
 
  

Joniškio r. Gataučių Marcės Ka liūtės pagrindinės mokyklos laikraš s,  
Leidžiamas nuo 1999 m. sausio mėn. 

 Nr.108 2012 m. spalis 

 Sveiki sugrįžę, garbieji skaitytojai, 
 

 Štai ir vėl pagelto lapai... Ir vėl mes susitikome. Vieni galbūt pirmą kartą 
paėmėte „Gataučiuką“  į rankas, o aš be jo gyventi negaliu jau dešimtus metus.   
 Šie mokslo metai mus pasitiko naujovėmis: turime vaikų darželio grupę, 
atsinaujino mokinių budėjimo per pertraukas sistema, nebeturime pažymių 
knygelių (tačiau gerus ir blogus pažymius ir toliau sėkmingai renkame). Šalia to, 
mūsų mokykloje šiemet rekordiškai daug mokinių! Matyt, tai lėmė naujokų 
antplūdis. Sėdėti vietoje mums nebūdinga: jau įvyko Europos kalbų dienai skirtas 

renginys, tinklinio varžybos tarp mūsų ir Gasčiūnų mokyklos mokytojų, išsiaiškinome 5-6 klasių mokinių 
lengvosios atletikos čempionus. Kai kurios klasės jau spėjo ir į ekskursijas išvykti. Apie visa tai ir dar 
daugiau sužinosite, pavartę pirmąjį šiais metais „Gataučiuko“ numerį.     
 Linkiu Jums puikios mokslo  metų pradžios, šiltos rudeniškos nuotaikos, o visus mokytojus 
sveikinu su Tarptautine Mokytojo diena!  

Redaktorė Deimantė Paliackaitė 

Pajusti krintančią žvaigždę... 
Užuosti vasaros lietų... 
Išgirsti skleidžiantis gėlę, 
Nes niekas daugiau negirdėtų... 
 
Pakelti akis į dangų... 
Pamatyti, kur skrenda erelis... 
Paleisti drugelį iš rankų 
Ir tyliai ištarti jam "Labas"...  

 

Rudens svajotoja 

Kodėl nebereikia pažymių knygelių? 

Ką labiausiai mylėjo ikimokyklinukai? 

Kas bendro tarp dainuojančios blusos ir 
boulingo? 

Kuri mokytoja madingiausia? 

Kaip vokiškai išsikviesti policiją? 

Kodėl šiemet mokykloje tiek daug mokinių? 

Ką mąsto mokinių taryba? 

Kas tapo naujuoju mokyklos direktoriumi? 

Ko septintokai ieškojo Raseinių rajone? 

Kokią dovaną gavo mokykla? 

Kas moko mūsų mokytojus? 

Kaip per vieną dieną pelnyti tris medalius? 
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Šiemet mokykloje kaip niekad gausu naujovių. Viena jų – atidaryta ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje kasdien 
iki pietų laiką leidžia, žaidžia, draugauja ir kartais pykstasi 3-6 metų Gataučių ir aplinkinių 
kaimų vaikučiai. Juos auklėja mokytojos Banga Gasiūnienė ir Laima Skudrienė, kurias ir 
kalbiname:  
- Kaip jūs manote, ar vaikams patinka ši mokykla? 
- Panašu, kad vaikams patinka mokykla, nes ji visų pirma yra graži. 
- O kas nepatinka mokykloje? 
- Lyg ir nėra tokių dalykų, kol kas bandome prisitaikyti prie savo klasės bei kitų vaikų.  
- Ar vaikai norėtų mokykloje būti ilgiau? 
 - Kai kurie gal ir norėtų, nes čia gali žaisti su kitais vaikais, yra daugybė žaislų. 
- Ar jums patinka būti su vaikais? Ar jie jūsų klauso? 
- Patinka, tačiau kartu tai yra ir sunku, nes yra įvairaus amžiaus ir skirtingo aktyvumo 
vaikų. Pirmomis dienomis vaikai nelabai klausė, o dabar, kai jau geriau susipažinom vieni 
su kitais, susitarti jau lengviau. Galų gale, o kas dabar klauso?.. 
- Ar vaikai grupėje yra draugiški?  
- Nevisi, bet dauguma draugiški. Kartais jie ir susipyksta, nepasidalindami 
kokio žaislo (redakcijos žiniomis, populiariausias ikimokyklinukų grupės 
žaislas buvo ryškiaspalvių plunksnų gaidys, kuris dėl labai audringos 
mažųjų meilės ilgai neišgyveno – užjaučiam ir liūdim kartu su jumis), tačiau 
greit ir susitaiko.  
- Ar būna ašarų? 
- Dabar jau mažiau, tačiau pirmomis dienomis jų buvo labai daug, kai 
reikėdavo išsiskirti su mamytėmis. 
Pakalbinome ir vaikus. Benui (4 m.) mokykla graži, o jų klasėje daug žaislų 
ir... Sūrelių (??) Gal todėl jis mokykloje norėtų būti ilgiau. Deividui (3 m.) 
labai patinka abi mokytojos, bet mokytoja Banga labiau. Jam patinka ir 
valgyklos maistas, ypač sriubos. Bet, pabrėžia Deividas, namuose vis tiek skaniau! Akvilei (3 m.) į mokyklą eiti 
patinka, tik labai jau sunku keltis rytais...  

Parengė Karolina Klimaitė ir Aiva Daukšaitė 

“Atiduok! Gaidys mano.!” 

“Na štai, pagaliau tvarka... Gaidys saugus. “ 

Pastebėjote, kad pertraukų metu pasidarė kur kas sunkiau prasilenkti koridoriuose ir ilgiau reikia nuobodžiauti valgyklos eilėje? 
Visa tai todėl, kad šiemet mūsų mokykloje mokosi rekordinis skaičius vaikų – net 200! Kaip per mokslo metų atidarymo šventę 
sakė direktorius, panašus mokinių skaičius buvo tik 1974-1975 mokslo metais... Iš kur jų tiek daug, paklausite? Ogi labai kitų mo-
kyklų mokinių pasirinko mūsų mieląją mokyklą. Ar jau spėjo apsiprasti naujoje vietoje, teiraujuosi pačių naujokų.  

 - Kaip jautiesi mūsų mokykloje? 
Aura  Žąsinaitė: Gerai.  
Arūnė  Žąsinaitė:  Gerai, maloniai. 
Erikas  Venckus: Gerai, man čia labai patinka! 
Samanta  Bašytė: Gerai ir  jauku čia man. 
Nedas Krizvickas: Normaliai,  patinka man labai čia.  
 
- Kaip bendrauja su tavimi klasiokai? 
Aura  Žąsinaitė: Manau, gerai. 
Arūnė  Žąsinaitė: Turbūt  gerai, bet  yra tokių, kurie ir 
prasivardžiuoja… 
Erikas  Venckus: Gerai. 
Samanta Bašytė: Puikiai, yra tokių, kurie ir padeda, kai 
reikia. 
Nedas Krizvickas: Žiauriai gerai.  

- Šioje mokykloje geriau ar senojoje? 
Aura Žąsinaitė: Šitoje daug geriau. 
Arūnė Žąsinaitė: Šioje, nes čia geresni mokytojai. 
Erikas Venckus: Dabartinėje mokykloje šaunu! 
Samanta Bašytė: Šioje. 
Nedas Krizvickas: Šitoje  
 
- Kas patinka mokykloje? 
Aura Žąsinaitė: Draugai, mokytojai. 
Arūnė Žąsinaitė: Mokytojai ir valgykla. 
Erikas Venckus: Na, gal Pijus Viknius, nes jis geras mano 
draugas. 
Samanta Bašytė: Kompiuterių klasė. 
Nedas Krizvickas: Viskas, bet labiausiai, kad draugus ga-
liu pamušti. 

Kalbino Erika Dagytė  
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 Šiemet mūsų mokykloje atsirado naujas ir dar niekad nematytas negirdėtas dalykas – elektroninis dienynas, 
kuris pakeitė įprastą popierinį dienyną ir net pažymių knygeles. Tiesa, daugelyje Lietuvos mokyklų tai jau yra 
įprastas reiškinys, o mes vis dar mokomės juo naudotis, įsisavinti, pamėgti.  
 Ką apie elektroninį dienyną mano mokytojai? 
 Matematikos mokytojai Violetai Žemeckienei patinka elektroninis dienynas, nes bet kada ir bet kur būnant 
galima patikrinti klasės pažymius. Kaip minusą mokytoja įvardina tai, kad sutrikus internetui elektroninio dienyno 
negalima pasiekti.  Elektroninio dienyno naudą įvertina ir istorijos ir eilės kitų dalykų mokytoja Jolanta 
Jurkevičienė – gerai, kai mokinys, nebuvęs pamokoje, turi galimybę greitai sužinoti temą ir uždavinius. 
 Anglų kalbos mokytoja Jūratė Balčiūnaitė tvirtos nuomonės apie dienyną dar nesusidariusi, bet ir ji 
pripažįsta kad elektroninis dienynas geriau, nes viskas jame matosi iš karto: ir lankomumas, ir vidurkiai, kurie net 
patys susiskaičiuoja. Gerai, kad dienyną galima pildyti ir būnant namuose. Deja, kartais vis dar kyla nesklandumų 
su prisijungimu. 
 Tikybos mokytoja Elena Veikalienė džiaugiasi elektroninio dienyno galimybe greitai ir iš karto daugeliui 
vaikų pranešti reikiamą informaciją. Tačiau, apgailestauja ji, elektroninis dienynas nepaliks vaikams jokio 
prisiminimo apie jų mokyklinius metus. 
 Lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Armonavičienė visgi labiau mėgo į pamokas nešiotis tikrą dienyną, nes 
dienynas buvo tarsi mokytojo simbolis. Žinoma, patogu kai pažymiai yra elektroniniame dienyne, bet daugeliui tėvų 
buvo patogiau vaikų pažymius matyti pažymių knygelėje. Mokytoja pripažįsta, kad tai yra šiuolaikiška bei 
madinga, o privalumas tas, kad galima įrašyti pažymius būnant namie. Bet lietuvių kalbos mokytoja yra už tikrą 
dienyną, nes ji gyvena realybe. 

 Įdomu sužinoti ir mokinių nuomonę: 
 Vygailė Mameniškytė, 6 klasė: „Elektroninis dienynas man patinka, naudojuosi ir aš, ir mano tėvai. Žinoma, 
ir pažymių knygutės buvo neblogai. Bet ir elektroniniame dienyne yra tvarkaraštis, galima pasižiūrėti, kelinta esu 
klasėje pagal pažymių vidurkį. Tik nepatinka, kad labai akivaizdžiai jame matosi mokytojų surašytos pastabos...“  
 Gabija Greičiunaitė, 6 klasė: „Naudojuosi ir aš, ir mano tėvai. Patinka labiau nei pažymių knygutės, yra 
tvarkaraštis, bet mokytojai pastabų galėtų ir nerašyti“.  
 Mantvydas Bašys, 6 klasė: „Aš elektroniniu dienynu naudojuosi, bet tėvai dar ne. Patinka, nes jame galima 
susirašinėti su kitais. Nepatinka, nes mokytojai rašo pastabas“. 
 Giedrė Vikniūtė, 7 klasė: „Elektroninis dienynas man labai labai labai patinka! Naudojuosi ir aš, ir mano 
tėvai. Išmokti juo naudotis buvo paprasta kaip dukart du“.  
 Aiva Daukšaitė, 6 klasė: „Tikriausiai ir man patiktų elektroninis dienynas, tačiau nei aš, nei mano tėvai dar 
negalim juo naudotis – kažkas stringa ir negaliu prisijungti. Manau, tai geriau nei pažymių knygutės, nes jame yra 
daug visokių funkcijų“.  
 Vakarė Vaičiulytė, 5 klasė: „Aš naudojuosi, tėvai dar ne. Patinka, nes jame galiu rasti daug visokių dalykų“.  
 Gvidas Rimdžius, 4 klasė: „Kol kas dar nesinaudoju juo. Bet jis man patinka, nes yra internete, o aš internetą 
tikrai mėgstu!“  
 Ineta Dantaitė, 4 klasė: „Visa mano šeima naudojasi elektroniniu dienynu. Man jis labai labai pa nka, kur kas geriau nei 
pažymių knygutės – galiu kada k norėdama pasižiūrė  savo įver nimą“.  

Petriukas grįžta po pamokų namo ir skundžiasi tėvams: „Mokytoja ant manęs 
tiesiog užsisėdo. Šiandien pareiškė, kad aš visai nieko nesuprantu matematikoje, ir į 

dienyną įrašė kažkokį skaičių!“ 

Parengė Auksė Bašytė 
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 Pripažinkime, kad mūsų mokyklos mokytojai - vieninteliai ir nepakartojami. Taigi, brangūs mūsų Mokytojai, 
dar kartą sveikiname Jus su ką tik nuaidėjusia Tarptautine Mokytojo diena! Ta proga nusprendėme atlikti apklausą 
ir nominuoti pačius pačiausius mūsų Mokytojus. Skelbiame rezultatus:  

 Linksmiausias mokytojas – Audrius Mameniškis 

 Griežčiausia mokytoja - Laimutė Vilčiauskienė 

 Madingiausia mokytoja - Gitana Janiulienė 

 Draugiškiausia mokytoja - Elena Veikalienė 

 Paslaptingiausia mokytoja - Salomėja Užkurienė 

 Meniškiausia mokytoja - Nijolė Žiurlytė 

 Kantriausia mokytoja - Jolanta Jurkevičienė 

 Nutrūktgalviškiausia mokytoja -Neringa Bulienė 

 Atlaidžiausia mokytoja - Jūratė Balčiūnaitė 

 Mylimiausia mokytoja - Neringa Bulienė  

Sveikiname Nominuotuosius ir jiems bei visiems 
kitiems čia neišvardintiems, tačiau ne ką mažiau 

šauniems Mokytojams linkime būti pačiais 
„kiečiausiais“ – visomis prasmėmis!  

“Gataučiuko” vardu—Deimantė Paliackaitė 

Mokyklos “direktorė” Greta 
ir “pavaduotoja” Deimantė. 

Luko Svirplio foto 
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 Kaip žinia, mūsų mokyklos mokytojai negimė labai daug ką mokėdami, žinoma, negimė ir mokytojais, buvo 
ne ką mažiau padūkę nei dabar mes, taip pat ne iš karto turbūt perprato gyvenimo subtilybes... Mokytojo dienos 
proga nutarėme paklausinėti mokytojų kas yra ar buvo jų gyvenimo Mokytojai, padėję jiems tvirčiausius pagrindus?  

Neringa Bulienė: aš pati sau esu gyvenimo mokytoja, nes žmogus tik iš savo klaidų gali mokytis. 

Ramunė Stankaitienė: mano gyvenimo mokytoja yra mano mama, nes ji irgi buvo mokytoja, taigi, patirties sėmiausi 
iš jos. 

Banga Gasiūnienė: mano mama, nes ji turi daug išminties, patirties ir negaili gerų patarimų. 

Paulius Andriuškevičius: tėvai. 

Jūratė Balčiūnaitė: žmogus pats renkasi savo gyvenimo kelią, ir negaliu pasakyti, kad vienas  kuris nors žmogus yra 
mano gyvenimo mokytojas.  Tai gali būti tėvai, mokytojai, bet žmogus tarsi pats yra savo gyvenimo mokytojas ir 
renkasi sau tinkamą aplinką, nuspręsdamas, kaip jis elgsis ir gyvens toliau. 

Ona Leimontienė: tai tas žmogus kuris yra geras, protingas, dvasingas ir pats turėdamas didelį  ir turtingą 
gyvenimo lobį, gali duoti ir patarti kitiems.  

Jūratė Armonavičienė: nuo pat vaikystės mane supo gyvenimo mokytojai: mama, teta, pirmoji mokytoja ir t. t. 
Tikriausiai Mokytojais iš didžiosios raidės pavadinčiau keletą. Visus juos vienija panašūs bruožai: nuoširdus 
bendravimas su mokiniais, meilė savo dalykui, tvirtos moralinės vertybės. Toks gyvenimo mokytojas už gera 
pagiria, už bloga – pabara, bet į jį visada gali kreiptis patarimo ir pagalbos. Su meile prisimenu lietuvių kalbos 
mokytoją Ireną Zablockienę, kuri man dėstė tik vienerius metus, tačiau paliko neišdildomą pėdsaką širdyje.  

Kalbino Lukas Svirplys 

Palaiminti, kurie moka juoktis iš savęs—jie visada 
turės pakankamai pramogų. 

Tą vienintelį kartą per dieną, kai 
atsipalaiduosite ir atsiremsite į kėdės atlošą, į 

kabinetą įeis jūsų  viršininkas. 

Kuo labiau reikia susikaupti, tuo 
didesnis noras atsiranda išsiblaškyti.  

Gero tono taisyklės reikalauja, kad balsuojant 
būtų bent vienas balsas prieš. 

Atsipalaiduok—streso pakaks 
visiems. 

Viršininkas – tai žmogus, kuris ateina į 
darbą vėlai, kai jūs ateinate anksti, ir 

atsiranda darbe anksti, kai jūs vėluojate. 
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 Mokslo metai šeštokams prasidėjo nuo išvykos į mėgiamiausią visų vaikų vietą – Šiaulių „Akropolį“. Planas 
buvo toks: pačiuožinėti ant ledo, pasivaikščioti po prekybos centrą, pažaisti boulingą. Bet šauniausia buvo tai, kad 
jie dar žiūrėjo 3D animacinį filmą ''Paryžiaus monstras''.                                                                       
 Filmas buvo įdomus, tačiau kai kuriems jis pasirodė nuobodokas. Filme skamba labai graži ir raminanti muzi-
ka. Šį filmą žiūrėdamas su 3D akiniais įsivaizduoji, kad pats dalyvauji 
tame filme, ir tai tikrai juokinga. „Paryžiaus monstras“ – tai filmas apie 
paprastos blusos virtimą nepaprastu dainininku ir jo draugystę su gar-
sia scenos žvaigžde. Patariu visiems pasižiūrėti šį filmą – man jis tikrai 
patiko!  
 Po filmo čiuožinėjome ant „Akropolio“ ledo. Dauguma vaikų ant 
ledo mokėjo čiuožinėti nesilaikydami į atramas ar į draugus, tačiau bu-
vo ir tokių, kuriems ne taip lengvai ėjosi...  
 „Akropolyje“ nebuvo kada nuobodžiauti. Šeštokams smagiausia 

buvo tai, kad jie už visus turė-
tus pinigus galėjo prisipirkti 
traškučių. Bet buvo tokių, kurie 
nešvaistė pinigų veltui, o vaikštinėjo po didžiulį prekybos centrą ir apžiūri-
nėjo įvairiausius įdomius daiktus. Dar kiti važinėjosi liftu ar eskalatoriumi.  
 Naudodamiesi proga, kai kurie šeštokai žaidė boulingą. Rungtyniavo 
dvi komandos. Vieną jų sudarė  Auksė Bašytė, Rytis Kakčiukas, Arminas 
Levindravičius, Rytis Vaičiulis. Kita komanda: Vygailė Mameniškytė, Gabi-
ja Greičiūnaitė, Mantvydas Bašys, Aurilijus Petraitis, Modestas Petraitis, 
Arminas Baura. Žaidimas buvo labai azartiškas. Iš pirmosios komandos 
čempionu tapo Rytis Vaičiulis, iš antrosios – Arminas Baura.  
 Iš širdies pasilinksminę, išleidę visus pinigus, sukramtę visus trašku-

čius, šeštokai grįžo namo ir laukia kitų panašių išvykų.  
Auksė Bašytė 

 Ar žinote, kad 2012-ieji metai yra paskelbti žymaus Lietuvos poeto Maironio metais? Septintokai tai tikrai 
žino, nes visai neseniai su lietuvių kalbos mokytoja Jūrate Armonavičiene ir technologijų mokytoju Pauliumi 
Andruškevičiumi lankėsi Maironio (tikras vardas—Jonas Mačiulis) gimtinėje 
Raseinių rajone.  
 “Iki ekskursijos apie Maironį žinojome nedaug: poetas, kūręs gražius 
eilėraščius, kunigas... Rugsėjo 27 dieną vykome artimiau susipažinti su 
kūrėju, kurio 150-osios gimimo metinės bus minimos spalio pabaigoje. Pro 

Tytuvėnus ir Šiluvą nuvykome į 
Pasandravio kaimą. Ten yra poeto 
gimtinė. Yra išlikę dvaro, kuriame 
gimė Maironis, pamatai ir labai 
gražus šulinys. Per tiltelius 
paupiais nuėjome į Maironio 
tėviškę Bernotų kaime. Pavaikščioję 
po sodybą apžiūrėjome, kur stovėjo 
namas, kuriame vaikystėje gyveno 
Mačiulių šeima. Dabar išlikę tik 
kertiniai akmenys. Gidė papasakojo 
daug informacijos. Sužinojome, kad 

Maironis turėjo tris seseris, viena iš jų – Pranciška – buvo kurčnebylė, Marcelė 
visą gyvenimą rūpinosi poeto buitimi ir gyveno Kaune. Maironis mėgdavo 
svečiuotis savo tėviškėje pas seserį Kotryną, kuri turėjo didelę šeimą. Jos troboje 
dabar ir įkurtas Maironio muziejus. Įdomu tai, kad poetas mėgo drožinėti—
muziejuje matėme jo darbų.  
 Visiems ekskursija labai patiko, tik Gabrielė T. labai bijojo visur 
šokinėjusių varlių...”           Iš septintokų atsiliepimų 
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DARBĄ PRADĖJO NAUJA MOKINIŲ TARYBA 

 Nauji mokslo metai—nauja 
mokinių tarybos sudėtis. 5-10 klasių 
seniūnų  ir  jų  pavaduotojų 
susirinkimo metu vienbalsiai 
i š r i n k t a  m o k i n ių  t a r y b o s 
pirmininkė—ja tapo dešimtokė 
Deimantė Paliackaitė (nuotraukoje), 
jos pavaduotoja išrinkta jos klasiokė 
Lina Polevnevaitė. Iš keturių 
pasiūlytų kandidatų, mokinių 
tarybą kuruojančio mokytojo 
“sostas” atiteko lietuvių kalbos 
mokytojai Jūratei Armonavičienei.  
 Mokinių taryba nedelsdama 

ėmėsi veiklos. Visų pirma atnaujinta mokinių budėjimo 
pertraukų metu sistema—mokiniai gavo ne tik dailius ir 
žaismingus budinčiųjų ženklelius, bet ir jiems paskirtas 
nuolatines budėjimo vietas. Šiuo metu intensyviai 
sudarinėjamas tarybos metinis veiklos planas, į kurį įeis 
mokinių pasiūlyti renginiai, šventės ir kitos atrakcijos, 
apie kurias dar ne kartą tikriausiai parašys ir 
“Gataučiukas”.  
 Linkime naujajai mokinių tarybai sėkmės ir 
kūrybinių idėjų!  

EIN, ZWEI, POLIZEI! 

 Nors mokykloje mokoma tik anglų ir 
rusų kalbų, rugsėjo 26-ąją visi mokiniai 
turėjo progą susipažinti su dar keliomis. 
Kodėl tą dieną? Nes tai—Europos kalbų 
diena, kurios paminėjimas Gataučių M. 
Katiliūtės mokykloje jau yra tapęs tradicija. 
 Šiemet 8-10 klasių mokiniai, 
v a d o v a uj a m i  m o k yt o jų  Jū r a t ė s 
Armonavičienės, Jūratės Balčiūnaitės bei 
Genovaitės Liepinios,  žaismingai 
supažindino su mokyklos vykdomo 
Comenius projekto šalių-partnerių 
kalbomis. Mokiniai sužinojo, kad vokiškai 
kalbama ne tik Vokietijoje, bet ir Austrijoje 
(į kurią jau visai netrukus išvyks mokyklos 
mokinių ir mokytojų delegacija!), kad 
ispaniškai galima išmokti žiūrint TV 
serialus ir kad daug lengviau šokti graikų 
tradicinį šokį “Sirtakį”, nei išmokti užrašyti 
bent kelias jų raides.  
 P a s i m o kę  k a l b ė t i  m a ž i a u 
pažįstamomis kalbomis, pradinukai tryško 
azartu, bibliotekoje spalvindami Europos 
šalių vėliavėles, bet tik retas kuris 
vyresnysis ryžosi patikrinti savo žinias ir 
sumanumą tai pačiai progai skirtoje 
linksmoje užduotyje. Ne bėda—vietoj 
galvosūkio šiame “Gataučiuke” siūloma 
visgi dar kartą pabandyti atspėti, kurioje 
šalyje kaip kalbama.  

DAR VIENAS GELTONAS 
AUTOBUSIUKAS! 

 Praeitą savaitę vidury 
pilkos dienos nušvito saulė—į 
mokyklos kiemą įriedėjo 
naujas mokyklinis geltonas 
a u t o b u s a s .  N a u j e s n i s , 
gražesnis, iš pažiūros lyg ir 
didesnis, nors kaip ir 

pirmasis—su 19 sėdimų vietų. Naująjį autobusą vairuos 
ir naujas vairuotojas—Bronius Čiuberkis.  
 Nepamirškite gražaus elgesio taisyklių autobuse, 
saugokite jį, nešiukšlinkite, o pamatę tai darant kitus, 
sudrausminkite.  
 Smagių kelionių naujuoju autobusu!  

3 AUKSO MEDALIAI 

 Rugsėjo pabaigoje mūsų mokykloje vykusiose 5-6 klasių lengvosios atletikos varžybose 
mūsų sportininkams sekėsi ypatingai. Bėgimo, šuolio į tolį, kamuoliuko metimo ir estafetinio 
bėgimo 4x250 rungtyse dauguma jų lengvai nurungė Meškuičių gimnazijos, Kairių 
pagrindinės mokyklos (Šiaulių r.) bei kaimynų Gasčiūnų pagrindinės mokyklos mokinius.  
 Suskaičiavus rezultatus ir puošiantis sąžiningai uždirbtais medaliais, vienas vardas 
buvo ištartas net 3 kartus. 6-okė Erika Dagytė aukso medalius pelnė 60 m bei 400 m bėgimo 
rungtyse, taip pat su savo komanda—estafetinio bėgimo 4x250 rungtyje.  
 Sveikiname Eriką ir jos kolegas sportininkus, garsinančius Gataučių mokyklos vardą!  
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Korespondentai: Gabrielė Taraškutė, (7 kl.), Auksė Bašytė, Erika Dagytė, Aiva Daukšaitė, Karolina Klimaitė 
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Laikraštį spausdina mokytoja Renata Kvedaraitė. 

Gataučių M. Katiliūtės pagrindinė mokykla, Mokyklos 6, Gataučiai, Joniškio r.,  

http://www.gatauciai.joniskis.lm.lt  

Pirmasis šių metų galvosūkis susijęs su neseniai 
mokykloje minėta Europos kalbų diena. 

Prisiminkite viską, ką girdėjote, pasukite galveles ir 
skubėkite su atsakymais į biblioteką.  

Pirmų trijų, teisingai  iššifravusių visas kalbas, 
laukia saldūs prizai!  

IEŠKOMI ŽURNALISTAI!  

Jei mokaisi 6-10 klasėje, jei supranti, kuo skiriasi 
balsė nuo priebalsės, o nosinė raidė nuo ilgosios, 
jei žinai įdomią / pikantišką / linksmą / liūdną 

istoriją, kurią norėtum papasakoti visiems 
“Gataučiuko” skaitytojams, arba aktualią ir 

svarbią temą, kurią reikėtų panagrinėti laikraščio 
puslapiuose—ateik pas mus su savo idėjomis ir 

tapk “Gataučiuko” žurnalistu!  

Susidomėje užsukite į biblioteką pas mokytoją 
Emiliją. Laukiame!  

NAUJOS KNYGOS!  

Per vasarą mokyklos bibliotekos lentynos 
pasipildė galybe naujų knygų! Pasakos ir įvairios 
linksmiausios istorijos mažiesiems, fantastinės 
istorijos, painūs detektyvai ir paaugliški 
romanai—vyresniems, pasaulio literatūros 
šedevrai—mokytojams ir kitiems mokyklos 
darbuotojams.  

Kviečiame dažniau apsilankyti bibliotekoje ir išsirinkti 
knygą pagal savo skonį! Dar žymus rašytojas Levas 

Tolstojus sakė: “Gera knyga—tarsi pokalbis su 
protingu žmogumi”.  

Rugsėjo pirmoji. Klasėje mokytojas pasakoja 
pirmokams: 
 – Vaikai, jūs atėjote į mokyklą. Čia reikia elgtis 
tyliai, o jei norėsite ko nors paklausti, tai 
pakelkite ranką. Petriukas pakelia ranką. 
Mokytojas jo klausia: 
 – Petriuk, tu nori ko nors paklausti? 
 – Ne, aš tik tikrinu, kaip veikia sistema. 


