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Šįkart tokios pasakos pas Jus atkeliavo: 
Kaip lietuvės su ispanais Graikijoj kariavo, 

Kaip aitvarai į padangę kilo ir krito, 

Kaip Lukas su ţmona į Havajus skrido, 

Kaip vienas projektas visus mokytojus uţbūrė, 

Kaip mokslo kankiniai vasaros planus kūrė, 

Kaip dešimtokai graudţią ašarą braukė, 

Kaip mokinių taryba geras mintis kaupė, 

Kaip margi kiaušiniai duţo ir vaitojo, 

Kaip dailininkai volą Šiauliuose kočiojo, 

Kaip sportininkai bėgo, kad net dūmai rūko, 

Kaip aktoriai putose maudėsi ir vandeny dūko, 

Kaip šokėjai per dienas Montvydą kankino, 

Kol juokingos nuotraukos į dienos šviesą iškilo.  

Sveiki, vieninteliai ir nepakartojami skaitytojai, 
 

 Šiandien taip iškilmingai į jus kreipiuosi ne be reikalo. Kad ir kaip būtų 

sunku, reikia pripaţinti, kad tai paskutinis mano kaip redaktorės ţodis. Keista, 

bet vis dar negaliu patikėti, kad tikrai taip yra. Juk rodos, visai neseniai 

„Gataučiuką“ varčiau tik dėl nuotraukų, nes nelabai mokėjau skaityti... Ir štai 

dabar, atrodo, kad rugsėjį vėl grįšiu čia, vėl kreipsiuosi į garbųjį skaitytoją, 

išsiilgusį švieţiausių mokyklos naujienų. Bet deja... Tačiau nėra to blogo, kas 

neišeitų į gerą. Vieni išeina, kiti ateina...  

 O ţinot, kodėl niekada nepamiršiu šitos mokyklos? Todėl, kad čia visada 

verda gyvenimas, niekas nestovi vietoje. Kad ir dabar: vieną kompaniją 

pasitikome grįţtančią iš įspūdingosios Graikijos, kiti skynė laurus sporto arenoje, lankėsi 

Zoknių aerouoste... Pradinukai irgi nesnaudė: dalyvavo varţybose, vaţinėjo į ekskursijas. 

Mūsų teatras dalyvavo Aitvarų šventėje ir Burbuliatoriuje, o mokslo metų pabaigoje mus ir jus vėl 

žada nustebinti spektaklio premjera. O mes – dešimtokai – (ne)laukiame egzaminų (sėkmės mums!) ir išleistuvių. 

 Apie visa tai ir dar daugiau šiame, paskutiniame šių mokslo metų „Gataučiuko― numeryje. Linkiu Jums 

tokios įsimintinos vasaros, kokios dar niekada neturėjote! Sėkmės ir iki pasimatymo!  
 

Visada Jūsų, redaktorė Deimantė Paliackaitė 

Dėmesio poezijos mėgėjams! 

Nenusiminkite pirmajame puslapyje neradę 

tradicinio eilėraščio. Paskutiniame šių metų 

vasariniame numeryje—viskas kitaip, viskas 

dar smagiau ir įdomiau! Tad Jūsų laukia 

literatūrinė staigmena—eiliuotas turinys! ☺   

P.s. Prieš purtydami galvą ir murmėdami ―nieko 

nesuprantu, nesąmonė‖, pasikonsultuokite su 

savo lietuvių kalbos mokytoja! 
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 Trisdešimties laipsnių karštis balandţio pabaigoje, apelsinai ir citrinos 
tiesiog gatvėse ant medţių, malonūs ir visada besišypsantys ţmonės, atkreipiantys 
dėmesį į šviesiaplaukes, mėlynakes lietuvaites… Visa tai mus nukelia į tolimąją 
Graikiją, kurioje balandţio 24-29 dienomis lankėmės mes, penkios dešimtokės ir 
penki mokytojai. Tai buvo paskutinysis Comenius projekto ―How IT change our 
life‖ susitikimas.  
 Tik išlipę iš lėktuvo, susipakavome striukes į giliausią bagaţo kampą ir 
nors jau buvo pirma valanda nakties, pajutome Graikijos šilumą. Kitą dieną, 
priţadinti jūros ošimo, keliavome į vietos mokyklą, kurioje buvome išskirstyti į 
darbo grupes: teatrą, piešimą, medţių sodinimą, filmo kūrimą, parodos 
organizavimą. Padirbėję grupėse nieko nelaukėme ir išnaudojome mokyklos 
teritorijoje buvusią tinklinio aikštelę. Netrukus prie mūsų prisijungė ir ispanai su 
graikais. Greitai susibendravome ir suradome daugybę naujų draugų. 
 Kitomis savo viešnagės dienomis vaţiavome į be galo graţų miestą Delfus, 
apţiūrėjome įdomiausias Asopios miestelio vietas, turėjome progą išsimaudyti 
jūroje. Paskutines dvi kelionės dienas praleidome  Graikijos sostinėje – Atėnuose. 
Ten aplankėme olimpinį Atėnų stadioną, kuriame vyko ţaidynės jau nuo 
seniausių antikos laikų (visi apėjome garbės ratą, o kas netingėjo –  apibėgo). Taip 
pat aplankėme ţymųjį Akropolį (turėsiu jus nuliūdinti – ten nebuvo nei 
„Maximos“, nei boulingo), kurio vaizdas visada išliks mūsų atmintyje (turbūt ne 
tik vaizdas, bet ir kankinanti kelionė į kalną, kepinant 30 laipsnių karščiui). Taip 
pat Atėnuose pasveikinome savo auklėtoją Jolantą Jurkevičienę su gimtadieniu. 
 Paskutinę dieną visi susitikome Asopios mokyklos kieme, pristatėme savo 
grupių darbus, paragavome tikrų graikiškų šašlykų ir kartu sušokome sirtakį. 
Renginio pabaigoje į dangų paleidome daugybę balionų – kaip vilties, kad dar 
susitiksime, simbolį. Grįţę į viešbutį ir 

pirmą valandą nakties išlydėję ispanus, susikrovėme lagaminus ir laukėme 
paskutinio ryto Graikijoje. 
 Laikas ten praskuodė labai greitai, net nepajutome, kaip atsidūrėme gimtinėje. 
Šioje kelionėje pamatėme daugybę nuostabių vietų, patyrėme įvairiausių nuotykių ir 
susiradome naujų draugų. O dabar paklauskime kitų kelionės dalyvių, kuo jiems 
įsiminė Graikija: 
 Akvilė: Turbūt įsimintiniausias buvo linksmas karas su ispanais. Ţinoma, 
įsiminė ir karštis bei be galo gražios vietovės. 
 Lina: Aišku, kad ispanai! Jie, kaip visada, buvo draugiškiausi (ir graţiausi), 
todėl su jais labiausiai susibendravome. Taip pat niekada nepamiršiu įspūdingos 
Graikijos gamtos ir dar įspūdingesnių senovinių pastatų. Be to, mums, atvykusioms 
iš tada dar apledėjusios Lietuvos, nuotaiką pakėlė graikiškas karštis. 
 Greta: Be galo keistai atrodė tiesiog gatvėje augančios citrinos, įspūdingi buvo ir Atėnų 
taxi automobiliai (vien ―mersai‖!), akį traukė graikų kareiviai ir policininkai, kurių  buvo be galo 
daug. Aišku, įsiminė ir nuotykiai su ispanais, ypač tai, kad aš buvau uţdaryta jų kambario 

balkone. 
 Virginija: Viskas! O labiausiai – be galo 
malonūs ţmonės. 
 Aš irgi ten buvau, viską mačiau ir 
patyriau, ir galiu pasakyti, kad tikrai nepamiršiu 
mūsų ir ispanų įkaitų dramų (linksmų, ţinoma) ir 
susirašinėjimų rašteliais, nemiegotų naktų, 
svilinančio karščio, ţydros jūros, vynuogynų 
aplink mokyklą. Taip pat krevečių ir graikiškų 
šašlykų skonio. Nepamiršiu ir ispanų 
atsisveikinimo dovanos mums (saliamio) bei 
beprotiškai graţaus vaizdo viešbučio terasoje. O 
kelionės pabaiga įsiminė, tuo, kad vos 
nepalikome Akvilės Miuncheno oro uoste (tada buvo nejuokinga), bet kaip 

matote, ji vis dar mokosi pas mus – taigi, viskas baigėsi gerai. Su „Comenius― projektu esu buvusi jau ne vienoje šalyje ir galiu 
pasakyti, kad geresnės patirties niekur nesu turėjusi! Tikėkimės, ir Jums pavyks kur nors išvykti su šiuo nerealiu (ar kitu panašiu) 
projektu!             Įsimylėjusi Graikiją 
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 Lietuvių tautos mitologijoje aitvaras pristatomas kaip dieviška būtybė, atmosferos ir vandens, o ypač debesų 
saugotojas...  

 Išaušo diena, kai ir Joniškio miesto dangų ėmėsi saugoti ir 
puošti margaspalviai, ilgauodegiai aitvarai – jų būrys geguţės 9 dieną 
suskrido iš visų pakampių į Joniškį paminėti Europos dieną. 
Nusprendėme neatsilikti ir mes – mokyklos teatro trupė, tad 
susikonstravę dangaus saugotoją aitvarą lėkėme „prakošti― miesto 
dangų. Negana to, turėjome susikonstruoti ir miniatiūrą, kurią 
parodėme visai šventės publikai.  
 Tad atsakančiai pasiruošę, tą šiltą ir saulėtai vėjuotą 

ketvirtadienį ,,išskridome‗‗ į pirmąją mūsų rajone aitvarų šventę 

„Skrydis 2013“. Šventė prasidėjo iškilminga eisena nuo Joniškio rajono 

savivaldybės. Dainuodami, šypsodamiesi, mojuodami praeiviams 

nuţingsniavome iki aitvarų medţio. Šventėje netrūko dainų, šokių ir, 

žinoma, aitvarų. Jei kas jo neturėjo – aitvarų meistrų iš Kauno padedami galėjo pasigaminti čia pat įrengtose 

dirbtuvėse. Išalkusius kareiviai vaišino savo firmine koše ir arbata. Laukiantys eilėje prie košės galėjo uţmesti 

žvilgsnį į šalia eksponuojamus ginklus. O mums šventėje sekėsi puikiai, mūsų aitvaras buvo stilizuotas (kitoks nei 

likusieji), tad nors ir su kliūtimis pakilęs, netrukus atsipeikėjo ir negrįţtamai išplasnojo aukštyn į dangaus ţydrynę 

(arba į Latviją)...  

Aitvarus stebėjo Lukas Svirplys 

Mes vėl nesnaudţiame, mūsų nesuseksi, nepastebėsi: tai buvom ten, tai ten, matėme tą ir aną. Tik vis prie 
mūsų kaţkas prisijungia ir lekiam! Jei jau subėgame į aktų salę greituoju būdu, ne pagal dienotvarkę, tai jau 
uţplūsta klausimai: „vėl kaţkas nauja, a??? Gal vėl kur kilsit ???― 
 Na, o neseniai keliavome nei arti, nei toli – į Šiaulių oro 
uostą. Gal kam nors sukels pavydą, bet ten turėjome galimybę 
nusifilmuoti reklamą. Buvome keleiviai. O prieš tai, kol 
operatoriai ruošėsi, buvome muziejuje. Manau, kad dauguma 
manote, kad muziejuose labai jau nuobodu... Bet tik ne šitame! 
Tokiame dideliame angare stovėjo senas, nors iš pirmo ţvilgsnio 
nenuvalkiotas, gaisrininkų automobilis. Jis tikrai ne vieną 
uţbūrė. Mums tikrai leido ten, kaip sakant, pašėlti! Lipome į 

mašinas ir galėjome 
pasijusti tarsi tikri anų 
laikų gaisrininkai. 
Muziejus labai patiko 
visiems: nuo maţiausio iki 
didţiausio. Vėliau su 
dideliu malonumu apţiūrėjome, tai apibendrintai pavadinsiu lėktuvais. 
Galėjome ne šiaip iš 2-3 metrų paţiopsoti, o pačiupinėti, pasijusti lakūnais ar 
keleiviais. Eksponatai buvo „kukurūznikai―, keleiviniai lėktuvai ir 
prezidentinis sraigtasparnis, kuris ţavėjo savo komfortu.  
 Jau po visų muziejų, įţengę į oro uostą turėjome pasijusti tikrais 
keleiviais ir filmuotis. Manau, nei vienam nebuvo labai sunku... Pavyzdţiui, 
aš su „ţmona ir vaikais― skridau į Havajus pailsėti nuo darbo ir mokslo. 
Grįţome nepaprastai greit, bet stulbinamai įdegę ir labai gerai pailsėję, nors 
mūsų visa kelionė truko ne daugiau valandos. Na, bet nieko nepadarysi – 
laikas bėga labai greitai... Tęsinys po reklamos!  

Tiesiai iš oro uosto – Lukas Svirplys (jau be žmonos) 



Valio! Atostogos ant nosies! Netrukus uţversime mokyklos duris visai vasarai, 
tačiau iki tol labai smalsu suţinoti, kokie įvykiai šiais mokslo metais labiausiai 
įsiminė mūsų mokyklos mokytojams?  
Mokytoja Renata Kvedaraitė: man labiausiai įsiminė kelionė į Austrija su 
„Comenius“ projektu. 
Mokytoja Elena Veikalienė: man labiausiai įsiminė adventinis renginys, kuris buvo 
skirtas ne tik adventui, bet ir Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjimui. 
Mokytoja Jolanta Jurkevičienė: man labai įsiminė kelionė į Graikiją su „Comenius“ 
projektu. Tai pat ir visada laukiama rugsėjo pirmoji (mokytoja, Jūs JAU imat laukti 
rugsėjo 1-osios?!?) 
Mokytoja Jūratė Balčiūnaitė: man labiausiai įsiminė kelionė į Austriją ir Vokietiją 

su „Comenius― projektu. Tai pat pamenu, kad ir karnavalas buvo 
įspūdingas. 
Socialinė pedagogė Juventa Jurgelienė: kelionė į Graikiją man paliko 
labai didelį įspūdį. Tai pat labai įsiminė, kai rudenį su teatro grupe 
dalyvavome festivalyje Palangoje. 
Mokytoja Violeta Ţemeckienė: man labai įsiminė šiemetinė karaokė, 
o taip pat ir mokytojų diena. 
Mokytoja Jūratė Armonavičienė: man labai įsiminė, kai su 
septintokais vaţiavome į Maironio tėviškę. Taip pat netikėtai didelį 
įspūdį paliko dešimtokų pasirodymas karaokėje. 
Mokytoja Šarūnė Apinytė: man didelį įspūdį paliko, kai su antrokais 
vaţiavome į Šiaulius pas Kalėdų Senelį. O labiausiai įsiminė išvyka į 
Graikiją su „Comenius― projektu.  
 

Štai kiek smagių, įdomių, negirdėtų neregėtų įvykių atsitiko per metus – juos dar norėsis ne kartą prisiminti, 

negirdėjusiems papasakoti, o kai kuriuos ir vėl pakartoti. Dėkojame mokytojams uţ su mumis ištvertus dar vienus 

metus ir linkime turiningai praleisti atostogas, kad grįţtumėte pailsėję, įdegę ir sugalvoję naujų mūsų auklėjimo 

būdų!  

Parengė Auksė Bašytė 

 

 Pagaliau... Dauguma mokinių šį ţodį kaip maldą kartoja kasdien. 
Dauguma mokinių to laukia nuo pat rugsėjo.  PAGALIAU VASARA!!! 
Pagaliau atostogos!!! Šiemet kaip ir kasmet atėjo vasara (nors ypatingai ilga 
žiema vertė baimintis, kad jau niekada neatšils). Moksleiviai išeina ilgų 
trijų mėnesių atostogų. Mokytojai atostogaus gerokai trumpiau. Bet 
neabejoju, kad ir vieni, ir kiti su savo šeimomis ar draugais leisis į 
vasariškus nuotykius. Ką vasarai planuoja „Gataučiuko― skaitytojai? 
Toma, 9 kl.: ilsėsiuosi ir vaţiuosiu pasisvečiuoti pas sesę į uţsienį. 
Miraida, 9 kl.: planuoju dirbti ir ilsėtis. 
Rokas, 4 kl.: vaţiuosiu ilsėtis prie jūros į Palangą arba į Kemerius Latvijoje. 
Monika, 9 kl.: ką per atostogas galima veikti? Aišku, kad atostogausiu. Ir 
vaţiuosiu pas sesę į Angliją. 
Viktorija, 9 kl.: planuoju ilsėtis, na, ir dar nuvaţiuoti į Palangą.  
Airidas, 10 kl.: ką gi daugiau veikt? Aišku, planuoju atostogauti. 
Lukas, 8 kl.: nemėgstu planuoti, geriausia, kai viskas vyksta ekspromtu. Galvoju vasarą kokį mėnesį praleisti pas 
gimines Panevėţyje, dar galbūt skrisiu aplankyti pusseserę Airijoje.  
Vakarė, 5 kl.: dar neţinau.. Norėčiau nuvaţiuot į kokią nors įdomią vietą, pvz. į... (kelias sekundes galvoja) Tenerifę! 
Milda, 2 kl.: vaţiuosiu aplankyti brolio į Šiaulius, padėsiu mamai namie.  

Parengė Vygailė Mameniškytė 
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 Dešimtokai... Daugelis ţvelgia į juos su 

pavydu: jie vyriausi, jiems jau paskutinai 

metai.. Bet ar patys dešimtokai dėl to labai 

dţiaugiasi? Kiekvienam savo, bet bendrai, 

mūsų klasė turi daugybę „titulų―: 

draugiškiausi, sportiškiausi, šokantys, 

dainuojantys, vaidinantys, na ir ţinoma, tie, 

kurie ne kartą mindţiojo mokyklos 

„Raudonąjį kilimėlį“. Mūsų pilna visur, bet, 

deja, jau labai greitai visi 24 pasuksime 

skirtingais keliais.  

 Paklauskime dešimtokų, koks jausmas 

paliekant mokyklą: 

Jurgita: Jausmas lyg ir toks pat paprastas kaip ir visada, tik šie metai jau paskutiniai, taigi reikia įdėti daugiau 

pastangų, norint juos gerai uţbaigti. Turbūt labiausiai trūks, kaip ir visiems, draugų, su kuriais leisdavome 

pertraukas, taip pat kai kurių mokytojų ir mokyklos aplinkos. Juk čia viskas buvo taip sava... 

Mantas: Jausmas geeeeras! Atrodo, išeisi, bus gerai, atsikratysi naštos, bet 

iš dalies bus sunku. Čia viską ţinome ir paţįstame, o dabar viskas keisis. 

Virginija: Euforija! Skaičiuoju dienas iki paskutinio egzamino, norisi 

pajusti vasarą ir atsikratyti rytinio grauţaties jausmo, kad nepadariau 

namų darbų. Bet tuo pačiu ir nostalgija. Labai gaila palikti vietą, kurioje 

uţaugau. Be galo pasiilgsiu draugų, auklėtojos, teatro grupės. Ţodţiu, 

visko! 

Armandas: Ţinoma, jausmas puikus, vasara jau čia pat, norisi kuo 

greičiau baigti mokyklą ir pasinerti į atostogų malonumus, bet tuo pačiu 

ir gaila: teks palikti mokyklą, išsiskirti su klasiokais, juk kiekvienas 

pasuks savo keliais. Gaila ir mokytojų, kurie su begaliniu atsidavimu 

mus išugdė gyvenimui. Labiausiai trūks klasės, su kuria patirta tiek 

gero, ir nuostabios šios mokyklos atmosferos. Visa tai išliks mūsų 

atmintyje amţiams... 

Viena iš dvidešimt keturių 

 Geguţės 28 dieną paskutinį kartą susirinko mokyklos mokinių taryba. Aptarėme, ką gero nuveikėme šiais 

mokslo metais. Vadovaujami mokytojos Jūratės Armonavičienės surengėme karaokę, Kalėdinį karnavalą, Valentino 

dienos minėjimą, organizavome diskotekas, buvome 

atsakingi uţ budėjimą pertraukų metu. Pasitarę 

nusprendėme, kad pirmą pusmetį tikrai buvome 

organizuoti ir nesnaudėme, o antrąjį, galbūt dėl 

karantino, vėliau, atšilusio oro ir gausybės įvairių 

renginių, nebuvome tokie aktyvūs. Taip pat 

sprendėme, kaip turėtų keistis budėjimo tvarka, ar 

pasiteisino ta, kurią taikėme šiemet. Šiek tiek 

paplanavę į priekį ir palinkėję vieni kitiems geros 

vasaros, baigėme susirinkimą.  

Mokinių tarybos pirmininkė  Deimantė Paliackaitė 
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 Pasibaigus pavasario atostogoms, nuaidėjus didţiajai 
pavasario šventei – šv. Velykoms, balandţio 2 d. susirinkę į 
mokyklą pirmokai, priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės 
ugdytiniai rinkosi į salę, kur vyko margučių ridenimo šventė. 
Vaikučiai atsinešė graţiausius išmargintus, nudaţytus, 
apklijuotus lipdukais kiaušinius. Kadangi margučiai buvo 
vienas uţ kitą graţesni, graţiausią išrinkti buvo labai sunku. 
Pasigroţėję margučiais, juos ėmėme ridenti. Kiekvienas 
stengėsi „numušti― kiaušinį, kad galėtų pasiimti ne tik savo, 
bet ir tą numuštąjį – juk nuo to priklausė, kas laimės šias 
smagias rungtynes. Šventę baigėme linksmu velykiniu 
žaidimu „Karštasis kiaušinis“. Vaikučiai skirstėsi į klases linksmi, geros nuotaikos, kartu su jais džiaugėsi ir 
mokytojos, galėjusios sukurti savo ugdytiniams maţytę šventę.  

Mokytoja Onutė  

 Turbūt visi pastebėjote mokyklos antrajame aukšte iškabintą juodai 

baltą parodą „Paukštis – mano dangus―, o gal net dalyvavote jos atidaryme. 

Nesuklyskite galvodami, kad tai tiesiog piešiniai! Ne, tai kur kas rimčiau – 

lino raiţiniai. Juos mus išmokė daryti mokytojai Laima ir Paulius 

Andruškevičiai, vieną balandţio dieną susodinę jaunuosius mokyklos 

dailininkus į autobusiuką ir nuveţę mus visus į Šiaulių universiteto menų 

fakultetą. Ten mes ant balto popieriaus atspaudėme lino raiţinius. Galvojate, 

paprasta? Procesas buvo toks: visi sustojome į eilę ir vienas po kito ėjome 

prie mokytojo Pauliaus. Jis juodais daţais patepdavo jau iš anksto pagal 

mūsų sugalvotą piešinį išpjaustytą linoleumą ir mes jį pasiėmę eidavome 

prie volo. Ten savo linoleumo gabalą padėdavom ant volo, uţdengdavom 

baltu lapu ir medţiaga, o tada jau sukome su tuo volu. Atsukę 

atidengdavom ir nuėmę medţiagą atsargiai pasiimdavom baigtą lino raiţinį. 

Štai ir viskas. Tik tą procesą reikėjo kartoti po 5 kartus – būtent po tiek piešinių kiekvienas turėjome. Visiems labai patiko, nes 

nebuvo pamokų, buvo labai linksma ir dar ėjom į „Maximą―! 

Linoleumą raižė ir viską aprašė Karolina Klimaitė 

 2013 m. geguţės mėnesį mūsų 

mokykla sulaukė kvietimo dalyvauti bėgime  

"Ginkūnai-Salduvė-Ginkūnai", skirtame Šiaulių rajono sporto klubo "Lukas" 10-

mečiui. Iš Aukštelkės, Dirvonėnų, Gataučių, Ginkūnų, Gruzdţių, Kuršėnų  ir Kelmės 

susirinko 56 bėgikai. Mūsų sportininkai pasirodė šauniai! Gimusių 2000 metais ir 

jaunesnių amţiaus grupėje mergaičių tarpe 1500 m atstumą greičiausiai įveikė 

penktokė Simona Svirplytė (6:33.9), pasidabinusi aukso medaliu, o šeštokė Erika 

Dagytė (7:02.3) dţiaugėsi iškovota bronza. Berniukų tarpe taip pat garbingą antrą 

vietą iškovojo penktokas Tomas Dalgė (6:10.2). Be šių mokinių šioje amţiaus grupėje 

tarp 31 mergaitės ir 25 berniukų dalyvavo penktokai Aivaras Danasas, Vismantas 

Galkus, Ţivilė Ringytė, Daiva Švanaitė,  šeštokai Aurelija Norkutė, Donata Alejūnaitė, Aiva Daukšaitė, Karolina Klimaitė,  

Mantvydas Bašys. 1999-1998 metų gimimo amţiaus grupėje 1,5 km bėgęs aštuntokas Mantas Vilimas uţėmė 8 vietą.  Vyresniųjų 

grupėje varţėsi 22 bėgikai, iš jų 4 gatautiškiai (devintokas Darius Bašys bei dešimtokės Deimantė Paliackaitė, Greta Janulytė ir 

Lina Polevnevaitė). Trečia vieta 3000 m bėgime teko Linai  (14:07.8), o jos klasiokė Deimantė uţėmė ketvirtąvietą(14:33.1).   

Puikus pasirodymas dţiugino ne tik mokytojus, bet ir pačius bėgikus, mat šie nesitikėjo tokių gerų rezultatų. Sveikiname 

išbandţius savo jėgas!          Greit parbėgo ir viską papasakojo  Erika Dagytė 



 Kuo įţymus paskutinis pavasario pirmadienis? Ogi tuo, 
kad Joniškio rajone jau tapo tradicija tą dieną pūsti muilo burbulus. Ne 
viens kitam į akis, ţinoma. „Burbuliatorius― šiemet vyko Ţagarėje, 
kurion geguţės 28 dieną mūsų mokyklos teatro grupė kartu su 
mokytojomis Jolanta Jurkevičiene ir Juventa Jugeliene ir išsiruošė. 
 Apsiginklavę burbulais ir gera nuotaika, atvykome į Ţagarės 
gimnazijos kiemą, kuriame ir vyko šventė. Ten buvom ne vieni – kartu 
pašėlti atvyko ir dar keletas Šiaulių apskrities jaunimo organizacijų: 
Radviliškio jaunimo klubas MIX, ŠU estrados grupė, jaunieji rotariečiai 
ir vietinis jaunimas, pasivadinęs Ţagarės imperija. Programai įsibėgėjus 

turėjome galimybę 
išsimaudyti iš gaisrinės 
mašinos laistomose 
putose, vėliau dainavo klausėmės radviliškiečių ir merginų iš Ţagarės 
dainų. O po to atėjo ir mūsų ţvaigţdţių valanda: kartu su Šėlsmo 
merginomis sušokome 
šokį, kurį ruošiamės 
Palangai, vėliau šešios 
dešimtokės pašoko dar 
vieną savo kūrybos šokį.  
 Koncerto metu 
vyko ir petankės 
varţybos, kuriose taip pat 

nepraleidom progos pasirodyti. Po renginio kartu su koncerto 
dalyviais nuvykome prie Ţvelgaičio Ozo, išsimaudėme ir linksmai 
leidome laiką su naujais draugais kepdami dešreles ir ţaisdami 
žaidimus. Ir, žinoma, šerdami išbadėjusius uodus. Po linksmos šventės 
su daina išvykome namo.  

Prisiburbuliavusi Deimantė Paliackaitė 
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 Gera ţinia: kelis mėnesius nepaliaujamai ausis plėšiusi Donato Montvydo daina „Norim dar― daugiau 

nebedrebins antro mokyklos aukšto! Netrukus pagal šią dainą sukurtas šokis taps Palangos hitu! Kodėl Palangos? 

Nes 19 mokyklos šokių grupės narių, lydimi trijų mokytojų, jau rytoj išvyksta į Palangoje vyksiantį tradicinį 

respublikinį festivalį „Sportas visiems‗ 2013―, kur iš visos Lietuvos susirinkusiems dalyviams šį šokį ir 

pademonstruos. Kas dar ten bus? 10 geriausių šokėjų išrinkti šokti festivalio atidaryme (šįkart pagal Marijono 

Mikutavičiaus dainą), mokytojos Šarūnė Apinytė, 

Juventa Jurgelienė ir Rūta Kauneckienė šoks 

konkursinėje programoje, vaikai dalyvaus 

masiniuose pratimuose... Ir tai – tik pusė malonumo! 

Visas tris dienas vyks smiginio, alpinizmo, 

orientavimosi, tinklinio, krepšinio varţybos, kuriose 

pagal savo pomėgius galės varţytis visi festivalio 

dalyviai. O kur dar jūra, kopos, saulė ir atostogų 

kvapas... Populiariai sakant: duskit, pavyduoliai! ☺ 

S. K. (tikras vardas redakcijai žinomas) 

―Mes šaukiam: NORIM DAR!!..‖Ir taip diena iš dienos…  
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Viktorijos kaţkuo labai 

išgąsdintą Pijų sugebėjo 

nuraminti tik Deimantė…  

Jei tigras rodo dantis, tai dar nereiškia, 
kad jis šypsosi... 

“Aš rasiu savo kelią—jis 
ves pas tave…‖ - Mantas 

su Armandu pavergė 
klausytojų širdis…  

Pričiupom! Pala pala, 

kas čia per piršlybos 

bibliotekoje?!  

“Atsargumas gėdos nedaro”, 

- pagalvojo Marius, dėl viso 

pikto laikydamas saugų 

atstumą…  

Jau aišku, kas 

davė idėją 

šiemetiniam  

Ukrainos šou 

Eurovizijoje…  

5 minutės prieš 

matematikos 

kontrolinį... 
Ach, daţniau tos Valentino dienos būtų! 


