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R E D A K T O R Ė S  Ž O D I S  

Sveiki mielieji, 
„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 
Ir žiemos šaltos triūsus pragriaudama juokės...“ 
   Šia pavasarine gaida, pasiskolinta iš poeto 
Kristijono Donelaičio, šiandien kreipiuosi į garbųjį skaitytoją, šilto vėjo kutenamą ir 
skaisčios saulutės šildomą.  
   Pirmiausia norėčiau visus pasveikinti su praėjusiomis Velykomis. Žinoma, tikiuosi, 
kad per atostogas gerai pailsėjote ir nepamiršote numarginti nors vieną kiaušinį. 
   Per šią žiemą ir jau įsibėgėjantį pavasarį tiek visko įvyko... Kaip visada, juk mūsų 
mokykla negali stovėti vietoje ir nieko neveikti.  
   Vasario pabaigoje savaitei iš mokyklos buvo dingę 10 mokinių ir 3 mokytojos, ku-
rie bandė mums atvežti ispaniškai gerą nuotaiką ir šilumą.  
   Vieną kovo mėnesio penktadienį visi pateko ne į mokyklą, o į Negyvenamą salą – 
taip devintokai šimtadienio proga sutiko dešimtokus.  
   Ne taip seniai įvyko „Savaitė be patyčių“, kurios metu visi turėjo galimybę sudaly-
vauti flashmob‘e bei pamatyti mūsų mokyklos teatro spektaklį apie tikrus išgyveni-
mus (tiesą sakant, dar niekada nebuvau mačiusi tokios tylios ir susikaupusios salės). 
Ir tai dar toli gražu ne viskas, bet visko aš ir nepasakosiu, kad nepatingėtumėt pavar-
tyti „Gataučiuką“. 
   Šilto pavasarinio vėjo Jūsų širdyse!      Redaktorė Deimantė Paliackaitė  

Šiame numeryje sužinosite: 

 

 Kuo viena kovo savaitė skyrėsi nuo kitų? 

 Koks turi būti tikras draugas? 

 Ką po spektaklio suprato Darius? 

 Kuo nuostabi Ispanija? 

 Kur devintokai nusiuntė dešimtokus? 

 Ką kolekcionuoja mokytoja Banga? 

 Kas laimėjo fotokonkursą? 

 Kas įvyko per žiemą? 

 Kokie įvykiai jau ne už kalnų? 

Net akmuo... 

Pavasarį pražysta gėlės 

Ir vėl užgieda vieversėlis. 

Atgyja net pakelės akmuo 

Ir pavasarį pajutęs šuo. 

 

Ir žmonės eina vėl kaip lėlės, 

Jausmai pasklinda tartum smėlis. 

Visai kitaip, negu ruduo, 

Juk atgyja net pakelės akmuo... 

 

Pagauta Pavasario 
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Jau ketverius metus mūsų mokykloje, o Lietuvoje – devynerius,  vyksta ak-
cija ,,Savaitė be patyčių‘‘. Šia akcija siekiama skatinti draugišką bendravimą bei 
mažinti patyčias. Kampanijos įgyvendinimo metu leidžiama įvairi informacinė 
medžiaga vaikams, tėvams ir mokytojams, organizuojamos konferencijos, dis-
kusijos, vykdomi mokymai.  

Kaip į šią akciją šiemet įsijungė mūsų mokykla?  
Pirmadienį per antrą pamoką visi skubėjome į sporto salę, ten vyko Flash mob akcija ,,Visi už vieną ir 

vienas už visus‘‘, kai visi kartu šokome vieną šokį, o ant 
pirštų nupieštomis šypsenėlėmis rodėme, kad stengsi-
mės būti draugiški vieni kitiems.  
 Antradienį mokykloje vyko spektaklio ,,Be pa-
vadinimo‘‘ premjera. Jo scenarijų sugalvojo mokytoja 
Juventa Jurgelienė, remdamasi mūsų bendraamžių 
mintimis, o įgyvendino 7-9 klasių mokiniai.  
 Trečiadienį vyko specialiai akcijai pieštų knygų 
skirtukų pristatymas ir suklijavimas ant klasių durų. 
Taip pat tą dieną spektaklį išvydo Joniškio Saulės pa-
grindinė mokykla. 

 Ketvirtadienį spektaklis 
keliavo toliau – aplankė Joniškio „Aušros“ gimnaziją. Tuo tarpu aštuntokės 
Monika Vainoriūtė, Toma Levindravičiūtė ir Neringa Pociūtė mūsų mokyk-
los pradinukams pristatė savo rankomis paruoštą knygelę „Kreipkis“, kuria 
raginama netylėti apie patiriamas patyčias, o ieškoti pagalbos.  

Penktadienį, paskutinę akcijos dieną, „Be pavadinimo“ vyko į Žagarės 
vaikų globos namus, kur buvo labai šiltai priimti. Verta paminėti, kad akci-
jos proga buvo sukurtas ir prevencinis filmukas.  

Manau, kad tokios akcijos tikrai skatina susimąstyti ir sumažina paty-
čias Lietuvoje, padeda vaikams netylėti apie patyčias. Mano nuomone,  šita 
akcija yra labai svarbi.        

 Parengė Lukas Svirplys 

Draugų norime turėti visi, o ar visi mokame kitiems būti gerais draugais? Akcijos “Savaitė be patyčių” 
proga su mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniais kalbamės apie draugystę.  

Lukas Daukšas: Taip.  
Eva Gruzdytė: Taip.  
Gabrielė Klimaitė: Taip. 
Ineta Dantaitė: Gal...  
Karolina Pakalnytė: Manau, kad taip. 
Auksė Bašytė: Taip, esu draugiška. 

Simona Svirplytė: Taip. 
Vismantas Galkus: Kartais taip. 
Armandas Maižius: Taip. 
Daiva Švanaitė: Taip. 
Vakarė Vaičiulytė: Taip. 
Aivaras Danasas: Taip. 

- Ar esi draugiškas? 

Nukelta į 3 psl. 
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Atkelta iš 2 psl. 

- Kiek turi draugų? 
Lukas Daukšas: Visos pradinės klasės mano draugai. 
Eva Gruzdytė: Gan daug.  
Gabrielė Klimaitė: Daug. 
Ineta Dantaitė: Neskaičiavau... Daug. 
Karolina Pakalnytė: Maždaug 10. 
Auksė Bašytė: Net nesuskaičiuoju... Labai daug. 
Simona Svirplytė: Daug. 
Vismantas Galkus: Oi, labai daug jų... 
Armandas Maižius: Labai daug. 
Daiva Švanaitė: Apie 4. 
Vakarė Vaičiulytė: Visi draugai kuriuos turiu yra 
mano geriausi draugai. 
Aivaras Danasas: Manau, kad 16.  

- Kas tavo geriausias draugas? 
Lukas Daukšas: Evaldas Skliarovas, Tomas Dalgė ir Arnas 
Kvašys.  
Eva Gruzdytė: Gabrielė Klimaitė.  
Gabrielė Klimaitė: Eva Gruzdytė. 
Ineta Dantaitė: Raminta Paugaitė. 
Karolina Pakalnytė: Vygailė Mameniškytė. 
Auksė Bašytė: Manau, kad mano geriausia draugė Monika Vai-
noriūtė. 
Simona Svirplytė: Negaliu pasakyti... 
Vismantas Galkus: Tomas. 
Armandas Maižius: Yra 2: Arnas Kvašys ir Tomas. 
Daiva Švanaitė: Simona Svirplytė. 
Vakarė Vaičiulytė: Taip 
Aivaras Danasas: Vismantas.  

- Kaip reikia parodyti draugui, kad tu jį myli ir 
jis tau yra svarbus? 
Lukas Daukšas: Reikia būti draugiškam ir tiek.  
Eva Gruzdytė: Padėti, kai reikia pagalbos. 
Gabrielė Klimaitė: Būti draugišku. 
Ineta Dantaitė: Reikia draugauti ir gerbti. 
Karolina Pakalnytė: Reikia gražiai bendrauti ir stengtis 
niekada nesusipykti. 
Auksė Bašytė: Reikia elgtis nuoširdžiai, gerai ir tada vis-
kas bus ok. 
Simona Svirplytė: Reikia neįskaudinti jo ir tada jis pats tai 
supras. 
Vismantas Galkus: Nemušti jo. 
Armandas Maižius: Neskriausti jo ir gražiai bendrauti. 
Daiva Švanaitė: Būti draugiškam, bendrauti ir viskuo da-
lintis. 
Vakarė Vaičiulytė: Draugauti su juo, žaisti, jo nemušti ir 
neužkabinėti. 
Aivaras Danasas: Turi jam padėti, paskolinti kokį daiktą, 

jei reikia...  

- Kaip galvoji, kodėl vaikai tyčiojasi vienas iš kito 
ir ar galima taip elgtis? 
Lukas Daukšas: Gal dėl to tyčiojasi, nes ko nors nepasida-
lina... Taip elgtis negalima.  
Eva Gruzdytė: Tyčiotis negražu, o kiti tyčiojasi, nes patys 
neturi draugų.  
Gabrielė Klimaitė: Gal dėl to, nes susipyksta... Taip elgtis 
negalima. 
Ineta Dantaitė: Gal tyčiojasi, nes kas nors jam blogai, bet 
tyčiotis negalima. 
Karolina Pakalnytė: Dėl to, kad kitas apsirengė ne taip, 
kaip jam įprasta, ar kad kūno spalva kitokia... Manau, kad 
kiekvienas žmogus yra įdomus savimi. Bet kokiu atveju 
tyčiotis negalima. 
Auksė Bašytė: Turbūt tyčiojasi, nes neturi draugų ir jiems 
trūksta dėmesio. Tyčiotis negalima ir negražu. 
Simona Svirplytė: Todel, kad neturi dėmesio, jiems to 
trūksta. Manau, taip elgtis negalima. 
Vismantas Galkus: Gal todėl, nes jiems kažkas nepatinka. 
Negalima taip. 
Armandas Maižius: Negalima. O tyčiojasi dėl to, nes jie 
kitokie... 
Daiva Švanaitė: Gal dėl to, nes vienas turi daugiau pinigų, 
o kitas mažiau, todėl ir tyčiojasi. Negalima taip. 
Vakarė Vaičiulytė: Dėl to, nes jie kitokie... 
Aivaras Danasas: Gal dėl to, nes jis negražus... Taip elgtis 

negalima.  

Pradinukus kalbino Roneta Levindravičiūtė 

Du draugai ėjo per dykumą, susipyko ir vienas trenkė kitam antausį.  

Patyręs skausmą, bet nieko nesakęs, pastarasis parašė ant smėlio: " Šiandien gavau antausį nuo geriausio savo draugo". Jiedu 
keliavo toliau, priėjo oazę ir nusprendė išsimaudy . Tas, kuris buvo gavęs antausį, pradėjo skęs , tačiau draugas jį išgelbėjo. 
Atgavęs sąmonę jis išraižė ant akmens: "Šiandien geriausias mano draugas išgelbėjo man gyvybę". Tas, kuris buvo trenkęs ant-
ausį ir paskui išgelbėjęs savo draugą, paklausė: “Kai tave įskaudinau, tu apie tai parašei ant smėlio, kai tave išgelbėjau, parašei 
ant akmens. Kodėl?” Draugas atsakė: “Apie tą, kuris mus užgauna, rašome ant smėlio, kad skriaudą užglaistytų atleidimo vejai. 
Tačiau apie tuos, kurie mums padaro gera, išgraviruojame ant akmens, kad joks vėjas negalėtų nutrin . 

Išmok rašy  skriaudas ant smėlio, o pa rtą džiaugsmą - ant akmens. 

Bruno Ferrero 
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„Pavertus žodį „teatras“ į veiksmažodį, gautumėm – „te 
atras“. Lai žiūrovai atranda paslėptą mintį, lai aktoriai atran-
da save“, - sako Joniškio Aušros gimnazijos mokinė Violeta 
Lisovaitė, padėjusi mūsų mokyklos aktoriams kuo geriau 

pasirengti spektaklio „Be pavadinimo“ premjerai.  

Spektaklis buvo pristatytas mokyklos bendruomenei akcijos 
„Savaitė be patyčių“ metu. Spektaklyje vaidino daug 9 klasės mokinių, 
taip pat viena aštuntokė ir, žinoma, teatro iniciatorės mokytojos Juventos 

Jurgelienės auklėtinių. Spektaklis buvo parodytas ne tik mūsų mokykloje, 
tačiau aplankė ir Joniškio Aušros gimnaziją, Saulės pagrindinę mokyklą bei Žagarės vaikų globos namus ir visur 

sulaukė pačių gražiausių įvertinimų. 

Labai smagu, kad visiems apklaustiesiems žiūrovams spektaklis pati-
ko. Vieniems dėl nepriekaištingos vaidybos, kitiems dėl gero įvaiz-
džio, o tretiems dėl pačios spektaklio prasmės. Dar kitiems patiko, 
nes spektakliu buvo perteikta labai daug jausmų, jie atrodė labai tik-
roviškai. Kai kuriems svarbiausia buvo, kad dėl spektaklio galėjo 
praleisti pamoką. Nesvarbu, kaip ten buvo dėl tų pamokų, tačiau 

smagu girdėti, jog patiko. Ir ne tik mokiniams, o ir mokytojams, ku-
rių keletą spektaklis net sugraudino. Mokytojai Neringai Bulienei 
spektaklis įstrigo tuo, kad buvo labai subtiliai atskleistos gyvenimiš-

kos situacijos, atspindinčios dabartinę visuomenės padėtį ir požiūrį. 

Smagu, jog po spektaklio žmonės pasamprotauja, apie ką jis 
buvo, ką buvo norėta parodyti. Pavyzdžiui, penktokė Auksė galvoja, 
jog mes visi galime padėti vienas kitam, tik nereikia bijoti pasipasa-
koti. Mokiniai iš kitų mokyklų suprato, kad nereikia tyčiotis vienas 
iš kito, nes visi esame vieno plauko. Žiūrovų nuomone, pasityčioti, 
išduoti, palikti, atstumti, mušti sugebame visi, o padėti, kaip bebūtų 

gaila, sugeba tik keletas. Jūsų žiniai, šeštokas Darius pagaliau su-
prato, kad nereikia mušti Aivariuko (!!). O daugumai tapo aišku, 
kad vis dėlto negražu tyčiotis, reikia suprasti, užjausti vienas kitą. 
Tiesa, ne vienas apklaustasis pabrėžė, kad spektaklis labiausiai tiktų 
aštuntokams ir vyresniems, nes jaunesni gal ne viską suprato. 

Kuri spektaklio vieta labiausiai patiko mokiniams? Kai kurie neskirstė spektaklio į patikusias ir nepatikusias 
dalis, tiesiog nesugebėjo jų pasirinkti. Bet likusiems labiausiai patiko Virginijos dalis, nes ji turi sarkazmo, ir Virgi-

nija ją labai gražiai pateikia. Daugumai labiausiai patiko frazė 
„suplyšo batai, tik prieš 5 metus pirkti“. Visi gyrė šios eilutės 

nepriekaištingą intonaciją. 

 Labai smagu, jog jums patiko spektaklis! Dėkojame 
mūsų mokyklos aktoriams ir  mokytojoms Juventai Jurgelienei 
ir Jolantai Jurkevičienei už kūrybinę energiją ir laukiame dau-
giau tokių nuostabių kūrinių.  

Augustė Petriškytė  
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Vasariška šiluma, visada besišypsantys ir niekur neskubantys žmonės... Išgirdus šiuos žodžius, mano galvoje sukasi tik vienas žodis – 
Ispanija... Taigi, nuo vasario 25-os iki kovo 1-os dienos trylika žmonių iš mūsų mokyklos pagal Comenius projektą “Kaip IT (informacinės 
technologijos) pakeitė mūsų gyvenimą?” buvo išvykę į nepaprastai šiltą Ispanijos miestelį Alkorkoną.  

 Išvykome ankstų šeštadienio rytą ir visą dieną praleidome kelyje arba ore. Ispanijoje buvome jau po vidurnakčio. Vaikinai ir mokytojos 
išvažiavo į viešbutį, o merginos į savo „laikinas šeimas“. Kai išlipome iš mašinos ir pamatėme, kad mūsų laukia klykiančių ispanių būrys, 
nebežinojome juoktis ar verkti. Šeimose buvome sutiktos nepaprastai šiltai.  

 Kitą dieną keliavome į mokyklą, kurioje atlikinėjome nepaprastai linksmas susipa-
žinimo su lenkais, austrais, vokiečiais, graikais ir ispanais užduotis, po pietų važiavome į 
Madridą, Retiro parką, kuriame žaidėme orientacinš žaidimą. 

 Visas kitas dienas dirbome grupėse: teatre, komiksuose, laikraštyje, filmo kūrime, 
parodoje, bandydami atsakyti į klausimą, kaipgi IT pakeitė mūsų bendravimą. Taip pat 
valgėme tradicinio ispaniško karšto šokolado, aplankėme Prado muziejų, grožėjomės 
Ispanijos sostine.  

 Paskutinę dieną vyko viso mūsų darbo pristatymas ir, žinoma, vakarėlis po kurio 
atėjo liūdnoji dalis – atsisveikinimas. Daug kas neslėpė ašarų, visur buvo pilna apsikabi-
nusių, verkiančių žmonių.  

 Ispanija man įsiminė kaip nepaprastai šilta šalis su be galo draugiškais žmonėmis, 
su kuriais labai nenorėjau išsiskirti. Labai labai visų pasiilgau...  

O ką apie Ispaniją mano tie, kurie taip pat ten buvo, viską matė ir girdėjo? 
Kas labiausiai įsiminė išvykoje į Ispaniją? 

Virginija: Man labiausiai įsiminė šiltas Ispanijos oras, draugiški žmonės. 

Lina: Man labai įsiminė šeima, kurioje gyvenau, nes buvau labai šiltai priimta. Ir, 
žinoma, draugiški žmonės. 
Airidas: Įsiminė naktinis Madrido gyvenimas ir veikla teatre. 

Greta: Šeima, kurioje gyvenau, be galo skanus maistas ir labai geri žmonės. 

Akvilė: Labai draugiški žmonės, svetinga šeima. Taip pat pietūs iš jūros gėrybių.  
Evaldas: Šiltas oras ir geri žmonės. 

Modestas: Linksmi ir be galo draugiški žmonės. 
Mokytoja Jūratė: Būtent darbas teatro grupėje, nes Madride buvau antrą kartą, jau 
buvau jį įsimylėjusi. Buvo labai įdomu stebėti vaikų darbą teatre. 

Mokytoja Emilija: Ispanijoje man didžiausią įspūdį paliko šiluma: vasario 26 dieną 
buvo +25! Dar negalėjau atsižiūrėti naktimis į kita kryptim kybantį jauną mėnulį. O ir 
pats Madridas pasirodė kaip nemiegantis miestas... Nuotykiai? Gal įsimintiniausias, 

kai su pavaduotoja besifotografuodamos po palmėmis sulaukėm ypatingo vietos policininkų dėmesio, kurie niekaip nesugebėjo suregzti saki-
nio angliškai ir paaiškinti, kodėl pavojinga po tomis palmėmis fotografuotis. Kiekviena diena buvo naujas nuotykis, kai vis kažką naujo pama-
čiau, sužinojau, išmokau - tai didžiausia bet kurios kelionės vertė ir prasmė. 
Mokytoja Rūta: Labiausiai įsiminė tautų mentaliteto skirtumas: ispanų neskubėjimas, kurį mes suvoktume kaip neorganizuotumą. Taip pat 
įsiminė naktinio Madrido grožis, įspūdingi pastatai. Žinoma, šiltas oras, žydintys medžiai ir aplink skraidančios papūgos. 

Kaip sekėsi bendrauti su užsieniečiais? 
Visi vieningai sakė: Labai gerai, nes žmonės buvo be galo draugiški.  

O pavaduotoja pasakė vieną gerą mintį: reikia mokytis užsienio kalbų, o geriausia 
mokytis – praktiškai, bendraujant. 

Ar buvo tokių dalykų, kurie nepatiko? 
Mokiniai vėl buvo vieningi: Buvo nuostabu, be galo linksma ir tikrai nieko blogo. 

Mokytoja Jūratė: Nepatiko, kad buvo mažai laisvo laiko, neturėjome galimybės 
daugiau pasivaikščioti po Madridą.  
Mokytoja Rūta: Suoliukų mokyklos teritorijoje nebuvimas ir per mažas užimtumas. 

Mokytoja Emilija:  Nepatinkančių dalykų kaip ir nebuvo, erzinančių keletas, bet ir 
tie jau pasimiršo ir pradingo bendrame nuostabiame įspūdyje. Tik, žinoma, buvo per 

mažai laiko 
iššniukštinėti 
visą miestą ir 
turistiniame 
Madride rasti savo Madridą...  
 

Taigi, kiekvienas patyrėme nuostabių akimirkų, kurias prisiminsime 
visą gyvenimą. Linkiu, kad ir jūs jų patirtumėte, kai pas mus atvyks 

užsieniečiai. Sėkmės!  
 

Atsiminimus pasakojo ir kelionės draugus kalbino Deimantė Paliac-
kaitė 
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Štai ir atėjo (ir jau praėjo) kiekvieno  dešimtoko laukiama diena – Šimtadienis. Neabejoju, kad dabar visi laukia, 
kad greičiau praeitų tas šimtas dienų. Tiesa, kai kuriems to visai nesinori. Tačiau tegu kalba patys dešimtokai, at-
skleisdami, ar jie norėtų, kad greičiau baigtųsi tas šimtas dienų, ar jie nori palikti mokyklą ir kodėl?  
 
Modestas M.: Noriu. Todėl, kad taip reikia.  
Žilvinas B.:Tai aišku. Šiaip sau. 
Jomantė ir Lina (kartu): Mes to trokštame labiau už viską gy-
venime. Pagaliau suaugsime! 
Mantas G.: Ne. O tai ką veiksim po 

Mokytoja Jolanta, prašom trumpai 
reziumuoti Šimtadienį.  
Puikios užduotys ir dešimtokams pa-
dovanota gera nuotaika. 
Kokia buvo Šimtadienio tema ir 
kodėl būtent tokia? 
Negyvenama sala. Tema pasirinkta ne 
atsitiktinai, nes mokykla - tarsi negy-
venama sala. Būdami mokykloje sten-
giamės kuo greičiau iš jos ištrūkti. O 
kai ją paliekame, atsiranda nenuval-
domas troškimas į ją vėl sugrįžti. 
Kokios užduotys buvo sugalvotos 
dešimtokams? 
Linksmos, įspūdingos, nuotaikingos.  

Kiekvienas turi savo nuomonę, bet kažin kaip praėjo pa  šimtadienio šventė? To teiraujuosi devintokų auklėtojos 
Jolantos Jurkevičienės ir dešimtokių auklėtojos Jūratės Armonavičienės.  

O mokytoja Jūratė papasakojo štai ką: 
Šimtadienis – nepamirštama diena dešimtokams. O 
dar kai pamokų nėra! Rojus!!! Tą rytą buvome 
sutikti labai muzikaliai, išpuošti gėlių girliandomis. 
Gaila, netrukus teko nusivalyti išdažytus veidus, 
nes per pirmą pamoką išvykome į Joniškio ŽŪM. 
Ten praleidome beveik tris pamokas, dalyvavome 
integruotoje pamokoje “Tautinės Lietuvos spal-
vos”. 
Grįžę į Gataučius, vėl atsidūrėme negyvenamoje 
saloje ir įsiliejome į šventės šurmulį.  Galiu pasa-
kyti, kad devintokų užduotys labai patiko, nes bu-
vo žaismingos, kai kurios nematytos. Draugiškai 
pasijuokdami vienas iš kito jas noriai atlikome. 
Netgi man teko pasijudinti. O kaip atrodėme – už-
fiksuota nuortaukuose. Ačiū devintokams už išra-
dingumą!  

Parengė  

Monika Vainoriūtė 
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Kaip jau visi pastebėjome, penktokams šiemet lietuvių kalbą dėsto nauja mokytoja. Vieniems ji 
pakankamai nauja, ki ems, atėjusiems iš uždarytos Linkaičių pagrindinės mokyklos, jau seniau 
pažįstama. Tad susipažinkime ar miau – mokytoja Banga Gasiūnienė. 

- Kaip atsiradote mūsų mokykloje? 

Taip lėmė susidariusios aplinkybės, kadangi Linkaičių pagrindinė mokykla buvo uždaryta. 

- Kokie Jūsų įspūdžiai po pusės metų, praleistų pas mus? 

Smagu dirb  didelėje renovuotoje mokykloje, džiugu, kad čia sudarytos geriausios sąlygos moki-
nių ugdymuisi, tobulėjimui. Man pa nka mokinių aktyvumas ir drąsumas, bet norėtųsi didesnio 
drausmingumo ir pareigingumo. 

- Papasakokite daugiau apie save. Ką mėgstate veik  laisvalaikiu? 

Šiuo metu laisvalaikio turiu labai mažai. Šiaip mėgstu keliau  po pasaulį, susipažin  su kitų tautų 
kultūromis, kitokiu nei mūsų gyvenimo būdu. 

- Kokių turite pomėgių? 

Mėgstu kolekcionuo  puodukus, dar turiu didelę dramblių ir angelų kolekciją, kurią kaskart papildo iš įvairių kraštų sugrįžusių 
ar mųjų parvež  suvenyrai. Pa nka gro  įvairiais klavišiniais instrumentais, pvz. pianinu ir sintezatoriumi. 

- Minėjote, kad mėgstate keliau . Kokias šalis esate aplankiusi? 

Taip, netgi labai mėgstu. Teko lanky s Anglijoje, Čekijoje, poilsiau  Turkijoje. Tačiau mane žavi ne k kelionės po svečias šalis, 
bet ir nuostabios vietos Lietuvoje. 

 - Kokia šalis paliko didžiausią įspūdį? 

Didžiausią įspūdį paliko labai tolima ir egzo ška šalis Šri Lanka prie 
Indijos vandenyno. Džiaugsmo suteikė nuostabios dramblių maudy-
nės upėje, ant tvorų kaip katės sėdinčios beždžionėlės, maudynės 
kelių metrų didumo vandenyno bangose, taip pat pa ko skanau  
pačios nusiskintus mangus, ananasus ir raudonuosius bananus. 

- Ar auginate namie kokį gyvūną? 

Taip, auginu šuniuką, kuris yra nedidelis ūgiu, bet ypač didelis smūgiu. 

- Labai įdomu, kodėl pasirinkote mokytojos profesiją? 

Galbūt dėl to, jog mano aplinkoje mane supo mokytojo profesijos 
žmonės. Mano mama ir sesuo – istorijos mokytojos. Turbūt neatsi k-

nai profesijos pasirinkimą lėmė ir meilė mažiems vaikams. 

- Žinau, kad Jūs dėstėte muziką. O kokia daina Jums gražiausia? 

Jei muzika paliečia širdį ir priverčia ją suvirpė , vadinasi, ji pasiekia 
pagrindinį kslą, ir nesvarbu, ar ją atlieka profesionalas, ar savamokslis. Kiekviename amžiaus tarpsnyje buvo ir yra vis kita dai-
na, o pa  gražiausia, kiuosi, dar nesudainuota... 

- Ar mėgstate gamin  valgį? 

Nelabai, bet gyvenimas privertė... 

- Gal galėtumėte pasiūly  kokį paprastą pa ekalo ar skanumy-
no receptą „Gataučiuko“ skaitytojams? 

Mūsų šeimoje labai mėgstamas ir dažnai gaminamas varškės 
keksas. Jį siūlau 
išsikep  ir 
Jums.  

 

Mokytojos Bangos varškės  keksas 

0,5 kg varškės 

4 kiaušiniai 

1 s klinė cukraus 

1 s klinė aliejaus 

2 s klinės miltų 

1,5 šaukštelio kepimo miltelių 

Išplakite kiaušinius, į juos sudėkite visus likusius ingre-

dientus, išmaišykite, sudėkite gautą masę į kekso formos 

skardą ir kepkite 180 laipsnių karštumo orkaitėje 30-40 

min (ir stebėkite, kad nesudegtų!) 

Skanaus! 

Mokytoją kalbino Gabrielė Morozenko 
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Nuo 1971 metų, kada Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė pasauline Žemės diena, ji minima ir švenčiama 
įvairiose pasaulio šalyse. Nuo 1992 metų pasaulinė Žemės diena minima ir Lietuvoje. Šiai dienai pažymėti renginiai 
vyksta ne tik kovo 20-ąją, jie tęsiasi visą pavasarį. Jau dvidešimt metų minime Žemės dieną Lietuvoje, tad šie me-
tai— jubiliejiniai.  

Vilniaus miesto savivaldybė kovo 31 dieną davė startą vienai didžiausių pasaulyje 
savanoriškos aplinkosaugos akcijų „ Žemės valanda“, kurios metu vilniečiai, kiti 
Lietuvos gyventojai, miesto svečiai, įmonės, įstaigos ir valstybinės institucijos buvo 
kviečiami valandai išjungti šviesas.  

 Prieš akciją kalbinome mūsų mokyklos mokinius ir mokytojus:  

Liveta, 0 kl.: Aš jau miegosiu... 
Marta, 0 kl.: Ne, aš žaisiu kompiuteriu. 
Gabija, 0 kl.: Išjungsiu. 
Karolina, 6 kl.: Butinai. 
Eivydas, 9 kl.: Šviesą taip, bet kompiuterio tikrai ne. 
Gerda, Miraida, 8 kl.: Taip. 
Orinta, Armandas, 9 kl.: Ne! 
Vaidas, 7 kl.: Niekados! 
Mokytoja Šarūnė: Išjungsiu. 
Mokytoja Jolanta: Tai tik trumpalaikė akcija.  

Ar žadate išjungti šviesas? Kaip dar saugote gamtą? 

Liveta, Marta, Gabija 0 kl., Eivydas 9 kl.: Nešiukšlinam. 
Pijus 8 kl. Niekaip, tai šiukšlių diena (?) 
Mokytoja Šarūnė: Nešiukšlinu. 
Mokytoja Jolanta: Rūšiuoju šiukšles, apskritai nieko nedeginu.  

Ar visi šiuos pažadus ištęsės? 

Parengė Gabrielė Taraškutė 

  Visą kovo mėnesį mokyklos antrojo aukšto koridoriaus sienas puošė 24 spalvingos nuotraukos, dalyvaujančios Žemės 
dienai surengtame fotokonkurse “Stebuklinga mano Žemė”. Konkursui savo darytas nuotraukas galėjo pateikti kiekvienas no-
rintis, tačiau norinčių pasidalinti savo užfiksuotais gamtos vaizdais ar įamžintais augintiniais bei kitais gyvūnais atsirado vos 7. 
Tai penktokė Vygailė Mameniškytė, šeštokė Gabrielė Taraškutė, septintokas Lukas Svirplys bei mokytojos Rūta Kauneckienė, 
Renata Kvedaraitė, Jūratė Armonavičienė ir Emilija Pučkorienė.  
 Jei dalyvaujančių atsirado nedaug, tai balsuojančių už labiausiai patikusias nuotraukas netrūko. Slaptame balsavime po du 
balsus galėjo atiduoti kiekvienas, aplankęs parodą, savo svarų žodį tarė ir komisija: direktorius Linas Česnulis, mokytojos Jo-
lanta Jurkevičienė, Šarūnė Apinytė, Banga Gasiūnienė nei Nijolė Žiurlytė. Komisija, įvertinusi nuotraukų meniškumą, temos 
atskleidimą bei kompoziciją, paskelbė verdiktą: mokinių kategorijoje laimėjo nuotrauka Nr. 7 “Pavasario pranašai”, kurios au-
torė Vygailė Mameniškytė, o mokytojų kategorijoje—nuotrauka Nr. 24 “Rudens pusryčiai”, kurios autorė Emilija Pučkorienė.
  

Sveikiname laimėtojus, dėkojame 
visiems dalyvavusiems ir linkime 
nepamiršti, kokioje gražioje Že-

mėje gyvename, todėl mūsų visų 
ir kiekvieno pareiga—ją visomis 

išgalėmis saugoti ir puoselėti!  
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Ci rk as  a tv ažiav o!Ci rk as  a tv ažiav o!   

Vieną dieną mokyklos sporto salė virto cirko arena - į svečius 
atvyko tikrų tikriausias cirkas “Arino”.  Ir ko tik jame nebuvo: ir 
dresuotų gyvūnėlių, ir lanksčių gimnasčių, ir klounų Nikolios ir 
Guriko pokštų, ir nematytų fokusų... Kai kurie vaikai net patys 
trumpam įlindo į cirko artistų kailį atlikdami keletą smagių užduo-
čių. Puikus muilo burbulų šokis užbaigė įspūdingą cirko pasirody-
mą ir paliko mokinius besukančius galvas: kaip jie visa tai pada-
ro?..  

Bal tas is  bad asBal tas is  bad as   

Žiemą žvėreliams sunku gyventi. Todėl mūsų mokyklos pra-
dinukai nusprendė jiems suruošti vaišes. Nuvykę į Beržėnų 
girininkijos mišką, jie į krūveles supylė atsivežtus grūdus, 
morkas, burokėlius, bulves, ant medžių sukabino lašinukus, 
obuolius, duonos riekeles. Nors žvėreliai pasirodyti nedrįso, 
bet tikimės, kad dovanos juos tikrai pradžiugino!  

Pami nė ta Vas a ri o 16Pami nė ta Vas a ri o 16 -- ojioji   

Lietuvos Nepriklausomybės diena šiemet mūsų mokykloje 
įprasminta sportu ir muzika. Nuo pat ryto mokiniai buvo 

kviečiami susirungti stalo teniso, stalo futbolo bei netradici-
nio futbolo rungtyse, o popiet visus pradžiugino Joniškio 
“Aušros” gimnazijos dovanotas koncertas, kuriame netrūko 

liaudies šokių, dainų apie karą, meilę, Tėvynę. Popiet sporto 
traukai jau neatsispyrė ir mokytojai, linksmai mojavę gumi-
nėmis lazdomis ir bandę įveikti mokinius netradicinio fut-

bolo rungtyje. Šventė užskaityta!  

Pirmokai - knygų mylėtojai 

Praeitą mėnesį mokykloje buvo išrinkta daugiausiai skai-
tanti klasė. Per 6 mokslo metų mėnesius iš bibliotekos buvo 

paimta 318 knygų. Iš jų net 87 knygas perskaitė pirmos 
klasės mokiniai! Jiems buvo įteiktas prizas -  vaikiška en-
ciklopedija “Atverk ir pažink. Mano pasaulis”. Biblioteki-

ninkė Emilija Pučkorienė pasidžiaugė daug skaitančiais 
mokiniais, paragino ir visus kitus dažniau lankytis bibliote-
koje ir skaityti knygas, o ne varginti akis prie kompiuterio.  
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Sultono žvėrynas 

Vienoje senoje rytiečių pasakoje aprašomas sultono žvė-
rynas. Žvėrių buvo 21. jie pavaizduoti piešinėlyje. Tačiau 
žvėrynas turi tik 6 narvus, kuriuose reikia apgyvendinti 
žvėris. Juos saugos trys sargai, kurie turės vienodai žvė-
rių. Pabandykite juos apgyvendinti neužmiršdami, kad į 
vieną narvą negalima suleisti skirtingų gyvūnų.  

Pirmieji trys, teisingai išsprendę galvosūkį, laukiami bib-
liotekoje!  

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

Redaktorė: Deimantė Paliackaitė (9 kl.), pavaduotojas Lukas Svirplys (7 kl.) 

Korespondentai: Gabrielė Taraškutė, Gabrielė Morozenko, Deimantė Paugaitė (6 kl.), Augustė Petriškytė,  

Roneta Levindravičiūtė (7 kl.), Monika Vainoriūtė (8 kl.) 

Kolektyvui talkina mokytoja Emilija Pučkorienė. Titulinį puslapį sukūrė Paulius Andruškevičius.  

Laikraš  spausdina mokytoja Renata Kvedaraitė. 

Kiek kojų autobuse? 

Praeito “Gataučiuko” galvosūkyje skaičiavote katinų kojas. Atsakymų būta daug ir įvairių, 
bet tik trys atkakliausieji suskaičiavo teisingai - iš viso autobuse buvo 10990 kojų.  

Sveikiname laimėtojus: Luką Svirplį (7 kl.), Augustę Petriškytę (7 kl.), Austėją Taraškutę 
(4 kl.). Jūsų laukia saldūs prizai!  

Balandžio 25-29 dienomis mūsų mokykloje 
pagal Comenius projektą lankysis svečiai iš 
Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos, Austrijos ir 
Graikijos. Kartokitės anglų kalbą, prieš veid-
rodį repetuokite kuo tikresnes šypsenas, pasi-
ruoškite šiltai sutikti savo bendraamžius - 
nuo jūsų priklauso, kokį įspūdį jiems sudarys 
mūsų mokykla, mūsų kraštas ir mūsų šalis!  

Joniškio Žemės ūkio mokykla už 
sėkingą bendradarbiavimą mūsų 
mokyklai padovanojo vienos dienos 
kelionę po Lietuvą jų autobusu. Kas, 
kada ir kur vyks - po truputį jau 
aiškėjanti paslaptis. Klausyk ausis 
ištempęs ir greit sužinosi, o gal net 
pats važiuosi!  

Kaip žinia, jau įvyko 2 Karaoke 
etapai. Ypatingai dainingi pasirodė 
septintokai, tačiau jūs dar turite 
galimybių juos pralenkti - ruoškitės 
trečiajam turui, kuris vyks greitu 
laiku. Repetuokite, sekite skelbimus 
ir nustebinkite save bei vieni kitus.  
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