
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.103 2010m. gruodis 

REDAKTORIAUS ŽODIS 

Kalėdiniame „Gataučiuke“ skaitykite: 
 

 Neįprasta tikybos pamoka 
 Mokytojų vaikystės Kalėdos 
 Ar per Kalėdas svarbiausia – gerai 

pavalgyti? 
 Dar viena devintokų ekskursija 
 Ar lengva būti kartu? 
 Pergalių skynimo metas 
 Kuo palepinti skrandį? 
 Neužgesinama taikos ugnis 
 Pažadai 2011 metams 
 Visokios kitokios smagybės, juokai, 

pokštai, lyrika...  

     Sveiki. Su jumis šiemet sveikinuosi paskutinį kartą.  
     Už lango pusto, o mokykloje gyvenimas tiesiog verda. 
Štai pagreitį įgauna jau beveik tradicija tapusios 
ketvirtadieninės tinklinio varžybos „mokiniai prieš 
mokytojus“, laimėta krepšinio taurė, uždegta Betliejaus 
taikos ugnis, įvyko spektaklio premjera ir dar daug kitų, 
rodos, nepastebimų įvykių,  nekalbant apie kasdien 
vykstančias pamokas...  
     Lauke šalta ir balta, o ir atostogos, kaip ir didžiosios 
metų šventės, jau ne už kalnų. Tad noriu visiems jums 
palinkėti šiltų, jaukių ir malonių šv. Kalėdų ir smagios 
Naujųjų metų pradžios. O susitiksim jau kitąmet, kai visi 
sveiki (tikiuosi) ir pailsėję sugrįšim į mokyklą... 
     Malonaus skaitymo!  
 

Redaktorius Valentinas Jakubkevičius 
 

Ž i e m o s  m i n i a t i ū r a  
 

Žiema. Gal šalta ir nyku, bet savotiškai 

šilta. Argi neatsiranda džiaugsmas? 

Nežinai kaip, bet artumą sukėlęs šaltis 

mielesnis nei karščiausios vasaros dienos 

polėkis... Šalta, bet šilta. 

Šilta... 

Tadas Klimas  
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     Kūčios – gruodžio 24 d., šv. Kalėdų išvakarėse švenčiama šventė. Dabar tai paprastai yra šeimos ar 
artimiausių draugų vakarienė. 
     Tikybos mokytojos dėka mūsų mokyklos mokiniai taip pat galėjo pajusti Kalėdinę dvasią. Kūčios – tai 
ramus pasisėdėjimas su artimiausiais žmonėmis. Mokykloje mums artimiausi, žinoma, klasiokai. Kiekviena 
klasė su savo auklėtojais ir tikybos mokytoja turėjo galimybę ramiai pasėdėti ir paskanauti kukliomis pačių 
susineštomis vaišėmis.  
     Mes, dešimtokai, taip pat su nekantrumu laukėme neįprastos tikybos pamokos. Susirinkę prie bendro 
stalo, pirmiausia kartu su mokytoja pasimeldėme. Tada kiekvienas mokinys iš eilės ėmė lėkštę su kūčiukais, 
visai klasei ko nors linkėjo, sakė gražius žodžius ir siuntė kūčiukus toliau. Po to vaišinomės šilta arbata, 
kučiukais ir apelsinais, šnekėjomės ir giedojome giesmes. 
     Ačiū tikybos mokytojai už jaukų pasisėdėjimą ir noriu visiems palinkėti šiltų ir džiugių švenčių.  
 

Viktorija Vaitkutė 

Keletas 
šventinių 

akimirkų... 
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Mokytoja Renata Kvedaraitė: 
Kūčios - paskutinis Advento vakaras ir nuo seno įprasta jį 
praleisti santūriai ir kartu su tau artimais žmonėmis. Būtent taip 
visada ir darome. Kūčių stalas mūsų namuose neįsivaizduojamas 
be kisieliaus, silkės, duonos, plotkelės, „šližikų“ ir kitų skanėstų. 
Visuomet būna dvylika ar net daugiau patiekalų. Pagal tradicijas 
reikia visų jų paragauti, bet man asmeniškai nei seniau, nei dabar 
taip neišeina, nes tik įpusėjusi ragavimą, jau būnu padariusi 
nuodėmę – persivalgau .  
Kai buvome vaikai, Kalėdų rytą keldavomės anksti, nes labai 
rūpėdavo, ką Kalėdų senelis atnešė dovanų .Vėliau pati 
pradėjau dirbti už Senelį. Tekdavo anksti ryte dovanas nešti savo 
krikštasūniams. O vakare vėl su šeima sėdamės prie šventinio 
stalo vakarieniauti. 
Taip jau daug metų ir švenčiame Kūčias bei Šv. Kalėdas . 

Mokytoja Jūratė Armonavičienė: 
Gaila, bet mano šeimoje nebuvo Kūčių ir 
Kalėdų švenčių. Tokie buvo laikai... Tiesiog 
mano tėvai dėl užimamų pareigų negalėjo 
viešai lankyti bažnyčios ir nesukūrė šeimoje 
jaukių Kalėdų tradicijų. Tačiau pamenu, kaip 
gruodžio pabaigoje nuvažiavę pas senelius 
puošdavome eglutę. Močiutė minėdavo, kad 
dabar yra Kūčių vakaras... Buvau per maža, 
kad suprasčiau, ką tai reiškia... 

Mokytoja Ramunė Stankaitienė:  
Kai buvau vaikas, tokių švenčių kaip Kūčios ar 
Kalėdos oficialiai niekas nešvęsdavo, nes tai buvo 
draudžiama. 
Mano šeima laikėsi senoviškų tradicijų ir Kūčias 
švęsdavome taip pat kaip ir dabar. Kūčių vakare 
puošdavome eglutę, ruošdavome Kūčių vakarienę, ant 
stalo dėdavome 12 patiekalų. Vakare susėdę prie stalo 
sukalbėdavome maldą, lauždavome plotkelį ir tik tada 
pradėdavome valgyti vakarienę. 
Kalėdų rytą skubėdavome po eglute ieškoti dovanėlių, 
tik gaila, kad jomis ilgai džiaugtis negalėdavome, nes 
reikėdavo eiti į mokyklą. 

Mokytoja Jolanta Jurkevičienė: 
Vaikystėje tokios gražios ir įspūdingos Kalėdų šventės 
nebūdavo, nes gyvenome tarybiniais laikais, kai religinės 
šventės būdavo draudžiamos. Didžiausias dėmesys būdavo 
skiriamas Naujiesiems metams. Net mokykloje būdavo ne 
šv. Kalėdų, o Naujųjų metų atostogos. Tačiau namuose vis 
tiek valgydavome Kūčių vakarienę. Man iš vaikystės 
palikęs didžiausias įspūdis, kai su tėčiu brisdavome per 
sniegą į Vilkiaušio mišką parsinešti eglutės. Visada mums 
draugiją palaikydavo šuo. Žiemos būdavo pilnos sniego, 
šalčio ir su nemažomis pusnimis. 

Direktorius Linas Česnulis: 
Taip jau būdavo, kad labiau buvo laukiama Naujųjų metų 
šventės nei Kalėdų  Nes ir dovanos ne per Kalėdas 
dovanotos. Tačiau Kūčių vakarienės su sava šeima tikrai 
išliko giliai atmintyje...Paprastai gruodžio 24d., kaip ir 
dabar, mama ruošdavo maistą, kepdavo naminius pyragus 
ir kūčiukus. Vakare tradiciškai tekdavo ragauti kuo 
daugiau patiekalų, o skaniausias man iš jų buvo 
aguonpienis su mamos keptais kūčiukais... Prie šventinio 
stalo sėdėdavo tėtis, mama, du broliai, sesuo ir aš. 

Priešmokyklinės grupės mokytoja Ona Leimontienė: 
Mano Vaikystėje Kūčių oficialiai niekas nešvęsdavo, bet 
namuose visa šeima per kiekvienas Kūčias susėsdavome 
prie baltai padengto stalo, ant kuriuo puikuodavosi silkė, 
žuvis, kūčiukai, spanguolių kisielius, grybai, džiovinti 
vaisai ir kt. Tėvas padalindavo plotkelę, palinkėdavo 
visiems sveikatos, pasidžiaugdavo, kad prie stalo esame 
visa šeima. Šį vakarą gaubdavo susikaupimas ir tylus 
Kalėdų laukimas. Vaikystėje tikėjau tėvų žodžiais, kad 
Kūčių naktį šneka gyvuliai, ir žinojau, kad jokiu būdu 
negalima eiti jų klausytis, nes tam, kas eis, baigsis blogai.  
Dar prisimenu, kad per Kūčias puošdavome eglutę (ne 
gruodžio 1-ąją!), ant eglutės laikikliuose statydavome 
tikras žvakutes (ne elektrines girliandas). Nubėgęs nuo 
žvakučių vaškas ir užtiškęs ant eglučių šakelių, skleisdavo 
nepakartojamą eglių sakų kvapą, kurį prisimenu iki šiol... 

Mokytoja Elena Veikalienė:  
Kiek prisimenu, labai laukdavau Kūčių dienos ir šv. Kalėdų. Nei vaikystėje, nei jaunystėje negaudavau dovanų. Kažkaip Kalėdų 
Senelis (tada jis buvo vadinamas Seniu Šalčiu), nesugebėdavo atbristi iki mūsų vienkiemio, kuris buvo netoli miško. Bet tai nė kiek 
nesutrukdydavo linksmai praleisti šventes. Buvo tarybiniai metai. Kūčias ir šv. Kalėdas  švenčiantys tai darydavo tik savo namuose. 
Mokyklose tokios šventės buvo uždraustos. Tiesa, mokyklose vykdavo Naujųjų metų karnavalas. O mano namuose Kūčių dieną visi 
skubėdavo tvarkytis. Vieni puošdavo eglutę (būtinai Kūčių dieną), kiti tvarkydavo, puošdavo kambarius. Mama ir mano vyriausia 
sesuo gamindavo įvairius patiekalus. Mano mama griežtai drausdavo Kalėdų dieną dirbti darbus, kuriuos buvo galima atlikti bet 
kuriuo kitu metu. Kūčių vakarienės stalas visad buvo turtingas, uždengtas balta staltiese, po kuria visada buvo šieno. Kūčių 
vakarienę visada pradėdavo tėtis. Pirmiausia liepdavo susitaikyti, jeigu būdavome susipykę (dažnokai taip ir būdavo). Sočiai 
„prisikirtę“ imdavom burtis. Įvairūs būrimai užtrukdavo iki vėlumos. Labai dažnai iš kaimo per sniegą 5 kilometrus pėsčiomis 
klampodavome į bažnyčią. Neapsakomas jausmas. Tamsu, sniego pusnys, šalta naktis žvaigždėta... ir kažkoks džiugesys širdyje. Iš 
bažnyčios grįždavome naktį. Visi sveikindavome vienas kitą, ir jokių dovanų . Bet vis tiek buvo labai smagu.  
Kūčios ir šv. Kalėdos visada išliks kaip pati gražiausia ir prasmingiausia šventė prabėgančiuose mūsų metuose. 

Parengė Agnė Dapkutė

Artėjant šilčiausioms metų šventėms, pasidomėjome, kaip 
Šv. Kalėdas vaikystėje ir jaunystėje šventė mūsų mokytojai, 

kokie prisiminimai išlikę iš Kūčių vakarų su šeima... 
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Švęsti mėgstame visi. O ar visad žinom, ką švenčiam? Paklausinėjome mokinių,  
kaip jie supranta ir švenčia šv. Kalėdas? Klausinėjo Virginija Klimaitė. 

 
 
 
 

Ketvirtokai 
Erika D.: Kalėdos – kai 
puošiama eglutė, kada 
Kalėdų senelis neša 
dovanas. Per Kalėdas su 
šeima kur nors 
važiuojam.  
Karolina P.: tai 
susikaupimo metas. 
Dažniausiai su šeima 
darome atvirukus ir 
švenčiam už bendro 
stalo. 

Penktokai:  
Neringa K.: Kalėdos 
– tai šventė. 
Švenčiam su 
artimaisiais už 
bendro stalo. 
Gabrielė M.: tai 
šventė, per kurią 
dovanojamos 
dovanos. Švenčiu  
per Kūčias su šeima 
puošdama eglutę. 
 

Šeštokai:  
Vaidas S.: Kalėdos – 
tai metas, kada 
susirinkusi visa 
šeima švenčia. 
Švenčiam su šeima 
pasipuošdami 
eglutę, 
prisigamindami 
maisto. 
Lukas S.: tai Jėzaus 
gimtadienis. Švenčiu 
su šeima ir draugais, 

Septintokai:  
Jonas R.: tai dovanų metas. Švęsiu prie Kalėdų 
eglutės su giminėm ir šunim. 
Tomas Ž.: Tai Kalėdų metas. Visada švenčiam su 
šeima prie eglutės. 

Aštuntokai: 
Jurgita S.: Kalėdos – tai šeimos šventė. Todėl ir 
švenčiam su šeima draugiškai prie stalo. 
Justinas D.: tai draugystės šventė. Būsiu su šeima 
namie.  

Devintokai: 
Arnesta J.: Kalėdos 
– susitaikymo metas. 
Su šeima keičiamės 
dovanomis. 
Dovydas R.: tai 
šventė. Namuose 
žiūriu "teliką". 

Dešimtokai:  
Valentinas J.: tai 
šventė. Su šeima 
pasipuošiam eglutę. 
Aurimas J.: Kalėdos 
– tai tokia diena, kai 
gali skaniai 
pavalgyti ir nieko 
nebūna lauke. 
Švenčiu namuose su 
šeima.  

Kalėdų naktis 
 
Tyli naktis į langą beldžias 
Ir snaigės sukasi ratu, 
Ten angelėlis tyliai meldžias, 
O aš užmigti negaliu. 
 
Stebiu pro langą snaigių valsą, 
Jaučiu širdy didžiulį džiaugsmą. 
Staiga apsivelku aš paltą 
Ir bėgu tekina į lauką. 
 
Išeinu, apsidairau, 
Dangų tamsų tik matau. 
O pusnis tartum  banga,  
Paskandina naktyje. 
 

Deimantė, Paliackaitė 
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     Štai ir vėl devintokai „Gataučiuke“, vėl pasakojame jums apie savo linksmas ir 
naudingas keliones. Šįkart istorija apie tai, kaip lankėmės Kryžių kalne ir šalia jo 
įsikūrusiame Pranciškonų vienuolyne.  
     Šią šaunią kelionę mums surengė tikybos mokytoja Elena Veikalienė. Pirmiausia 
nuvykome į vienuolyną, kur prisiklausėme įvairiausių istorijų. Jas pasakojo ir po 
vienuolyną vedžiojo brolis Ramūnas. Sužinoję viską, ką galėjome sužinoti, 
raudonais skruostais lėkėme į Kryžių kalną. Iš kur raudoni skruostai? Ogi labai 
spaudė šaltukas. Tad ilgai 
nevaikštinėjome, tik 
aplankėme mūsų mielosios 
mokyklos 2000-siais metais 
statytą kryžių ir netrukus 
grįžome į vienuolyną sušilti ir  
sudalyvauti šv. Mišiose.  
     Po visko, kupini gražiausių 
įspūdžių, grįžome į savo 
mokyklą...  
 

Gabija Kuodytė  
Jomantė Staniulytė 

 
 

 
 
 
  
 
 

     Gražiausia, ką vienas žmogus gali padovanoti kitam – tai 
bendravimo džiaugsmas. Pasidalinti juo paskutinį lapkričio 
penktadienį į Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos 
organizuojamą tradicinį rajoninį renginį „Būkime kartu“, skirtą 
specialiųjų poreikių mokiniams, sugužėjo keturių rajono mokyklų 
atstovai.  
     Mokyklos šeimininkai gatautiečiai svečius iš Kriukų 
pagrindinės mokyklos, Joniškio „Saulės“ mokyklos bei Joniškio 
jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos bemat suskirstė į komandas – 
kiekvienos iš jų laukė išradingos ir nemažai pastangų 
reikalaujančios užduotys. Kol vieni minkė molio gabalėlius ir, 
padedami technologijų mokytojos Laimos Andruškevičienės, 
bandė juos paversti didžiaakėmis sraigėmis ar jūros žvaigždėmis, 
kiti su specialiąja pedagoge Renata Kvedaraite stengėsi įvaldyti gal 
kiek neįprastą spalvinimo būdą – taškavimo techniką. Vėliau meną 
keitė sportas: kūno kultūros mokytojos Neringos Bulienės 
parengtos judriosios užduotys nė vienam neleido nuobodžiauti. 
Teko ir kamuolį į kibirą mesti, ir saldainius užrištomis akimis nuo 
virvutės nukirpti, ir popierinių granatų karą žaisti...  
     Antrą kartą Gataučiuose vykstantį renginį specialiųjų poreikių 
mokiniams vainikavo padėkų įteikimas bei vaišės, po kurių visi 
skirstėsi šypsodamiesi ir džiaugdamiesi suteikta galimybe dar kartą 
susitikti ir pabūti visiems kartu. 

     Džiugi žinia: vaizdo filmų konkursui „Visi 
skirtingi, visi ypatingi“ pristatytas mokyklos kurtas 
filmukas „Mažo vaiko didelis pasaulis“ tapo laureatu. 
Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės 
studijų fakultetui minint specialiosios pedagogikos 
specialybės Lietuvoje 50-metį, tam skirtos 
konferencijos metu Gataučių Marcės Katiliūtės 
pagrindinės mokyklos komandai – idėjos autorėms 
mokytojoms Renatai Kvedaraitei bei Neringai 
Bulienei, filmo kūrėjui ir montuotojui dešimtokui 
Dovydui Gelažiui, muziką rinkusiai mokytojai Gitanai 
Janiulienei bei pagrindinei filmo herojei pirmokei 
Deimantei Lukšaitei – įteiktas padėkos raštas bei 
piniginis prizas. Gausių plojimų sulaukusi mažoji 
Deimantė tiek filmuke, tiek universiteto auditorijoje 
savo šypsena tarsi liudijo, kad buvimas kitokia – ne 
kliūtis bendravimui, draugystei, svajonėms... 
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     Kai žmogus turi tikrai didelį norą, jis visuomet atras galimybių jį įgyvendinti. 
Tuo neabejoja Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos aštuntokės 
Deimantė Paliackaitė, Lina Polevnevaitė ir Greta Janulytė, du kartus per savaitę 
po pamokų skubančios į Joniškio sporto centrą šokti. Atstumas mergaitėms – 
ne kliūtis, svarbiausia – turėti galimybę vystyti savo talentą ir juo džiuginti kitus.  
Šiemet toks šokėjų kolektyvas sporto centre suburtas pirmą kartą. Lina, Greta 
ir Deimantė džiaugiasi, galėdamos jau ketvirtus metus šio meno paslapčių 
toliau mokytis pas Gataučių mokykloje nebedirbančią, bet šokių virusu spėjusią 
jas užkrėsti mokytoją Liną Budrienę.  
     Pastangos ir atkaklios treniruotės nenueina veltui – svarbaus įvertinimo 
susilaukta Vilkijoje (Kauno r.) vykusiame šokių konkurse, kur rungėsi 
komandos iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių. Užkrečianti 14-os vietoje 
nenustygstančių joniškiečių energija neliko nepastebėta – sporto centro šokėjos 
savo amžiaus grupėje užėmė 1 vietą.  
     Gataučių mokyklos aštuntokės, be kurių neapsieina nė vienas mokyklos 
renginys, nelinkusios pernelyg didžiuotis laimėjimais. „Smagu, kad įvertina, bet 
dar smagiau, kad galime daryti tai, kas mums labiausiai patinka“, - šypteli jos ir šokio žingsneliu išplasnoja į dar 
vieną treniruotę... 
 

Šokių gerbėja  
 
 
 
 
 
     Kasmetinėse krepšinio varžybose Jono Rimdžiaus taurei laimėti šiais metais be azarto netrūko ir staigmenų. 
     Gruodžio 16 d.varžybas pradėjo 8 klasės mokinės, parodydamos kūno kultūros pamokų metu savo sukurtą 
šokį. Po jų taip pat šoko ir dešimtokės. O toliau prasidėjo tikrasis vyrų žaidimas - krepšinis. Visi vaikinai labai 
stengėsi, kovojo dėl pergalės , bet deja, (kam deja, o kam džiaugsmas, žinoma) gražuolę taurę laimėjo patys geriausi 
ir nuostabiausi Gataučių komandos vaikinai. Nuo jų neatsiliko ir antrą vietą užėmė Meškuičių komanda, trečią - 
Ginkūnai ir ketvirtieji liko Gaščiūnų krepšininkai. 
     Pertraukų metu vyko ir dvitaškių ir tritaškių metimo konkursai. Per ilgąją pertrauką buvo žaidžiamas ir stalo 
tenisas – balto kamuoliuko traukai neatsispyrė mokyklos direktorius Linas Česnulis, Garbės galerijos narys Jonas 
Rimdžius bei kiti svečiai.  
     Dar prieš apdovanojimus paskutinius savo šokius parodė aštuntokės ir dešimtokės. Įtemptos dienos pabaigoje 
nugalėtojams buvo įteikta Jono Rimdžiaus taurė, visi žaidėjai apdovanoti diplomais, o konkursų nugalėtojai – 
specialiais prizais.  

Virginija Klimaitė 
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     Prieš pat Kalėdų atostogas mūsų mokykloje apsilankė 
Joniškio Viestarto draugovės skautai. Ne šiaip sau 
apsilankė, bet atvyko su kilnia misija – atvežė mums 
Betliejaus taikos ugnį. Neužgesintą ugnį, uždegtą Jėzaus 
gimimo vietoje Betliejuje, iš rankų į rankas, iš tautos į 
tautą skautai perdavinėja jau daugiau nei 20 metų.  
     Su Joniškio skautais giedojome ne tik lietuviškas, bet 
net ir lotynišką giesmę, susipažinome su šios akcijos 
istorija, sužinojome, kaip šiemet ugnis atkeliavo iki 
Joniškio. Simbolinė Betliejaus taikos ugnies žvakė kaip 
taikos, santarvės ir vienybės simbolis buvo perduota 
direktoriaus pavaduotojai Rūtai Kauneckienei.  
     Ankstyvas pirmadienio rytas, nušviestas neįprastu 
keliu atkeliavusios ugnies, tapo kur kas jaukesnis...  

 
 

Citrininiai keksiukai 
 

Sudėtinės dalys: 
 Sviestas, 50 gramų  
 Cukrus, 100 gramų  
 Citrinos žievelė, 1 šaukštas  
 1 kiaušinis 
 Kvietiniai miltai, 150 gramų  
 Jogurtas, arba grietinė, 50 gramų  
 Citrinų sultys, 1 šaukštas 
 Šokoladas juodasis, 1 vienetas 

 
Gaminimas: 
Ištriname sviestą su cukrumi, įdedame tarkuotą 
citrinos žievelę, kiaušinį ir viską maišome 2 min. 
Įberiame miltus  kartu su kepimo milteliais, 
supilame grietinę (arba jogurtą), citrinos sultis. 
Tešlą supilame į formeles ir kepame 25 min.180 
laipsnių temperatūroje. Iškepusius keksiukus 
glaistome ištirpintu šokoladu.  

Bulvės, įdarytos rūkytomis žuvimis 
 

Sudėtinės dalys: 
 Bulvės, 1,5 kilogramo  
 Sviestas, 50 gramų  
 Džiūvėsėliai, 20 gramų  
 Žuvis, rūkyta, 500 gramų  
 Svogūnai, 1 vienetas  
 1 virtas kiaušinis  
 Pomidorų padažas, 2 šaukštai  
 Grietinė, 150 gramų  
 Fermentinis sūris, 50 gramų  
 Druska, pagal skonį  
 Juodieji pipirai, pagal skonį 

 
Gaminimas: 
 Nuskustas bulvės išskobiame. 
Įdarui sviestą sumaišome su džiūvėsėliais, sudedame žuvis be 
kaulų, kapotą kiaušinį, smulkiai supjaustytus pakepintus 
svogūnus. 
Viską išmaišome su pomidorų padažu, priesoniais ir šiuo 
mišiniu įdarome bulves. 
Kepimui skirtą indą patepame riebalais, sudedame bulves, 
ant kiekvienos uždedame po šaukštą grietinės, uždedame 
folija ir kepame orkaitėje, kol bulvės suminkštės. 
 Baigiant kepti, užberiame tarkuoto sūrio. 
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Dešimtokai apie mokinių taisykles: 
 
Ką mokinys privalo daryti įėjus į klasę mokytojui ar 
vizituojančiam asmeniui? 
Ats.: Mokinys turi atsistoti atiduodamas pagarbą 
mokytojui.  
 

Ką mokykloje draudžiama daryti savavališkai? 
Ats.: Atlikti mokytojo vaidmenį.  
Ats.: Elgtis su mokiniais, mokytojais mokykloje, nesi 
viršininkas, kad galėtum daryti tai, ką nori.  
 

Kaip draudžiama skatinti mokinius? 
Ats.: Fizine jėga.  
Ats.: Draudžiama skatinti daryti blogus darbus. 
 

Kuo turi vadovautis ar kokių taisyklių laikytis mokinys 
atlikdamas praktinę užduotį? 
Ats.: Turi vadovautis vadovėlių arba mokytojo pagalba.  
 

Už ką mokiniai arba jų tėvai ar globėjai atsako 
materialiai? 
Ats.: Už sudaužytas mokyklos vertybes.  
Ats.: Už vaiko saugumą.  
 

Kaip reikia būti apsirengus mokykloje? 
Ats.: Kaip nori. 
 

Kas nustato mokinių skatinimo ir drausminimo 
sistemą? 
Ats.: Negali smurtauti. 
 

Kaip draudžiama skatinti mokinius? 
Ats.: Smurtaujant, užgauliojant, pravardžiuojant.  
 

Susirgus ar susižeidus pamokų metu mokykloje, į ką 
mokiniai privalo kreiptis? 
Ats.: Į bet kurį mokytoją ar spec. pedagogę.  
 

Kas nustato mokinių skatinimo ir drausminimo 
sistemą? 
Ats.: Direktorius, spec. pedagogė, mokinių taryba.  
Ats.: cocialinė pedagogė (kalba netaisyta).  
 

Kaip mokiniai yra skatinami užėmę varžybų ar rungčių 
prizines vietas?  
Ats.: Anksčiau nupirkdavo tortų, dabar kaip ir  niekaip... 
 

Kuo mokiniams draudžiama naudotis pamokų metu? 
Ats.: rankiniu laikrodžiu. 
 

Kuo mokiniai skatinami trimestrų, pusmečių bei 
mokslo metų pabaigoje už gerą mokyklos lankymą? 
Ats.: piniginėmis premijomis.  

Mėnesio frazė: 
 

Dešimtokai, aš mėgaujuosi 
matematika! 

 
Chemijos mokytoja Genutė 

neatsidžiaugia, turėdama progą 
dešimtokus pamokyti kito tiksliojo 

mokslo 

Pirmokai metus 
prailgino net 3 
dienomis – ačiū 
jiems!   

Ilgus mėnesius gludinę bei tobulinę vaidybos 
meną, nuolat okupuodavę aktų salę, ginčydamiesi 
ir linksmindamiesi, kūrę ir repetavę 
neskaičiuodami valandų, socialinės pedagogės 
Juventos Jurgelienės suburti aktoriai pagaliau 
praskleidė paslapties šydą! Pradinukai jau žino, 
kodėl negalima minėti velnio vardo, o 
vyresniesiems dar teks palūkėti dienelę...  
Žvilgtelėkime viena akimi, kaip ten viskas vyko...  
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 Avinas 
Kitais metais tau labai gerai seksis moksle (žinoma, tai labai 
priklausys nuo tavo pastangų). Metų pradžia žada naujas 
pažintis, vasarą galima kelionė, o rudenį – dideli pokyčiai. 
Linkiu sėkmės! 
 

Jautis 
Nuo pat metų pradžios tave lydės sėkmė. Tik būtinai rūpinkis 
savimi: sportuok, nevalgyk traškučių ir nesėdėk prie 
kompiuterio. 
 

Dvyniai 
Metų pradžia bus linksma, pilna nuotykių, o po to teks 
padirbėti prie knygų. Šiais metais gali sutikti tą vienintelį (-ę). 
Saugok draugus! 

Vėžys 
2011 tau žada daug pokyčių: gal pakeisi gyvenamąją vietą, o 

gal mokyklą? Tik nebijok pokyčių jie bus tau į naudą. Nepamiršk šiltai rengtis, nes metų pradžioje gali užpulti 
gripas ar sloga. 
 

Liūtas 
Šiais metais norėsi pasikeisti. Puiku! Bet pasikeitęs nepamiršk draugų ir artimųjų. Būsi aktyvesnis, kūrybiškesnis, 
stebinsi kitus originaliomis idėjomis. 
 

Mergelė 
Šių metų pradžioje gali net nepastebėti, kaip pamirši mokslus. Tau rūpės draugai, draugai, draugai! Šiemet būsi, 
kaip niekad aktyvus ir kūrybingas. 
 

Svarstyklės 
Šie metai tau bus kupini išbandymų. Nepasiduok intrigoms, skandalams ir melui. Jei pasitiki žmogumi, žinok –  jis 
tavęs neišduos.  
 

Šaulys 
Šiais metais verta pasikliauti savo intuicija, o ne griežtu išskaičiavimu. Būtent ji padės rasti reikiamą laiką ir vietą, 
tinkamiausią problemų sprendimui. 
 

Ožiaragis 
Šiais metais būsi puikus organizatorius ir lyderis, 
randantis išeitį iš bet 
kokios situacijos. Rūpinkis sveikata ir metai bus puikūs! 
 

Vandenis 
Neužsiverk, daugiau bendrauk su žmonėmis, net jei 
jausiesi nelaimingas ir nesuprastas. Bendravimas padės 
išspręsti visus nesusipratimus ir pakels nuotaiką. 
 

Žuvys 
Šiais metais išsispręs dauguma iki šiol neišspręstų 
problemų. Visas pasaulis nušvis kitomis spalvomis, įgysi 
daugiau optimizmo, entuziazmo. 

Naglio padėjėja 
 

2011
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HORIZONTALIAI 
 
1. Juokingas vaidinimas 
5. Lygiosios šachmatuose 
6. Valgomas moliuskas 
8. Azijos šalis 
9. 10 dienų 
10. Padidėjęs organizmo jautrumas kokiai nors 
medžiagai ar vaistams 
14. Kas peri vaikus apsnigtame lizde? 
16. Nėra to ... , kas neišeitų į gerą 
17. Katalikų šventė 
18. Muzikos instrumentas, turintis 3 stygas 
19.   Grybas 
 

VERTIKALIAI 
 
2. Asilo ir kumelės mišrūnas 
3. Senoviškas ploto matas, naudotas Lietuvoje. 
4. Karstas tarmiškai 
6. Įnagis siuvimui 
7. Sprogstamoji medžiaga 
11. Jaunesniojo karininko laipsnis 
12. Valstybė, kurios tarptautinio ryšio kodas +56 
13. Gyvūnas ilgu kaklu 
15.   Žaidimas su ovaliu kamuoliu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Redaktorius  Valentinas Jakubkevičius, 10 kl. Pavaduotojas Tadas Klimas, 10 kl. 
Korespondentai:  Virginija Klimaitė, Deimantė Paliackaitė (8 kl.), Lina Gaižauskaitė, Jomantė Staniulytė, Gabija Kuodytė  

(9 kl.), Viktorija Vaitkutė, Agnė Dapkutė (10 kl.).  
Kolektyvui talkina mokytoja Emilija Karoblytė. 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 
 

 

Džiaugiamės Jūsų aktyvumu, sprendžiant Valentino kryžiažodį. 
Sveikiname operatyviausius ir daugiausiai žinančius: 

Pavaduotoją Rūtą Kauneckienę, 
Penktokę Gabrielę Taraškutę, 

Šeštoką Luką Svirplį, 
Dešimtokę Emą Vikniūtę. 

Jie jau sutriauškė savo saldžiuosius prizus  O patingėjusiems 
pamiklinti smegenėles ar tiesiog nespėjusiems belieka žaliuoti iš 
pavydo arba čiupti ir perkrimsti šį naują kryžiažodį ir įrodyti, kad 
ir Jūs nesat iš kelmo spirti!  

Sąlyga ta pati – laimi pirmieji trys! 
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