
 
 
 
     „Sveiki visi sugrįžę po žiemos atostogų. Tikiuosi, visi gerai 
pailsėjote ir esate pasiruošę kibti į darbą, mat pirmas pusmetis tik 
pasibaigė ir prasidėjo antrasis. Stenkitės kaip kas galit, juk gera 
pradžia – pusė darbo“, - šitaip turėjau sveikintis su Jumis sausio 
mėnesį, kai buvo planuotas išleisti eilinis „Gataučiuko“ numeris. 
Deja, žiema gerokai pakoregavo visus planus – net tris savaites 
pratūnojome karantine (kai kuriems tokios priverstinės atostogos 
net spėjo atsibosti), o dabar ir spengiantis šaltis laiko namie 
mažuosius... Per tą laiką atėjo (ir baigia praeiti) ir vasaris, todėl šis 
laikraštuko numeris bus jungtinis, tačiau jame rasite visko daug – 
nuo sausio 13-osios iki vasario 16-osios, nuo kelionių iki svečių 
apsilankymų...  
      Pamenat, prieš mėnesį minėjome Sausio 13–ąją? Stebėdamas 
žuvusiųjų fotografijas, susimąsčiau: jei visa tai buvo tam, kad 
taptume laisvi, tai ar dabar, prabėgus 20 metų ir sparčiai didėjant 
emigracijai, Lietuva neišnyks? Ar nenutiks taip, kad išnyks viskas, 
dėl ko žmonės ilgai kovojo? Keldamas tokius klausimus, jaučiuosi 
tarsi žiūrėdamas žiūronais į kalno viršūnę, tačiau kalnas – 
Everestas, o žiūronai pagaminti Kinijoje...  
      Sugrįžus po karantino mus pasitiko dvi neeilinės šventės: 
Vasario 16–toji, Lietuvos Nepriklausomybės diena, bei, žinoma, Vasario 14-toji, Valentino diena. Dvi 
meilės dienos. Mylėkit ir būkit mylimi! 
 

Redaktorius Valentinas Jakubkevičius 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Joniškio rajono savivaldybės  

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

 Nr.104 2011 m. žiema 

REDAKTORIAUS ŽODIS 

Besibaigiant žiemai skaitykite ir sužinokite  
(arba prisiminkite): 

 Kaip šventėme Sausio 13-ąją? 
 Kuo ypatinga šiemet Vasario 16-oji? 
 Kodėl dešimtokai išsigando ministro? 
 Kaip gimsta spektakliai? 
 Kam nebaisūs net rykliai? 
 Kaip 150-čiai vaikų padalinti vieną tortą? 
 Kaip vėl atsinaujino mokykla? 
 Kas dar atsitiko per tą laiką, kol 

nesimatėme? 
 

+ eilės, horoskopai, kryžiažodis... 

Besibaigiančios žiemos džiaugsmai...  
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     Visiems žinoma, kad Sausio 13 –  Laisvės gynėjų diena. Jų - gynėjų – buvo 14, jie žuvo ar buvo sužeisti 1991 m. 
sausio 13 d. naktį, sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos 
komiteto pastatą. 
Mūsų mokykla jau ne pirmus metus įsijungia į šios dienos akciją „Atmintis gyva, nes liudija“. Dešimt minučių visuose 
mokyklos languose degė žvakės, po to aktų salėje visiems buvo parodyta dešimtokų inscenizacija Sausio 13-osios 
tema. Mums, vyresniesiems, tų dienų įvykiai jau irgi žinomi tik iš vadovėlių ir mokytojų pasakojimų, o ką apie šią 
dieną žino (ar mano) mūsų mažieji?  

Vasario 16-oji. Buvo įprasta dieną prieš šią šventę susirinkti į aktų 
salę, paklausyti eilėraščių, tautinių dainų, išgirsti Nepriklausomybės 
akto paskelbimo istoriją... Rinkomės į salę ir šiemet. Tik ne į aktų, 
o į sporto salę – mokyklos valdžia nusprendė šią dieną pažymėti 
kitaip. Kaip? Ogi sportinėmis varžybomis! Visi norintys galėjo 
išmėginti savo jėgas linksmose sportinėse estafetėse, pamiklinti 
ranką prie teniso stalo, varžytis dėl stalo futbolo karaliaus titulo, 
na o pradinukai, dar per maži šioms rungtims, piešė būsimą 
Europos krepšinio čempionatą. 
Kovos vyko intensyviai! O šventės kulminacija tapo mokytojų ir 
mokinių tinklinio varžybos, kuriose taip pat netrūko audringų 
emocijų. Mokytojai laikėsi narsiai, penkiese grūmėsi už šešis (viena 
aktyviausių žaidėjų – socialinė pedagogė Juventa Jurgelienė tądien 
į sportinę aprangą įlįsti nesuspėjo...), tačiau fortūna visgi palankiau 
šypsojosi mokinių rinktinei   
Per apdovanojimų ceremoniją mokyklos direktorius Linas 
Česnulis dar kartą visiems priminė, kokia svarbi Vasario 16-oji 
buvo ne tik 1918 metais, bet ir šiandien. Varžybų nugalėtojų laukė 
medaliai, diplomai, šokoladai ir net šakotis, o tiems, kuriems 
pritrūko sėkmės, liko džiaugtis smagia ir neįprastai praleista 
popiete. 

Kol bendramoksliai sportavo, septyniolika 5-10 klasių mokinių, lydimų 
trijų mokytojų, lankėsi Joniškio rajono savivaldybėje, kur susitiko su rajono 
meru Romaldu Gadeikiu, administracijos direktoriumi Gediminu Čepuliu 
bei Švietimo ir sporto skyriaus specialistais, žiūrėjo filmuką apie Joniškio 
rajono lankytinas vietas, tradicijas, ypatumus. Mokiniams įdomiausia buvo 
susitikti su meru, kuris ne tik apdovanojo visus atminimo dovanėlėmis, bet 
ir išsamiai papasakojo apie Joniškio rajoną, ragino mokinius būti savo 
krašto patriotais, net siūlė „pasimatuoti“ mero kėdę. Penktokas Darius 
Paliukas taip ir padarė  

      Kas yra Sausio 13 diena ir kaip ji švenčiama? 
 

Ernestas 6 kl. – Atminimo diena. Gerbiama tylos minute. 
Aiva  4kl. – Kad su tankais pervažiavo 1 moterį ir 13 vyrų. 
Karolina 4 kl.  - Vienam žmogui peršovė kojas, rankas ir nugarą. 
Gediminas 4 kl. – Laisvės ir gynėjų diena. Uždegam žvakes, pasėdime tyloje. 
Vakarė 3 kl.  - Neprisimenu. Degam žvakes, degami laužai. 
Eisvinas 3 kl. – Karas su šautuvais. 
Gvidas 2 kl. – Gynėjų diena. Nežinau, kaip švenčiama. 
Gabrielė 2 kl. – Lietuvos Nepriklausomybės diena. Žvakės degė visur. 
Monika 0 kl. – Nežinau. 
Jurgita 0 kl. – Nežinau .                        Parengė Viktorija Vaitkutė 
 



3/ Gataučiukas  2011 žiema, Nr. 104                                      GYVENIMAS IR SCENA          
   
 
 
 

      „Laba diena. Štai ir aš – Gintaras!“, - taip paprastai ir draugiškai su jį fojė pasitinkančiais 
mokiniais pasisveikino Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras Gintaras 
Steponavičius, paskutinį vasario penktadienį trumpam apsilankęs mūsų mokykloje. Išklausęs šilto 
trečiokų sveikinimo ir priėmęs dovaną – Gerų Darbų Angelą – svečias kreipėsi į vyresniuosius, 
siūlydamas jiems „persimesti baudas“. Vaikinai apstulbo, direktorius pritariamai linktelėjo galva, 
o dešimtokas Aurimas, turbūt neatlaikęs 
šelmiško ministro žvilgsnio, garsiai 
paprieštaravo: „neee....“ Deja, laiko krepšiniui 
neliko – jo vos užteko pokalbiui su 
mokytojais, užbėrusiais jį rūpimais klausimais. 
Nuolat besišypsantis Gintaras Steponavičius 
kantriai atsakinėjo, o apibendrindamas linkėjo 
mokytojams į savo darbą žiūrėti pozityviai, 

stengtis pastebėti gražius dalykus...  
     Padovanojęs bibliotekai knygų, svečias su savo palyda išskubėjo 
lankyti kitų rajono mokyklų, o su „Gataučiuko“ korespondentais 
pabendrauti nebesuspėjo... Nieko tokio. Bus tų ministrų. Gal kuris 
atvažiuos kitą rudenį įvertinti pasibaigusios renovacijos   
 

Ta, Kuri Viską Matė 
 
 
 
 
 
      Jau ne pirmus metus įvairių švenčių proga mūsų mokyklos mokiniai tampa aktoriais ir džiugina kitus savo sugebėjimu 
persikūnyti į ką tik reikia. Už tai galime lenkti galvą prieš mokytoją Juventa Jurgelienę, kuri neprarasdama kantrybės dirba su 
jaunaisiais talentais. Paskutinis jos režisuotas vaidinimas  - „Velniuko išdaigos“ – akį džiugino prieš praėjusias Kalėdas – 
tikriausiai nė vienas žiūrovas dar nepamiršo gudraus katino (Dovydas 
Gelažis, 10 kl.), išmaniojo velniuko (Greta Janulytė, 8 k.) ar skruzdėlių 
apipulto Narcizo (Tadas Klimas, 10 kl.).  
      Apie spektaklio gimimą kalbamės su mokytoja Juventa.  

- Kas sugalvojo šį vaidinimą? 
- Šis vaidinimas – tai Aldonos Liepienės pjesė „Velniuko išdaigos“.   
- Kiek laiko kūrėte vaidinimą? 
- Spektaklį statėme nei ilgai, nei trumpai – 3 mėnesius.  

- Vaikus 
vaidinimui 
rinkote Jūs 
ar jie patys 
atėjo prašyti vaidmens? 

- Visi vaikai atėjo savo noru, tačiau ne visiems užteko vaidmenų. 
Reikėjo net dviejų repeticijų, per kurias vyko perklausos, 
atrinkome tinkamiausius, skirstėme vaidmenis... 

- Kodėl pasirinkote vaidinti būtent šią pjesę?  
- Po spektaklio „Plaštakės diena“ manęs mokiniai klausė, kodėl 

statome liūdnus spektaklius. Todėl šį kartą pasirinkome 
komediją. Aktorius įspėjau, kad komediją vaidinti yra 
nepaprastai sunku, bet jie nepabūgo. Manau, susitvarkė puikiai! 

- Kokių atsiliepimų sulaukėte po vaidinimo? 
- Man didžiausias įvertinimas – nuoširdus žiūrovų juokas, kuris sklido iš salės, ir laimingi aktoriai, kuriais aš labai 

didžiuojuosi. Buvo ir kolegų, kurie pasidžiaugė kartu su mumis.  
- Ar ateityje dar kursite vaidinimų? 
- Mokykloje yra nemažai vaikų, kurie nori vaidinti. Neseniai penktokai klausė, ar dramos būrelis tik „didžiukams“.  

Teatras atviras visiems mokyklos mokiniams. Turiu planų ir idėjų, bet viskas priklausys nuo vaikų ir jų noro vaidinti.  
 

Parengė Jomantė Staniulytė ir Lina Gaižauskaitė 
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Savo mokytojus esame įpratę matyti kasdien, todėl vos jiems dingus 
kelioms dienoms, jau galima ir sunerimti. Taip gruodžio mėnesį 
susirūpinome direktoriaus pavaduotojos Rūtos Kauneckienės dingimu. 
Kaip paaiškėjo vėliau, ji nedingo, nebuvo pagrobta ir neperšalo, netgi, 
sakyčiau, priešingai. Ji atostogavo. Tegu papasakoja pati.  
Tai kur buvote išvykusi?   
Atostogavau Egipte, o 
tiksliau –  Šarm el Šeiche. 
Ar pirmą kartą tenai 
lankotės? 
Jau antrą. 

Kuo ši kelionė skyrėsi nuo pirmosios? 
Labiausiai įsiminė temperatūrų skirtumas: Egipte pripratau prie 27 
laipsnių šilumos, o grįžus į Lietuvą teko susidurti su 17 laipsnių šalčio... 
Po pirmosios kelionės tokio  kontrasto nesijautė.  

Gal matėte kokių įdomių 
objektų? 
Mačiau, kur žiemoja mūsų gandrai, be to, buvau Ras Mochamedo 
draustinyje, ten mačiau mangrovų giraitę. Mangrovai- tai medžiai, augantys 
vandenyje. Bet didžiausią įspūdį, žinoma, paliko nardymas. 
Ar nardėte pirmą kartą? 
Ne, naro uniformą vilkausi antrą kartą. Šįkart nardžiau 12 metrų gylyje 35 
minutes. Pamačiau neapsakomo grožio koralus, spindinčius visomis 
vaivorykštės spalvomis.  
Ar išvyka praėjo sklandžiai? Galbūt iškilo kokių problemų ar pavojų?  
Tiesą sakant, didelė problema buvo rykliai. Visi esate turbūt girdėję apie 

keletą nelaimingų atsitikimų, kuomet suaktyvėję rykliai tame paplūdimyje puolė besimaudančius turistus. Todėl mums 
neleido maudytis jūroje, tik prie pat kranto. Tačiau nepaprastai džiaugiuosi šia išvyka, išties gerai pailsėjau, galima 
sakyti, atsigriebiau už pradirbtą vasarą. 
Galbūt kelionės po šiltus kraštus – jūsų hobis? 
Taip! Vieni iš didžiausių malonumų kelionių metu – tai saulė ir vanduo. 
Dėkui už atsakymus.  

Valentinas  
Jakubkevičius 

 
 

 
 
 
 

    Kaip 150-čiai išalkusių vaikų padalinti vieną tortą? Paprastai, jei tas 
tortas didelis. Toks, kokį matė ir ragavo mokykloje veikiančios skautų 
skilties „Juodasis mėnulis“ (pervadinta iš „Riešutėlių“) nariai, svečiavęsi 
Šiaulių Salduvės pagrindinėje mokykloje, kur Šiaulių krašto skautai ir jiems 
prijaučiantys šventė skautų įkūrėjo Roberto Baden-Powell‘io 154-ąjį 
gimtadienį.  
    Po rikiuotės susiskirsčius į tris grupes, veiklos rado kiekvienas iš beveik 
150 gimtadienio svečių. Kol vieni gaudė skautišką buldogą ar mokėsi 
skautiškų šokių bei žaidimų, kiti žiūrėjo filmuką apie skautų įkūrėją ir 
pasaulyje taip išplitusią jo skautišką idėją, o tretieji kūrė vaidinimus pagal 
skautų priesakus. Išradingai paruošti mini vaidinimai „Juodajam mėnuliui“ 
vaizdžiai pristatė pagrindinius skautybės principus, kuriuos reikia ne tik 
žinoti, bet ir laikytis. 
    O tada... o tada suskambo vis garsėjanti gimtadienio daina, prasivėrė 
salės durys ir visiems net seilė nutįso: milžiniškas tortas! Tolesnis scenarijus 
lengvai nuspėjamas: nusitiesusi eilė prie torto, arbata, dalijimasis šventės 
įspūdžiais... 
    Pirmoji mūsų mokinių pažintis su skautais – tik įvadas į prasidėjusį 
Lietuvos skautijos projektą TAPK, kuriame dalyvauja ir mūsų mokykla. Jei 
mėnulis bus palankus, naujųjų skautų laukia kiti renginiai, išvykos bei 
nuostabioji vasaros stovykla   
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Pavasario paieškos Austrijoje 
 

Kol Gataučiai ir Lietuva skendėjo 
šalčio gniaužtuose, devyni mūsų 
mokyklos 7-10 klasių mokiniai, 
lydimi trijų viena už kitą 
griežtesnių mokytojų, išvyko 
pasišildyti į Austriją. Tiesa, ne po 
Alpes jie ten klajojo, o dalyvavo 
dar viename, jau penktajame, 
Comenius susitikime. Gatautiečiai 
parengė įspūdingą savo šalies ir 
savo mokyklos pristatymą, 
nuvežė projekto partneriams 
dovanų, tačiau neliko ypatingai 
sužavėti austrų svetingumu ir 
suorganizuotu (t.y. 
nesuorganizuotu) laisvalaikiu   
Išsamesnis reportažas apie 
kelionę, įspūdžiai iš pirmų lūpų ir 
fotomedžiaga – kitame 
„Gataučiuko“ numeryje.  

Net atostogų būna per daug... 
 

Ko mokiniai laukia labiausiai? Žinoma, 
atostogų. Šiemet jų kaip niekad daug. 
Nespėjome grįžti po žiemos atostogų, 
šiaip taip užbaigti pirmąjį pusmetį, ir štai 
jums dar poilsio dienelių. Šįkart 
priverstinių. Beveik tris savaites mūsų 
mokykla buvo paskelbta gripo 
epidemijos zona. Karantinas! Kas sirgo, 
kas nelabai, o labiausiai džiaugėsi 
sveikieji, iš to džiaugsmo net 
neberasdami ką veikti namie. Sakoma, 
kad ilgas poilsis niekada netaps mirties 
priežastimi, tačiau ne iš vieno grįžusio 
po neplanuotų atostogų teko išgirsti, kad 
jos prailgo... Jei toks noras eiti į mokyklą, 
tai ar nevertėtų sutrumpinti vasaros 
atostogų, ir, kaip nuolat ragino vienas 
žymus praeities lyderis, mokytis mokytis 
ir dar kartą mokytis?   

Noras mokytis didesnis už speigą 
 

Šiemet žiema mus išbando visokiais būdais. Vos 
grįžome iš karantino, o šaltukas taip spustelėjo, kad 
pradinukams ir penktokams padovanojo dar vieną 
atostogų savaitę! Kas rytą termometras nukrisdavo iki 
-20 laipsnių ir net daugiau. Deja, ne visi mokiniai, 
matyt, tą termometrą pažįsta – net per didžiausią 
speigą žingsniavo į mokyklą ir stebėjosi, kodėl jų 
klasiokų tiek mažai susirinko... O mokytojai dar 
skundžiasi, kad vaikai nenori mokytis...   

Kas ką? 
 

Mūsų mokyklos mokiniai nuolat dalyvauja įvairiausiose 
sportinėse varžybose – visų nė neišvardinsi. Vaikinų komanda 
iki pirmos vietos ištraukė virvę Joniškyje vykusiame mokinių 
olimpiniame festivalyje, merginos užėmė antrą vietą krepšinio 
varžybose 3x3... Mokiniams nenusileidžia ir direktorius Linas 
Česnulis, rajono švietimo darbuotojų asmeninėse stalo teniso 
pirmenybėse „nuskynęs“ pirmąją vietą. Gal todėl prie mokyklos 
teniso stalo rikiuojasi eilės mokinių, norinčių savo jėgas 
išbandyti su direktoriumi. Ar pralenks mokiniai mokytoją?   

Tikybos pamokoje...  
Mokytoja klausia: 
- Petriuk, kaip manai kur yra Dievas? 
- Tikriausiai dar vis mūsų vonioje. 
- Kodėl taip manai? -apstulbo mokytoja. 
- Rytą, kai prausiausi, girdėjau kaip mama 
klausė: „Viešpatie, kiek tu ten sėdėsi?“ 

Geografijos pamokoje...  
Mokytoja tėvui: 
-Jūsų sūnus visiškai nesimoko 
geografijos! 
-Nieko baisaus. Su mūsų 
pajamomis toli nenuvažiuosi.

Chemijos pamokoje...   
Mokytoja klausia vaikų: 
-Maryte, kokios spalvos tirpalą gavai? 
-Raudoną. 
-Šaunuolė - 10. 
-Onyte? 
-Mėlyną. 
-Na, nieko.. 8 .. Petriuk? 
-Juodą! 
-Petriuk-2, klase - gult!!! 

Istorijos pamokoje...  
Mokytoja klausinėja: 
- Na, vaikai, pasakykite, kas nugriovė 
Berlyno sieną? 
Vaikai tyli. Mokytoja tęsia: 
- Na, Kęstuti, tu atsakyk. 
- Ne aš. 
- Kęstuti, atsakyk rimtai, prašau. 
- Tikrai ne aš, garbės žodis! 
- Kęstuti? 
- Na tikrai ne aš, aš to nedariau! 
- Kęstuti, ryt ateik su tėvu į mokyklą. 
Ateina kitą dieną Kęstutis, akis 
pamušta, visas persikreipęs, tėvas 
stumteli jį link mokytojos ir taria: 
- Sakykit tiesiai kiek mes už tą sieną 
skolingi? Nes tas vaikėzas jau visai 
suįžūlėjo, pusę valandos lupau, kol 
prisipažino! 

Dailės pamokoje... 
Mokytoja: 
- Vaikai, pasiimame pieštukus ir 
bandysime nupaišyti arklį. O tu, 
Petriuk, nejudėk... 
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Ar dar myli kas Tėvynę? 
Tai kaip tie, kur krito? 

Atstatytų ar krūtinę 
Užu vienas kitą? 

 
Jei pakiltų šiandien mūšis? 

Nieks neabejotų!.. 
Visi tartum vienas kumštis, 

Už gimtinę stotų. 
 

Taip mes mylime arimą, 
Lietuva kur miega. 

Tai ne mes, tai ji – gimtinė 
Užu širdies griebia.  

 
Nieks nesulaikys lietuvio  

Už Tėvynę stoti, 
Ji – lyg dukra paskutinė, 

Reikia ją globoti. 

Valentinas linksmo būdo, 
Nors ir kunigu jis buvo. 
Žydi jam tik visos gėlės, 
Valentinas nabagėlis... 

 
Myli vieną, myli kitą, 

Ir trečia jam nemaišytų. 
Gal visai jis neliūdėtų, 
Jei jo niekas nemylėtų? 

 
Pagaliau jis išsirinko 

Nuostabiausia sau mergina. 
Jai vasari pasipiršo, 

Vis dar nieks to nepamiršta. 
 

Sako žmonės: jis mylėjo, 
Taip kaip niekas dar nematė. 

Taip šventu jis ir patapo, 
Keturioliktąją naktį. 

Visi pastebime, kad vos pasikeitus 
mokyklos direktoriui, mokyklą užliejo 
pokyčiai. Vienas didžiausių – tai naujas 
inventorius kompiuterių klasėje. Ne 
paslaptis, kad senieji kompiuteriai buvo 
tokie seni, kad vienintelis įmanomas 
darbas pamokoje buvo juos įjungti ir 
nuolat perkrovinėti... Nupirkti naujieji 
kompiuteriai bei monitoriai iškart 
paspartino darbą informatikos 
pamokose. Džiaugiamės, kad 
kompiuteriai yra itin geri ir pritaikyti 
įvairiausiam darbui. 
Džiaugiasi ir tie, kurie mėgsta po 
pamokų pažaisti kompiuterinius 
žaidimus, nors labiau inventoriumi 
turėtumėme naudotis darbo ar kitais 
naudingais ir reikalingais tikslais. 
Dar kartą mokinių vardu dėkoju 
direktoriui Linui Česnuliui, o 
kompiuteriams linkiu ilgai ir kokybiškai 
tarnauti, lengvinti mūsų darbą bei 
lavinti mus pačius. 

Kaip visi jau pastebėjome, mokykloje prasiplėtė pramogų 
racionas. Nuo šiol pertraukas leisti direktoriaus rūpesčiu 
galime ne tik prie teniso, bet ir prie stalo futbolo pirmajame 
aukšte, kuris dabar tik itin retais atvejais būna neapgultas.  
Savaime suprantama, ši atrakcija buvo smagiai ir maloniai 
priimta, mokiniai nieko nelaukdami pradėjo naudotis šiuo 
žaidimo stalu, nusidriekė eilės žaidimą išbandyti norinčių 
moksleivių.  
Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti vykęs sportinių 
žaidynių konkursas į viešumą ištraukė tuos, kurie per ganėtinai 
trumpą laiką geriausiai įgudo valdyti stalo rankenas. 
Sveikiname geriausių porų trejetą: Arnoldą Juzėną ir Mantą 
Gricių, Dovydą Gelažį ir Viktoriją Pažarskytę, Deną Kuodį ir 
Pijų Viknių, o visiems kitiems linkime tobulinti įgūdžius. 
Džiugu, kad pertraukos tapo prasmingesnės ir linksmesnės, o 
mokiniai turi galimybę rinktis tai, ką mėgsta labiau. Žinoma, 
teniso stalas taip pat neliko apleistas, yra ir šiam sportui 
ištikimų moksleivių. Vasario 16-osios dienos žaidynės parodė, 
kad geriausiai teniso raketę yra įvaldę Jonas Jankauskas, 
Paulius Ringis, Dovydas Kurtkus –  juos taip pat sveikiname. 
 
Taigi, mieli mokiniai, kviečiame jus džiaugtis ir smagiai leisti laiką, bet 

taip pat nepamirškime, kad privalome tausoti tai, ką turime. 

Eiles kūrė ir mokyklos naujovėmis domėjosi Tadas Klimas 
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Ryšį su kosmosu gaudė Deimantė Paliackaitė 
 
 
 

Avinas 
 Šis mėnuo bus pilnas 
iššūkių. Nebijok jų! 
Tiesiog būk geros 
nuotaikos. 

Dvyniai 
 Gali būti, kad tave 
nuvils artimas žmogus, 
bet neliūdėk – tai dar ne 
pasaulio pabaiga. 

Vėžys 
 Šį mėnesį būsi labai 
užimtas, bet neapleisk 
draugų ir artimųjų. 

Liūtas 
 Tau vertėtų 
pasisaugoti, nes gali 
užpulti gripas! 
Valgyk česnaką! 

Mergelė 
 Šis mėnuo tau gali 
atnešti naujus 
jausmus, kurie gali 
būti ilgalaikiai. 

Svarstyklės 
 Permainų metas – 
gali pasikeisti tu arba 
tavo draugai, aplinka. 

Skorpionas 
Greičiausiai 
aplankysi kokį nors 
renginį, keliausi. 

Šaulys 
Šį mėnesį tau labai gerai 
seksis mokykloje, žinoma 
jeigu negailėsi pastangų. 

Ožiaragis 
Tu būsi kūrybingas ir 
išradingas. Tinkamai 
panaudok tai! 

Vandenis 
Šis mėnuo tau bus 
apmąstymų metas, tačiau 
per daug nesurimtėk. 

Žuvys 
Šį mėnesį gali susirasti 
naujų draugų, kurie tau 
bus labai brangūs. 

Jautis 
Svajosi ir tau niekas 
nerūpės, tačiau per daug 
neužsisvajok, nes gali 
praleisti kai ką svarbaus. 

Eina po darbo mergina namo per parką. Pribėga gauja 
banditų – mobilų atima, piniginę iškrato, sumuša… Po 
kiek laiko ji atsipeikėja, išsitraukia iš kišenės kalendorių 
ir karštligiškai puola jį vartyti. Staiga sustingsta: 
- Taip ir maniau!.. Marsas Skorpiono ženkle!.. 
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HORIZONTALIAI 
1. Adamsų dukra 
6. Produktas savo sudėtyje turintis pieno 
7. Kai ateina mėnuo Mojaus, atskrenda 
paukštis iš gojos, kas ta paukštį užmuš, tas 
savo kraują pralies. 
11. Dažniausiai medinis svetimkūnis 
15. Tai kuo rašome ant lentos 
16. Augalas kibiomis sėklomis 
 

VERTIKALIAI 
 
2. Muzikos stilius, o taip pat ir vardas 
3. Niekotė, arba... 
4. Smulki švytinti ar deganti dalelė 
5. Personažas tapęs išdaviko simboliu 
8. Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija 
9. Stambiausias  dabar gyvenantis 
porakanopis 
10. Žmonai vyro tėvas 
12. Paukštis pranašaujantis lietų 
13. Saldus patiekalas gaminamas iš 
sumaltų riešutų ar saulėgrąžų 
14.   Žuvis su ūsais. 
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Informacija smaližiams! 
 

Kadangi gruodžio mėnesio kryžiažodžio 
niekas neišsprendė (tik direktoriaus 
pavaduotoja – ištikimiausia paskutinio 
„Gataučiuko“ puslapio gerbėja), tai redakcija 
saldžiuosius prizus artimiausiu laiku 
išsidalins tarpusavyje. Nebent suskubsite ir į 
biblioteką atnešite šio, paskutinio žiemiško 
kryžiažodžio atsakymus greičiau nei mes 
spėsime užsikaisti arbatą...   

 

Paskubėkite – laimi pirmieji trys! 
- Kaip atskirti optimistą nuo pesimisto? 

- Optimistas kryžiažodį iš karto sprendžia tušinuku. 
 

O kas esi Tu?  
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