
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sveiki, mano mielieji bičiuliai! 
 

Sveikinuosi su jumis 
paskutinį kartą, nes, kaip bebūtų gaila, 
atėjo metas palikti šią mokyklą. Man  be 
galo sunku ir liūdna, tačiau jūsų, 
brangieji, aš niekada neužmiršiu ir 
visada žinosiu, kad jūs patys geriausi ☺ 

Pirmiausia norėčiau tarti 
keletą žodžių apie tai, kad šis 
„Gataučiuko“ numeris mums visiems labai ypatingas. O 
ypatingas todėl, kad tai ŠIMTASIS „Gataučiuko“ 
numeris. Ir jis šiek tiek kitoks, nei buvo įprastai. Todėl 
džiaugiuosi, kad man atiteko garbė būti redaktore leidžiant 
jubiliejinį numerį. Ir tikiuosi, kad šis numeris jus sudomins 
savo išradingumu, džiaugsmu ir nuoširdumu ☺ 

Rašydama redaktorės žodį, ilgai mąsčiau, ką 
reikėtų pasakyti tokio svarbaus ir ypatingo, kad jus tai 
nudžiugintų. Naudodamasi paskutine galimybe, noriu 
pasakyti, kad mūsų „Gataučiuko“ kolektyvui labai svarbi ši 
data: birželio 12d. O svarbi dėl to, kad šią dieną mūsų 
kolektyvo “MAMYTĖ” švenčia savo gimtadienį. Todėl 
visas “Gataučiuko” kolektyvas sveikina jus ir nori pasakyti 
šiuos žodžius :  

Gyvenimas - daina, poezija ir proza 
Ir nei pakeist, nei numatyt gali. 

Priimki viską, ką nūnai jis duoda, 
Ir būk laiminga, kiek gali! 

SU GIMTADIENIU!!! 
Štai atėjo ir sunkiausia dalis, kuomet turiu atsisveikinti. Noriu atsiprašyti už tai, ko nepadariau, ir už 

tai, ką galbūt galėjau padaryti geriau. Atsiprašau už tai, kad gal kartais pasirodžiau savo kolektyvui šiek tiek 
neatsakinga ir pikta. Atsiprašau mokytojos už tai, kad galbūt ne visada padariau tai, ko prašėte ar tikėjotės. Ir 
atsiprašau už tai, kad tiesiog bandžiau padaryt tai, kas, mano galva, atrodė teisingiausia ir geriausia jūsų atžvilgiu. ☺  
Noriu jums visiems palinkėti, kad niekada nepamirštumėte laikraštuko, nes jūs net neįsivaizduojate, kokie 
nuostabūs žmonės stengiasi dėl to, kad jis pakliūtų į jūsų rankas. Ir visada prisiminkite, kad tie žmonės, kurie 
stengiasi tik dėl jūsų, skleidžia savo šilumą jums iš visos širdies. Ir jeigu nebūtų nuostabių skaitytojų, neegzistuotų 
ir laikraštukas, nes tik jūsų dėka vyksta tai, kas bent truputėlį priverčia mus jaustis laimingais ☺.  Todėl visada 
išlikite tokie, kokie esate, ir visada prisiminkite, nes prisiminimai – gražiausi gyvenimo perlai ☺ Sakau jums IKI, 
nes tikiuosi, kad dar kada nors gyvenime susitiksime ☺ 

Gabrielė Pociūtė  
 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.100 2010m. balandis - birželis 

REDAKTORĖS ŽODIS 

 
Prieš žengiant į nežinomą pasaulį 

Taip noris atsigręžti atgalios  
Ir prisimint mokyklos skaisčią saulę –  

Jos užgesinti niekas nevalios. 
 

Ji mums nušvies naujus takus į sėkmę 
Ir pasiklysti niekados neleis, 

Nuskaidrins pilką kasdienybės tėkmę,  
Lydės teisingais ir dorais keliais.  
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Vardadienis, kokio dar nebuvo 
 

Gegužės 21 dieną vasariška kaitra 
Gataučių M. Katiliūtės pagrindinės mokyklos 
bendruomenę, jos draugus ir svečius pakvietė į 
tradicinę Vardadienio šventę. Ji minima nuo 
2007 metų gegužės, kai mokyklai buvo 
suteiktas žymios dailininkės vardas.  

Jau nuo pat ryto mokyklos kieme 
šurmuliavo įvairenybių mugė. Nebrangiai 
galėjome įsigyti visko: nuo šviežių salotų, krapų 
ir ridikėlių vitaminų išsiilgusiam kūnui 
atgaivinti iki rankų darbo auskarų individualiam 
stiliui sukurti. Smagu, kad mugėje  kasmet 
dalyvauja ne tik mokiniai, bet ir prekeiviai iš 
visos seniūnijos. 

Tuo metu galėjome pasivaišinti 
kavinėje ,,Pienė“, kurią organizavo technologijų 
mokytoja Laimutė Vilčiauskienė. 8-9 klasių 
mokiniai, ypač vaikinai, išbandė savo 

kulinarinius ir vadybinius  sugebėjimus.  
Vidurdienį  iškilmingi šaukiniai visus pakvietė į mokyklos stadioną, kur tarp beržų sparnais 

mojo iš kažkur atsiradęs vėjo malūnas. Šventinio renginio pradžioje direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
laikinai einanti direktoriaus pareigas, Rūta Kauneckienė apžvelgė reikšmingiausius mokslo metų įvykius ir 
darbus. Vienas tokių – mokyklos dalyvavimas tarptautiniame Comenius projekte „Working together, learning 
tohether“ kartu su Austrijos, Ispanijos, Lenkijos, Vokietijos mokyklų mokiniais. Dar neišblėso susitikimo 
Gataučiuose įspūdžiai, vis dar audžiama jaunimo bendravimo juosta, todėl vietoj ,,Mokyklos dainos“ šiemet 
skambėjo projekto metu gimusi ,,Draugystės daina“. Jos žodžius sukūrė mokytojos Jūratė Balčiūnaitė, 
Neringa Bulienė, Gitana Janiulienė, Renata  Kvedaraitė.  

Kaip ir kasmet, Vardadienio metu buvo apdovanoti aktyviausi tėvai, mokyklos rėmėjai bei 
Marcės Katiliūtės dailės darbų konkurso laureatai. Net trys mokiniai, savo amžiaus grupėse užėmę pirmąsias 
vietas, gavo asmenines dailininkės Marcės Katiliūtės brolio Juozo Katiliaus pinigines premijas. O verslininkas 
Arūnas Navickas, Gataučių mokyklos Garbės galerijos narys, įteikė svarbiausią dovaną – 300 litų premiją. Ją 
trečius metus iš eilės laimėjo Kriukų pagrindinės mokyklos atstovas, mokytojos Daivos Butkienės 5 klasės 
mokinys Dovydas Anilionis.  

Tęsinys 3 puslapyje   

 

 
  

Vardadienyje dalyvavo garbingi svečiai- Juozas Katilius ir 
Arūnas Navickas 

 Spektaklio ,, Baltaragio malūnas“ pradžioje - angelų šokis 

Spalvingas mažųjų dainorėlių pasirodymas 
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Vardadienis, kokio dar nebuvo 

Tęsinys 
 

Labiausiai visi žiūrovai laukė 
antrosios dalies – mįslingojo šokio spektaklio 
,,Velnio nuotaka“, kurį  K. Borutos  romano 
,,Baltaragio malūnas“ motyvais pastatė  
mokytojos Lina Budrienė ir Juventa Jurgelienė. 
Beržų ošimas, besisukantys malūno sparnai, 
angelai ir velniai, kaimo merginos, grakšti Jurga ( 
9 kl. mok. Ema Vikniūtė), santūrus  Girdvainis ( 8 
kl. mok. Mantas Gruzdys), ugningoji Uršulė ( 7 
kl. mok. Virginija Klimaitė), išdaigininkas 
Pinčiukas ( 9 kl. mok. Aurimas Juzėnas) visus 
taip sužavėjo, kad po premjeros beliko tik 
pasakyti: ,,To Gataučiuose dar nebuvo...“ 

 
Mokytoja Jūratė Armonavičienė 

Nuotraukos autorės 

 

Paskutinio skambučio šventė 
 

Gegužės 26 dieną smarkiau plakė mūsų mokyklos dešimtokų širdys, nes tądien jiems skambėjo 
simbolinis paskutinis skambutis. Mokykla juos pasitiko išpuošta pačiomis gražiausiomis gėlėmis. Mūsų 
vyriausieji mokiniai atrodė rimti ir susikaupę. Devintokų programa buvo muzikali ir beveik tobulai sklandi. 
Nustebino Dovydo filmas – visa dešimtokų istorija ir, žinoma, daina apie tai, kaip jų auklėtoja liūdės, 

neturėdama ką palikti po pamokų.  
Išeinantiems iš mokyklos pačius gražiausius ir prasmingiausius linkėjimus 

išsakė pirmoji mokytoja Ramunė Stankaitienė, buvusi auklėtoja Jolanta Šiurnienė ir, 
aišku, auklėtoja Jūratė Balčiūnaitė.  Pagaliau užlipę į sceną dešimtokai vos tramdė 
jaudulį ir dažnas klydo sakydami savo atsisveikinimo posmus.  (Oi, vaikai , vaikai, reikėjo 
labiau mokytis!) Bet ką jie moka, tai visi drauge padainuoti. Todėl ir dainavo... Pradėjo 
savo pasirodymą daina ,,Kaltas ruduo“, nes būtent prieš 10 metų rudenį atėjo į 
mokyklą, baigė  ,,Balta diena“. (Ypač džiugu, kad tą dainą išmokome ir  dainavome per 
paskutiniąsias literatūros pamokas...)  

Netrukus mokyklą paliks 53-oji dešimtokų laida, o apie ją mums primins po paskutinio 
skambučio priešais mokyklą pasodintas žydintis medis. Sėkmės  Jums, dešimtokai... 

 Jūsų lietuvių kalbos mokytoja Jūratė A. 

Išdaigas prieš premjerą krečia 
mokytojos Juventa Jurgelienė ir Lina 

Budrienė 
,,Baltaragio malūno” aktoriai po pasirodymo  

Scena karčemoje. Puikiai vaidina Aurimas, Valentinas ir Agnė
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DEŠIMTOKŲ TESTAMENTAS: 
 

 

BAUDOS mokytojams 
 
• Mokytoją Danguolę Korsakienę baudžiame už tai, 

kad pamėgome dainuoti bet kur ir bet kada. 
• Mokytoją Ramunę Stankaitienę baudžiame už tai, kad išmokė taisyklę – Vienas už visus, visi už vieną. 
• Mokytoją Jolantą Šiurnienę baudžiame už tai, kad per greitai mus paliko. 
• Mokytoją Jūratę Armonavičienę baudžiame už tai, kad kirčio ženklai tapo mūsų smegenų skyle. 
• Mokytoją Jolantą Jurkevičienę baudžiame už tai, kad taip gerai supažindino su mūsų bičiuliu Hitleriu. 
• Mokytoją Laimoną Vingrą baudžiame už praktikoje taip ir nepritaikytas sunkias kompiuterines žinias. 
• Mokytoją Dainą Rudienę baudžiame už tai, kad mūsų fantazija ją nuvylė. 
• Mokytoją Gitana Janiulienę baudžiame už tai, kad sužinojome daug auksinių minčių. 
• Mokytoją Nijolę Žiurlytę baudžiame už tai, kad privertė mus laukti pamokos. 
• Mokytoją Laimą Andruškevičienę baudžiame už tai, kad taip ir neparagavome molio skonio. 
• Mokytoją Paulių Andruškevičių baudžiame už nebaigtus darbus. 
• Mokytoją Neringą Bulienę baudžiame už tai, kad išmokė mus „špargalkių“ meno. 
• Mokytoją Audrių Mameniškį baudžiame už tai, kad ir kelmus sugebėjo prajudinti. 
• Mokytoją Laimutę Vilčiauskienę baudžiame už tai, kad apie Rusiją žinome daugiau nei apie Lietuvą. 
• Mokytoją Eleną Veikalienę baudžiame už tai, kad tikybos pamokos pavirto puikiais kino filmais. 
• Mokytoją Liną Budrienę  baudžiame už tai, kad retai ją matėme. 
• Mokytoją Genovaitę Liepinią baudžiame už tai, kad 1 kreditą duodavo tik už 2 pratimus. 
• Mokytoją Violetą Žemeckienę baudžiame 

už tai, kad Pitagoras tapo mūsų draugu. 
• Socialinę pedagogę Juventą Jurgelienę 

baudžiame už tai, kad išmokė suprasti 
kūno kalbą. 

• Buvusią direktorę Vidą Vingrienę 
baudžiame už tai, kad mokykloje 
nebūdavo chaoso. 

• Pavaduotoją, laikinai einančią ir 
direktoriaus pareigas, Rūtą 
Kauneckienę baudžiame už tai, kad 
pamokos mus taip ir 
„nenuplaukdavo“. 

• Savo auklėtoją Jūratę Balčiūnaitę 
baudžiame už tai, kad jos balsą 
mokykloje girdėdavome labiausiai. 

 

 

Mokytojų žodeliai 
 

Jūratė Balčiūnaitė – net neįsivaizduoju! 
Jolanta Jurkevičienė – nu pasaulio pabaiga! 
Neringa Bulienė – jei vyras turėtų pu.. , būtų bobute! 
Audrius Mameniškis – tu čia baik bajerius! 
Jūratė Armonavičienė – ar jau viską padarėt, kad plepat? 
Laimutė Vilčiauskienė – ką tu sakai? 
Genutė Liepinia – Žukauskas! 
Danguolė Korsakienė – nu šaunuoliai, dešimtokai! 
Laimonas Vingras – na pabandysiu...pasistengsiu! 
Lina Budrienė – suplėšysiu! 
Daina Rudienė – nu palaukim, kol išsiplepės... 
Elena Veikalienė – nu baikit, berniukai! 
Renata Kvedaraitė – po Perkūnais! 
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PASIRAŠO 10kl. 
Ineta  - ''Inciukas'' 
Vilija - ''Angeliukė'' 
Greta - ''Kengula'' 
Marius- ''Tėvelis' 
Ovidija- '' Juokutė'' 
Gintas- ''Didysis Džo'' 
Gedas- ''Viasat lėkštė'' 
Gintaras - ''Rudiškių siaubas'' 
Asta - ''Mikutė'' 
Antanas - ''Me ke kee'' 
 Sigitas - ''Malūnininkas'' 
Vytautas - ''Song gokas'' 
Gabrielė - ''Madonna'' 
Vilius - ''Skarbons'' 
Andrius - ''Swedbank'' 
 Jolita - ''Jolis'' 
 Mindaugas - ''Kumpelis'' 
 Gintarė - ''Ginta'' 
 Kęstutis - ''Misteris barzdelė'' 

 Nuo šiol mokykloje vyriausi- 9 klasės mokiniai 
 
Mindaugas Balčiūnas -  ''Balčiaga'' 
Agnė Dapkutė - ''Gneiša'' 
Mantas Daukšas - ''Ciripuškinas'' 
Dovydas Gelažis - ''Dudis'' 
Valentinas Jakubkevičius - ''Kengūrų siaubas'' 
Greta Juozekėnaitė - ''Džo2'' 
Arnoldas Juzėnas - '' Švarcas'' 
Aurimas Juzėnas - ''Miningito siaubas'' 
Tadas Klimas - ''Trumulys'' 
Dovydas Kurtkus - ''Cyplius'' 
Mindaugas Lukšas - ''Lukošenka'' 
Robertas Markauskas - ''Varniukas'' 
Marius Paliukas - ''Marcelis'' 
Aistė Pociūtė - ''Voverė'' 
Monika Polevnovaitė - ''Musytė'' 
Laura Ringytė - ''Rududu'' 
Nomeda Skliarovaitė - '' Torpeda'' 
Dovilė Sabaliauskaitė - ''Varlytė'' 
Neringa Veliūtė - ''Princese'' 
Viktorija Vaitkutė - ''Izabela'' 
Ema Vikniūtė - ''Emka'' 
Robertas Viknius - ''Baby baby'' 
Vilius Bagvilas - ''Tranas'' 

Palikimas 
 
Dovydui G. ir Mariui  paliekame 

visą garso aparatūrą☺ 
Mindaugui B. ir Mindaugui L. 

bei Arnoldui    paliekame 
visus mokyklos  užkampius☺ 

Agnei paliekame mokyklos aktų 
salę☺ 

Gretai paliekame mokyklos 
mikrofonus☺ 

Aurimui ir Mantui paliekame 
futbolo aikštelę☺ 

Tadui paliekame mokyklos 
sceną☺ 

Dovydui K. paliekame sporto 
salę☺ 

Robertui M. ir Viliui paliekame 
mokyklos valgyklą☺ 

Aistei ir Emai paliekame 
mokyklos veidrodžius☺ 

Monikai ir Laurai paliekame 
visus prie mokyklos esančius 
suoliukus☺ 

Dovilei paliekame mergaičių 
tualetą☺ 

Nomedai ir Neringai paliekame 
amžiną draugystę☺ 

Robertui V. paliekame  mokyklos 
televizorių☺ 

Valentinui ir Viktorijai 
paliekame mokyklos raktą, 
laikykite jį saugiai!!! 

 

Devintokai po šventės tapo mokyklos šeimininkais  

Dešimtokų laukia kitos mokyklos… 



   6/ Gataučiukas  2010-06-10  Nr. 100                                                         Metų įvykis       
    
 

Gegužės 2-5 dienomis  pas mus, Gataučiuose,  buvo didžiulis sujudimas, nes  mokykloje lankėsi 
ispanų, lenkų, austrų ir vokiečių delegacijos (12 mokytojų ir 32 moksleiviai). 

 
 Kaip informuoja  Joniškio rajono 
savivaldybės Viešųjų ryšių skyrius : 
,,Mokykla iš Švietimo mainų paramos fondo „Mokymasis 
visą gyvenimą“ programos gavo 13 000 eurų dotaciją 
Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektui 
„Working together, learning together“ įgyvendinti 2009-2011 
metais. Idėja parengti projektą Gataučių Marcės Katiliūtės 
pagrindinės mokyklos pedagogams gimė prieš keletą metų 
Comenius kvalifikacijos kėlimo kursuose tarptautiniame 
projektų centre Didžiojoje Britanijoje. Be Gataučių Marcės 
Katiliūtės pagrindinės mokyklos pedagogų kursuose 
dalyvavo gamtos mokslų mokytojai iš Vienos Brigittenauer 
gimnazijos (Austrija), Alcorcono Galileo Galilei vidurinės 
mokyklos (Ispanija), Rendsburgo profesinės mokyklos 
(Vokietija), Gdansko gimnazijos Nr.32 (Lenkija). Susitikimo 
metu pedagogai aptarė bendradarbiavimo ir tarptautinių 
projektų įgyvendinimo galimybes. Daugiašalės mokyklų 
partnerystės projektas buvo parengtas, bendradarbiaujant ir 

keičiantis informacija internetu. Ispanijoje nepriklausomi ekspertai projektą įvertino gerai, o tos šalies pedagogai koordinuoja projekto įgyvendinimą. Įgyvendindamos 
minėtą projektą, mokyklos-partnerės pagal parengtą planą rengia metodinę medžiagą apie aktyvių mokymo metodų taikymą savo mokykloje - integruotos įvairių 
mokomųjų dalykų ir anglų kalbos pamokos, projektai. Tarptautinis bendradarbiavimas leidžia įsitikinti aktyvių mokymo metodų veiksmingumu, pagilina moksleivių ir 
mokytojų vartojamosios anglų kalbos žinias. Mokyklų-partnerių pedagogai ir mokiniai kuria ir praktiškai pritaiko integruotus projektus, kuriuose yra naudojami įvairūs 
mokymo ar mokymosi metodai. Būdamos įprastinio mokomojo proceso dalimi savo valstybėje, tarptautinių susitikimų metu šios veiklos įgauna ir pažintinę prasmę. Iš 
kitų valstybių atvykę moksleiviai yra supažindinami su tam tikros šalies kultūra, papročiais, žmonių gyvenimo būdu.  
Susitikimų metų pedagogai dalijasi gerąja pedagogine patirtimi savo mokyklose ir projekto įgyvendinimo įspūdžiais. Projekto interneto svetainė tampa vieta, kurioje 
įvairių valstybių mokytojai gali dalytis mokomąja medžiaga, savo idėjomis ar pedagoginėje praktikoje taikomais mokymai metodais. 
Praeitais metais Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos mokytojai Laimonas Vingras ir Genovaitė Liepinia lankėsi Rendsburgo profesinėje mokykloje 
(Vokietija), kur buvo organizuotas pirmasis susitikimas projektą koordinuojantiems mokytojams. Susitikimo metu buvo pristatyti projekto partneriai, tikslintas dviejų 
metų trukmės daugiašalio projekto planas. Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos bendruomenė šių metų vasario mėnesį viešėjo Ispanijoje, kur prasidėjo 
pirmieji užsiėmimai. Vizito Ispanijoje metu buvo parodytas integruotos geografijos-technologijų pamokų vaizdo įrašas. Šių metų gegužės mėnesį projektą 
įgyvendinantys partneriai lankėsi Gataučiuose. Viešnagės metu buvo organizuoti integruoti mokymai, pažintinės kelionės po Joniškio rajoną ir Lietuvos sostinę. 
Svečiams iš kitų valstybių didelį įspūdį paliko lietuviška virtuvė ir tradiciniai cepelinai. Delegacijos iš Vokietijos, Ispanijos, Austrijos ir Lenkijos mokyklų buvo 
supažindintos su Joniškio rajono švietimo sistema, mokymo programomis ir krašto kultūra, tradicijomis, istorija, virtuve.  
Paskutinę vizito dieną keturių šalių delegacijų atstovai susitiko su Joniškio rajono savivaldybės ir administracijos vadovais. Susitikimo metu Joniškio rajono 
savivaldybės mero pavaduotoja R. Misiūnienė kalbėjo apie rajono švietimo sistemą, mokyklų įgyvendinamus tarptautinius projektus. Jos teigimu, jaunas žmogus yra 
visur laukiamas ir jo noras, veržimasis pažinti kitų šalių kultūrą, papročius yra sektinas pavyzdys. Svečiams buvo pristatytas Joniškio rajonas, papasakota Joniškio ir 
Žagarės miestų atsiradimo istorija, supažindinta su rajone vystoma pramone.“  
 
  Bet svarbiausia, kad galėjome bendrauti, pasidalinti savo pasiekimais, parodyti, kokie mes... Tai ir 
parodėm: pirmąją dieną draugiškai palydėjome svečius į Žagarę. Antrąją  surengėm mums įprastą valandos trukmės 
pristatymą – koncertą, kurio metu mūsų dainininkas Mantvydas pelnė vos ne pasaulinę šlovę. Vakare pasikvietėme į 
svečius, vaišinome, kuo tik galėjome. Antradienį (trečiąją 
dieną) per visą pavasariškai besidabinančią Lietuvą vežėme 
svečius į Vilnių – mūsų sostinę. O trečiadienį jau 
nepaleidom iš Gataučių: mokėm dainuoti, austi juostas, 
kūrėme dėlionę. Ir viską apjungė žodis ,,DRAUGYSTĖ“ 
  O kas galėtų pamiršti trečiadienio vakarą??? 
Tie, kas buvo, liko pakerėti!!! Argi ne žavu matyti ispanus, 
vokiečius, austrus besisukančius pagal lietuvišką muziką?  
Netgi mus, šaltakraujus lietuvius, prajudino ,,Kuparo“ 
ansamblio įžanga, po to sekė linksmas šiuolaikinis vakarėlis. 
Buvo net meilės kibirkštėlių... Sunku patikėti, kad vidurnaktį 
viskas baigsis, ir reikės atsisveikinti...  
  Ketvirtadienio rytas, kada laimingieji mūsų 
mokiniai vyko į Rygą išlydėti svečių, buvo labai liūdnas. Bet 
viskas, kaS nuostabu, kažkada baigiasi. Neišblėsta tik 
prisiminimai, nenutrūksta užsimezgęs draugystės ryšys... To 
RYŠIO NEPRARASTI visiems ir linkime.  
                                                                               Mokytoja Jūratė A. Nuotraukos autorės. 
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 O dabar pasikartokite anglų kalbos žinias: 

Svečių nuomonė apie mus 

  

 
 
 

 
Medžiagą surinko Gabrielė P., nuotraukos J. Armonavičienės. 

1. Who left the biggest impression?  
♣ Mario Martin Molero. (Ispanija) : The people and the country, because it 

was really good. I never forget that. I want to come back and see you to 
more times. I LOVE LIETUVA ☺ 

♣ Tamara Ayad (Austrija) : Tadas!!! School activities and guest families. + 
DISCO. Some special people – the people know who I mean ☺ 

♣ Lennard Herdd (Vokietija) : The people was very nice. The country to ☺ 
♣ Lisa. Marie Richter ( Austrija) : TADAS! 
♣ Irene (Ispanija) : I like all. I’m happy to stay whith us. I love you ☺ 
♣ Javier (Ispanija) : All the people are very good. I would like to stay with 

them. 
♣ Nicolette Wikgdom (Austrija) : The school and the whole location. It was 

very different to Austria. A good experience.  
♣ Agniescka (Lenkija) : The biggest impression left to me people, who live in 

Lithuania. I met very very friendly, citizens of Lithuania and I don’t want to 
go back to my home. 

 

2. What can you say about 
Lithuanian food?  
 

♣ It’s my favorite food. 
♣ The food is very good 
♣ I only can say: IT WAS REALLY 

GOOD and it’s really delicious.  
♣ It was a little bit different.  
♣ It’s really really good  
♣ I like, because it’s different 

 
3. What kind of experience had you in family dinner?  
 

♣ Really good. Many Things.  
♣ I love the food and the family was really nice. I love change my 

culture whit them. 
♣ The house looks scary the outdoor side, but inside it was 

absolutely  wonderful. The dinner was delicious and the whole 
family was so kind. We had lots of fun 

♣ It was so much to eat… Lithuania will never be hungry! ☺ I loved 
the family and the house. + the best 2 boys ☺ 

♣ It was so special the Gabriele’s family are lovely and hears mother 
is a really good cooker. We have expended a really good time with 
them.  

♣ It was interesting and amazing, so it was really cool to visiting them 
☺  

Visiems labiausiai įsiminė  egzotiškas ir labai 
draugiškas J.P. – vaikinas iš Austrijos 

Užsiėmimų akimirkos 

Mokytojai taip pat susidraugavo, ir buvo sunku išsiskirti... 
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10 linksmosios gramatikos sąvokų 

1. Gramatika – gramų nusukimo nuo pirkėjų menas  
2. Daugtaškis –taikliai mėtantis kamuolį krepšininkas  
3. Šauktukas – rėksnys 
4. Daiktavardis – dažnai skaičiuojantis turimus daiktus  
5. Prieveiksmis – pašalinis stebėtojas 
6. Prielinksnis – nuolat palinkęs prie kito ausies 
7. Vardininkas – vardynų kaltininkas  
8. Galininkas – daug galįs, bet nieko nedarąs  
9. Vietininkas – vietinis gyventojas 
10. Šauksmininkas – šūkaujantis viršininkas 

 Informacija iš Interneto 

10 linksmojo žodynėlio žodžių 

1. Aikštingas – miestas, kuriame daug aikščių  
2. Akiratis – mėlynė po akimi  
3. Alpės – alpstančios moterys  
4. Antibiotikai – vaistai nuo baimės  
5. Apysausis – sausio pradžia  
6. Apkalbos – apibendrinančios kalbos  
7. Apsikiaulinti – nusipirkti kiaulę  
8. Atklysti – ištaisyti klaidą  
9. Autoportretas – nuosavo automobilio 

fotografija  
10. Avėti – palengva virsti avimi  

Informacija iš Interneto 

10 faktų apie mūsų mokytojus... 
 
1. Rūta Kauneckienė yra vienintelis žmogus, sugebėjęs 
suskaičiuoti iki begalybės, dukart... 
2. Juventa Jurgelienė nemiega, ji laukia... 
3. Neringa Bulienė yra vienintelis žmogus, laimėjęs teniso 

partiją su siena. 
4. Tavo gyvenime yra dvi tiesos: 
                 1. Laimutė 
                 2. Vilčiauskienė     
5. Kai Jūratė Balčiūnaitė vairuoja, jos kelias visuomet pagrindinis. 
6. Dievas gali eiti vandeniu, o Genovaitė Liepinia gali plaukti  žeme. 
7. Violeta Žemeckienė žino paskutinį skaičiaus pi skaitmenį, tik 
niekam nesako.     
8. Vida Vingrienė gali ploti su viena ranka. 
9. Dievas turėjo sukurti pasaulį per 10 dienų. Renata  Kvedaraitė 
jam davė septynias. 
10. Jolanta Jurkevičienė moka paskandintį žuvį vandenyje. 
 
Remtasi faktais apie Čiaką Norisą, prašytume neįsižeisti ☺  

Su meile, devintokai <3  

10 naujienų iš įvairių pakampių 
 
1. Mokinę D.S. išmetė iš futbolo varžybų ,,Ežiogola“. Ji 

labai supyko. 
2. 2 skirtingų klasių mokinės susipyko dėl vaikino, o 

laimėjo...trečioji. 
3. 9 klasės mokinys laimėjo nemokamą kelionę- 20 dienų 

laimės. 
4. 10 klasės mokinys pamiršo, kad jam turėjo būti lietuvių 

kalbos egzaminas. 
5. Nuoširdžiai sveikiname dešimtoką M.G. tapus tėčiu! 

Linkime daug džiugių akimirkų. 
6. Trečiokė K.P. laikosi dietos! 
7. Mokykloje atsirado naujas stilius – pank4s. 
8. De6imtokas A.S. susirado panelę iš saulėtos Ispanijos. 
9. Dvi devintokės D.S. ir A. P. Aršiai kovojo dėl 

gražuolio ispano. Šis išvyko į Ispaniją... 
10. A.J. negalėjo žaisti futbolo dėl akies traumos. 

 Devintokės

10 anekdotų apie mokyklą 
* 
Kokie buvo paskutiniai kūno kultūros mokytojo 
žodžiai? 
- Visus kamuolius ir ietis čionai.  
** 
Tėvas skambina kaimynui: 
- Tu sūnui matematikos namų darbus išsprendei? 
- Išsprendžiau. 
- Duok nusirašyti... 
*** 
Kol Petriukas nelankė mokyklos, jis manė, kad jo 
vardas yra ,,Užsičiaupk". 
**** 
Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų 
susirinkimas. 
- Ką reiškia “mažasis”? 
- Na, tu, aš ir direktorius. 
***** 
Priešistorinė era. Tėvas žiūri į sūnaus pažymių 
knygelę ir sako: 
- Aš dar galiu suprasti tai, kad blogi pažymiai iš 
geografijos, matematikos, gimtosios kalbos, bet iš 
istorijos, kurios tėra 2 puslapiai!… 

Mažoji Laimutė melžiasi prieš miegą: 
- Brangusis Dievuli, saugok mano tėvelį ir mamytę, ir tetą Lizą… Ir 
padaryk, kad Paryžius būtų Anglijos sostinė, nes kitaip mano 
kontroliniame darbe bus klaida! 

 – Mama, galima aš nušoksiu nuo stogo?– klausia Petriukas. 
– O pamokas jau paruošei?  

 - Kur Vytautas Didysis pasiekė savo pirmąją pergalę? - klausia mokytoja. 
- 139-ame mūsų istorijos vadovėlio puslapyje! - atsako mokinys...  

 -Mama, ir kaip man atsikratyti to įkyruolio Tomo?  
- Kuo jis tau taip neįtinka, dukrele, va, kuprinę iš mokyklos vis tau neša…  
- Atsibodo! Tų kuprinių atitempė jau apie dvidešimt! 

 Mokytojas klausia Mariaus: 
– Kodėl neatlikai namų darbų?  
– Mūsų namuose įvyko trumpas sujungimas. 
– Ir ką veikei visą vakarą tamsoje? 
– Žiūrėjau televizorių. 
– Be elektros? – stebisi mokytojas. 
– Taip, juk turėjau žvakę.  



   9/ Gataučiukas  2010-06-10 Nr. 100                                    Šventinis asorti  10x10= 100 
 

 
Deimantė Paliackaitė (7 kl.)  

Fantastinis apsakymas 

Robis 
 

 Pabudau anksti. Ir prisiminiau, kad mes pas tetą mėnulyje.  
 Po dviejų dienų važiuosim namo kosminiu traukiniu. Noriu grįžti į žemę. Šuo robotas turbūt liūdi. 
 Skauda galvą. Vakar su Tomu leidom petardas. Visai neišsimiegojau. 
-Tu jau pabudai? – paklausė mano pusbrolis. 
-Mhm. 
-Eime į lauką, čia atskrenda meteoritas! 
-Ir vėl?! 
 Jis nieko nebesakė, tik griebė mane už rankos ir nutempė į lauką. Meteoritas jau buvo 
atsitrenkęs į mėnulį. 
-Oho,- tesugebėjau išlementi. 
-Taigi! Čia taip bent kartą per savaitę. 
 Bet staiga mes pamatėm, kad iš to meteorito išlipo kažkoks keistas padaras. 
-Labas!- sušukau. 
-Labas, tu iš žemės? 
-Taip.  
Mano pusbrolis stovėjo netekęs amo. 
-Čia buvo mano erdvėlaivis,- tarė ir parodė į metalo laužo krūvą. 
-Kas jam nutiko? 
-Kažkokia petarda jį kliudė ir viskas. 
Keistas ateivis liko mėnulyje. Sakė liks, kol susitaisys erdvėlaivį.  
Mes žaisdavome kiekvieną dieną, o naktimis jis remontuodavo erdvėlaivį. 
Mes mėgdavome žaisti prie oranžinės upės, tačiau plaukti aš nemokėjau. Paslydau ir įkritau. Srovė mane pagavo ir ėmė nešti tolyn. Robis 
(toks ateivio vardas) šoko į vandenį (kur jo vos nesuėdė teronozaurai) ir ištraukė mane. Už tai aš jam amžinai dėkinga. 
Vieną vakarą Robis tarė: 
-Ta petarda mane kliudė ir jaučiu, kad man nebedaug liko. 
-Ne, tu gyvensi! – ėmiau šaukti ir pabėgau. 
Tą rytą važiavome namo. Sužinojau, kad Robis mirė. Verkiau. Ilgai. Ir tik prieš įlipant į traukinį supratau, kad tas petardas, kurios kliudė Robį, 
leidome mes su pusbroliu... 
        

10 ,,patarimų“  liekantiems mokykloje : 
1. Niekada nedarykite namų darbų. 
2. Su mokytojais pasiginčykite. 
3. Neskaitykite knygų. 
4. Pirmadieniais neikite į mokyklą. 
5. Per  pertraukas valgykite kuo lėčiau, kad 

mažiau laiko liktų pamokai. 
6. Visada ginkite savo nuomonę. 
7. Į mokyklą eikite be kuprinių. 
8. ,,Špargalkes“ naudokite visur ir visada. 
9. Nedalyvaukite nė viename mokyklos 

renginyje. 
10. Neišsiskirkite iš pilkos minios. 

Dešimtokai 

10 prisiminimų iš mokyklos 
 

1. Susitikimas su užsieniečiais (ypač šokiai) 
2. Karnavalai 
3. Išdaigos( ypač maudynės sniege ) 
4. Renginiai: Mokytojų diena, Vardadienis 
5. Klasės išvykos. 
6. Ekskursijos 
7. Integruotos pamokos. 
8. Talkos. 
9. Filmų žiūrėjimas. 
10. Žaidimai pradinėse klasėse: slėpynės, ,,gumutė“, 

kvadratas ir kt.  
Dešimtokai

10 įdomybių apie gyvūnus 
 

1. Kvailiausias prijaukintas gyvūnas yra kalakutas  
2. Sliekas turi 5 širdis 
3. Žiurkės be vandens išgyvena ilgiau nei 

kupranugariai 
4. Titanike nebuvo kačių, nors dažniausiai katės 

paimamos į laivą dėl sėkmės  
5. Tarakonas be galvos gali gyventi kelias 

savaites  
6. Kiaulei pasižiūrėti į dangų nėra jokių fizinių 

galimybių  
7. Mėgstamiausia varlių spalva yra mėlyna  
8. Žirafa išsivalo savo ausis su 50cm liežuviu  
9. Žuvys gyvenančios giliau nei 800 m neturi akių  
10. Uodas turi 47 dantis.  

10 įdomybių apie viską 
1. Mona Lisa yra be antakių. Renesanso laikais Florencijoje buvo madinga juos 
nusiskusti  
2. Napoleonas savo mūšių planus braižė smėlio dėžėje  
3. Katinas - vienintelis naminis gyvūnas nepaminėtas Biblijoje.  
4. Iki 1800 nebuvo batų kairei ir dešinei kojai  
5. Stipriausias kūno raumuo yra liežuvis  
6. Nuo viduramžių iki XVIII a. kirpėjai ne tik kirpdavo, bet ir gipsuodavo lūžusius 
kaulus, atlikdavo smulkias operacijas, nuleisdavo kraują ir gydydavo dantis  
7. Medus – vienintelis negendantis maisto produktas 
8. Leonardo da Vinčis galėjo viena ranka rašyti ir tuo pačiu metu kita ranka 
tapyti  
9. Pirmasis romanas parašytas spausdinimo mašinėle buvo „Tomas Sojeris“  
10. Šokoladas žudo šunis. Šokoladas veikia šunų širdį ir nervų sistemą. 100 g 
šokolado nedideliam šuneliui gali būti mirtina dozė.  

Informacija iš Interneto 
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Šokėjos  atidarė  kurortinį  sezoną 
 Paskutinį gegužės savaitgalį mūsų šokėjėlės tradiciškai vyko į Lietuvos 
vasaros sostinę – Palangą. Ten  energingais šokiais, kartu su kitų miestų ir 
miestelių, kaimų ir kaimelių sporto ir šokio entuziastais,  žadino po žiemos 
apsnūdusį kurortą  Skirtumas tik tas, kad šiemet ,,Joniškio jungtinės pajėgos“ 
nesivaržė dėl vienos iš taurių, kurias, kaip buvo matyti pernai, laimi ne patys 
geriausi... 
 
 

 
 PABAIGOS   ŽODIS  
 
100 MOKYKLINIO LAIKRAŠČIO NUMERIŲ -  TAI 
TIKRAI DIDELIS PASIEKIMAS,  DŽIAUGSMAS IR 
DIDŽIULĖ ATSAKOMYBĖ. TAI TRADICIJA, BE 
KURIOS MŪSŲ MOKYKLA JAU 
NEBEĮSIVAIZDUOJAMA.  
 
AR MES LAIKRAŠTĮ  IŠSAUGOSIME? 
AR MES JĮ PUOSELĖSIME? 
AR PAMIRŠIME, KAIP VAKARYKŠTĘ DIENĄ?.. 
Į TAI ATSAKYSITE JŪS, PO VASAROS SUGRĮŽĘ Į 
KLASES.  
GEROS VISIEMS VASAROS!!!           MOKYTOJA  JŪRATĖ 
 

                       
,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS mokiniai : 

Redaktorė  Gabrielė Pociūtė, 10 kl. Pavaduotoja Greta Garnytė, 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 
 

 
100 –daug ar mažai? 

 
Jeigu skaičiuotume gėles pievoje – mažai, 
Jei akmenis į kaimyno daržą – daug... 
Jei valandas su draugais – mažokai, 
Jei laukimo minutes – labai daug... 
Jeigu savo gyvenimo dienas – labai mažai... 
Jei gražius darbus – daug... 
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