
 Sveiki, gerbiamieji ,,Gataučiuko‘‘ skaitytojai! Į jus taip kreipiuosi 
pirmą, bet tikrai ne paskutinį kartą. Šiemet tapau šio nuostabaus mūsų 
mokyklos laikraštuko redaktoriumi ir pasistengsiu, kad jis toks ir liktų! 

 Atrodo, pats tik neseniai pradėjau rašyti straipsnius ir dalyvauti 
„Gataučiuko“ gyvenime kaip korespondentas. Bet laikas nestovi vietoje, ir 
štai dabar jau tenka dėlioti ir redaktoriaus ţodelius. Laikas nestovi ir 
gamtoje: vasarą pakeitė ruduo, kuris jau spėjo ne tik nudaţyti, bet ir 
nuraškyti medţių lapus ir priversti varvėti ne vieną nosį. Tačiau 
svarbiausia, kad mokykloje visada šilta ir gera!  

 Neseniai grįţome iš rudens atostogų. Tikiuosi, visi ţvalūs ir 
pailsėję, vėl pasiruošę stropiai mokytis, aktyviai sportuoti, dalyvauti 
renginiuose, vaidinti, dainuoti, kelionėse po savo rajoną ir savo šalį vėl 
išdeginti ne vieną litrą benzino ir suţinoti tai, ko dar neţinom.  

 Tikrai jau visi girdėjote (o jei ne, tai metas pakelti akis nuo 
kompiuterio ir ištempti ausis), kad mokykloje turime kulinarijos būrelį, uţsikabinome ne vieną medalį, 
gavome ir scenoje pastovėti, spėjome Europos kalbų dieną paminėti, su įdomiais ţmonėmis susitikti ir 
patys vieni kitus savo įdomumais nustebinti. Visa tai ir dar daugiau – šiame „Gataučiuko― numeryje ! 
Linkiu visiems ir toliau būti tokiais aktyviais!  

Redaktorius Lukas Svirplys 

Ar norite sužinoti: 
 Kam skirta mokykla? 

 Kaip dešimtokams pavyko uţgrobti valdţią? 

 Kodėl gatautiškiai tvarko Kauno kapines? 

 Kur šeštokai puolė ant kelių? 

 Kaip reikia sušaldyti dailininką? 

 Kokius vaisius mėgsta pradinukai? 

 Kokį tortą pagamino jaunieji kulinarai? 

 Kaip vabalai prajuokino artistus?  

 Kaip Palangoje pradingsta vaikystė? 

 Kodėl Svaras metė rūkyti? 

 Kas ruošiasi statyti vėjo malūną? 

 Kokią Europos kalbą mokosi Denas? 

 Kada bėgimas nėra pabėgimas? 

 Koks naujas būrelis atsirado mokykloje? 

 Ką skanaus išsikepti savaitgaliui? 

Visa tai—laikraščio puslapiuose!  

 
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos laikraštis,  

Leidžiamas nuo 1999 m. sausio mėn. 
 Nr.112 2013 m. ruduo 

Viržių vakaras  
 

Violetinis virţių vakaras 
 palaimingai slėnyje skleidžias. 

 Į tamsą – į pietus nulekia 
 paukščių įstrižos virtinės. 

 
 Dar akimirka – 

 ir ieškosi žiburio 
 žemėj, pakvipusioj rudeniu, 

 dangaus tamsėjančiam lange. 
 Tik paukščiai nepasiklysta – 

 jie žino, kur jų kelias. 
 O tau visada reikia žiburio. 

 O tu visada eisi į šviesą: 
 į ugnį, į laužą, į širdį. 

 
Janina Degutytė 
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 Turbūt visiems ţinoma, kad niekas pasaulyje nesikartoja ir vienodų 
dalykų nebūna. Tad ir mūsų mokykloje kiekvieni nauji mokslo metai skiriasi 
nuo jau praėjusių. Kokie bus šiemetiniai, klausiame mokyklos direktoriaus Lino 

Česnulio: 
 „Mokykla – mokiniams. Kuo didesnis, aktyvesnis ir įvairiapusiškesnis 
mokinių įsitraukimas, tuo mokslo metai įdomesni. Noriu pasidţiaugti  mūsų 
vaikais, norinčiais mokytis, padėti, vaidinti, dainuoti, sportuoti... Mokytojai 
visada palaiko graţias ir sumanias idėjas. Šiaip nuo kiekvieno nusiteikimo ir 
indėlio  priklauso patirta sėkmė. Šiais mokslo metais įgyvendinsime naują 
mokinių skatinimo tvarką ir mokslo metų pabaigoje, susumavę rezultatus, 
pateiksime siurprizą.― 
 Įdėmiai įsiskaitykite eilutes, sakinius ir žodžius, nes tai tikrai teisingi 

žodžiai. Mokykla mokiniams.  

Kalbino Lukas Svirplys 

 Spalio 4 d. mokykloje įvykdytas perversmas – mokyklos valdţia atsidūrė dešimtokų rankose! Vos tik Denas 
Kuodis tapo mokyklos direktoriumi, o Viktorija Paţarskytė – pavaduotoja, jie kaipmat pakeitė visus mokytojus, į jų 
vietas paskirdami savo bendraklasius. Kol naujieji mokytojai siautė po mokyklą ir mokė vaikus, senieji buvo 
susodinti aktų salėje be teisės išeiti...  
 Tai ne trilerio scenarijus – tai šiemetinė Mokytojų diena. 
Tiesa, prievarta čia net nekvepėjo – mokytojai su dţiaugsmu uţleido 
savo darbo vietas dešimtokams, o patys klausėsi sau skirtų padėkos 
žodžių, kikeno dėl gautų nominacijų, gardžiavosi dešimtokų įteiktu 
tortu.  
 O kaip mokiniai jautėsi mokytojų kailyje?  
Miraida (biologija): jaučiausi gerai, tačiau supratau, kad mokytojų 
darbas tikrai sunkus. 
Monika (geografija, matematika): labai pavargau nuo mokinių... 
Tikrai sunkus tas mokytojo darbas...   
Denas (mokyklos direktorius): eiti direktoriaus pareigas man žiauriai 
patiko! Gal truputį ir sunku, kai reikia vesti pamokas, bet sėdint prie 
kompiuterio ar vaikštinėjant po klases darosi įdomiau. Deja, nespėjau patikrinti, ar minkšta direktoriaus kėdė, nes 
pirmąją pamoką uţiminėjau tikruosius mokytojus, o kitas pamokas vedžiau pats.   
 Ką apie naujuosius mokytojus mano mokiniai? 

Viktorija, 4 kl.: buvo įdomu, man labai patiko Airida, kuri 
mums vedė pamoką. Geras mokytojas yra tas, kuris gerai 
išaiškina uţduotis.  
Karolina, 3 kl.: pas mus buvo labai gera mokytoja 
Viktorija. Gera mokytoja yra tokia, kuri niekada nebūna 
pikta.  
Mantė, 2 kl.: aš mokytoją vertinu skaičiais – iš 10 balų 
duočiau 9. Mano nuomone, geras mokytojas turi būti 
mandagus ir neuţduoti namų darbų.  
Karolina, 8 kl: linksmos buvo beveik visos pamokos, o 
geras mokytojas yra toks, kuris nerašo 1, o rašo 10.  

Gabrielė, 7 kl.: man patiko, kad pamokas vedė dešimtokai – galėtų taip būti visada. Man geras mokytojas yra toks, 
kuris leidţia daryti tai, ką aš noriu daryti.         

Aurelija Norkutė 
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 Kaunas, Kaunas, Kaunas! Galit ginčytis, tačiau manau, kad tai daugelio 
mėgstamas Lietuvos pramogų miestas. Bet 6-10 kl. mokiniai rugsėjį į Kauną vaţiavo visai 
ne to. Tikslas buvo kur kas kilnesnis:  sutvarkyti mūsų mokyklos vardo savininkės 
Marcės Katiliūtės kapą. Priţiūrimi 
mokytojų Jolantos Jurkevičienės ir 
Juventos Jurgelienės vaikai noriai dirbo: 
išravėjo ţoles, pasodino gėlių, uţdegė 
žvakutes. Ir taip jau buvęs gražus kapas 
tapo dar graţesnis.  

 O po darbo, ţinoma, laukė ir poilsis. Vaţiavome į prekybos 
centrą „Akropolis‖ – kaip gi be jo? Ten labai smagiai leidome laiką. 
Vieni ėjo čiuoţinėti ant ledo, kitiems svarbiau buvo pavalgyti, treti 
ėjo pasivaikščioti po parduotuves. Tiesiog šėlome! Sulipus į 
autobusą, nurimti neišėjo: visą kelią iki namų skambėjo gerai 
žinomos dainos. 
 Kelionė mokiniams neprailgo, tik septintokes Vygailę, Eriką 
ir Karoliną nemaloniai nuteikė išvystos laidotuvės. Bet juk kapinėse 
tai įprastas vaizdas, ar ne?        Viena iš tvarkytojų, Aurelija Norkutė 

 Keliauti visada norisi, vos tik atsiranda galimybė. Šiemet šeštokai 
buvo suplanavę keliauti į Kryţių kalną. Tačiau tikybos mokytojos Elenos 
Veikalienės  sudominti pasakojimais apie stebuklais garsėjantį Šiluvos 
miestelį Raseinių rajone, nusprendė planą pakeisti ir vykti ten. Tad vos 
pasibaigus Didiesiems Šiluvos atlaidams, visi tikybą lankantys šeštokai su 
savo auklėtoja Danguole Korsakiene ir tikybos mokytoja ten ir išvyko. 
Šiluvoje aplankė baţnyčią bei koplyčią, stovinčią toje vietoje, kur kadaise 
piemenys pamatė apsireiškusią Švč. Mergelę Mariją, uţsuko į muziejų, 
neaplenkė ir parduotuvių Tytuvėnuose. Nors visa kelionė buvo linksma ir 
įdomi, turbūt didžiausią įspūdį šeštokams paliko ėjimas keliais aplink 
koplyčios viduje stūksančius akmenis.  

Parengė Auksė Bašytė 

 Smagu, kai pamokos kartais vyksta ne mokykloje, o kokioje nors 
įdomesnėje vietoje. Viena iš tokių neeilinių dienų išaušo rugsėjo pabaigoje, kai 
mokytojai Laima ir Paulius Andriuškevičiai lino raiţinius dariusius mokinius 
pakvietė vykti į Pakruojo dvarą. Šįkart jau ne linoleumą teko raiţyti - teko piešti 
peizaţą.  
 Tačiau tik atvykę mokiniai pirmiausia apţiūrėjo Pakruojo dvarą, klausėsi 
istorijų apie jį. Po šio pasivaikščiojimo, kurio metu visi gerokai sušalo, tikras 
išsigelbėjimas buvo autobuse paruošta garuojanti arbata (ačiū mokytojams!). 
 Karštam gėrimui sugrąţinus jėgas, vėl teko eiti į lauką ir piešti. Klausydami 
mokytojo Pauliaus patarimų, mokiniai pasirinko tinkamiausias vietas ir kibo į 
darbą. Mokytoja Laima suko ratus aplink jaunuosius dailininkus, vis 
pakonsultuodama, paaiškindama, pamokydama. Tačiau ne vienam nuo ţvarboko vėjo stingo pirštai, tad aplink 
nuolat aidėjo dejonės dėl šalčio.  
 Nupiešę ir akvarele nuspalvinę po pirmąjį piešinį, mokiniai vėl suguţėjo pasišildyti  į autobusą – antram 
piešiniui jėgų nebeliko. Tad pasirodę mokytojai buvo sutikti su dţiaugsmu ir netrukus autobusas pajudėjo atgal į 
mokyklą. Paskutines šalčio kruopeles ištirpdė šokoladukai, kuriais pavaišino mokytojai. Kai dabar pagalvoji, gal ir 
nebuvo taip šalta? 

Piešė, šalo ir aprašė Karolina Klimaitė 



 Tradicijos yra 
graţios tuo, kad jos kasmet 
kartojasi. Kiekvienas 
pradinukas ţino, kad 
atėjus rudeniui netrukus 

ateis ir Rudenėlio šventė. Vaikai jai ruošėsi gerokai iš anksto: 
mokėsi dainelių apie rudenėlį, eilėraštį apie grybus, darė 
aplikacijas. Šventės dieną maţieji atsinešė neregėtų eksponatų, 
kurie visi rado vietą pirmame aukšte surengtoje rudens gėrybių 

parodoje. Nuo 
maţų eţiukų iki didţiulio laivo – pasirodo, vaisiai ir darţovės yra 
tinkamos ne tik valgyti, bet ir lavinti fantaziją. Tądien buvo 
ruošiamasi vaţiuoti ir į mišką, bet nelemtas lietus šį planą privertė 
pakeisti. Tačiau pradinukai itin neliūdėjo: rytą pasiklausę pamokėlės 
apie vaisių ir darţovių naudą ţmogui, vėliau padainavę ir 
pasportavę, šventę uţbaigė linksmoje diskotekoje.  
 Kaip galvojate, kokį vaisių labiausiai mėgsta pradinukai?  
Marta, 2 kl. – bananus. 
Mantė, 2 kl. – bananus ir braškes. 
Austėja, 2 kl. – arbūzus. 
Dominykas, 4 kl. – kriaušes. 
Džiugas, 2 kl. – apelsinus. 
Justas, 1 kl. – bananus. 

 Taigi, panašu, kad mėgiamiausias vaisius yra bananas. Nepamirškite ir jūs kasdien suvaldyti bent po vieną 
švieţią vaisių ar darţovę!  

Auksė Bašytė 
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 Pabaigę pagrindinius rudens darbus, Gataučių seniūnijos ţmonės spalio 11 d. rinkosi į kultūros namus, 

kur vyko nuotaikinga šventė „Išaukštinam ţemę ir duoną―. Į renginį susirinko Gataučių, Jauniūnų, Stupurų kaimo 

bendruomenės. Jos atėjo ne tuščiomis, o nešinos įvairiausiais 

rudens patiekalais. Šiemet ir mūsų mokyklos kulinarijos 

būrelis priėmė mestą iššūkį: kartu su suaugusiais dalyvauti 

šioje  šventėje.  

 Kulinarijos būrelio nariai Lukas Svirplys, Karolina 

Klimaitė, Erika Dagytė, Simona Svirplytė, Ineta Dantaitė, 

Kamilė Šernauskaitė ir Gabrielė Stulpinaitė, padedami 

mokytojų J. Jurgelienės ir S. 

Uţkurienės, pristatė savo 

švedišką patiekalą – iš darţovių 

pagamintą tortą. Būrelio 

nariams buvo įteiktas saldus 

prizas uţ tai, kad nepabūgo 

dalyvauti šioje šventėje ir pristatė originalų patiekalą. 

Parengė Erika Dagytė 
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 Vieną dieną Gataučių M. Katiliūtės mokyklos teatro grupė, vadovaujama mokytojos J. Jurgelienės, sulaukė 
netikėto pasiūlymo: Joniškio turizmo ir verslo centras mūsų mokyklos aktorius  pakvietė aplankyti Naisių kaimą. 
  Su mokiniais iš Joniškio „Saulės― mokyklos ir Skaistgirio vidurinės mokyklos nuvykome į Naisius, 
kultūros ir bendruomenės namus. 
 Pirmiausia ţiūrėjome Kelmės Maţojo teatro spektaklį 
„Vabalų pyragas“. Po spektaklio gidė mus lydėjo apžiūrėti 

Naisių. Aplankėme Baltų muziejų, Alkos kalną, Saulės ir Ugnies 
aikštę, pamatėme didţiausią pasaulyje gandralizdį. Po 
ekskursijos vėl susirinkome  į salę, kur mūsų laukė dar vienas spektaklis. Šįkart  vaidino patys Naisių vasaros 
teatro aktoriai. „Pasaka apie obuolius ir kitus Obelių gyventojus― privertė juoktis iki ašarų maţus ir didelius, o 
ypač mūsų mokyklos aktorius. Linksmi, daug prisijuokę atsisveikinome su Naisiais. Negana to, sugrįţę į autobusą 
buvome pavaišinti saldainiais. Su smagia nuotaika ir pamatę graţius bei įdomius spektaklius pajudėjome link 
namų.   

Erika Dagytė 

 Su kuo jums asocijuojasi išgirstas ţodis „Palanga? Jūra, smėlis, vasara, 
ledai... Teisybė, bet tik ne šįkart! Teatro rūbai, ţvarbokas oras, jaudulys, 
susikaupimas, ţiūrovai, scena – štai kokia šįkart buvo Palanga ir štai kaip ją 
matėme mes. O vaţiavome ten ne šiaip rudeninių jūros bangų paganyti. Galime 

pasigirti, kad mūsų mokyklos teatras įgauna pagreitį, tad ta proga dalyvavome respublikiniame vaikų ir jaunimo 
festivalyje „Teatrinės ir kino improvizacijos, Palanga‗2013―. Tiesa, dalyvavome jame ir pernai, tad šiemet jau 
jautėmės beveik kaip senbuviai... 
 Atėjus mūsų pasirodymo metui, Palangos scenoje suskambo jau jums ţinomos frazės iš pernai per mokslo 
metų uţdarymą rodyto spektaklio „Kur dingsta vaikystė― ( „gyvenimas – tai bandymų metas―, „nenoriu būti 
vaikas―, „kur pinigėliai?―, „ar aš pikta?―,  „mieli draugai, partiečiai―, „aš esu narkomanė― ir t.t.). Ţinoma, be buvusių 

pernykščių dešimtokių šiemetinį festivalį ir Palangą 
būtume matę tikriausiai kaip savo ausis. Tačiau jos 
mielai sutiko dalyvauti.  
 Spėkite, kaip mums sekėsi? Sekėsi gerai, gal 
net ir labai gerai. Apie tai galima spręsti iš gautų 
įvertinimų: komisija mūsų spektaklį ir mūsų grupę 
apdovanojo uţ dvasinių vertybių puoselėjimą, o 
vadovę mokytoją Juventą Jurgelienę – uţ geriausią 
spektaklio plastiką.   
 Kol baigėsi visa apdovanojimų ceremonija, 
uţslinko ir naktis. Tad ją praleidome savo pamėgtoje 
vietoje „Pas Danutę―.  Ryte, laikydamiesi jau tradicija 
tapusio ritualo, uţsukome į Pramogų kompleksą 
„HBH Palanga“. O jau po to visą kelią traukdami 
dainas vaţiavome namo. Dėkojame vadovei Juventai, 

kolegėms – buvusioms dešimtokėms ir visiems ţmonėms, kurie prisidėjo prie mūsų pasirodymo Palangoje. 
 

Iš pirmų lūpų—Lukas Svirplys 
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 Viena įsimintiniausių jau nepastebimai praėjusio rugsėjo dienų – Joniškio pramogų centre ,,Ţilvinas― vykęs 
susitikimas su puikiai visiems paţįstama Lietuvos muzikos ţvaigţdė, grupės ,,G&G Sindikatas‖ lyderiu Gabrieliu 
Liaudansku. Taip jo vardas skamba oficialiai, o mums ir tikriausiai jums jis ţinomas kaip Svaras. Tiesa, šįkart Svaras 
nerepavo. Jį išvydome netikėtame vaidmenyje – skaitantį paskaitą api ţalingus įpročius. Kartu su Joniškio rajono 
jaunimo asociacijos ,,JAUNIMO IMPERIJA― nariais, Joniškio jaunimo 
klubo ,,Interact― nariais bei Ţagarės gimnazistais geras 3 valandas 
klausėmės paties Svaro gyvenimiška patirtimi paremtų faktų ir 
pamąstymų šia tema.  
 Svečias pasakojo apie savo gyvenimą, apie paaugliškas dienas 
ir uţsiėmimus ir apie tai, kaip jam pavyko atsikratyti tarp jaunimo, 
deja, tokio populiaraus ţalingo įpročio – rūkymo. Rūkymas jam 
pasirodė beprasmiškas tik tada, kai jis vieną dieną gerai pagalvojo ir 
suprato, jog yra priklausomas nuo maţos, trapios tūtelės, o tokia 
priklausomybė nuo tokio niekingo dalyko yra tiesiog kvaila. Anot 
Svaro, ţalingi įpročiai ne tik neigiamai veikia sveikatą, bet kenkia ir 
santykiams su šeima, draugais, kolegomis. Paskaitos pabaigoje 
jaunimas turėjo daug  klausimų atlikėjui.  Atlikėjas labai dţiaugiasi, 
kad jis susitvarkė savo gyvenimą laiku, tad siūlo ir mums nevartoti 
žalingų medžiagų. Apie tai verta susimąstyti kiekvienam!        
        Parengė Vygailė Mameniškytė 

 Ne vienas, išgirdęs ţodį „ekopera―, tik surauktų antakius ir pasakytų, kad tokio ţodţio nėra. Ţodyne jo iš 
tiesų nerasime, bet 6-10 klasių mokiniai galėtų paaiškinti bent apytikrę šio ţodţio reikšmę. Eko + opera = Ekopera. O 
dar tiksliau: roko opera ekologijos tema. Neţinantiems primename, kad ekologija yra mokslas, tiriantis gyvų 

organizmų santykius su gyvenamąja aplinka.  
 Ekoperą į mokyklą atveţę jos kūrėjai ne tik dainavo, 
bet ir rodė daug įdomios medţiagos ekologijos tema. Iš 
ekrano kalbėjo gerai paţįstami ţmonės, pasakoję, kaip jie 
tausoja gamtą, renkasi, kokį maistą valgyti, kokiu transportu 
vaţiuoti į darbą, kokiais drabuţiais puoštis, kaip tvarkyti 
atliekas ir t.t. Projekto kūrėjai supaţindino mokinius su jų 
bendraamţių uţsienio šalyse gyvenimo būdu ir poţiūriu, o 
intarpuose tarp vaizdinės medţiagos roko stiliumi dainavo 
apie tai, kas turėtų būti svarbu kiekvienam Ţemės gyventojui. 
Svarbu tuo atveju, jei norime būti sveiki patys ir turėti 
neuţterštą savo gyvenamąją aplinką.  
 Neįprastos ausiai muzikos pasiklausę mokiniai gavo 

ir namų darbą: parašyti pasiţadėjimą (pirmiausia sau), kaip keis savo gyvenimo būdą ir tausos gamtą.  Taigi, 
rezultatai:   
 Didžioji dauguma šeštokų pasižadėjo važinėti dviračiu ir nešiukšlinti (po 6), rinkti šiukšles ir nerūkyti 
(po 4). Šalia to, jie ţada tausoti energiją bei nevaţinėti mašina (po 3), grėbti lapus ir nedeginti ţolės (po 2), negerti ir 
rūšiuoti atliekas (po 1) 
 Daugiau nei pusė septintokų pasižadėjo rūšiuoti atliekas (13) bei važinėti dviračiu (12).  Daugiau daržovių 
ir vaisių valgys 5 mokiniai, sveikai maitinsis ir nešiukšlins—po 4. Taip pat jie rinks šiukšles (3), taupys energiją 
(vandenį ir elektrą) (2), net žadėjo pasodinti po medį (2). Negana to, dar ir daugiau sportuos, ragins tėvus mažiau 
vaţinėti mašina, o eiti pėsčiomis, daugiau bus lauke, maţiau vaţinės mašina, daugiau vaikščiosiu, mes neveikiančias 
baterijas į tam skirtą rūšiavimo kibirą, neterš gamtos, nerūkys, nelauţys medţių ir gers daugiau pieno (po 1). 
 Aštuntokai žada važinėti dviračiu (6) ir nešiukšlinti (4). Paţadų sąraše yra ir šiukšlių rūšiavimas, elektros 
taupymas, šiukšlių rinkimas, sveiko maisto ir darţovių valgymas (po 2). Du vaikinai rimtai ţada net atsisakyti 
iškastinio kuro! Ir tai dar ne viskas: planuose yra pasodinti daug medelių, neters ti gamtos, maž iau vartoti maisto is  
parduotuvių, stengiantis valgyti kaimis ką maistą, auginti darž oves be trąs ų, statyti ve jo malu nus ir saule s baterijas (!), 
taupyti vandenį, nevalgyti darž ovių is  parduotuve s ir nevalgyti daug c ipsų (po 1). 
 Devintokų pažadai: rūšiuoti šiukšles (6) ir nešiukšlinti (5). Trys ž ada valgyti ekologis ką maistą, kiti naudos 
atsinaujinanc ią energiją, atiduos medž iagas perdirbimui, neniokos gamtos, taupys elektros energiją, taupys akis 
neskaitydamas knygų (išsilavinimo sąskaita? - red. past.), automobilį pakeis dvirac iu, saugos gamtą (po 1). 
 Dešimtokai pasiryžę rūšiuoti šiukšles (5) bei taupyti elektrą (3). Du neru ko ir ž ada neprade ti. Kiti stengsis 
sveikai maitintis ir sveikai gyventi, rinktis ekologis ką maistą, važ ine ti dvirac iu, nes iuks linti, nese de ti tiek daug prie 
kompiuterio (po 1). O vienas is  neeiline s pamokos dalyvių is girdo tiek daug visko, ką reike tų daryti,  tac iau galvoja, kad 
tai yra ž mogaus pasirinkimas, tad savo gyvenime nieko nekeis.  
 Se kme s laikantis paž adų!          Redakcija 
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 Rugsėjo 26-ą dieną mūsų mokykla itin dţiaugsmingai 
įsileido Europos kalbas. Užsienietiškais žodžiais išmarginti 
plakatai mokykloje foje, skambanti negirdėta muzika, piešinių 
paroda, Europos Sąjungos vėliava ir daugybė maţų Europos 
šalių vėliavėlių – tokios dekoracijos pasitiko visus atėjusius į 
mokyklą. Pamokų pradţioje anglų kalbos mokytojos Jūratės 
Balčiūnaitės auklėtiniai septintokai su visais pasisveikino 
įvairiomis kalbomis ir pristatė numatomą dienos programą. O ji 

buvo gana intensyvi – visas pertraukas mokykloje vyko koks nors veiksmas. Buvo klausimų viktorina, kurią laimėjo 
9 klasė, septintokės visus mokė šokti ispaniškąją „Makareną“, buvo galima mokytis Europos kalbų žodžius, žiūrėti 
specialiai ta proga devintoko Luko Svirplio sukurtą filmuką. Kas norėjo – tas ką nors tikrai išmoko! Pavyzdţiui, 
dešimtokas Denas dţiaugėsi išmokęs keletą... lietuvių kalbos ţodţių!  

Parengė Vygailė Mameniškytė 

 Ar TU dalyvavai masiniame bėgime? Ne, ne iš pamokų! Šįkart bėgimas buvo oficialus ir jame kartu su mūsų 
mokyklos mokiniais dalyvavo 50 tūkstančių jų bendraamţių iš 306 Lietuvos ugdymo įstaigų. Projektas „Judame 
kasdien― visus pakvietė prasimankštinti.  
 Bėgo ir patys maţiausi, ir didţiausi. Ţinoma, 
atstumai buvo parinkti pagal galimybes ir kojų 
miklumą: pradinukai pasišokinėdami skuodė 500 
metrų (ir kai kurie skundėsi, kad buvo maţokai!), 
vyresnieji išdidţiai risnojo visą kilometrą, o patys 

solidţiausieji – 
devintokai ir 
dešimtokai – 
stengėsi neuţdusę 
įveikti lietuvišką 
olimpinę mylią – 1988 metrus. Netradicinė kūno kultūros pamoka gryname ore 
tiek bėgikams, tiek stebėtojams dovanojo daug dţiugių emocijų. Laimėtojų, tiesa, 
nebuvo – laimėjo visi, kurie išdrįso prajudinti suoluose ir prie kompiuterių 
sustingusias nugaras bei įkvėpti gaivaus rudeniško oro.  
 Nebijokite judėti kuo daugiau, nelaukdami kito panašaus projekto!  

Viena iš stebėtojų 



Įdarui reikės:  
150 g. varškės 

3 šaukštų cukraus 
25 g. miltų  
2 kiaušinių 

Vanilinio cukraus 

 Šiemet mūsų mokykloje atsirado naujas būrelis - kulinarijos. Kas antrą 
antradienį kulinarijos paslapčių visus norinčius moko mokytoja Salomėja Uţkurienė. Ji padiktuoja mums 
receptus, o mes juos uţsirašome, pasiskirstome, kam kokius produktus atsinešti. Atsinešę darome tai, 
kas suplanuota. Vienąkart pavyksta geriau, kitą gal ir ne viskas išeina, tačiau iš klaidų juk mokomės. 
Žinoma, smagiausia dalis – pagaminto patiekalo ragavimas!  
 Jūsų dėmesiui pristatome vieną iš kulinarijos būrelio jau išbandytų receptų – grietiniečius. 
Pabandykite jų pasigaminti namie su savo mama, tėčiu, močiute ar seneliu, o gal būsite tokie gudrūs ir 
išsikepsite juos patys be niekieno pagalbos.                                                                                                                               
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Tešlai jums reikės:  
300 g. miltų 

90 g. cukraus 
100 g. grietinės  
100 g. sviesto 

1 kiaušinio 
1,5 šaukštelio kepimo 

miltelių 
Žiupsnelio druskos 

Gaminimas: 
 Pirmiausia gaminamas įdaras. Kiaušiniai su 
cukrumi išplakami, sudedama varškė, miltai ir 
vanilinis cukrus. Viskas išminkoma. 
 Gaminant tešlą, pirmiausia reikia sviestą 

sutrinti su cukrumi. Į ištrintą masę supilti išplaktą kiaušinį, išmaišyti, tada dėti po šaukštą grietinės. 
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir suberti į masę, viską išminkyti. Iškočiotą tešlą supjaustyti  
apskritimais. Į vieną apkritimo šoną dėti įdarą, iš kito šono sulenkti, uţspausti ir aptepti plaktu kiaušiniu, 
kad kepdamas graţiai paruduotų. Kepti 200 0C temperatūroj 20 minučių. Skanaus! 

Kulinarijos paslaptis perdavė Karolina Klimaitė 

SKELBIMAS 
Jei TU : 

 Kuri poeziją ar prozą; 
 Žinai aktualią temą; 

 Mėgsti ir moki rašyti; 
 Turi linksmų/įdomių/originalių minčių… 

“Gataučiukas” laukia TAVĘS! Ateik pas mus ir 
tapk vienu iš mūsų!  

,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS MOKYKLOS mokiniai : 
Redaktorius: Lukas Svirplys (9 kl.). 

Korespondentai: Auksė Bašytė, Erika Dagytė, Karolina Klimaitė, Vygailė Mameniškytė, Aurelija Norkutė (7 
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  

GALVOSŪKIS 
 

Aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus 
aštuonis rašome taip: 8808. Kaip uţrašyti 
dvylika tūkstančių dvylika šimtų dvylika?  

 
Pirmų trijų teisingai atsakiusių laukia 

saldūs prizai! 


