
 
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos laikraštis,  

Leidžiamas nuo 1999 m. sausio mėn. 
 Nr.110 2013 m. pavasaris 

Sveiki visi, laikantys rankose dar kopijavimo aparato šiluma 

alsuojantį naują „Gataučiuko― numerį! 

 Pasveikinčiau visus su atėjusiu pavasariu, bet juo dar net 

nekvepia... Tikėkimės, per Velykas nesušalsime.  

 Na, o mūsų šiltoje mokykloje kaip visad netrūksta įvykių. 

Mokinių ir mokytojų delegacija buvo išvykusi į dešrų ir alaus šalį 

– Vokietiją, mūsų tinklininkės važinėjo po Lietuvą, įrodinėdamos, 

kad yra tikros tinklinio meistrės, maţieji sportininkai dalyvavo 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose, o devintokai šimtadienio 

proga nukėlė visus į pasakų pasaulį. 

 Taip ir toliau! Visur dalyvaukit, nesnauskit ir pamatysit, kad 

gyvenimas kur kas graţesnis nei galit įsivaizduoti! Linkiu visiems 

graţaus ir šilto pavasario bei įsimintinų likusių mokslo metų!  

Redaktorė Deimantė Paliackaitė 
Šiame numeryje sužinosite: 

 

 Ko negalima pasakoti apie kelionę? 

 Kur nusibeldė jaunieji aktoriai? 

 Kaip tikybos mokytoja švenčia Velykas? 

 Kuo dar dirba mokytoja Renata?  

 Kas yra ―eTwinning‖? 

 Kokie besmegeniai netirpsta? 

 Iš ko galima atpaţinti direktorių? 

 Kaip patekti į animacijos pasaulį? 

 Kuris mokinys mandagiausias? 

Jei sutiksite pavasarį, 
Pasakykit jam, prašau, 

Kad daug labai neprašome, 
Tik, kad ateitų jis greičiau. 

 
Kad sužaliuotų pievos, 

Kad vėl prašvistų saulė, 
Kad pražydėtų ievos, 

Kad būtų vėl gražus pasaulis. 
 

Galėtų pražydėt žibutės, 
Kriaušės, obelys ir vyšnios, 

Ir dar prasiskleisti pakalnutės 
Kad pievos vėlei būtų ryškios. 

 
Tik nepamirškite, prašau, 

Jei sutiksite pavasarį,  
Pasakykit, kad tegu greičiau! 

Juk daug labai neprašome.. 
 

Laukiančioji  
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 Anksčiau, pagalvojus apie Vokietiją, į galvą man šaudavo mintys 
apie tai, ką apie ją esu girdėjęs per geografijos pamokas. O dabas, 
pagalvojęs apie šią šalį , pajuntu, kaip staiga uţplūsta nuostabūs 
prisiminimai, kurie gimė visiems jau iki kaulų smegenų ţinomo 
projekto ,,Comenius: how IT changed your life‗‗ dėka. Į Vokietiją vykau ne 
vienas, mane lydėjo labai šauni ,,šaika‗‗: pavaduotoja Rūta Kauneckienė, 
anglų kalbos mokytoja Jūratė Balčiūnaitė,  chemijos mokytoja Genutė 
Liepinia, mano klasiokai Vaidas Staškus, Roneta Levindravičiūtė, Augustė 
Petriškytė, devintokas Denas Kuodis ir jo klasės draugė Kristina 
Paliukaitė, kitaip pagarsėjusi kaip „Cha-Cha―.  
 5 dienos skriste praskriejo, 
l iko t ik  nuotraukos i r 

prisiminimai. Sekmadienį iš Rygos pakilome propeleriniu 
lėktuvu ir po gerų 2 valandų jau buvome viename iš graţiausių 
ir didţiausių Vokietijos miestų – Hamburge. Ten mus pasitiko 
mokytojos Genutės draugė, kuri truputį aprodė miestą. 
Pasigroţėję Hamburgu, keliavome į mūsų prieglobsčiu turėjusį 
tapti Rendsburgą. Ten mus pasitiko ir į viešbutį pristatė 
mokytojai. Pavalgę, įsikūrę,  truputį apsiţvalgę, susitikę senus 
gerus draugus ir pabendravę su jais iš nuovargio ,,smigome‗‗ 
kaip lapai. Ryte su geromis nuotaikomis papusryčiavę 
keliavome į mokyklą. O ten jau tikrai netrūko veiklos, kaip ir 

kiekviename šio projekto renginyje. Kartu su graikais, 
vokiečiais, lenkais, ispanais ir austrais pasiskirstę į tradicines 
laikraščio, teatro, komiksų, filmo ir parodos grupeles 
dirbome, valgėmė, bendravome, ţaidėmė, ieškojome lobių ir 
t. t. Tiesa, pamiršau pasidţiaugti, kad jau orelio šiltumas koks 
buvo! Galit pradėti pavydėti – sniego ten nė gramo!  
 Trečiadienį, paskutinę susitikimo dieną, savo darbo 

grupių darbuose sudėjome visus taškus ant i. Pristatę darbus 

ir atsisveikinę su draugais iškeliavome į Kylį. Ten mūsų jau 

laukė keltas DFDS SEAWAYS VIKTORIJA, turėjęs mus 

nuplukdinti į Klaipėdą. Tą atstumą keltas įveikė per 21 val., 

tad buvo laiko ir ne kartą pavalgyti, ir pamiegoti, ir po 

denį paslankioti, ir jūros ligą pajusti. Oj, apie tai buvau 

prašytas nepasakoti. Tad tuo ir baigsiu, palinkėdamas ir 

jums nepraleisti progos sudalyvauti  viename ar kitame 

projekte – turėsit ką prisiminti ir draugams papasakoti!  

Įspūdžiais dalijosi Lukas Svirplys 
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 Pamatyti save per televiziją – dažno vaiko svajonė. Gataučių M. Katiliūtės mokyklos teatro trupei šis noras tapo 
realybe, kai vasario mėnesį Baltijos televizijoje startavo naujas projektas „Juoko kovos‗‗. Prieš tai mokyklos teatro grupės 
vadovė Juventa Jurgelienė sulaukė skambučio iš televizijos, kviečiančio  aktorius parodyti savo talentus visai Lietuvai. 
Mokytoja Juventa ilgai nedvejojo, todėl jau sausio 22 dieną su mokytoja Jolanta Jurkevičiene ir jaunaisiais aktoriais išvyko 
į Vilnių. Turėdami keletą laisvų valandų iki filmavimo, apžiūrėjo televizijos patalpas ir įsiamžino „Teleloto“ ir „Būk mano 
meile― studijoje. 

- Mokytoja Juventa, kaip sekėsi televizijoje? 

- Galima sakyti, gerai: 2 pasirodymuose iš 3 parodytų aktoriai laimėjo pinigėlius. 

-  Ar daug ruošėtės pasirodymams? 

- Daug laiko neturėjome. Kai iš televizijos sulaukiau skambučio, iki filmavimo buvo likusi savaitė. 

- Ar jaudinotės, kad aktoriai nesuklystų?  

- Žinoma, jaudulio buvo, bet pasitikiu savo aktoriais ir žinau, kad jie padarė viską, ką galėjo.  

- Koks Jūsų bendras vertinimas? 

 - Pirmas kartas, manau, pavyko. Vaikai parsivežė daug įspūdžių, įgijo tam tikros patirties. Savo ir mokytojos Jolantos 
vardu noriu pasidžiaugti mūsų vaikais – nors ir patiria nemažai įtampos, tačiau jie yra tie, kurie niekuomet nenuvilia. 
Vienas malonumas su jais dirbti, jie tiesiog patys geriausi! Ir mes, mokytojos, ir visa mokykla pagrįstai jais didžiuojasi!  
 

 Smalsu sužinoti, kaip prieš televizijos kameras jautėsi ir patys mokyklos aktoriai...  

- Ar nudžiugote sužinoję apie  galimybę pamatyti save per televiziją? 

Virginija, 10 kl.: Iš pradžių galvojau, kad tai nekokia mintis. Iškart turėjau nuojautą, kad nepasiseks, bet po to 
pagalvojau, kodėl gi neišnaudojus savo šanso ir nepabandžius. Nei nudžiugau, nei nuliūdau. 

Kristina, 9 kl.: Šiaip tada aš buvau iš teatro išėjus, bet kai mane priėmė atgal, tai labai nudžiugau, kad gavau galimybę 
važiuoti į filmavimo studiją Vilniuje. Bet, deja, aš tik tarp žiūrovų sėdėjau...  

Lina, 10 kl.: Jei rimtai, tai neatsimenu, kaip aš tada sureagavau. Nustebau, bet neatsimenu ar apsidžiaugiau. 

Lukas, 8 kl.: Iš pradžių buvo labai linksma, bet kai reikėjo ruošti etiudus, kuriuos pamatys visa Lietuva, pasidarė jau nebe 
juokai...  

- Kas labiausiai patiko televizijoje? 

Virginija, 10 kl.: Labiausiai patiko savo kailiu pajusti, koks gi iš tikrųjų yra tas buvimas televizijoje, stebėti, kokia ten 
aplinka, kokie žmonės. 

Kristina, 9 kl.: Patiko viskas, labiausiai gal tai, kad galėjom pabendraut su žinomais žmonėmis, tokiais kaip Vitalijus 
Cololo ar Violeta Mičiulienė. Nesitikėjau, kad jie bus tokie paprasti. Aišku,  patiko ir tai, kad nereikėjo sėdėti pamokose. 

Lina, 10 kl.: Televizija kaip televizija, bet pati kelionė į Vilnių buvo labai įspūdinga. 

Lukas, 8 kl.: Man įspūdį paliko televizijos virtuvė. 
Supratau, kad reikšmingi yra ir grimuotojai, ir garso 
operatoriai, ir elektrikai, ir kiti darbuotojai, o ne tik tie 
žmonės, kuriuos matome ekrane. Visi kaip vienas 
mechanizmas dirba savo darbą. Tiesa, buvo gana šalta, visi 
norėjom valgyti. Dar įdomu buvo pamatyti kitų laidų 
studijas—matėm net 20000 litų čekius, kuriuos galima 
laimėti per Teleloto.  

Parengė Erika Dagytė 
 

  

 
 

 Tėvelių susirinkimo metu rodytą jau gerai mums visiems žinomą spektaklį ―Be pavadinimo‖ stebėjo ir speciali 
Joniškio kultūros centro komisija (režisieriai Arvydas Butkus, Violeta Jonkaitienė ir Rasa Ripskienė), kuri mūsų mokyklos 
teatro trupę atrinko dalyvauti balandžio 13 dieną Joniškyje vyksiančiame Teatrų festivalyje! Linkime ir ten sužavėti bei 
savo nuoširdumu pavergti publiką!                                                                                                                      

 



4/ Gataučiukas 2013 m. pavasaris, Nr. 110                          KAIP IR KASMET 

 Šv. Velykos – pati graţiausia pavasario šventė, kurią švenčiame 
su savo artimais ţmonėmis. Šiemet šią šventę pasitiksime kovo 31 
dieną. Vieniems tai – religinė Jėzaus prisikėlimo šventė, kitiems ji 
reiškia gamtos nubudimą, mokiniams kelia dţiaugsmą dar vienos 
atostogos...  
 Likus kiek daugiau nei savaitei iki šv. Velykų, pasidomėkime, 
kaip jas supranta ir švenčia mūsų mokyklos bendruomenės nariai, 
kokių laikosi tradicijų, gal kuris galima ypatingą velykinį patiekalą, o 
gal negirdėtu būdu margina kiaušinius? 
Tikybos mokytoja Elena: Man šv. Velykos yra daugiau dvasinė šventė. 
Jas mes švenčiame su giminėmis. Daţniausiai per šv. Velykas pas mus 

vyksta šaudymo varţybos, kiaušinių ridenimas, o antrąją šv. Velykų dieną esant graţiam orui vykstame į 
mišką. Aš savo šeimai per šv. Velykas gaminu vaflinį tortą. Man nesiseka marginti kiaušinių, bet uţ mane 
tai daro mano dukros: daţo svogūnų lukštais, verda daţuose, margina vašku. 
Mokytoja/buhalterė Salomėja: Tai šventė, kurią mes švenčiame šeimoje. Pagrindinė tradicija – ridenti 
vašku margintus kiaušinius. 
Anglų kalbos mokytoja Jūratė: Velykos – labai graži pavasarinė šeimos šventė. Ją švenčiame su 
giminėmis, bet ne namuose. Paprastai iš vakaro daţome kiaušinius, paruošiame ridenimo lentą, 
nuperkame krikšto vaikams dovanėlių. Kiaušinius daţau svogūnų lukštais, bet labiausiai mėgstu juos 
skutinėti įvairiais piešiniais. 
Specialioji pedagogė Renata: Tai kiaušinių dažymo šventė, kurią švenčiu su savo artimais žmonėmis. 
Taip jau susiklostė tradicija, kad kiekvienais metais „dirbu― Velykų Bobute krikšto vaikams –  slepiu 
kiaušinius ir saldumynus. Kiaušinius daţniausiai marginame svogūnų lukštais ir daţais. 
Lietuvių kalbos mokytoja Jūratė: Velykos – tai šventė, kai lauki pavasario ir pagaliau sulauki! Ją švenčiu 
daţniausiai kaime su šeima ir močiute. Kaime švenčiame pagal visas tradicijas. Velykoms gaminu gaivias 
salotas su šprotais. O kiaušinius labiausiai patinka marginti su svogūnų lukštais ir augaliukais. 
Vairuotojai Juozas ir Bronius: Tai pavasarinė religinė šventė, kurią mes švenčiame šeimos ir draugų  rate. 
Per Velykas gaminame kiaušinius, jie būną ir virti, ir kepti. Virtus daţome įvairiai. 
Lukas, 5kl.: Kiaušinių šventė, kurią švenčiu su šeima, o kiaušinius marginu visaip. 
Nida, 8 kl.: Šventė, kurią švenčiu su šeima, o kiaušinius marginu ne aš. 
Samanta, 8 kl.: Šventė, kurią švenčiu su šeima ir draugais, o kiaušinius marginame įvairiai. 
Vakarė, 5 kl.: Šventė, per kurią marginame kiaušinius. Švenčiu su savimi. Kiekvienais metais daţau 
kiaušinius vašku ir gaminu ţelatininius kiaušinius. 
Roneta, 8 kl.: Šventė ir atostogos nuo mokyklos. Velykas švenčiu giminių rate. Tradiciškai kiekvienais 
metais ridenu kiaušinius, kuriuos marginu troliais (?). 
Gabrielė K., 6 kl.: Šeimos šventė, kurią švenčiu su šeima, o kiaušinius marginame visaip. 
Rasa, 6 kl.: Šventė, kurią švenčiu su savo šeima. Tradicija ta, kad ridenu kiaušinius, o juos dažau visaip. 
Karolina P., 6 kl.: Šv. Velykos – tai ta diena, kai su tavimi būna visi artimieji. Tai taip pat Jėzaus 
Prisikėlimo diena, kurią švenčiu su artimaisiais. Kiaušinius daţome, bet nesinori atskleisti, kaip – tai 
šeimos paslaptis.  
Aurelija, 6 kl.: Tradicinė šventė, kurią visi švenčia. Ir aš švenčiu su savo šeima ir draugais. Per Velykas aš 
iškepu obuolių pyragą. Kiekvienais metais ridenu kiaušinius, o juos daţau vašku. 
Augustė, 8 kl.: Šventė, per kurią šokinėja daug triušiukų. Ją švenčiu su savo šeima. Aš taip pat ridenu 
kiaušinius, o juos marginu vašku ir paprastais daţais. 

Parengė Auksė Bašytė  
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 Žiema atėjo ir jau beveik išėjo... Kartu su žiema 

praėjo geros ir blogos, linksmos ir liūdnos, šiltos ir šaltos akimirkos. Dţiugu, kad mūsų mokyklos pradinukai patyrė 

tikrai nemaţai linksmų, gerų, šiltų akimirkų. Pradinukų mokytojos sutiko papasakoti, kaip maţieji praleido 

paskutinius ţiemos mėnesius, kas naujo, įdomaus ir dar nepatirto įvyko kiekvienos klasės gyvenime.  

 Mokytoja Banga (ikimokyklinukai): žiema, nors ir šalta, mums buvo visai nebaisi. Po žiemos atostogų 

radome klasėje daug naujų ţaislų (matyt, mus aplankė gerosios fėjos). Darėme visokiausių darbelių, bet vaikams 

labiausiai patiko daryti senius besmegenius, gaila, ne iš sniego, o iš popieriaus ir plastelino (todėl ilgai dţiaugėmės, 

kad jie neištirpo). Mūsų gretos papilnėjo naujomis draugėmis – Vilte ir Gabriele. 

 Mokytoja Onutė (priešmokyklinukai): buvome spektaklyje, ruošėmės kalėdiniam pasirodymui 

„Raudonkepuraitė“, darėme Užgavėnių kaukes (atrodėm tikrai baisiai – kaip tikri žydukai!), labai daug kalbėjome 

apie ţvėrelius ir paukštelius.  

 Mokytoja Ramunė (pirmokai): tik dalyvavome piešinių konkurse ir labai stengėmės gerai mokytis. 

 Mokytoja Šarūnė (antrokai): mes per žiemą atlikom daug darbų, aplankėm Kalėdų Senelį, pasidarėme 

kalėdinį vakarėlį su tėveliais, ruošdamiesi Vasario 16-osios šventei dalyvavome piešinių konkurse „Tėvynė―. Ir labai 

daug mokėmės! 

 Mokytoja Gitana (trečiokai): Viktorija dalyvavo mokykloje vykusiame raiškiojo skaitymo konkurse, o jį 

laimėjusi gavo teisę atstovauti mokyklai rajone, iš kur grįţo su diplomu. Dalyvavome varţybose „Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs―. Apsilankę vaikų pamėgtame „Akropolyje― čiuoţinėjome ant ledo bei ţiūrėjome 3D filmą, taip pat 

degustavome saldainius ―Rūtos‖ šokolado fabrike. 

 Mokytoja Inga (ketvirtokai): Važiavome į baseiną, dalyvavome matematikos olimpiadoje, vėliau „Protų 

viktorinoje― apie sveikatą  Joniškio Saulės mokykloje, o „Drąsūs, stiprūs, vikrūs― varţybose laimėjome pirmąją 

vietą! Dar norime pasigirti, kad mes kartu su anglų kalbos mokytoja Šarūne Apinyte dalyvaujame tarptautiniame 

„eTwinning“ projekte „Big city... Small town... Let‘s make a photo album...“. Šiame projekte dalyvauja mokyklos iš 

Italijos, Turkijos, Graikijos, Lenkijos, Ispanijos ir mes – vieninteliai iš Lietuvos. Kiekviena mokykla turėjo padaryti 

bendradarbiavimo ir mūsų rajono simbolius, juos pristatyti bendradarbiaujančioms mokykloms. Rajono simboliu 

pasirinkome Joniškio Krepšinio muziejų. Visi projekto dalyviai fotografuoja graţiausias savo miesto ar miestelio 

vietas, kurios balandţio mėnesį suguls į nuotraukų albumus ir bus išsiųstos projekte dalyvaujančioms mokykloms. 

Geguţės mėnesį visus pakviesime į parodą. O ką pamatysite parodoje – apsilankę suţinosite...  

 Tikri šaunuoliai tie pradinukai: ir konkursuose dalyvavo, ir varţybose prakaitą liejo, ir tarptautinį projektą 

ėmėsi vykdyti, ir net pasimokyti nemažai spėjo. Džiaugiamės jumis ir linkime nesustoti!  

Parengė Vygailė Mameniškytė  

Drakoniukai... Oj, trečiokai šokolado fabrike 
Ketvirtokų tarptautinio pro-

jekto simboliai 
Drąsūs, stiprūs, vikrūs! 
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 Vasario 14 dieną po keturių pamokų vyresniųjų klasių mokiniai antrame mokyklos 
aukšte atlikinėjo keisčiausias uţduotis. Klausiate, kodėl? Būtent tokiu būdu šiemet 
norėjome paminėti  šv. Valentino (arba Įsimylėjėlių) dieną.  

 Kiekviena klasė turėjo parengti po padūkusią uţduotį. Šeštokai 
sumąstė patikrinti kolegų kūrybines galias: lapeliuose prirašė visokiausių 
žodžių ir sudėjo juos į dėžutę. Trys grupelės po tris mokinius turėjo 
išsitraukti po tris ţodţius ir sukurti eilėraštį Meilės tema. Visų eilėraščiai 
buvo labai graţūs. Septintokai ėmėsi rimtesnio veiksmo: pagal jų planą, 
savanoriai uţrištomis akimis turėjo atpaţinti prieš juos pastatytą ţmogų. 
Kaip? Ţinoma, liečiamuoju būdu. Neabejotinai sunkiausia buvo pasiekti, 
bet lengviausia atpaţinti direktorių. Aštuntokai iš ţurnalo lapų iškarpė 
daug rutuliukų ir savanoriai, susiskirstę po du, turėjo surinkti kuo 
daugiau tų rutuliukų. Dešimtokų ţaidimas buvo labai lengvas, bet labai 
linksmas ir sukėlęs daugybę juoko bangų: išsirikiavus ratu reikėjo 

lūpomis perduoti kortą savo kaimynui. Pasibaigus vienam ratui, korta buvo 
plėšiama pusiau – kol sumaţėjo iki skiautelės, o perdavimo procesas pasidarė 
panašus į bučiavimąsi viešoje vietoje. Ne laiku nuskambėjęs skambutis 
nutraukė šį  smagų ţaidimą, bet tuo pačiu išgelbėjo devintokus, kurių net 
nesimatė... Gal buvo palikti  po pamokų, gal uţduoties nebuvo sugalvoję, o gal 
kaip nors kitaip paslapčia šventė Įsimylėjėlių dieną?..  

 O šeštokai nebūtų šeštokai, jei neprisigalvotų papildomų pramogų. 
Šįkart jie surengė tik sau skirtą šv. Valentino vakarėlį. Vakarėlio metu buvo 
šokama ant laikraščių, atlikinėjamos įvairios uţduotys, o visa kita telieka uţ 
kadro arba po ţenklu „Visiškai slaptai!―.  

Parengė  Karolina Klimaitė  

 Jei ne vienus dţiuginęs, kitus į ligos patalą paguldęs 
karantinas, dešimtokų šimtadienis būtų įvykęs anksčiau. Tačiau, 
anot liaudies išminties, geriau vėliau negu niekada. Tad pailsėję, 
pasveikę ir prigalvoję įvairiausių uţduočių, devintokai kovo 15 
dieną pakvietė savo vyriausiuosius kolegas į ―Animacijos pasaulį‖ 
- tokia buvo šiemetinio šimtadienio tema. Išsipuošę dešimtokai 
tapo pasakų personaţais, o ţiūrovai supaţindinti su jų gyvenimo 
mokykloje metus iliustruojančia pasaka.  

 Bet ne pasakų pasiklausyti mokytojos Jolantos 
Jurkevičienės auklėtiniai susirinko—jų pakankamai išgirdo per 10 
metų. O dabar atėjo laikas įrodyti, kad ne veltui jie trynė 

mokyklos suolą, mankštino nuo ţiovulio nirstančius ţandikaulius ir ant kupros tampė tarsi akmenų 
prikrautas kuprines. Vienas po kito dešimtokai ėjo į sceną, kur jų laukė sumanumą, stiprumą, lankstumą 

ir fantaziją tikrinusios uţduotys: sumaitinti 
“aklam” draugui sūrelį, per visą iškilmingą kostiumą iš viršaus į apačią 
ištraukti juostelę, susprogdinti pilvais balioną, dantimis vienas kitam 
perduoti ―špargalkę‖, pademonstruoti šokių judesius... Išlaikiusiems šiuos 
išbandymus buvo garbingai įteikti pusdiplomiai, liudijantys kiekvieno 10 
klasės mokinio pasiekimus nosies krapštymo, necenzūrinių ţodţių 
vartojimo, vakarėlių lankymo, mokytojų kantrybės ribų bandymo ir kitose 
srityse.  

 Kaip paskutinis palinkėjimas dešimtokams įteiktas likusias dienas 
mūsų mokykloje skaičiuosiantis kalendorius, kurio paskutiniam lapeliui 
nukritus, durys į ―Animacijos pasaulį‖ jiems uţsidarys amţiams. Amen.  

 

“Gataučiuko” slaptų šaltinių duomenys 
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 Skubame jums pranešti pačią švieţiausią naujieną! 

“Gataučiuko” korespondentas, mokyklos teatro grupės 

narys, mokinių tarybos narys, fotografijos bei muzikos 

mylėtojas ir visų puikiai paţįstamas aštuntokas Lukas 

Svirplys išrinktas Mandagiausiu Joniškio rajono jaunuoliu!  

 “Savaitei be patyčių” skirtą Mandagiausio jaunuolio ir 

jaunuolės konkursą organizavo Lietuvos moksleivių 

sąjungos Joniškio skyrius. Į šį garbingą titulą galėjo 

pretenduoti visi rajono gyventojai nuo 14 iki 29 metų, 

kuriems mandagumas yra ne prievolė ir atsibodęs tėvų bei mokytojų reikalavimas, o savaime 

suprantamas ir  gyvenimo būdu tapęs dalykas. Dţiaugiamės ir 

didţiuojamės, kad būtent Lukas iš visų rajono mokyklų 

pasiūlytų kandidatų buvo pripaţintas mandagiausiu. Jam 

trečiadienį Joniškyje vykusio vietinio jaunimo akustinio 

koncerto metu buvo įteiktas ne tik diplomas, bet ir aibė prizų: 

fotografijos albumai apie Lietuvą, puodelis, tušinukai,  

kalkuliatorius ir dar šis bei tas... Po ceremonijos mandagusis 

Lukas ir jo atvykusios pasveikinti mokinių tarybos narės bei 

mokytoja Jūratė Armonavičienė vaišinosi dovanotu tortu ir 

dalijosi įspūdţiais.  

 Sveikiname Luką, o jus visus kviečiame sekti jo pavyzdţiu ir pasistengti būti bent truputį 

mandagesniais nei dabar esate. Atsiminkite, kad mandagumas— tai ne tik ―labas, ačiū, atsiprašau‖. Kas 

dar? Suţinosite perskaitę 25 dėmesingo (mandagaus) elgesio taisykles. Lukui tiko dauguma, o Tau? 

1. Būk dėmesingas  

2. Pripažink kitus  

3. Galvok apie kitus gerai 

4. Klausykis 

5. Atsižvelk 

6. Kalbėk maloniai  

7. Nekalbėk piktu tonu 

8. Pripažink ir pagirk  

9. Gerbk net švelnų „ne“ 

10. Gerbk kitų žmonių nuomonę 

11. Galvok apie kūno kalbą 

12. Būk malonus, pritark  

13. Nurimk (patylėk, jei susierzinai) 

14. Gerbk kitų žmonių laiką 

15. Gerbk kitų žmonių erdvę 

16. Atsiprašyk nuoširdžiai  

17. Pristatyk save 

18. Venk asmeniškų klausimų   

19. Rūpinkis svečiais 

20. Būk taktišku, maloniu svečiu 

21. Du kartus pagalvok prieš prašydamas pagalbos 

22. Susilaikyk nuo tuščio skundimosi, nepasitenkinimo  

23. Priimk ir išsakyk konstruktyvią kritiką 

24. Gerbk aplinką ir būk švelnus su gyvūnais  

25. Nepainiok savo atsakomybės ir neieškok kaltų  
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,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS MOKYKLOS mokiniai : 
Redaktorė: Deimantė Paliackaitė (10 kl.), pavaduotojas Lukas Svirplys (8 kl.) 

Korespondentai: Auksė Bašytė, Erika Dagytė, Aiva Daukšaitė, Karolina Klimaitė, Vygailė Mameniškytė (6 
kl.) Kolektyvui talkina mokytoja Emilija Karoblytė. Titulinį puslapį sukūrė Paulius Andruškevičius.  

Laikraštį spausdina mokytoja Renata Kvedaraitė. 

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

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

1. Kokia tai vieta?.........................................................................................  

2. Kur ji yra?..................................................................................................  

3. Kiek toje vietoje yra skulptūrų?............................................................. 

4. Kaip tos skulptūros vadinamos?.......................................................... 

5. Iš ko jos padarytos?..................................................................................  

6. Ką jos reiškia?............................................................................................  

Sveikiname praeito galvosūkio laimėtojas Austėją (5 kl.), Simoną (5 kl.) ir mokytoją Salomėją, kurios jau 

turėjo kuo pasigardţiuoti prie arbatos. O šįsyk galvosūkis labai lengvas: jums tereikia atsakyti į 

klausimus ir juos kuo greičiau atnešti į biblioteką! Prizai jau laukia! 


