
 
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos laikraštis,  

Leidžiamas nuo 1999 m. sausio mėn. 
 Nr.109 2012 m. žiema 

Sveiki, Garbieji skaitytojai,  

Štai ir vėl sveikinuosi su Jumis artėjant gražiausioms metų 

šventėms – Kalėdoms. Iki jų, o taip pat ir iki atostogų liko labai 

nedaug, bet iki tol įvyks krūva įspūdingų renginių. 

Žinoma, nepamirškime ir to, kas jau įvyko : minėjome Tolerancijos dieną, mokyklos teatro 

trupė buvo išvykusi į festivalį, vyko daug varžybų ir  pirmasis Karaokė konkursas.  Visi šie 

įvykiai paliko mums visiems neišdildomą įspūdį, o apie juos plačiau skaitykite šiame 

„Gataučiuko“ numeryje. 

Linkiu visiems ir toliau būti tokiems aktyviems, kad mūsų mokykloje visada būtų kuo 

pasidžiaugti! 

Linksmų artėjančių švenčių!  

Redaktorė Deimantė Paliackaitė 

Skaitykite ir sužinosite: 
 

 Kur autobusiukas nuvežė mokinius? 

 Už ką buvo apdovanoti mokyklos aktoriai? 

 Koks baisus žvėris slankiojo po mokyklą? 

 Kaip pradinukai palydėjo rudenį? 

 Kas valgo keptas skruzdėles? 

 Kur pražydo žemčiūgai? 

 Kieno balsas pats skambiausias? 

 Apie ką svajoja Austėja? 

 Kuo kvepia kalėdiniai linkėjimai? 

 Kokios dar būna eglutės? 

 Kuo trumpam buvo tapę ketvirtokai? 

 Kodėl ant durų kabėjo lietsargiai? 

 Kiek mokykloje sportininkų? 

Snaigė 

 

Stovėjau aš baltam sniege 

Ir tik staiga mano delne,  

Snaigutė nutūpė maža, 

Maldavo, kad paleisčiau ją. 

 

Aš tik truputį ja pasigrožėjau, 

Paleisti būtinai žadėjau... 

O snaigė, tirpdama delne, 

„Sudie“ teištarė, deja... 

 

Deimantė Paliackaitė, 10 klasė  
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 Tą ankstyvą, lietingą, niūrų 

lapkričio rytą, bet labai gerai nusiteikę, su tarškančiais ir 

barškančiais lagaminais susėdome į autobusiuką ir tiesiai iš 

mokyklos kiemo išvykome į Austriją. Pirmiausia patraukėme į 

Lenkiją, ten nakvojome, o ryte per Čekiją vėl judėjome link  

Austrijos sostinės Vienos. Gal dabar jums beskaitant iškilo 

klausimas, kokia proga mes ten nusibastėm? Tuoj viską 

paaiškinsiu: mūsų mokykla dalyvauja Comenius projekte „Kaip 

informacinės technologijos (IT) pakeitė mūsų gyvenimą?“. Jei 

atsimenate, ir mūsų mokykloje praeitais mokslo metais buvo apsilankę austrai, vokiečiai, ispanai, graikai, 

lenkai. Dabar vėl atėjo laikas visoms išvardintoms šalims susitikti, šįkart Vienoje. Pagal šį projektą iš 

mūsų mokyklos vyko 9 vaikai (dešimtokai Eivydas, Lina, Virginija, Akvilė P., devintokai Pijus, Toma, 

Gerda ir aštuntokai Vaidas ir aš – Lukas) bei trys  mokytojai 

(direktorius Linas Česnulis, anglų kalbos mokytoja Jūratė 

Balčiūnaitė ir specialioji pedagogė Renata Kvedaraitė). Austrijoje 

gilinomės į tai, kaip IT  pakeitė mūsų laisvalaikį. Juk dabar, manau, 

retas paauglys išsiverstų be mobiliojo telefono ar kompiuterio... 

 Viešnagės metu mus labai šiltai sutiko vietinės gimnazijos 

grupė, po ko buvome labai sužavėti, o direktorius užmetė labai 

rimtą užuominą (spėkit, kokią?). Toliau vyko labai aktyvi ir rimta 

veikla: vaikai buvo paskirstyti į grupes ir turėjo savo atskiras veiklas pagal anksčiau minėtą temą. Kas 

pastatė spektaklius, kas išleido komiksus ir laikraštį, kas surengė parodą...  

 Laisvalaikiu įdėmiau apžiūrėjome Vieną. Turėjome mieste užduočių, kad geriau susipažintumėme 

su savo grupės nariais. Po lyg akimirka prabėgusio susitikimo, pristatę 

visus savo darbus, mes pirmieji su ašaromis akyse turėjome 

atsisveikinti ir palikti savo draugus. Bet kelionė tuo nesibaigė! Pakeliui 

namo sustojome bene gražiausiame Lenkijos mieste Krokuvoje. 

Nepavargę, nors ir vėlai vakare atvykę, dar pamatėme naktinę 

Krokuvą. Ryte dar nuodugniau apžiūrėjome šį miestą ir leidomės 

namo.  

 Prieš kelionę išgirdę, kad važiuosime autobusiuku, labai 

nustebome ir turėjome nelabai kokią nuomonę tuo klausimu, tačiau 

vėliau greitai ją pakeitėme ir supratome, kad tikrai labai įdomu keliauti 

autobusu! Jame netrūko dainų, filmų, žaidimų, istorijų, dalijimosi 

įspūdžiais... Tie, kurie dar nekeliavote, neliūdėkite – kita kelionė žiemos 

pabaigoje galbūt nuves jus į Vokietiją!!  

Keliavo, fotografavo ir visus įspūdžius fiksavo Lukas Svirplys  
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 Mūsų mokyklos teatras jau įpratęs gyventi ant ratų: lapkričio 

pabaigoje aktoriai grįžo iš festivalio „Teatrinės ir kino improvizacijos, 

Palanga 2012”.  Jame visi festivalio dalyviai galėjo išvysti jums visiems jau 

regėtą mūsų teatro spektaklį „Be pavadinimo“. 

 Festivalio publika jaunuosius aktorius priėmė labai šiltai, nors iš 

pradžių buvo kilę tam tikrų dvejonių: ar pavyks prisibelsti į žiūrovų sielas, 

kai scenoje vaidina tokie stiprūs kolektyvai iš Kauno, Klaipėdos, Jurbarko, 

Šiaulių, Palangos ir kt.? 

 Visgi spektaklio „Be 

pavadinimo“ aktoriai savo 

nuoširdumu bei paprastumu pavergė ne tik žiūrovus, bet ir festivalio 

komisiją, kuriai buvo sunku patikėti, kad kaimo mokykloje suburta tokia 

perspektyvi teatro grupė. Klaipėdos universiteto profesorius, režisierius, 

teatrologas Petras Bielskis, teatro mokytoja ekspertė Audra Lenkauskienė 

– tie komisijos nariai, kuriuos itin sudomino Gataučių M.Katiliūtės 

mokyklos jaunieji artistai. Mokiniai išgirdo daug naudingų patarimų iš 

profesoriaus lūpų, kaip žaidžiant scenoje kurti meną. Tai buvo 

neįkainojama pamoka, suteikusi vaikams dar daugiau pasitikėjimo 

savimi ir noro vaidinti. O gautas apdovanojimas „Už įdomiausią kūrinio 

traktuotę“ įpareigojo mokyklos teatro grupę augti ir tobulėti.  

 Deimantė Paliackaitė 

Kol mūsų mokyklos aktoriai važinėja 

po šalies festivalius, po mokyklą 

šmirinėja kitų teatrų artistai. 

Tikriausiai pradinukai ir keletas 

vyresnių mokinių dar prisimena rudenį pas mus 

viešėjusį „Raganiukės“ teatrą, parodžiusį nuotaikingą 

spektaklį apie visokio plauko gyvuliukus. Vieniems 

labiausiai patiko Lapė, kitiems – gudruolis Katinas, 

tretiems – rėksmingas Gaidys. Bet buvo ir gerokai 

išsigandusių žiūrovų. Mažuosius taip išgąsdino apsukrioji Lapė, kad viena žiūrovė (vardas redakcijai žinomas) 

pagrasino papasakosianti tėčiui apie tai, kokios baisybės dedasi šioje mokykloje! Ne vienas ir kitą rytą atėjęs į 

mokyklą, baugiai dairėsi aplink ir klausinėjo: „Ar jau Lapės tikrai nebėra?!“ 

Įspūdžių klausėsi Karolina Klimaitė  

Teatras.  Žiūrovai užima savo vietas. Parteryje sėdi vyriškis – 
kojos ant priekinės kėdės, rankos – ant gretimų, galvą atlošęs, 
liežuvį iškišęs. Prieina žmonės ir sako: 
 - Atleiskite mūsų vietos toliau. Gal leistumėte mums praeiti? 
 Vyriškis nekreipia dėmesio. Jie vėl: 
 - Jaunuoli, jūs mums trukdote praeiti. Jei nepatrauksite kojų, 
mes būsim priversti pakviesti administratorių. 
 Nulis emocijų. 
 Ateina administratorius: 
 - Pone, patraukite kojas, jūs trukdote žmonėms praeiti į savo 
vietas! 

 Jokio atsakymo. 
 - Jaunuoli! Jūs pažeidžiate viešąją tvarką! Jei tuojau pat 
nepatrauksite kojų, iškviesiu policiją! 
 Ateina policininkas: 
 - Vadinasi taip, kojas patrauki!!! 
 Vyriškis net nereaguoja. 
 - Tu ką, kietas labai?!!! Aš pasakiau, patrauk kojas!!! 
 Tyla. 
 - Tu ką, negirdi manęs?! Iš kur čia toks atsiradai?!! 
 Tada vyriškis, vos judindamas lūpas, atsako: 
 - Iš balkono… 
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 Rudenėlio šventė – tradicinis kasmetinis mūsų mokyklos 
renginys. Kiekvienais metais šventė vyksta vis kitaip. Šiemet 
veiksmas vyko mokyklos sporto salėje. Visi pradinukai ir 
priešmokyklinės grupės vaikai susirinko ten ir... Tegu jie patys 
papasakoja, ką ten veikė. 
 - Ką pagaminai iš rudens gėrybių? 
Jurgita 2 kl. : Karalių, ketvertuką, M raidę, trikampį ir 
keturkampį. 
Deimantas 2 kl. : Vazą su gėlėmis. 
Eva 3 kl. : Žmogeliuką, kuris laukia atostogų, ir gėles su 
vazonėliu. 

Viktorija 3 kl. : Raudonkepurį žmogeliuką. 
 - Ką veikėte sporto salėje? 
Jurgita 2 kl. : Žaidėme įvairius žaidimus ir spėliojome sunkias mįsles. 
Deimantas 2 kl. : Bėgiojom ir rinkom bulves. 
Eva 2 kl. : Žaidėm estafetę, kur reikėjo bulvę su šaukštu nešti – ji man 
labiausiai patiko. 
Viktorija 3 kl. : Mes rungtyniavome ir spėliojome mįsles. 
 - Ar smagi buvo rudenėlio šventė? Kodėl? 
Jurgita 2 kl. : Smagi, labai patiko šokti. 
Deimantas 2 kl. : Taip, nes sportavom. 
Eva 3 kl. : Smagi buvo, nes nebuvo pamokų. 
Viktorija 3 kl. : Labai smagi. Todėl, kad buvo diskoteka ir nebuvo pamokų. 
 

Pradinukus kalbino Erika Dagytė  

Šeštokai... Šeštokai... Šeštokai... Ir vėl jie siaučia. Tik šįkart mokykloje. Padūkėliai 
surengė savo klasės vakarėlį, skirtą visokioms baisybėms (o tiksliau, Halloween‘ui 
paminėti). Į jį buvo įleidžiami tik šeštokai ir jų auklėtoja Jūratė. Dar „po blatu“ 
buvo įleista Greta, klasė norėtų jai padėkoti.  

Ši šauni klasė tiek daug pramogų sugalvojo, kad vos spėk suktis. Buvo ir lobio 
ieškojimas, ir keisčiausių patiekalų pristatymas (pvz. „Keptos skruzdėlės“), ir originalių žibintų paroda, ir 
savo iki šiol neatskleisto talento pristatymas. Lobis buvo maži vaiduokliukai, kurių ir kitą dieną dar buvo 
ieškoma (gal jų ieškojo ir pora tądien namo neskubėjusių 
mokytojų, nes kažko labai jau įtartinai aplink vaikštinėjo?.. ☺).  

Žibintų buvo net 8, gražiausiu išrinktas Aivos kūrinys. Savo 
talentą pristatyti panoro tik trys mergaitės Auksė, Gabija ir 
Gabrielė, jos „skaldė“ anekdotus. Smagu buvo klausytis.  
Šventė neabejotinai patiko visiems. O ypač diskoteka po jos, per 
kurią šeštokai šėlo kaip tikri vaiduokliai Halloween‘o naktį ☺ 

 

Vaiduoklių gyvenimo istorijas aprašė Vygailė Mameniškytė  
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 Baigiasi Maironio metai – metai, kai minėjome jo 150-ąsias gimimo metines. Tikiu, kad daugelyje Lietuvos 
mokyklų vyko renginiai, skirti prisiminti garsųjį Lietuvos dainių. Ne išimtis ir mūsų mokykla.  
 Praeitame "Gataučiuke" skaitėte apie 7-okų išvyką į Maironio tėviškę. Tačiau minėjimas tuo nesibaigė. 
Ypatingai Maironio metus mokiniai prisimindavo, atsidūrę lietuvių kalbos kabinete. Dvi savaites per lietuvių kalbos 
pamokas mokytoja Jūratė Armonavičienė su mokiniais skaitė, grožėjosi ir nagrinėjo Maironio eilėraščius. Mokytoja 
rodė gerai žinomas ir dar nematytas poeto nuotraukas, pasakojo apie vieno ar kito eilėraščio atsiradimą ir apie 
paties Maironio gyvenimą. Lietuvių kalbos kabinetas simboliškai buvo papuoštas Maironio mėgstamomis gėlėmis - 
žemčiūgais (nasturtomis), apdainuotais gerai žinomame eilėraštyje „Kur bėga Šešupė“: 
 

Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja  
Ir mūsų sesučių dabina kasas,  

Kur sode raiboji gegutė kukuoja,  
Ten mūsų sodybas keleivis atras.  

Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė,  
Ten Tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė. 

 
 Maironio jubiliejų pažymėjo ir mokyklos biblioteka: visą savaitę joje kabėjo 10 gražiausių Maironio sukurtų 
eilėraščių, iliustruotų foto nuotraukomis. Visi norintieji galėjo balsuoti už labiausiai patikusį eilėraštį. Surinkęs 
daugiausiai balsų, nugalėjo eilėraštis „Pavasaris“. 
 Ir tai dar ne viskas! Prieš pat atostogas mūsų laukia dar vienas adventinis renginys, kurio metu, kaip viena 
ausim teko girdėti, klausysimės ir dainomis tapusių Maironio eilėraščių... Taip pabaigsime didžiojo lietuvių tautos 
poeto metus, nepamiršdami, kad žmogus gyvas tol, kol gyvas jo atminimas.  
 

Parengė Auksė Bašytė 

 Pagaliau! Pagaliau mokykloje įvyko pirmasis karaokė turas! Po netikėto karantino 

atgavę balsus, mokiniai su džiaugsmu puolė rinktis dainas. Šiemet dainininkams buvo 

suteikta galimybė pasirepetuoti prieš įžengiant į sceną – gal todėl atliekamos dainos 

skambėjo tvirčiau ir melodingiau. Sprendimus priiminėjo specialiai sudaryta keturių 

asmenų – direktoriaus, pavaduotojos, lietuvių kalbos mokytojos ir bibliotekininkės – 

komisija.  

 Renginį organizavusios mokinių tarybos kuratorė mokytoja 

Jūratė A. skaičiuoja, kad iš viso karaokės koncerte pasirodė 30 

dalyvių. Visi pasirinko dainuoti lietuviškas dainas, tik aštuntokėms Ronetai ir Nidai, 

pasipuošusioms plevenančiomis suknelėmis, 

labiau prie širdies buvo angliška daina. 

Dainininkai stengėsi publiką ir komisiją 

sužavėti ne tik savo dainavimu, bet ir 

įvaizdžiu ar šokio žingsneliais. Pastangas 

apvainikavo sėkmė: nominacijoje „Liuks 

stiliuks“ buvo įvertinti penktokas Lukas, 

aštuntokai Mantas ir Aurimas bei dešimtokių 

merginų grupė. „Tai bent balsais“ buvo pripažintos šeštokė Samanta 

ir aštuntokė Nida, o „Super originalų šou“ parodė aštuntokas Ernestas bei visus pakerėję dešimtokai Mantas ir 

Armandas. Jų dainai neliko abejingi nei mokytojai, nei mokiniai...  

 Pirmoji karaokė baigėsi, bet naujaisiais metais galime laukti antrojo turo! Taigi, turite realų šansą nustebinti 

vieni kitus.               Karolina Klimaitė 
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 Kalėdos – stebuklų, svajonių ir užburtų norų 
metas. Sakoma, kad jei labai ko nors nori – tai būtinai 
anksčiau ar vėliau išsipildys. Bet nepamirškite, kad 
kartais ir patiems reikia dėl to pasistengti.  
 O štai apie ką svajoja mūsų mokyklos 
mokiniai...  
Gabrielė K. (6 kl.): kaip ir visi vaikai, norėčiau gauti 
daug dovanų. 
Lukas (6 kl.): norėčiau gauti naują kompiuterį. 
Aurelija (6 kl.): aš norėčiau gauti man patinkantį naują 
telefoną. 
Asta (4 kl.): mano svajonė yra turėti gitarą ir lankyti 
grojimo ja pamokas. 
Austėja (5 kl.): norėčiau, kad uždarytų mokyklą arba 
padarytų užsiėmimo mergaitėms pertraukų metu.  
Nida (8 kl.):  ir aš norėčiau, kad pertraukų metu būtų 
veiklos mergaitėms. 
 ...ir mokytojai:  
Direktorius Linas Česnulis: svajoju sulaukti kitų 
Kalėdų ir su tiek pat mokinių mokykloje. 
Direktoriaus pavaduotoja Rūta Kauneckienė: 

norėčiau daugiau saulės šviesos ir daug laimės. 
Jūratė Armonavičienė: Kalėdinės svajonės paprastai  
būna net banalios, bet tokios mielos: pasimatyti su 
artimais žmonėmis, pajusti šventišką ramybę, o kai 
baigsis šurmulys – paskaityti knygą. 
Renata Kvedaraitė : aš norėčiau Kalėdas praleisti su 
draugais. 

Svajones suregistravo Aiva Daukšaitė 

 Lauke šalta ir balta, o ir atostogos, kaip ir 
didžiosios metų šventės, jau ne už kalnų. Metams artėjant 
prie pabaigos, visi labiausiai laukia šv. Kalėdų (o mokiniai 
žinoma, ir atostogų). Bet prieš šventes sužinosim, ko 
mums nori palinkėti tie, kurių draugijoje praleidžiame 
didžiąją savo gyvenimo dalį.  
Direktorius Linas Česnulis: Linkiu geros nuotaikos ir kad 
visi sugrįžtumėt sveiki į mokyklą. 
Direktoriaus pavaduotoja Rūta Kauneckienė: 
Mokytojams noriu palinkėti, kad darbas jiems teiktų 
malonumą, o sugrįžusiems po atostogų mokiniams – gerų 
pasiekimų. 
Mokytoja Jūratė Armonavičienė: Kalėdos – šeimos 
šventė. Linkiu, kad labiausiai mylimi būtumėte savo 
namuose. Tada ir mokykloje bus gera. 
Mokytoja Jūratė Balčiūnaitė: Kalėtų proga palinkėčiau 
visiems sveikatos, ištvermės ir stiprybės bei daug daug 
gerų akimirkų per Naujuosius metus. 
Mokytoja Juventa Jurgelienė: mokytojams linkiu 
nepamiršti, kad kadaise jie ir patys buvo vaikai, o 
mokiniams – kad kada nors jie patys gali tapti mokytojais 
☺ 

Simona (5 kl.): Linkiu visiems gerų ir linksmų švenčių bei 
po eglutę rasti daug dovanų. 
Ignas (3 kl.): Daug džiaugsmo, dovanų ir kad būtų sveiki 
bei turėtų gražią ir margą eglutę. 
Dominykas (3 kl.): Daug džiaugsmo, dovanų ir kad būtų 
sveiki. 
Roneta (8 kl.): Linkiu pamiršti kaip atrodo 2 (dvejetas?) 
Gabrielė M. (7 kl.): Tiesiog būti geresniais. 

 
Linkėjimus surinko Erika Dagytė 

Siaučiant gruodžio pūgoms, ne tik namuose, bet ir mokyklose pradedama ruoštis mylimiausioms vaikų šventėms – šv. Kalėdoms. 
Mūsų mokykla irgi jau kvepia šventėmis: iš tolo baltuoja papuošti langai, fojė akį džiugina mirganti žaliaskarė eglė, atkeliavusi iš 
miško glūdumos... 

Tačiau eglutės nebūtinai turi būti su spygliais, kurie po švenčių netrukus nubyrės. 
Ikimokyklinio ugdymo grupėje eglutės džiugint akį galėtų nors ir iki... Velykų. Kodėl? 
Apsilankykime pas mažuosius ir sužinosime! 
Pravėrus klasės duris iškart matyti: mažieji mokinukai labai laukia Kalėdų. Jie su 
mokytoja Laimute Skudriene prigamino labai gražių ir puošnių eglučių. Viena jų 
pagaminta iš dovanų popieriaus, kita – iš balto popieriaus juostelių, apraizgyta 
popierinių mėlynų burbuliukų girlianda. Yra eglutė pagaminta visų: iš vaikų 
nusipieštų savo rankelių, kurias vaikai po to iškirpo ir nuspalvino. Šalia ir labai lengva 
eglutė iš plunksnų, greta jos puikuojasi šilta eglutė iš siūlų. O pati gražiausia ir 
didžiausia baltoji eglė pagaminta iš kosmetinių vatos ritinėlių ir papuošta folijos 
rutuliukais.  
Mokytoja Laimutė sako, kad idėjas šių eglučių gamybai kažkur pamačiusi, dar 

pridėjusi nuo savęs ir štai – nuostabios šventinės dekoracijos. Mokytoja su mažaisiais mokinukais pasakoja, kad šias eglutes 

gamino labai ilgai. Vienas pagamindavo per vieną ar dvi pamokas, o didžiajai eglutei reikėjo kur kas daugiau laiko. Gamybos 

procesas patiko visiems (kaip ir rezultatas). Atsisveikindama su mažaisiais, pagalvojau, kad tokias ar panašias eglutes gali 

pasigaminti kiekvienas iš mūsų – tereikia tik fantazijos ir kruopštumo.  

Eglutėmis grožėjosi Auksė Bašytė 

„Gataučiuko“ vardu taip pat linkime visai mokyklos 
bendruomenei gerų, linksmų bei gražių švenčių ir, žinoma, daug 

dovanų, kurios nebūtinai turi būti matomos plika akimi!  
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Būkim tolerantiški!Būkim tolerantiški!   
 Nors lapkričio mėnesį nei daug lijo, nei 
ką, visas pirmas aukštas buvo pilnas 
lietsargių! Ne, ne tų tikrųjų—spalvingais 
lietsargėliais buvo papuoštos pradinių klasių 
durys. Lietsargis šiemet buvo pasirinktas kaip 
Tarptautinės tolerancijos dienos simbolis. O ši 
diena jau ne pirmus metus minima ir mūsų 
mokykloje.  
 Aktų salėje susirinkę mokiniai stebėjo 

neįprastą pamoką apie toleranciją. Prasidėjusi išraiškingu antroko 
Deimanto eilėraščiu, pamoka plėtojosi jaunųjų mokyklos aktorių 
mini spektaklyje “Viso pasaulio tetos”, prabilusiame apie 
suaugusiųjų nepasitikėjimą paaugliais, o baigėsi siautulingu 
afrikiečiais virtusių ketvirtokų šokiu. Reikia tikėtis, kad mokiniai šią pamoką išmoko—po lietsargiu 
galime tilpti visi, nesvarbu, kokio ūgio, kokios spalvos, kokio amžiaus ar kokios tautybės esame.  

Ketvirtokų namaiKetvirtokų namai   
 Ketvirtokai talentingi visapusiškai—ne tik šoka, bet moka ir namą 
pastatyti! Jei netikite—užsukite pas tuos, kuriems jie savo pagamintus 
namus padovanojo.  
 Architektais mokiniai sugalvojo tapti ne atsitiktinai—to reikalavo 
pamokos tema apie namo statymą. Visi noriai kibo į darbą: kas dviese, o 

kas pats vienas rentė savo namą iš kartono, 
dažė, dekoravo... O padarę nutarė juos 
padovanoti patiems mažiausiems mokyklos 
mokiniams. Tiesa, buvo ir nusprendusių savo 
atkakliu triūsu pastatytą namą parsinešti 
namo ir jame apgyvendinti katiną ☺  

Sporto pasiekimaiSporto pasiekimai   
 Kaip visada, taip ir šiemet mūsų mokyklos sportininkai neturi kada atsikvėpti: varžybos tiesiog veja 
vienos kitas. Jei ne mokykloje, tai išvykoje, jei ne mokiniai, tai mokytojai, jei ne su svečiais, tai tarpusavy—
sporto salėje tuščia būna nebent naktimis. Krepšinis, tinklinis, kvadratas, J. Rimdžiaus taurės varžybos, 
kaimo mokyklų mokytojų sporto turnyras—visko net neišvardinsi. Galima tik pasigirti ir pasidžiaugti, kad 
be taurės ir medalių gatautiškiai iš varžybų tikriausiai niekada negrįžta, tad artimiausiu metu, matyt, teks 
plėsti sporto pasiekimų kampelį, kuriame vietos nuolat mažėja... ☺  
 Taip ir toliau, garsinkit savo mokyklos vardą ne tik rajone, bet ir Lietuvoje. Dera prisiminti, kad už 
pernykščius nuopelnus šiemet į mokyklą buvo parvežta Lietuvos mokinių olimpinio festivalio taurė už 

a n t r ą j ą  v i e t ą 
p a g r i n d i n i ų 
mokyklų kaimo 
vietovėse grupėje.  
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Kairėje matote 9 langelius. Į juos reikia surašyti skaičius nuo 1 iki 9, 

bet ne bet kaip, o taip, kad skaičių suma kiekvienoje horizontalioje ir 

vertikalioje linijoje, o taip pat ir įstrižose, būtų lygi 15.  

Dėmesio: kiekvienas skaičius gali būti įrašytas tik vieną kartą! 

Pirmų trijų išsprendusių galvosūkį laukia saldūs prizai!  

Kalėdų vakaras. Skambutis greitojoje pagalboje. 
Vaikiškas balsas: 
 - Alio, greitoji? Atvažiuokit greičiau! Mūsų tėvas 
išprotėjo! Užsivilko mamos raudoną chalatą, 
apsiavė veltinius, užsidėjo vatinę barzdą ir 
visiems pasakoja, kad jis Kalėdų Senis! 

Trys išminčiai atkeliavo aplankyti Kūdikėlio Jėzaus, 
gulinčio ėdžiose. Vienas jų buvo ypatingai aukštas, 
todėl, eidamas pro duris, trinktelėjo kakta į durų 
staktą ir šūktelėjo: „Jėzau Kristau!“ Juozapas 
atsisuko į Mariją ir tarė: „Užsirašyk šitą, Marija. 
Skamba geriau nei Klaidas“. 

V a i k ų  d a r ž e l y j e 
auklėtoja: 
 -  N a ,  v a i k u č i a i , 
pašaukime tą, be kurio 
neapsieina nei vieni 
Naujieji Metai. Na, trys-
keturi… 
 - Policijaaaa!!! 

Kalėdų išvakarėse teisėjas, apimtas šventinių 
nuotaikų, klausia kalinio:  
- Kuo esi kaltinamas? 
- Pernelyg ankstyvu kalėdinių dovanėlių pirkimu.  
- Bet juk tai ne nusikaltimas, – tarė teisėjas, – kada gi 
tu pradėjai apsipirkinėti? 
- Dar iki parduotuvės atidarymo… 

Zuikis šantažuoja senį 
Besmegenį: 
– Duokš morką arba 
išdžiovinsiu tave fenu! 

Veiksmas vyksta vienuolyne, kuriame yra duoti amžino tylėjimo įžadai. Kažką 
pasakyti turi teisę tik vienas kuris nors vienuolis, tik vieną kartą metuose - per 
Kalėdas. Vienuolyne kasdien valgomos pupos. 
 Taigi, atėjo Kalėdos, visi sėdi prie stalo ir tyli. Staiga atsistoja vienas vienuolis 
ir sako: 
 - Ir vėl tos pupos!!! Kasdien čia pupos, man jos jau atsibodo, kiek galima?? 
 Ir vėl visi ištisus metus tyli. Sekančios Kalėdos. Visi sėdi, tyli, laukia, gal kas 
ką pasakys. Atsistoja kitas vienuolis ir sako: 
 - Na nežinau, man tai tos pupos visai nieko... 


