
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.102 2010m. lapkritis 

REDAKTORIAUS ŽODIS 

Ar norėtumėte sužinoti: 
 
 Kaip laisvalaikį leidžia mokyklos 

direktorius? 
 Kas yra tolerancija? 
 Ką jūsų kolegos veikė Lenkijoje? 
 Kas bendro tarp Gataučių ir Skaistgirio? 
 Kokios vertybės svarbiausios šiandien? 
 Koks turi būti tikras draugas? 
 Kaip ruoštis šv. Kalėdoms? 
 Kokį dokumentą gavo pirmokai? 
 Kodėl nereikėtų dėvėti kailinių? 
 Ką jums žada žvaigždės? 
 Kas prajuokino mokytoją Jūratę? 
 Kas naujo mokykloje? 
 

Visa tai ir dar daugiau rasite šiame 
numeryje! 

 

        Sveiki visi, į rankas paėmę antrąjį šiais mokslo metais 
„Gataučiuko“ numerį. Kaip jau pastebėjote, laikraštukas didesnės 
apimties (na, ir šiek tiek brangesnis  ). Dabar jame net 12 puslapių. 
Taipogi tikimės, kad pagaliau praėjus mokslo metų pradžios 
sumaiščiai, laikraštukas Jus pasieks kartą per mėnesį! 
        Nežinau, ar dar kas pajutote, tačiau man laikas tiesiog lėkte 
lekia. Nepajusim, o tuoj į duris pasibels Adventas, iškris ir pirmasis 
šlapias sniegas, o paskui neužilgo ir žiema atskubės į kiemą. Tad 
norėčiau kiekvienam iš Jūsų palinkėti kuo daugiau malonių ir gerų 
akimirkų... 
        Malonaus skaitymo!  
 

Redaktorius Valentinas Jakubkevičius 
 

Besibaigiančio rudens miniatiūra 
 
     Ąžuolas, rūkas, vakarai …ir mažas lapų šokis 

kartu su lapkričiu jau eina i pabaigą, jau tuoj viskas 

baltai sužydės – prieš pabaigą sveikinti pradžią. 

Viena ranka laikau tai, kita – stumiu šalin. Noriu 

gyventi toliau, bet nenoriu matyti pražilusio ąžuolo. 

Ruduo manyje sėja nežinią. Negaliu pasirinkti, tai 

ateina. Susimąstau, kas bus. Be reikalo – ant žemes 

viskas išsakyta... ir velniškai bijau... kad tik manasis 

ąžuolas išsprogtų pavasarį, kad ir vėl pamatyčiau dar 

vieną gyvenimą, ir jis padėtų man ištverti dar vieną 

auksinę pabaigą. 

     …turbūt tikrai laukiu to. 

Tadas Klimas 
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Šiemet mūsų mokykloje kaip niekad pučia permainų vėjas – po rudens atostogų jis 

atpūtė mums naują direktorių. Įsiminkite – Linas Česnulis. O artimiau su juo susipažinti 
galima nebūtinai „ant kilimėlio“ direktoriaus kabinete, o ir šiame interviu.  

- Trumpai prisistatykite. 
Esu kilęs iš vaizdingosios Merkinės Dzūkijos krašte. Baigiau Vinco Krėvės gimnaziją, vėliau 
Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute įgijau informatikos/matematikos mokytojo 
specialybę.  

- Visą gyvenimą buvote pedagogas? 
Toli gražu. 1992-1994 metais dirbau vadybininko darbą Varėnos rajone – organizavau grybų 
supirkimą ir išvežimą į užsienį. Po to, persikėlęs į Joniškį, 4 metus dirbau Joniškio žemės 
ūkio banko apsaugoje. O pedagoginę veiklą pradėjau 1998 metais.  

- Kokia buvo ta pradžia? 
Joniškio rajono Bariūnų pagrindinėje mokykloje vienerius metus dirbau mokytoju, kitus du metus - direktoriaus pavaduotoju. Nuo 
2001 metų vadovavau Joniškio 2-ajai vidurinei mokyklai, o iš ten 2003-iais buvau pakviestas į savivaldybę užimti rajono švietimo 
skyriaus vedėjo pareigas. 

- O dabar atėjote dirbti čia. Kodėl?  
Žinoma, galėjau rinktis, į kurią mokyklą eiti dirbti, nes turiu pakankamą kvalifikaciją ir gausią darbo patirtį. Tačiau pasirinkau 
Gataučius, nes daug gero mačiau ir girdėjau apie jūsų mokyklą. Darė įspūdį ir mokyklos teigiami darbo rezultatai. O galų gale, ir 
pats darbas man prie „dūšios“. 

- Bet tapdamas mokyklos direktoriumi, tarsi nusileidote pareigose? 
Taip, ir to niekada nedarytų joks žmogus, jei jam nepatiktų tas darbas. Norėjau šį tą 
paįvairinti savo gyvenime, kad nebūtų nuobodu. Todėl ir atėjau dirbti direktoriumi. 

- Kaip vertinate mūsų mokyklą? 
Žinoma, įžvelgiu daug pliusų, į akis krenta geras mokinių darbas ir elgesys. Taip pat 
ir mokytojų darbas iš pirmo žvilgsnio atrodo geras, nes jaučiama komanda. 

- Su kokiomis klasėmis ir kokias pamokas turite? 
Vedu informatikos pamokas 5, 6, 8 ir 9 klasėms. Matematikos pamokų neturiu, nors 
keletą pamokų visgi teko vesti, pavaduojant mokytoją. 

- Kokių turite pomėgių?  
Mano mėgiamiausia veikla yra žvejyba. Žvejoju vietiniuose vandens telkiniuose, bet 
pastaruoju metu dažniausiai važiuoju žvejoti į jūrą. Man patinka plėšriųjų žuvų 
žvejyba. Kai man buvo 16 metų, Nemune sugavau didžiausią savo laimikį - 19,5 
kilogramo sveriantį šamą.  

- Kaip atrodo Jūsų laisvalaikis? Kuo užsiimate, kai nedirbate?  
Sportuoju: žaidžiu tinklinį, stalo tenisą. Studijų laikais sportavau profesionaliai, 
lankiau kikbokso treniruotes - tai ganėtinai sunki sporto šaka...  

- Grįžkim prie darbo reikalų. Kaip naujas direktorius, turbūt turite 
naują darbo planą? 

Kadangi šiemet pradėjau dirbti ne nuo pat mokslo metų pradžios, dirbu pagal jau 

nustatytą planą. 
- O planai ateičiai? 

Žinoma, yra daugybė sumanymų veiklos tobulinimui. Jau yra 
sudarinėjamos darbo grupės mokyklos įvaizdžio gerinimui, vidaus 
darbo taisyklių tobulinimui. Nauja valdžia visada asocijuojasi su 
permainomis. Jas jau greitai ir išvysite. Yra skirtos lėšos mokymosi 
inventoriui atnaujinti, jau yra nupirkti tinklinio kamuoliai ir 
universalus tinklas - bus galima žaisti tinklinį, lauko tenisą. 

- Jums kaip buvusiam savivaldybės darbuotojui, yra 
lengviau su ja bendradarbiauti? 

Taip, žinoma. Man aiškūs ir suprantami visi darbo procesai, su 
švietimo ir sporto skyriumi ir savivaldybe palaikomas puikus 
bendradarbiavimas. 

- Ar ši mokykla paskutinė jūsų darbovietė, ar turite kokių 
kitų planų? 

Ne postai, o darbas yra svarbu, jis turi džiuginti žmogų. O aš esu 
nusiteikęs dirbti ir apie išėjimą negalvoju. Bet niekada negali sakyti „niekada“, visada gali kažkas keistis. 

- Ko palinkėtumėte mokyklos bendruomenei? 
Linkiu, kad tiek mokiniai, tiek mokytojai būtų savo mokyklos patriotais.  

- Ačiū už pokalbį. Linkime nepavargti vairuojant mūsų mokyklos laivą   
 

Kalbino Tadas Klimas  
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      Kartais atrodo, kad visos dienos yra vienodos. Ypač 
rudenį, kai už lango – neišsisklaidanti pilkuma. Tačiau viena 
lapkričio diena – 16-oji – mūsų mokykloje nusidažė žalia 
spalva. Ir mokytojai, ir mokiniai tądien vilkėjo ar segėjo ką 
nors žalio. Šią spalvą mokytoja Juventa Jurgelienė parinko 
tą dieną minimos tolerancijos dienos simboliu. Kaip ir 
margaspalves apyrankes, kurias jau prieš savaitę siuvo, rišo, 
lipdė visų klasių mokiniai. Žaliojo antradienio rytą 
kiekvienam tik įžengusiam į mokyklą ant rankos buvo 
užrišta tokia apyrankė. Fojė ir antrame aukšte kabėjo dideli 
ir gražūs plakatai, kuriuos gamino devintos klasės panelės, 
dešimtokai vaikinai bei mokytojos Renata Kvedaraitė ir 
Juventa Jurgelienė.  

      Buvo malonu prisidėti prie šios gražios akcijos. Beje, jos metu buvo ir viena užduotis, kai reikėjo parašyti savo 
mintis apie toleranciją. Daugelis prirašė gražių žodžių. Gaila, kad atsirado mokinys, kuris parašė negražų žodį ir sudarkė 
visą plakatą. Taip pat žiūrėjome porą filmukų apie patyčias – visiškai priešingą tolerancijai dalyką.  
      Tai kas gi ta tolerancija?  
      Iš lotynų kalbos išvertus tai reiškia kantrybę. Būkime pakantūs vieni kitiems, priimkime kiekvieną žmogų tokį, koks 
jis yra, nepaisydami jo odos spalvos, tautybės, religijos, skirtingų pomėgių, aprangos stiliaus – taip gyventi bus daug 
paprasčiau.  
      Ar TU esi tolerantiškas?  

             Jomantė Staniulytė 
 

Klausimėlis tiesiai į kaktą: 
Ką reiškia žodis TOLERANCIJA? 

 
2 kl. 
Gvidas R. – tai draugystė, gerumas, 
nuoširdumas. 
Gabrielė S. - tai draugystė, 
nuoširdumas, geras elgesys. 
 

3kl. 
Lukas D. - tai kai turi būti žaliai 
apsirengęs ir gražiai elgtis. 
Vakarė V. - tai gražūs žodžiai, geras 
elgesys. 
 

4kl. 
Aiva L. - kai žmogus nekreipia dėmesio į tai, kaip jis 
atrodo. 
Karolina K. - kai žmogus yra mandagus, nesikeikia, 
nesipravardžiuoja 
 

5kl. 
Gabrielė T. - kai žmonės geri. 
Žaneta J. - draugiški žmonės, kurie draugauja su kitais 
 

6kl. 
Mantas V. - geras elgesys. 
Samanta S. - tai gerumas, draugiškumas, švelnumas. 
 

7kl. 
Pijus V. - nuoširdumas, draugystė. 
Kristina P. - draugiškumas, pagarba, pagalba kitiems, 
civilizacija, laisvė sau ir kitam, orumas, teisingumas ir 
etika. 
 
 
 

 

8kl. 
Akvilė T. - gerbti visus. 
Akvilė P. - tai žmonių gerbimas, 
saugojimas, mylėjimas, gerumas 
kitiems ir pačiam sau. 
 

9kl. 
Gabija K. - meilė, šilumos rodymas. 
Lina G. - tai meilė kitiems, kurie yra 
kitokie. 
 

10kl. 
Valentinas J. - pakantumas, supratingumas ir meilė bet 
kuriam žmogui. 
Aurimas J. - pagarba sau bei kitiems. 
 

Mokytojos: 
Tikybos mokytoja Elena V. - kaip tikybos mokytoja manau, 
jog ši sąvoka reiškia, kai žmonės bendrauja tarpusavyje 
nuoširdžiai, nežiūrėdami į tai, koks yra išsilavinimo lygis, 
socialinė padėtis. Dievas visus sukūrė lygius. 
Nulinukų mokytoja Ona L. - tai pakantumas kito nuomonei, 
išvaizdai. 
 

Tolerancija (lot. tolerantia - kantrybė, 
ištvermė) - pakanta priešingos nuomonės, 
požiūrių, tikėjimo, įsitikinimų gerbimas. 

 
Parengė Virginija Klimaitė 
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      Galbūt ir nepastebėjote, tačiau lapkričio pradžioje 10 mūsų mokyklos mokinių ir 3 mokytojai buvo dingę keletui 
dienų. Kur jie pranyko? Į šį klausimą gali būti keletas atsakymų: gal jie visi susirgo? Galbūt tingėjo eiti į mokyklą? 
Tačiau tiesa ta, kad jie visi lapkričio 6-10 dienomis buvo išvykę į Lenkiją, Gdansko miestą, kur susitiko su Ispanijos, 

Vokietijos, Austrijos ir Lenkijos mokyklų Comenius projekto 
atstovais.  
      Kelionė prasidėjo šeštadienio rytą. Sulipę į autobusą pajudėjome 
Lenkijos link. Su keletu sustojimų į Gdanską nuvykome per maždaug 
12 valandų. Apsigyvenome jaunimo bendrabutyje, kur jau tą patį 
vakarą susitikome su Ispanijos ir Vokietijos atstovais. Kitą rytą vyko 
oficialus susipažinimas su specialiomis užduotimis, kuomet rinkome 
informaciją apie kitų šalių dalyvius. Kitomis išvykos dienomis mes 
klajojome po Gdansko senamiestį, žvilgtelėjome į Baltijos jūrą nuo 
Lenkijos krantų...  
      Žinoma, visiems projekto 
dalyviams parodėme savo 
paruoštą pristatymą, kuriuo 

draugus iš kitų šalių supažindinome su mūsų mokykla, Lietuva bei medžiaga iš 
Comenius susitikimo Lietuvoje. Vykdėme įvairiausias užduotis, teko ir vaidinti, ir 
kalbėti lenkiškai, gaminti maistą pagal vietinius papročius bei atlikti daug kitų 
ivairių sunkiai apibūdinamų užduočių. Teko keliauti arklių tempiamais vežimais. 
Mums tai galbūt ne tokia ir naujiena, tačiau draugams iš pietų tai buvo tarsi 
pasijodinėjimas drambliais. Dar viena atrakcija – visi miltuoti gavome po gabalėlį 
minklės ir turėjome išminkyti duoną, kurią vėliau jau gavome iškeptą. 
      Rodos, nejučia prabėgo ilgai laukta išvyka. Iš jos liko daug prisiminimų ir 
keletas nuomonių nutrintame, sunkiai įskaitomame mano lapelyje – jas čia ir 
pateikiu: 
 
 Mokytojai: 

 

Mokytoja Jūratė: norėjosi, kad vaikai būtų 
aktyvesni, kad oras būtų gražesnis ir kad, žinoma, 
pati išvyka būtų buvusi ilgesnė. 
 
Mokytoja Genutė: ekskursija buvo puikiai 
suorganizuota. Nuostabiausia buvo, kad mes, būdami 
mokykla iš kaimo, jautėmės puikiai tarp mokinių iš 
didžiulių miestų. 
 
Mokytoja Nijolė: man asmeniškai, viskas patinka, 
kai darbas yra nuoširdžiai ir tikslingai dirbamas. Ir 
neklysta tik tie, kurie nedirba. Tai buvo puiki proga 
pasimokyti dailės istorijos, matėme ypač daug 
gotikinio stiliaus pastatų. Visuomet reikia surasti ką 
nors naudingo ir gražaus. 
 
Mokytojas Laimonas: kelionė buvo puiki, gal kiek 
varginanti, bet turbūt dėl ilgų, siaurų ir vingiuotų 
Lenkijos kelių. Tačiau visas nuovargis dingo 
atvažiavus ir pamačius draugus užseniečius. 
Gdanskas – labai gražus miestas. Mane sužavėjo 
senamiestis savo architektūra, pastatų stogais, uostu, 
o "apverstas namas" Szymbark'e  paliko didžiausią 
įspūdį. Ačiū draugams lenkams už puikų priėmimą. 

Mokiniai: 
 

Tadas: Comenius projekte Lenkijoje labiausiai įsiminė žmonės:  
matyti ir nauji, kurie visi spėjo tapti draugais. Padarė įspūdį ir 
nuostabus Gdansko senamiestis, ir vietos, kurias aplankėme, ir 
informacija, kurią sužinojome. Viskas buvo įspūdinga ir paliko 
žymų pėdsaką, kurį visada atsiminsiu. 
 

Greta (8kl.): Lenkijoj buvo labai smagu. Patiko viešbutis, 
žmonės ir Coca-colos aparatas. Nepatiko  maistas. 
 

Silvija: ši išvyka man labai patiko. Visi buvo labai draugiški. 
Labai išvargino pati 12 val. kelionė, neįprastas maistas. 
 

Greta (10kl.): susitikimas Lenkijoje man labai patiko, paliko 
didelį įspūdį. Labiausiai įsiminė įvairi veikla grupėse. 
 

Viktorija: šis Comenius susitikimas buvo pats nuostabiausias 
įvykis mano gyvenime. Deja, kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą, 
todėl buvo labai liūdna, kuomet teko išvažiuoti. 
 

Deimantė: man šis projektas „žiauriai“ patiko, nes susipažinau 
su daugybe nuostabių žmonių. 
 

Eivydas: man šis susitikimas labai patiko, jame susipažinau su 
daugybe žmonių, dar patiko miestas. 
 

Dovydas: ši ekskursija man labai įsiminė dėl joje dalyvavusių 
žmonių, Gdansko senamiesčio. Geriau pramokau anglų kalbą bei 
praturtinau savo žodyną. 
 
Gabrielius: viskas patiko, viskas labai smagu. ( atsakinėjo 
beveik miegantis) 
 
Valentinas: išvyka buvo puiki. Nieko naujo nepridėsiu. Tik 
truputuką apmaudu dėl prasto oro. 

Keliavo, viską matė, girdėjo ir aprašė 
Valentinas Jakubkevičius 
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     Galbūt Šiaulių ligoninės patologinės anatomijos skyriaus muziejus ir nėra pati tinkamiausia susitikimo su 
draugais vieta, tačiau būtent ten mes, Gataučių M. Katiliūtės pagrindinės mokyklos devintokai, susitikome su savo 
bendraamžiais iš Skaistgirio vidurinės mokyklos. Muziejuje pamatėme galybę žmogaus organų (kai kurių net 
nesisekė atpažinti), o labiausiai įsiminė nuo žalingo rūkymo įpročio visiškai pajuodavę plaučiai. Žinoma, ne visiems 
buvo gera žiūrėti į stikliniuose induose mirkomus eksponatus...  
     Ilgai neužsibuvę tamsioje muziejaus patalpoje, kartu su skaistgiriečiais vykome į muitinę. Ten mums parodė 
daug filmukų. Prie vieno iš jų sukūrimo rankas buvo pridėję ir buvę mūsų mokyklos mokiniai. Po filmų 
muitininkai leido mums pasigėrėti muitinės šunų gudrumu. Žavėjomės jų sumanumu, o taip pat ir sugebėjimu 
ieškoti bombos mašinoje. Buvo labai įdomu.  
     O po pažintinės kelionės dalies visi kartu vykome papramogauti!  

 

Lina Gaižauskaitė ir Gabija Kuodytė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
      Mokytojos Juventos Jurgelienės iniciatyva mokykloje buvo suorganizuota diskusija, kuria siekta aptarti ir 
išsiaiškinti dabartines žmonių vertybes ir pamąstyti, ar jos devalvuojasi šių laikų žmoguje. 
      Sulaukėme daug svečių: moksleivių ir pedagogų iš Joniškio „Aušros“ gimnazijos, jaunimo reikalų 
koordinatorės ir viešųjų ryšių atstovės iš Joniškio rajono savivaldybės, brolio Ramūno iš Pranciškonų vienuolyno 
prie Kryžių kalno. Žinoma, netrūko ir mūsų mokyklos 8-10 klasių mokinių bei mokytojų. Diskusija vyko apie 
valandą. Aptarinėjome vertybių sąvoką, jos reikalingumą ir aktualumą šiais laikais bei galimą (ar jau esamą) jos 
devalvaciją.  
      Paprašyti įvardinti savo svarbiausias vertybes, mokiniai beveik visi paminėjo šeimą. Kai kurie – ir mokslą. 
Suaugusieji labiau vertina namus, pagarbą vieni kitiems arba, kaip sakė brolis Ramūnas, tiesiog patį gyvenimą.  
      Mokytoja Jolanta vaizdžiai palygino šių ir gerokai ankstesnių laikų vertybes. Galėjome patys spręsti, kaip jos 
keitėsi: vienos kilo, o kitos laikui bėgant buvo tiesiog pamirštos ar prarado savo prasmę.  
      Diskusijos pabaigoje nusprendėme, kad vertybės nesidevalvuoja, jos vis dar yra ir žmonės jomis vadovaujasi. 

 
Tadas Klimas 
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     Ketvirtokai irgi susidomėjo, koks gi turėtų būti tikras draugas.  
     Toks klausimas buvo užduotas visiems pradinukams. Jų mūsų mokykloje – 45. Darbelio turėjome nemažai. 
Visą savaitę klausinėjome ir užrašinėjome pradinukų mintis. Dar savaitės prireikė gautiems atsakymams 
suskaičiuoti. 
     Paaiškėjo, kad iš viso buvo paminėta 40 geram draugu 
reikalingų savybių. Taigi, koks turėtų būti tikras draugas: 

1. Geras 
2. Draugiškas 
3. Nesimušantis 
4. Nuoširdus 
5. Linksmas 
6. Nesipravardžiuojantis 
7. Malonus 
8. Drausmingas 
9. Mandagus 
10. Teisingas ir gražus 

     Kelias iš šių savybių turi Tu? Linkime jų turėti kuo daugiau!  
 

               Ketvirtokai  

1.Ar tau sunku susirasti 
draugų? 
a) taip, labai; 
b) aš jų neieškau; 
c) nelabai; 
d) ne, o dar gali taip būti? 

2.Kiek turi tikrų draugų? 
a) gal 5. 
b) nei vieno; 
c)  gal 20; 
d) ilgai tektų skaičiuot; 

3.Su draugais tu praleidi: 
a) mažai laiko; 
b) būni su jais, kai tau ko 
nors prireikia; 
c) praleidi laisvą laiką; 
d) visada esi su draugais. 

4.Kur susitinki su 
draugais? 
a) klasėje; 
b) mokykloje; 
c) mokykloje, parke, daug 
kur; 
d) visur kur tik įmanoma. 

5.Kada paskutinį kartą 
kalbėjai su draugu? 
a) gal užvakar;  
b) šiandien, kai reikėjo 
nusirašyti; 
c) prieš 10 minučių; 
d) prieš akimirką. 

7.Tavo nuomonė apie 
draugus: 
a) draugai – geras dalykas, 
norėčiau daugiau jų turėti; 
b) kam jie man? 
c) reikia draugą turėti;  
d) be draugų negalėčiau 
gyventi. 

6.Ar moki saugoti draugų 
paslaptis? 
a) taip; 
b) ne; 
c) kartais netyčia prasitariu; 
d) tai žinoma! 

Už kiekvieną a atsakymą – 4 taškai, b –3 taškai, c -2 
taškai, d – 1 taškas. 

Nuo 23 iki 28  
  Sveikinu! Tu 
nuostabus draugas, 
kurio galima tik 
pavydėti. Tu moki 
saugoti paslaptis, 
praleidi daug laiko 
su draugais ir 
apskritai draugai tau 
yra neatsiejama 
gyvenimo dalis! 
Būk toks ir toliau! 

Nuo 17 iki 22 
  Turėčiau tave 
nuliūdinti: tu – 
draugų išnaudotojas! 
Tau draugai 
reikalingi nusirašyti 
namų darbus, tu 
nemoki saugoti 
paslapčių, todėl 
neturi tikrų draugų. 
Elkis su kitais taip, 
kaip norėtum, kad 
kiti su tavimi 
elgtųsi. Tada būsi 
tikras draugas.

Nuo 11 iki 16 
  Tu geras 
draugas. Bet 
galėtum labiau 
pasistengti 
saugoti 
paslaptis. O 
šiaip linkiu tau 
ir toliau būti 
tokiu draugu! 

Nuo 1 iki 10 
  Drąsos, drąsos ir 
dar kartą drąsos! 
Nebijok susipažinti 
su naujais 
žmonėmis, nebijok 
būti atviras ir, 
svarbiausia, nebijok 
būti savimi! Juk 
kaip pasiklosi, taip 
ir išsimiegosi. 

Deimantė Paliackaitė 
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Metams artėjant prie pabaigos, visi labiausiai laukia šv. Kalėdų (o mokiniai, žinoma, ir 
atostogų). Virš „Maximos“ kabantis angelas tarsi jau dabar kviečia pradėti švęsti. Tačiau jis nieko bendro 
neturi su tikrąja šv. Kalėdų dvasia. Kas skelbia netrukus užgimsiantį Atpirkėją? Kas yra Adventas, kaip jį 
praleisti, kad tinkamai pasiruoštume nuostabiausiai metų šventei? Tai papasakoti paprašėme tikybos 
mokytoją Eleną Veikalienę.  

„Adventas – tai didysis laukimas. Adventas – džiaugsmingas laukimas. Mes laukiame 
ateinančio gimsiančio Jėzaus. Jis mus primins, jog pasauliui reikia šviesos. Todėl kiekvieną iš keturių 
Advento savaičių uždegame vis naują žvakę. Kiekviena žvakė turi savo reikšmę. Pirmąją savaitę degs 
Pranašų žvakė, antrą – Betliejaus, trečią – Piemenų, ketvirtą – Angelų.  

Mano manymu, šiandien Adventas kaip niekad 
yra reikalingas. Reikalingas tikrąja adventine prasme. 
Šiandien gyvenimas yra įgavęs tokį pagreitį, kai retas kuris 
surandame laiko pabūti tyloje, ramiai pagalvoti apie 
praėjusius metus, pasvarstyti, kuom jie buvo geri, 
prasmingi, įsimintini... Tiesiog reikėtų trumpam sustabdyti 
laiką. Sustabdyti tam, kad galėtume pamąstyti apie pačius 
svarbiausius dalykus savo gyvenime. Ne apie daiktus, 
pirkinius, dovanas, kurias pirksime artimiesiems prieš šv. 
Kalėdas, bet prisiminti PATĮ SVARBIAUSIĄ – KRISTŲ, dėl 
kurio šią šventę švenčiame.  

Norėdami patirti tikrą šv. Kalėdų džiaugsmą, 
prasmingai išgyvenkime adventinį laikotarpį. Parodykime 
šalia savęs esantiems draugiškumą, nuoširdumą, dėmesį ir 
meilę...  

Prasmingo ir džiaugsmingo Advento!“ 
 

           Parengė Jomantė Staniulytė  
 
 

 
 
  

      Jei paklaustumėte pirmokų, kokia diena šiemet jiems buvo 
iškilmingiausia, turbūt ne vienas įvardintų Pirmoko paso įteikimo 
ceremoniją. Šiemet ši graži šventė vyko spalio 21 dieną. Kaip ir 
rugsėjo 1-ąją, taip ir tądien, pasipuošę dešimtokai atvedė mažuosius 
kolegas į aktų salę, kur visi iškilmes pradėjo Lietuvos   respublikos 
himnu.  
      Po to Tadas 
Klimas ir Agnė 
Dapkutė skaitė 
eilėraščius apie 
Tėvynę, kol buvo 
priartėta prie 

labiausiai 
laukiamos 

renginio dalies – pasų įteikimo. Visi devyni pirmokai, gaudami tokį 
svarbų dokumentą, prisiekė, kad darys namų darbus, gerbs 
mokytojus ir stengsis gerai mokytis (tikėkimės, pažadų laikysis  ).  
      Gavę pasus, pirmokėliai visiems susirinkusiems parodė savo 
paruoštą gražią programėlę: deklamavo eilėraščius, šoko bei 
dainavo. Nusifotografavusius su naujaisiais pasais rankose pirmokus dešimtokai vėl parvedė į klasę.  
 

Lina Gaižauskaitė 
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      Ar jūs kada nors pamąstėte prieš pirkdami kailinius, kokio tai gyvūno kailis? 
Ar kada nors pagalvojote, kokias kančias tenka ištverti gyvūnui tik dėl to, kad jis 
turi gražų kailį? Ar bent kartą susimąstėte, kad reikia užkirsti kelią žiauriam 
gyvūnų žudymui? Kodėl jie turi kentėti tik dėl to, kad žmonės turėtų kuo 
pasipuošti?  
Žmonės neturi teisės atimti gyvūnams gyvybės tik dėl to, kad patenkintų savo 
poreikius. Tas, kuris žiauriai žudo gyvūnus, vietoj širdies turi ledo gabalą. 
      Bet aš žinau tik viena: “Lazda turi du galus“ ir vieną dieną žmonės atsakys 
už savo žiaurų elgesį su gyvūnais. 
      O dabar keletas faktų šia tema  iš internetinio puslapio: 
 

     Ar žinai, kam priklausė kailis, kurį tu dėvi? 
Kad apsivilktum norimus kailinius, reikia nužudyti: 12-15 lūšių; 10-15 vilkų ar 
kojotų; 15-20 lapių; 60-80 audinių; 27-30 meškėnų; 10-12 bebrų; 60-100 
voverių... Šie žvėreliai tik dėl to, kad jų kailiai gražūs, visą savo gyvenimą 
priversti kankintis mažuose ir ankštuose narvuose, kol galiausiai yra nužudomi 
naudojant žiaurius ir nehumaniškus metodus: dujas, spąstus, elektros srovę ar 
vėzdą. Nesvarbu, ar pagautų laisvėje, ar užaugintų kailių fermose, nekaltų 
žvėrelių skausmas ir kančios privalo būti sustabdyti. Kailių industrijos aukų 
skaičius yra siaubingas. 
     Kailinių gyvūnų fermos 
Apie pusę dėl kailių nužudytų gyvūnų yra gimę ir užaugę nelaisvėje, fermose, baisiomis sąlygomis. Tipišką kailių fermą 
sudaro šimtai metalinių, viela apraizgytų narvų, kuriuose gyvūnai kenčia šaltį, lietų, sniegą ir saulę. Juose stipriai 
ribojama gyvūno judėjimo laisvė. Tokios sąlygos traumuoja gyvūnų psichiką, jie pradeda luošinti patys save, tampa 
kanibalais. 

     Gaudymas spąstais 
Plieniniai spąstai, kuriais gyvūnai pagaunami už kojos, dažnai išplėšia aukos 
mėsą, nutraukia raiščius ir sausgysles, sulaužo kaulus. Daugelis gyvūnų, kad 
nors kiek numaldytų tą nepakeliamą skausmą, nusigraužia spąstuose 
įkliuvusią koją. Laukinėje gamtoje paspęstos pinklės nesirenka aukų, ir į jas 
dažnai pakliūna kiti gyvūnai. Gaudant vieną konkrečios rūšies gyvūną, į 
spąstus patenka iki 10 kitų rūšių gyvūnų. 
     Žudymas 
Kailių pramonėje naudojami įvairiausi gyvūnų žudymo būdai: dujos, 
elektros srovė, nuodai, uždaužymas lazdomis, sprando nusukimas. Tik keli 
iš šių metodų veterinarų laikomi humaniškais, jeigu žudymą apskritai 
galima būtų pavadinti humanišku. Bet žudikams rūpi tik nesugadinti kailio: 
sąvokos „skausmas“, „kančia“ ar „žmogiškumas“ čia neegzistuoja. 
     Egzotinių gyvūnų oda 
Zebrai, bizonai, buivolai, šernai, elniai, kengūros, drambliai, unguriai, 
rykliai, delfinai, ruoniai, jūros vėpliai, varlės, krokodilai ir gyvatės yra odos 
pramonės aukos. Šie gyvūnai dažniausiai būna sumedžiojami nelegaliai. 
Brakonierių versle negalioja jokios humaniškumo taisyklės. 
     Keletas faktų: 

 Nuo gyvačių ir driežų oda dažnai nudiriama jiems dar esant 
gyviems. Manoma, kad tada oda bus elastingesnė. 

 Aligatoriai yra auginami sausakimšose fermose, negyvame vandenyje. Oda dažnai nudiriama dar jiems 
nepraradus sąmonės.  

 Australijoje kasmet dėl kailio sumedžiojama milijonai kengūrų. Našlaičiais likę jaunikliai nužudomi. 
 Odos rinkoje labai vertinama dar negimusių gyvūnėlių (pvz. ėriukų) oda. Kad jos gauti, naudojami abortai ir kiti 

žiaurūs metodai. 
 

     Čia yra tik švelni dalis to , ką radau internete apie gyvūnų žudymą. Gyvūnai yra žudomi pačiais baisiausiais būdais. 
Jie kankinasi, jiems skauda, bet niekas jų nesupranta. Todėl būkime už gyvūnų teisę į gyvenimą, laisvę ir džiaugsmą! 

 
Mylinti gyvūnus Viktorija Vaitkutė 
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Jautis 
Šiomis dienomis tu 
kažkoks įsitempęs. 

Daugiau laiko praleisk 
gryname ore ar su 

draugais: prablaškysi 
mintis, atsipalaiduosi. 

Žuvys 
Valgyk daugiau 

vaisių! Artėja žiema, 
todėl vitaminai tau 
tikrai nepakenks! 

Dvyniai 
Svajonės užvaldė tavo 
gyvenimą: tau dabar 

įdomiausia stebėti debesis 
ir žvaigždes. Gal tu 

įsimylėjai? 

Mergelė 
Tau vertėtų susirūpinti 

savo mokslais – juk artėja 
pusmečio pabaiga. Taigi, 
baik tinginiauti ir griebk 

vadovėlį! 

Vandenis 
Tau dabar rūpi tik draugai. 

Kikenat per pamokas, 
kartu praleidžiat laisvą 

laiką. Truputį susirūpink 
savo mokslu ir padaryk 
namų darbus – pravers! 

Vėžys 
Tu beveik neturi laisvo laiko: 

visur dalyvauji, gyveni 
artėjančių švenčių laukimu. 

Gal truputį pailsėk, prisimink 
draugus ir pasiklausyk 

raminančios muzikos – tada 
tikrai nepervargsi. 

Liūtas 
Užpuolė sloga? Turi 

temperatūros? Jei dar ne, 
tai greitu metu gali 

svečiuose sulaukti virusų. 
Šiltai apsirenk ir gerk 
arbatos - tada išvengsi 

gulėjimo lovoje. 

Avinas 
Pastaruoju metu tau 

ypatingai seksis: sutarsi su 
šeima, gausi gerus 

pažymius, galbūt net 
susirasi naujų draugų. 

Ožiaragis 
Tau viskas nusibodo: 

mokykla, krūva būrelių, o 
ką jau kalbėti apie tėvus. 

Nebūk toks surūgėlis! 
Suvalgyk šokolado ir 
pasiklausyk muzikos, 

pamatysi, pasaulis nušvis 
kitomis spalvomis! 

Svarstyklės 
Dažni barniai - dabar tavo 

kasdienybė. Jei nori jų 
išvengti, pasistenk ne tik 
išklausyti, bet ir suprasti 

kitus. 

Skorpionas 
Ši savaitė tau gali 

pasirodyti labai nuobodi ir 
ilga. Bet nenusimink, juk 

priešaky – savaitgalis! 

Šaulys 
Šią savaitę tavo nuotaika 
bus tiesiog puiki! Tam, 
kad visada tokia išliktų, 

profilaktiškai pasiskaityk 
anekdotų. 

Deimantė Paliackaitė 

Ajajai, kaip tiki, taip ir yra, 
Ojojojoj, įsitikinsi rytoj, 

Hey hey hey, kaip žiūri, taip ir matai, 
Na na na nai, o aš dainuoju paprastai... 

 
-AM- 



10/ Gataučiukas  2010 lapkritis, Nr. 102                                                PASIJUOKIME           
   
 

 
     Aštuntokai neseniai skaitė V. Krėvės apsakymą ,,Skerdžius“. Kas iš vyresniųjų jo neatsimena???  
     Pagrindinis apsakymo veikėjas – skerdžius Lapinas. Skerdžius – vyriausias kaimo piemuo, prižiūrėjęs 
visų galvijų ganymą.  Jis sakė, kad gyvens tol, kol žaliuos jų kaime auganti plačiašakė liepa. Kai vieną 
dieną Grainis (liepos savininkas) nukirto šį medį, netrukus pasiligojęs mirė ir senasis Lapinas.   
     O štai ką rašo aštuntokai:  

 Skerdžius turėjo ūkininko profesiją. 
 Man labai kelia nuostabą, kaip žmogus gali taip prisirišti ir mylėti kažkokį medį. Nors man tai keista ir 

nesuprantama, bet kitam tai normalu, įžvelgiamas kažkos ryšys, artumas, panašumas... Kas žino, gal 
Lapinas dar būtų gyvenęs dešimtis metų kartu su Grainio liepa, kuri jau nukirsta...  

 Jeigu liepa buvo laiminga, Lapinas taip pat buvo laimingas.  
 Lapinas ir liepa myli vienas kitą. Lapinas viską dėl jos daro. Liepa sena, kaip ir Lapinas. Lapinas 

stiprus, bet žemo ūgio. Jo žmona liepa žalia, išsišakojusi, nubujojusi.. Lapinas visada galvojo, kad 
liepos niekas nenužudys.  

 Lapinas neketino mirti, jis nepasidavė ir sakė: 
- Nemirsiu, - kalbėjo, - kol liepa stovės.  
Bet vieną dieną nutarė ir užsispyrė, kad turi mirti. Užsispyręs jis ilgai ne iš gyveno. 
 Lapino didžiausias turtas buvo gamta, meilė miškui. Lapino turtas visada buvo šalia – Grainio liepa, 
stovinti kieme. Grainio liepa - didžiausias turtas. Jei šio turto nebeliktų, taip pat nebeliktų ir Lapino.  
 Lapinas labai mylėjo vaikus ir tai gerai, nes jei Lapinas nebūtų geras ir nemylėtų vaikų, tai nebūtų 
labai įdomus kūrinys.  

 

Rašinius skaitė ir ,,linksminosi“  mokytoja Jūratė A. 
Rašinių autoriai vaikšto tarp jūsų   

 
 
 
 
 
 
  

Jei ant lietuvių kalbos kontrolinių darbų 

sąsiuvinio viršelio puikuojasi TOKS užrašas, tai 

kokie pažymiai slepiasi jo viduje?    

 
 
 
 
 
 

Kokie buvo paskutiniai kūno kultūros mokytojo žodžiai? 
- Visus kamuolius ir ietis čionai. 

Atėjo į mokyklą Petriukas visai baltas. Mokytoja 
jo klausia: 
- Kodėl tu toks baltas, gal sergi? 
- Ne, tiesiog mama mane šiandien nuprausė. 

- Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų 
susirinkimas. 
- Ką reiškia “mažasis”? 
- Na, tu, aš ir direktorius. 

Grįžta pirmokas rugsėjo 1-ąją iš mokyklos 
ir pareiškia: 
- Viskas, į mokyklą aš daugiau neisiu! 
Tėvai klausia jį: 
- Kodėl? Kas atsitiko? 
- Rašyti aš nemoku, skaityti irgi nemoku. 
Tai dar ir kalbėtis neleidžia! 

-Alio, čia 5B 
auklėtoja? Mano sūnus 
negalės šiandien ateitį 
i mokyklą.  
-Taip. O kas čia kalba? 
-Mano tėtis,-atsako 
Petriukas. 
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Pamiršo? 
 

„Gataučiukui“ krito į akis, kad kai kurie 
mokiniai pamiršo (tyčia arba netyčia) elgesio 

mokykloje taisykles. Primename, kad 
pamokų metu draudžiama naudotis 

mobiliaisiais telefonais, o ir po jų negalima 
filmuoti ar fotografuoti kito žmogaus 

paslapčiomis, jo neatsiklausus ar prašant to 
nedaryti. Gerbkime vieni kitus! 

Naujas sportas! 
 

Kaip jau daugelis turbūt pastebėjote, 
naujojoje nuostabiojoje sporto salėje 
atsirado naujas „įrenginys“ – tinklinio 
tinklas! O tai reiškia, kad mokykloje 
(tikėtinai) suklestės nauja sporto šaka, 
kuriai, kaip teko girdėti, jau neabejingi ne 
tik mokiniai, bet ir mokytojai. Praeitą 
savaitę įvyko pirmoji rimta tinklinio 
treniruotė: 5 mokytojai iš visų jėgų bandė 
atsilaikyti prieš 6 vyresnių klasių vaikinus. 
Šiaip taip pavyko  Sportiškasis mokyklos 
direktorius, energija trykštanti jo 
pavaduotoja, smūgius narsiai atlaikęs 
ūkvedys bei tinklinį su kvadratu vis dar 
painiojusios socialinė pedagogė ir ketvirtokų 
mokytoja kviečia visus, norinčius išmėginti 
savo jėgas (arba tiesiog morališkai palaikyti 
žaidėjus), rinktis sporto salėje kiekvieną 
ketvirtadienį po 7 pamokų.  
 

Stiprioji ranka  

Mėlynai balta 
 

Baltos sienos, mėlynos grindys, kas? 
Taip, žinoma, tai naujoji sporto salė, 
pagaliau atnaujinta, išdažyta ir 
laukianti kiekvieno, mylinčio sportą! 
Tuo pačiu kiek atnaujintas ir sportinis 
inventorius – viskas jūsų gerovei   
Tik nepamirškite sportinės aprangos, o 
tuo labiau avalynės – su kasdieniais 
batais į salę būsite neįleisti.   

Sportbatis  

Lapus surinko jau šlavėjai, 
Ir nebe taip gražu, kaip tu norėjai... 

Tuoj snaigės ims jau sūkuriuoti, 
Gana bus prie mokyklos jums būriuotis. 

 
Balsas iš pajūrio 

Kada koncertas? 
 

Smalsiausiems turbūt parūpo, ką keletas 
mūsų mokyklos mokinių nešiojasi 
juoduose dideliuose futliaruose? 

Išsiaiškinti nesunku, nes jie ir 
nesislapsto. Dėkluose – gitaros. Kokiam 

pasirodymui taip intensyviai ruošiamasi? 
„Gataučiuko“ redakcija nekantriai lauks 

kvietimo į koncertą...  
 

Muzikos mylėtojai  

Palaikykime tvarką kartu!
 

Mokyklos valytojų, kasdien kruopščiai 

atliekančių savo darbą, kad 

galėtumėme mokytis švarioje 

aplinkoje, prašymas:  

Būkit geri, prieš įeidami į mokyklą, 

valykit kojas, nevilkit jų per grindis, 

palikdami juodus dryžius, neglostykit 

šviesių sienų riebaluotais ar rašaluotais 

pirštais, nešiukšlinkit ir visokiais 

kitokiais būdais negadinkite vietos, 

kurioje praleidžiate didžiąją savo laiko 

dalį. Juk visiems norisi gražiai gyventi, 

tiesa? Visi ir pasistenkim   

Laukiame 
 

Jūsų ir mūsų laikraštis „Gataučiukas“ 
visuomet atviras jūsų mintims, idėjoms, 
kūrybai.  
Siūlykite temas straipsniams, rašykite, 
neškite, siųskite savo eilėraščius, 
pageidavimus, skelbimus ir viską, ką 
sugalvojate (tinka ir saldainiai  ). 
Įdomiausių, originaliausių, linksmiausių 
minčių autoriai bus apdovanoti!  
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Horizontaliai 

 
1.  Judėjimas, smerkiantis bet kokius karus ar 
prievartą 
6.  Saulės sistemos planeta, aštunta pagal nuotolį 
nuo Saulės 
7. Pučiamasis lietuvių liaudies muzikos 
instrumentas 
9. Kačių šeimos plėšrus žinduolis, valdžios 
simbolis 
13. Mokytojas arba... 
15.   Metų laikas 
 
Vertikaliai 

 
2. Karaliaus kėdė 
3. Afganistano sostinė 
4. Pavardė autoriaus, parašiusio 
"Raudonkepuraitė" 
5. Žemynas 
8. Stačiakampio formos austinės tekstilės   
gabalas 
10. Trečias pagal dydį Lietuvos miestas 
11. Biologijos šaka, tirianti gyvūnus 
12. Natūralus vandens telkinys 
14.   Upė, skirianti Rusiją nuo Kinijos, Kinijoje 
vadinama "Juodojo drakono upe" 

 

Dėmesio vertas pasiūlymas!  
Keičiam skanėstus į žinias! 

 

Ar TU nori dalyvauti šiuose mainuose? 

Tuomet nesnausk, pasuk galvą ir pagardink savo dieną!  

Pirmieji 3 skaitytojai, teisingai išsprendę kryžiažodį ir atnešę jį į 
biblioteką, laimės saldžius prizus! 
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