
 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.101 2010m. rugsėjis - spalis 
 
 
 

Sveiki, mielieji skaitytojai, 
 

Pirmą  kartą kreipiuosi į Jus kaip laikraštuko 
redaktorius, tad iškart atsiprašau už klaidas ar ne 
tokį žodį. Sakoma, kad pirmas blynas visuomet 
prisvilęs, tačiau viliuosi, jog šis „Gataučiuko“ 
numeris šį įsitikinimą sugriaus. 

Pirmiausia norėčiau Jus visus pasveikinti su 
Rugsėjo pirmąja, Mokytojo diena, o taip pat ir su 
artėjančiomis rudens atostogomis. Abejoju, ar 
atsirastų nors vienas, kuris nuoširdžiai pasakytų, 
kad jų nelaukia. Ko jau ko, bet atostogų mums 
niekada nebus gana.  

Atrodo, nė nepastebėjom, o jau pralėkė 
vasara, nusinešdama su savimi visą šilumą, tačiau 
tikiuosi, kad laikraštuką atsiversit su vasariška 
šypsena veide  

 
MALONAUS SKAITYMO! 

 
 

Redaktorius Valentinas Jakubkevičius 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pasipuošę lapais ąžuolų, draugai,  
Švęskit rudeninę šventę.  
Jei gyvenimas toks trumpas, tai linksmai  
Reikia jis gyventi. 
 
Jei šešėliai rudeniop ilgėja 
Ir džiaugsmai praeina,  
Apie saulę, vasarą ir vėją  
Tebūnie gražiausios dainos. 
 
Tik akimirkos suteikia 
Laimės amžinybę... 
Jos kaip gėlės vysta veikiai. 
 
Džiaugsmo dievišką saldybę 
Paragauja vien tik tas, 
Kas išmoksta momentą suprast. 
 

V. Mačernis. Rudens sonetai: 5 

N U M E R Y J E  

S K A I T Y K I T E :  
 

Ką bendro turi obuolys ir 
Mokytojas? 

 

Kelionė į kibinų kioską, BIG‘ą ir 
kitas istorines Lietuvos vietas. 

 

Kaip pasisveikinti daniškai? 
 

Taikinyje: naujokai. 
 

Naujas mokyklos rūbas. 
 

Kieno lėktuvas sudužo? 
 

Dovydo pranašystės. 
 

Kokių valčių išsigando 
dešimtokės? 

 

Iš bulvių gyvenimo... 
 

Kodėl penktadienį mokiniai 
neskuba namo? 



2/ Gataučiukas  2010 rugsėjis – spalis, Nr. 101                         ŠVENTINĖS AKIMIRKOS 
   
 

 
Tikriausiai visi sutiksime, kad Mokytojo darbas yra didžiulis, o jo vaisiai matomi ne iš karto... Filosofas 

Aivenhovas yra pasakęs: „Akivaizdu, jog žmogus geriau pasiryžęs dirbti materialiojoje, o ne dvasinėje plotmėje. 
Priemonės, kuriomis jis naudojasi medžiagai paveikti – jo penki pojūčiai – yra kur kas labiau išvystyti, nei instrumentai, 
leidžiantys jam įsiskverbti į dvasinį pasaulį.“ 

Šių metų spalio 5 dieną mūsų mokykloje, kaip ir kasmet, vyko Mokytojo dienos minėjimas. Dešimtokai tą dieną 
ne tik vedė pamokas, bet ir ruošė mokytojams kompoziciją. Bet apie ją vėliau, o dabar pasidomėkime, kaip tą obuoliais 
kvepiančią dieną prisimena tikrieji ir laikinieji mokytojai bei jų mokiniai: 
 
 Mokiniai: Mokytojai:

 

1. Ar patiko Mokytojo diena? 
Gabrielė T., 5 kl.: taip, patiko. 
Lukas, 6 kl.: taip, patiko. 
Viktorija, 7 kl.: diena buvo įdomi. 
Virginija, 8 kl.: nelabai... 
Gabrielius, 9 kl.: taip. 
2. Kas tą dieną labiausiai patiko? 
Gabrielė T., 5 kl.: kai mokiniai vedė 
mokiniams pamokas. 
Lukas, 6 kl.: labiausiai įsiminė pamokos. 
Viktorija, 7 kl.: „mokytojų“, 
„išsidirbinėjimai“ (???) 
Virginija, 8 kl.: dainuoti aktų salėje 
Gabrielius, 9 kl.: kad mokytojai labai gerai 
mus mokė. 
3. Kuris mokytojas jums labiausiai 
patiko? 
Gabrielė T., 5 kl.: „Mokytoja“ Neringa V. 
Lukas, 6 kl.: „Mokytoja“ Agnė D. 
Viktorija, 7 kl.: „Mokytojai“ Marius ir 
Aurimas. 
Virginija, 8 kl.: „Fizikos mokytoja“ Dovilė. 
Gabrielius, 9 kl.: „Mokytoja“ Dovilė 
4. Ar norėtumėte daugiau tokių dienų? 
Gabrielė T., 5 kl.: labai norėčiau. 
Lukas, 6 kl.: žinoma, norėčiau. 
Viktorija, 7 kl.: taip, ypač anglų pamokos. 
Virginija, 8 kl.: žinoma. 
Gabrielius, 9 kl.: būtinai. 

„Mokytojai“:  
  

1. Ar patiko Mokytojo diena?1. Ar patiko vesti pamokas?  
Juventa Jurgelienė: patiko, žinoma. Dovydas G.: taip. 
Jūratė Balčiūnaitė: taip. Dovilė S.: taip. 
Gitana Janiulienė: taip. Aistė P.: taip, labai. 
Ramunė Stankaitienė: aišku, kaip ir 
kasmet. 

Ema V.: na... patiko... 
Vilius B.: taip. 

Violeta Žemeckienė: labai šauni.  2. Kuri klasė labiausiai patiko? 
2. Kas labiausiai patiko tądien?Dovydas G.: antra, vienareikšmiškai    
J. Jurgelienė: Tado daina. Dovilė S.: devintokai, nes juos buvo sunku 

suvaldyti. J. Balčiūnaitė: dešimtokų programa, o 
ypač Tado daina. Aistė P.: nulinukai, nes juos tik ir mokiau. 
G. Janiulienė: labai patiko filmukas. Ema V.: pirmokai. 
R.  Stankaitienė: dešimtokų 
sveikinimas. 

Vilius B.: man patiko visos klasės. 
3. Ar norėtumėte pakartoti? 

V.  Žemeckienė: dešimtokų programa.  Dovydas G.: ne, kadangi paskui iškylą 
įvairiausių problemų ir t.t. 3. Kokių sunkumų turėjote? 

J.  Jurgelienė: jokių. Dovilė S.: taip. 
J.  Balčiūnaitė: sunkiausia buvo kaip ir 
kasdien: keltis, ruoštis, puoštis.  

Aistė P.: taip, ir būtinai su mažiausiais.  
Ema V.: norėčiau. 

G.  Janiulienė: jokių. Vilius B.: taip. 
R.  Stankaitienė: vaikų 
nedrausmingumas.  

4. Kas tą dieną buvo sunkiausia? 
Dovydas G.: „sužiūrėti“ mokinių išvežiojimą 
autobusiuku. V.  Žemeckienė: nieko sunkaus.  

4. Ar norėtumėte daugiau tokiųDovilė S.: įeiti į klasę.  
dienų? Aistė P.: sunkumų nebuvo! 
J.  Jurgelienė: taip. Ema V.: sunkiausia buvo rasti mokiniams 

tinkamų užduočių, nes pratybose jos – per 
lengvos. 

J.  Balčiūnaitė: be abejo. 
G.  Janiulienė: aišku. 
R.  Stankaitienė: aišku, norėčiau. Vilius B.: nieko. 
V.  Žemeckienė: užtenka ir sykį per 
metus. 

     Pamokų vedimu ta diena tik 
prasidėjo, bet nesibaigė. Spalvingais 
rudens lapais ir rausvašoniais 
obuoliais išpuoštoje salėje 
Mokytojams (šįkart jau  tikriesiems) 
buvo parodyta meninė programa. 
Gražiausi padėkos žodžiai, Tado 
Klimo, Gretos Juozekėnaitės bei 
mokinių tarybos atliekamos dainos, 
dovanota rožė ir simbolinis obuolys, 
tikiuosi, sušildė mūsų Mokytojų širdis, 
o Dovydo Gelažiaus filmuota 
medžiaga leido Mokytojams iš šalies 
pažvelgti į save ir skaniai pasijuokti 
vieniems iš kitų.  
     Prisiminimus apie Mokytojų diena 
norėčiau baigti cituodamas M. K. 
Čiurlionį: „Reikia turėti šviesos 
savyje, iš savęs, kad šviestum 
tamsybėse visiems ant kelio 
stovintiems, kad ją išvydę, patys rastų 
šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad 
nestovėtų tamsybėje.“ 

Ačiū Jums, mūsų Mokytojai!!

Valentinas Jakubkevičius 
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Vos sugrįžę į mokyklą ir dar gerai nesusivokę darbui, mokslo metų pradžios proga dovanų gavome ekskursiją į 
tris Lietuvos sostines - Kernavę, Trakus bei Vilnių. 

Gaila, važiavo ne visi, o tik tie kurie ekskursijos nusipelnė 
kultūringu savo elgesiu, geru bei labai geru mokymusi, aktyvumu 
sporte bei mokyklos gyvenime.  

Taigi, rugsėjo 23-osios dienos saulėtą rytą visi pakiliomis 
nuotaikomis laukėme autobuso iš "Šiaulių autobusų parko". Vos tik 
susėdę į autobusą, buvome supažindinti su labai griežtomis elgesio 
taisyklėmis. Deja, bet vairuotojas pakliuvo ne itin geras! 

Nuvažiavus į Kernavę, iškart į akis krito puikiai išsilaikę 
piliakalniai ir nuostabus kraštovaizdis. Šiek tiek sužinoję apie 
Kernavės istoriją, ilgai ten neužsibuvome - patraukėme link Trakų. 
Trakuose aplankėme istorijos muziejų, vaikščiojome po garsiąją ir 
gražiąją Trakų pilį, klausydamiesi mokytojos Jolantos pasakojimo apie 
jos istoriją.  

O kokie gi Trakai be kibinų? Todėl išvažiuodami stabtelėjome 
prie kioskelio jų nusipirkti. Pardavėjai pamačius, kokia didelė eilė 
laukiančių klientų, teko važiuoti namo atsivežti daugiau kibinų   

Galiausiai pasiekėme ir Vilnių - dabartinę Lietuvos sostinę. 
Lankėmės Katedroje ir jos aikštėje, lipome į Gedimino pilies bokštą. 
Deja, kai kam nepasisekė: pusiaukelėje patekome į labai stiprų lietų, 
todėl neturėjusieji lietsargių permirko kiaurai.  

Pakeliui namo išlaikėme kelionių tradiciją: sustojome "BIG" 
prekybos centre. Apsipirkus ir ėmus temti, autobuso keleivių nuotaika 
dar pagerėjo. Įsismaginę visi iš širdies ėmė dainuoti lietuviškas  Trakų pilies trofėjus... 

vairuotojo per radiją leidžiamas dainas (gal ne toks jau ir blogas tas vairuotojas?)... 
Labai ačiū už nuostabią kelionę, kuri padėjo artimiau susipažinti su Lietuva ir jos istorija! 

      
Keliavo, viską matė ir užrašė Virginija Klimaitė 

 
 
 

 
 

 
Rugsėjo 26 - ąją dieną buvo minima Europos kalbų 

diena. Ta proga žvakutėmis papuoštoje aktų salėje mūsų mokyklos 
mokytoja ir bibliotekininkė Emilija Karoblytė mums papasakojo 
apie savo mylimiausią šalį - Daniją, kurioje ji praleido nemažai 
laiko. Buvo labai įdomu klausytis - nežinojau, kad danai ypatingai 
daug dainuoja ir labai mėgsta kavą, todėl geria ją per kiekvieną 
pertrauką. Taip pat sužinojome, kad Danija susideda net iš 406, o 
dviračiai ten daug populiaresni už mašinas. Daugybė mokytojos 
rodomų nuotraukų atskleidė šios šalies grožį, tačiau danų kalba 
pasirodė sunkiai įkandama. Bet nežiūrint to, visiems labai patiko 
dainuoti danišką dainą apie spalvas. Nelabai išėjo, bet buvo smagu!  

Vi ses! (iki pasimatymo! - dan.) 
 

Jomantė Staniulytė 
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Šiais metais prie mūsų mokyklos buvo prijungtas Linkaičių skyrius. Dalis mokinių pasiliko Linkaičiuose, o 
kiti perėjo į mūsų mokyklą. Nusprendėme pakalbinti keletą naujokų ir sužinoti, kaip jie jaučiasi mūsų, o dabar jau ir jų 
mokykloje. Ar jie vis dar jaučiasi naujokais? Gal pastebėjo ką nors neįprasto mūsų mokykloje? O gal jau turi mėgstamų 
mokytojų?  
 Gerda 7 klasė
 

 
Dabar nesijaučiu naujoke, jau pripratau. Tačiau keista, kad yra 
tokių vaikų kur labai užgaulioja, prasivardžiuoja, nemoka elgtis 
su naujokais. Turiu jau čia mėgstamų mokytojų: Neringa Bulienė 
ir Paulius Andruškevičius.  

 
 
 

Karolina 7 klasė  
 Ne, naujoje jau nesijaučiu. Nėra nieko neįprasta, man viskas 

patinka. O labiausiai patinka mokytojos Neringa Bulienė ir Jūratė 
Armonavičienė.  

 
 

Dovydas 7 klasė  
Naujoku nesijaučiu, nieko neįprasto nepastebėjau, o mokytojus 
mėgstu visus. Kol kas.  

 
 Toma 7 klasė
 

 
Jau pripratau, tad nesijaučiu naujoke. Nepastebėjau nieko 
neįprasto. Labiausiai mėgstu mokytojas Neringą Bulienę ir Jūratę 
Balčiūnaitę. 

 
 

Miranda 7 klasė   
Nesijaučiu naujoke. Viskas man čia patinka. Kaip ir mokytojos 
Neringa Bulienė, Jūratė Balčiūnaitė ir Jūratė Armonavičienė.  

 Artūras 9 klasė  
 Naujoku jaučiuosi, nes visgi nauji klasiokai, draugai, mokytojai. 

Turbūt nieko neįprasto, bent jau nepastebėjau. Ir mokytojai visi 
geri.  

 
 

Mindaugas 9 klasė  
 Jaučiuosi naujoku, nes nauja mokykla. Bet kol kas neturiu 

mėgstamų mokytojų, kaip ir nepastebėjau ko nors neįprasto.   
 
 

Kalbino Viktorija Vaitkutė 
 
Rugsėjo 1-ąją naujokai buvo dar šiek tiek nedrąsūs... 

 
 
    
 
 
 
Rugsėjo 1-ąją, įžengęs į savo senąją mokyklą, žagtelėjo turbūt ne vienas: 
blizgančios sienos, naujos grindys, pašviesėjusi biblioteka, kaip naujas 
mokytojų kambarys, suremontuotos kai kurios klasės, nebeliko pakylos ir 
aktų salėje... O ką jau bekalbėti apie sporto salę, į kurią kol kas, deja, dar 
negalime įkelti kojos. Bet kantriai laukiame   
Džiaugiamės, matydami vis 
gražėjančią mokyklą 
(sklinda kalbos, kad 
kitąmet remontai bus 
tęsiami - tobulumui gi ribų 
nėra!), todėl visi turime 
stengtis ją tokią ir 

išsaugoti... Žinoma, ne vienam norisi ramstyti ar net glostyti 
sienas, tačiau kovokime su blogais įpročiais patys ir 
sudrausminkime kitus! Žvilgtelėkite į nuotraukas - tiek darbo 
ir jėgų įdėta, kad mūsų antrieji namai taptų dar jaukesni...  
 

Budrioji Akis 
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Ar sugebėtumėt suvaldyti lėktuvą, jei netikėtai nulūžtų jo sparnai ir uodega? Mokytoja Neringa 

Bulienė nė nepastebėjo tokio „menko“ gedimo, o štai pavaduotojai Rūtai Kauneckienei pasisekė dar mažiau: 
jos lėktuvas sudužo, įstrigęs sunkiuose debesyse. Tik nesijaudinkite - abi „pilotės“ gyvos ir sveikos, nes visa 
ši įtempta drama vyko ne realybėje, o prie virtualaus lėktuvo šturvalo...  

Spalio 18 diena 15-ai Gataučių 
Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos mokinių 
ir 4 mokytojams įsimins dėl netradicinės 
ekskursijos į Vilniaus Gedimino Technikos 
universiteto Antano Gustaičio aviacijos institutą. 
Šią pažintinę profesiniam orientavimui skirtą 
kelionę suorganizavo mūsų „Drąsinkime ateitį“ 
projekto garbės galerijos narys lakūnas Romas 
Šimkonis, kilęs iš Jakiškių kaimo. Jam už šią 
išvyką esame labai dėkingi. 

Nors įvažiavome ir pro spygliuotą 
tvorą, tačiau sutikti buvome neįprastai šiltai. 
Apžiūrėjome skrydžių ir skrydžių valdymo 
praktikos bazes. Pastarojoje mus ypač nustebino 

du ant sienos kabantys laikrodžiai, rodantys skirtingą laiką. Pasirodo, vienas rodo Lietuvos, o kitas UTS 
(tarptautinį) laiką. Likome sužavėti skrydžių valdymo bei skrydžio imitacijos treniruokliais, galinčiais imituoti 
net 4 modelių lėktuvus. Pastarąjį gavome ir 
išbandyti - sėdėdami imituotoje lėktuvo kabinoje, 
sukome ratus virš Vilniaus, kilome ir leidomės 
bei supratome, kad lakūno darbas, nors ir įdomus 
bei romantiškas, visgi yra labai sunkus ir 
atsakingas. Vėliau konferencijų salėje mus 
pasveikino pats centro direktorius Jonas 
Stankūnas ir buvome supažindinti su galimomis 
profesijomis ir reikalavimais joms. Pasirodo, 
norint stoti į aviacijos institutą, reikalingos 
fizikos, matematikos, geografijos, anglų kalbos 
žinios bei atitinkamas fizinis pasiruošimas. 

Šis institutas išsiskiria tuo, kad jame 
galima studijuoti visas aviacijos sritis, tarp jų ir 
Orlaivių pilotavimą, skrydžių valdymą, aviacinę 
elektroniką bei aviacinę mechaniką. Žinoma, lengva nėra - studentai, norintys įsigyti orlaivių pilotavimo 
specialybę, turi „atskraidyti“ 200 valandų, iš kurių 60 galima „skraidyti“ treniruokliu. 

Sužinojome ir daug įdomių faktų, 
pavyzdžiui, kad virš Europos vienu metu skraido apie 
3000 orlaivių. 

Ekskursijos pabaigoje Kyviškių aerodrome 
keletui laimingųjų nusišypsojo galimybė ir patiems 
išbandyti skraidymą - šįkart jau ne pilotuoti patiems, o 
tiesiog sėdėti šalia patyrusio lakūno ir grožėtis žeme iš 
paukščio skrydžio...   

 
Valentinas Jakubkevičius 

 
 

O kaip būtų su šiuo lėktuvu, pavaduotoja? (foto iš archyvo)
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Akademinis irklavimas – daugeliui turbūt negirdėta neregėta sporto šaka. Tik ne Gataučių mokyklos mokiniams – jie 
vieną apniukusią rugsėjo dieną Šiauliuose ne tik apžiūrėjo, bet ir išbandė kiek neįprastai atrodančias valtis. 5-10 klasių mokinius prie 
Talkšos ežero lydėjo ir akylai nuo kranto stebėjo mokytojos Neringa Bulienė, Jolanta Jurkevičienė ir Renata Kvedaraitė. Kaip sekėsi 
mojuoti irklais, pasakoja dešimtokės Dovilė Sabaliauskaitė, Aistė Pociūtė ir Agnė Dapkutė. 

Kokia pirma mintis šovė į galvą pamačius ne visai įprastas valtis? 
Dovilė: Truputį išsigandau: „O Dieve! Kur aš čia papuoliau?“ 
Aistė: Nejauku buvo ir man: „OMG! (Oh, My God – O, Dieve) neplauksiu!” 
Agnė: Pamačiusi pagalvojau, ar tikrai mes plauksime su tomis lengvomis ir 
gležnomis valtimis? Neįsivaizdavau, kad tokių būna... 
Kokius įspūdžius paliko akademinis irklavimas? Ar buvo kokių 
nesusipratimų? 
Dovilė: Buvo truputį sunku įlipti į valtį, bet šiaip labai patiko, buvo smagu 
plaukioti. Bet galvoje sukosi viena mintis: kad tik neiškristume į vandenį… 
Aistė: Įspūdžiai tikrai 
labai šaunūs, norėčiau 
pakartoti, labai patiko… 
Jokių nesusipratimų bent 
jau man nepasitaikė. 
Agnė: Paliko labai gerus 
įspūdžius, norėjosi 
plaukioti ir plaukioti. 
Manau, tai buvo viena iš 

įdomiausių „mini“ 
ekskursijų. 
Ar norėtumėte tai 

pakartoti? 
Kodėl? 
Dovilė: Taip, labai norėčiau pakartoti. Supratau, kad akademinis 
irklavimas yra labai smagu bei įdomus dalykas.  
Aistė: Pakartoti norėčiau tikrai, nes tai labai smagu. Kartu tai geras 
būdas atsipalaiduoti. Tikrai labai smagu! 
Agnė: Žinoma, norėčiau tai pakartoti – mane labai nustebino toks 
plaukimas. Nors atrodo pavojingas, bet kartu tai ir įdomus sportas. 
Gero vėjo! 

 
 
 
 
 
  

Kuo futbolas skiriasi nuo futboliuko, žino kiekvienas mūsų mokyklos mokinys. O kuo skiriasi regbis nuo „touch“? Apšviesti 
mus šiuo klausimu paprašėme šį žaidimą žaidžiančių ir prizines vietas Šiaulių apskrityje skinančių vaikinų: devintoko Dovydo Rimdžiaus bei 
dešimtokų Aurimo Juzėno ir Mariaus Paliuko.  

Papasakokite plačiau apie šį žaidimą. 
Marius: „Touch“ - tai regbis supaprastintomis taisyklėmis, nėra jokių imtynių elementų ir t.t. Varžovas turi paliesti ranka kitą varžovą ir pasakyti  
žodį „touch“ („paliečiau“ - liet.). Paliestasis turi padėti kamuolį ant žemės ir jį pridengti, o komandos draugas jį paima ir toliau žaidžia. Gavus 6 
„touch“ palietimus, kamuolys atiduodamas priešininkui. Norint pelnyti taškų, kamuolį reikia prispausti įžeminimo zonoje. Svarbiausia šiame 
žaidime yra greitis ir vikrumas. 
Aurimas: apie šį žaidimą galėčiau pasakoti ir pasakoti. Mes nežaidžiame regbio. Mano komandos nariai sako, kad mes žaidžiame gaudynes, nes 
per tikrą regbį negalima turėti prisilietimo kontakto su priešininku. „Touch“ šiek tiek kitoks. Bet aš komandos nariams kartoju, jei mes išmoksime 
žaisti šias gaudynes, mes  turėsime mažiau traumų per regbį. 
Dovydas: šis žaidimas yra grubus, nes reikia žmogų parversti ir atimti kamuolį (parversti priliečiant? - aut. past.)  

Ar buvo kokių nelaimių žaidimo metu? 
Dovydas: dar kol kas nebuvo jokių nelaimių, bet žinai, kad kada nors bus.  
Aurimas: mano komandai lyg ir nebuvo rimtų nelaimių, o kitoms gal ir buvo. Mačiau ne vieną dalyvį, kuris stovėjo prie seselės. Manau, mūsų 
komanda kartais palūždavo psichologiškai, kai mes pralaimėdavom, bet kai baigdavosi varžybos, mes ir vėl juokdavomės ir kalbėdavomės, lyg 
nieko blogo nebūtų nutikę. 
Marius: man atrodo, kad šiame žaidime nelabai gali būti kokių nelaimių, nebent per savo žioplumą. 

Su kokia komanda labiausiai patiko žaisti? Kodėl? 
Aurimas: net nežinau. Buvo labai daug įdomių rungtynių. Vienos iš įsimintiniausių varžybų buvo prieš Šiaulių Gegužių mokyklą: įveikėme juos 
nelengvai, vos vieno taško persvara. Aš negaliu net išvardinti visų komandų, nes mes negalvojom prieš ką žaisim, mes galvojom tik apie pergalę. 
Marius: su visomis buvo įdomu, bet labiausiai patiko žaisti su Lietuvos čempionais, nes net nežinodami, kad jie čempionai, mes juos nugalėjom. 
Ir dar patiko žaisti su latviais, nes ne kiekvieną dieną su jais pažaisi. 
Dovydas: su visomis komandomis buvo žaidžiama įdomiai, bet su Latvija buvo įdomiausia, nes jie ne lietuviai, o latviai   

Dėkojame už atsakymus ir džiaugiamės sportininkų pasiekimais: Šiaulių apskrityje užimta 3-ąja vieta bei 8-ąja vieta tarp 92 
Lietuvos ir Latvijos komandų. Sėkmės ir toliau! 
 

Sportininkus kalbino Viktorija Vaitkutė 
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- Bulvės, bulvės! Žmonės puola!  
Ėmė rėkti bulvė Šluota. Ankstų rytą atsikėlę  Betgi bulvės nepalieka Žmonės bulves rinkt pradėjo.   To saldaus rytinio miego. Ūkininkas arė žemę,  

O kiti bulves gabeno.   
 Žmonės bulvių pusę jau surinko, 
 Klausydamiesi jaučio - kaimo dainininko. 
 Bet staiga pradėjo lyti, 
 Žmonės ėmė kaip bepročiai klykti. 
 

Klykė, šaukė, kol užkimo 
Ir subėgo jie į vidų. 

Bulvės džiaugėsi, kvatojo Bulvės nieko nebelaukė - 
Ir lietučiui padėkojo: Vienos bėgo, kitos plaukė. 

Nešdinosi iš tos vietos, 
- Ačiū tau, lietau garbingas, Kur jas rinko visas svietas. 
Tu mums baisiai reikalingas, 

Nuo žmonių išvadavai 
Ir nuplovei, nuprausei. 

Deimantė Paliackaitė 

Avinas 
Artimiausiu metu tu 
valgysi obuolį. Jeigu 
atsikandęs pamatysi 
kirminą, tai diena bus 
kupina rūpesčių, o jeigu jo 
nepastebėsi ir suvalgysi - 
bus puiki diena. Beje, tau 
vertėtų dažniau nusišypsoti 
– juk šypsena prailgina 
gyvenimą. 

Jautis 
Užpuolė sunkumai? Tau 
reikėtų pasimėgauti kokiu 
nors skanėstu ir praleisti kuo 
daugiau laiko su draugais. Be 
to, tau nusimato pokyčiai 
meilės fronte. 

Dvyniai Vėžys 
Artimiausiu metu gali gauti 
ne patį geriausią pažymį, 
bet nenusimink ir 
nenusivilk savimi! Geriau 
daugiau pasimokyk, ir tavo 
nuotrauką pakabins 
geriausiųjų stende. 

Šią savaitę tau kils daug idėjų. 
Jeigu niekas nekreips į tave 
dėmesio, neliūdėk – anksčiau ar 
vėliau būsi įvertintas. 

Skorpionas 

Liūtas 
Gali susipykti su geru 
draugu, bet geriau jam 
nusileisk, nes jūsų 
draugystė gali iširti 
negrįžtamai.Ir šilčiau 
apsirenk, jei nenori 
atostogų praleisti lovoje. 

Mergelė 
Šiandien arba rytoj sužinosi 
labai gerą naujieną, kurios 
tu visai nelaukei. Puikiai 
sutarsi su šeima, todėl būsi 
puikios nuotaikos. 

Pasižymėsi darbštumu, bet 
nepersistenk, nes vakare 
nepavilksi kojų. Valgyk 
daugiau vaisių – būsi 
puikios nuotaikos ir 
savijautos. 

Svarstyklės 
Tavo mintys suksis apie 
poilsį, ilgą miegą 
savaitgaliais ir vakarėlius, 
todėl būsi išsiblaškęs. Būk su 
draugais ir nesistenk 
prastumti laiko – taip greičiau 
sulauksi savaitgalio. 

Šaulys 
Turbūt norėsis 
imtis naujos 
veiklos ar pakeisti 
aplinką. Taip ir 
padaryk! 

Ožiaragis 
Tavo nuotaika bus 
pakylėta, bet per daug 
neįsijausk, kad draugai 
tavęs nepalaikytų 
pasikėlusiu. 

Žuvys 
Vandenis Šiandien kils noras 

suvalgyti traškučių ir 
išgerti kokakolos. O gal 
geriau sultys ir obuolys? 

Šiomis dienomis būsi labai 
linksmas ir juoksiesi 
praktiškai iš bet ko. Tik 
labai neįsijausk, nes gali ką 
nors įžeisti. 

Netikinti horoskopais 
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HORIZONTALIAI 
 

1. Valstybė saloje, kurios sostinė Nikosija 
4. Mirusiojo kūnas 
7. Spygliuočių, paprastai pušų miškas 
9. „Home“ lietuviškai 
10. Viena iš religijų 
13. Daug rėkiantis žmogus 
14. Lietuvos tenisininkas ... Berankis 
17. Vyriausias Ievos ir Adomo sūnus 
18. Griežtos struktūros 14 eilučių eilėraštis 
19. Prancūzijos sostinė 
 

VERTIKALIAI 
 

2. Žmogaus fizinių ir psichinių jėgų 
atgavimo procesas 
3. Sumeistrautas arba... 
5. LR piniginis vienetas 
6. Bičių namai 
7. Egiptiečių oro Dievas 
8. Japonų lakūnas mirtininkas 
11. Tarptautinis pagalbos signalas 
12. Aklas arba ... 
15. Klausos organai 
16. Buves LR prezidentas Rolandas ... 
 

 
Kas per velnias?!  

 
 

Turbūt ne vienas taip ar panašiai susimąstėte, pamatę skelbimų lentoje pranešimą apie mokykloje rodomus 
filmus. Nuo spalio 15 dienos, dešimtos klasės mokinio Dovydo Gelažio iniciatyva, penktadieniais po pamokų 
aktų salėje bus rodomi filmai! 

 
 
 

Dėl skirtingo auditorijos amžiaus ir jų poreikių, žiūrovai padalyti į kelias grupes. Apie tai smulkiau galite 
paskaityti mokyklos skelbimų lentoje. 

 
 

Pirmasis rodytas filmas buvo 2008-ųjų metų komedija su Džimu Keriu „Yes Man“ („Jis sako taip“). Kadangi 
devintokai tądien buvo išvykę, jie neturėjo galimybės pamatyti šio filmo, nuoširdi užuojauta jiems .  

 
 

Ar patiko šis filmas jį žiūrėjusiems? Atsakymas beveik vienareikšmiškas. Iš 26-ių apklaustųjų jis patiko 
24-iems, likusiems dviems, matyt, nebuvo juokinga. Tikėkimės, kad ir kiti filmai sulauks tokios sėkmės.  

 
 
  
 Nepamirškite balsuoti ir siūlyti norimus filmus! 
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