmis žaidė ir žaisdami dainavo: „Tik, tak, tū tū tū! Vienuolika valandų!“  Galop išmušė dvylika ir 
išėjo panaktinis su ausine kepure ir vėzdu. Jis sudainavo seną panaktinio dainelę, o jam dainuojant skleidėsi rožės. 

Atėjo sprendimo diena – visas miestas laukė išsipuošęs. Teisėjai šelmiškai žvilgčiojo į būsimąjį laimėtoją, o šis stovėjo 
išdidus ir laimingas.  
– Ne, tai aš tą padarysiu! – staiga sušuko tvirtas, aukštas žaliūkas. – Aš būsiu padaręs nepaprasčiausią dalyką! – ir tvojo per laikrodį 
milžinišku kirviu.  
Trakšt! Brakšt! Triokšt! Viskas subyrėjo į šipulius.  
– Aš tai padariau! – sušuko vyriškis. – Aš pranokau jį ir jus visus. Vienu smūgiu padariau nepaprasčiausią dalyką!... 
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