
 Sveiki, mielieji ir gerbiamieji „Gatauc iuko“ skaitytojai! Ar 

už uodž iate, ar jauc iate, ar girdite??? Pagaliau, pagaliau ir dar kartą – 

pagaliau!  Lengvais ž ingsniukais atlekia mu sų mylima ir taip is siilgta 

vasara. Savo kreps y ji atsines a puikias ir nuostabias vasaros 

atostogas, s iltą ir nepakartojamą orą, puikios nuotaikos stiklainį ir 

didelę tus c ia knygą,  kurią Ju s patys gale site už pildyti savaip. S is 

„Gatauc iuko“ numeris – paskutinis s iais metais. Bet nenusiminkite, 

nes rudenį ir ve l bu tinai susitiksime. Na, o s iame „Gatauc iuko“ 

numeryje kaip ir visada Ju sų laukia s viež iausi ir įdomiausi 

atsitikimai mu sų mokykloje, sportiniai laime jimai, teatro gastrole s, 

kryž iaž odis, horoskopai,  puikus keptos s altienos receptas ir kiti 

smagu s dalykai… O Jums visiems noriu palinke ti labai graž ios, 

s aunios, įsimintinos, nepakartojamos, fantastis kos ir visokeriopos vasaros!  Malonaus skaitymo!  

Redaktorius Lukas Svirplys 

 
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos laikraštis,  

Leidžiamas nuo 1999 m. sausio mėn. 
 Nr.114 2014 m. pavasaris 

Pamirs au… (=tingėjau, tingėjau ir dar kartą tingėjau).  
Man labai skaude jo galvą (=labai, labai tingėjau).  
Visi is e jo is  pamokų, tai ir as  is e jau (=aš nekaltas, aplinka kalta).  
Jis ant manęs “už sise dęs” (=eilinį kartą nieko nemokėjau, todėl ir vėl 
gavau dvejetą).  
Man s iandien dvyliktą valandą atsiskaitymas mužikos mokykloje (=man 
šiandien ketvirtą valandą atsiskaitymas muzikos mokykloje).  
Nespe jau baigti (=iš tiesų net nepradėjau daryti).  
Ar bus galima perras yti kontrolinį? (=nieko nemoku).  
Man truputį pade jo… (=rašinį parašė vyresnioji sesuo).  

S iandien prastai 
jauc iuosi (=labai tingiu 
persirengti kūno 
kultūros pamokai).  
Mums dabar langas 
(=mes pabėgome iš 
pamokų).  
Mokytoja, is leiskit 
(=neišleisit, patys 
išeisim).  
 

Pedagogai ir moksleiviai kalba skirtingomis kalbomis - tokią is vadą po ilgų ir sude tingų specialiųjų tyrimų padare  
Pedagogų elgesio tyrimų tarnyba (PETT). PETT, nore dama palengvinti pedagogų ir moksleivių susikalbe jimo galimybę, 

pateikia trumpą mokinio - mokytojo pasikalbėjimų žodyną. Dž iaugdamiesi dar vienais besibaigianc iais mokslo metais, 
pasilinksminkime prisiminę, kiek kartų esame girde ję ar patys sakę s ias fražes!   

Niekas ju sų nelaiko priris ęs (=jei išeisit, pasakysiu 
auklėtojai).  
Nuo s es iolikos metų į mokyklą eiti neprivaloma (=chi chi 
chi, o jūs tik pabandykit išeiti…) 
Reike s sunkiai dirbti (=mano mielieji, arsit kaip jaučiai).  
Pasiimkite lapelius ir atsakykite į klausimus (=neturėjau 
laiko pasiruošti pamokai).  
Direktorius neleidž ia (=aš nekaltas, aplinka kalta).  
Č ia net ir asilas suprastų! (=nervinuosi, nes niekaip 
nesugebu jums išaiškinti).  
Baikit su savo kvailais klausimais! (=neklausinėkit manęs 
dalykų, kurių nežinau).  
Pagalvosiu (=atsakymas aiškesnis negu aiškus - ne).  
Taip bus, ir tas kas! (=daugiau neturiu jokių argumentų).  
Jei įde miai klause t, ture jot viską suprasti (=patys kalti, jei 
nesupratot, dešimt kartų aš neaiškinsiu).  
Kalbe kime po vieną (=nedrįskit net prasižioti, kol aš kalbu).  
Po pamokų bus skaitoma labai įdomi paskaita, siu lau 
nueiti (=jūs tik pabandykit nenueiti…) 
Des imtukui moka tik ponas dievas (=šioje klasėje ponas 
dievas esu aš, ir daugiau jokių komentarų).  

Mokiniai  Mokytojai 
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 Garsus mužikantas Andrius Mamontovas yra pasakęs: “Kol dar gyvenime yra pirmų kartų, tol ž mogus yra 

jaunas”. Jaunas—tai neapkerpe jęs, atsinaujinantis, tobule jantis, rodantis pavyždį kitiems. Tai tinka ir ž mone ms, ir mu sų 

mokyklai. O c ia s iemet netru ko naujovių, apie kurias pries  metus kitus gal net nebu tume pagalvoję. Smalsu, ar visas jas 

pastebe jai? Pasitikrink!  

Debiutas Nr. 1 
Direktorius Linas C esnulis s iemet 

is bande  naują veiklą (už  mokyklos ribų): 
penkis kovo ir balandž io trec iadienius 

dalyvavo Jonis kio bibliotekos 
organižuotame ž inių konkurse „Protų 
mu s is“. Komanda, kuriai direktorius 

vadovavo, už e me  pirmąją vietą rajone. 
Triskart valio proto boks tams!  

Debiutas Nr. 2 
Mokyklos teatro trupei jau 

nebeuž tenka vaidinti mokiniams bei 
dalyvauti bendraamž ių festivaliuose—

s iemet jie “pae me ” ir S iaulių 
universitetą, kur vykusioje moksline je 
konferencijoje visus pradž iugino/
nustebino/sujaudino mums visiems 

puikiai paž įstamu socialiniu 
spektakliu “Be pavadinimo”.  
Kur toliau? Ar tik ne į Seimą?  

Debiutas Nr. 3 
Itin daug naujų potyrių s iemet teko 

specialiajai pedagogei Renatai Kvedaraitei. 
Negana to, kad papilde  ir taip gausias 

vairuotojų gretas, mokytoja Renata s iais 
metais gavo aukle jamąją klasę—energija 
tryks tanc ius penktokus. Is  to, kad mokslo 
metų finis ą ir aukle toja, ir 

aukle tiniai pasieke  
pakankamai gyvi, galima 

spręsti, kad rasti bendrą kalbą 
pavyko. O gal visgi automobilį 

vairuoti lengviau?..  

Debiutas Nr. 4 
Valgyti me gstate 
visi. O gaminti? Tie, kurie s iais metais lanke  

naująjį kulinarijos bu relį, tikriausiai per metus 
is moko įvairiausių virtuve s gudrybių, priruos e  
įmantriausių patiekalų ir mokytojos Salome jos 
Už kuriene s vadovaujami kas savaitę skuto, 
minke , pjauste , vire , kepe ... Ar tik nereike s 
kitamet mokykloje atidaryti kavine s, kur 

me gausime s s iltomis bandele mis, gaiviomis 
salotomis ir desertiniais blyneliais su 

naminiais ledais?... Pasvajoti juk galima? 

Debiutas Nr. 5 
Labai maž i, labai garsu s ir labai linksmi? Kas? 
Taip, tai mu sų darž elinukai! S iemet jau nebe 

pries mokyklinukai buvo jauniausi 
mokykloje—ir s į titulą, ir savo buvusią klasę 
jie už leido patiems maž iausiems. Kiek jų yra? 
Daug! Tiek daug, kad aukle tojos Banga ir Indra 

retai kada turi atokve pio valande lę. Už tai 
prisisportuoja ir prisijuokia iki soties.   

Debiutas Nr. 6 
Vieną rytą mokykloje atsirado paslaptingas 

Ž enklas. Tiesiog is  niekur. Trikampio forma ne 
vienam primine ... tualetą. Bet kode l tad jis 
pakabintas virs  paradinių durų?! Visiems 

smalsuoliams buvo paais kinta, kad taip nuo s ių 
metų ž ymimi kolektyvine s apsaugos statiniai. Jau ais kiau? Nelabai? 
Įside me kit (ir kitiems pasakykit), kad s is me lynas trikampis reis kia 

pastatą, kuris ekstremalių situacijų ar karo metu gale tų bu ti 
pritaikytas apsaugoti ž mones nuo gresianc ių pavojų. Tebu nie taika!  

Debiutas Nr. 7 
Nors kuklumas laikomas dorybe, bet dar kartą pasigirti vis tiek 

norisi. Ar atsimenate, kiek metų “Gatauc iukui”? Ž inoma, 
atsimenate—juk kelis me nesius nuo koridoriaus sienų į jus ž velge  
neįprasto formato laikras tuko numeris. Kaip ir linke jote, 15-ąjį 

gimtadienį ats vente me puikiai: su klampojimu per purvyną (ir bato 
pametimu), elnių gąsdinimu, ledo slidumo tikrinimu (už pakalių 
sąskaita), keptų bananų grauž imu ir nevaldomo juoko fontanais. 
Prisijungsit kitamet prie mu sų—linksmybe s ir jums garantuotos!  
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 Per s iuos mokslo ne kartą atrode , kad ne ra kada net mokytis: c ia laukia susitikimas su aktoriumi, c ia, ž iu re k, jau 
už sienio delegacija už griuvo, c ia skube k į koncertą... Bet svec iai yra gerai! Kuo jų daugiau, tuo mes tampame turtingesni. 
Kiekvienas jų vižitas ne tik paįvairina kartais rutina kvepianc ias mokyklines dieneles, bet ir dovanoja vis kaž ką naujo, ką 
galbu t ne is  karto suprantam, bet po kurio laiko atsiminę s yptelim: “O juk tikrai, tas ž mogus taip ir sake ...”  

 Nuotraukų galerijoje—akimirkos is  susitikimų.   

Rašytoja ir žurnalistė Vitalija 
Morkūnienė kiek suglumino 
mokinius, drąsiai pareiks dama: “As  
esu laimingas ž mogus!” Tac iau 
klausantis jos gyvenimo ir kelionių 
istorijų, tuo buvo lengva patike ti. Ir 
s iek tiek pavyde ti tos laime s. Bet ir 
mums ji ne už  kalnų, tiesa?  

Fotomenininkas Ričardas Dailidė 
kviete  vaikus į paslaptingą fotografijos 
pasaulį, teigdamas, kad ne brangus 
fotoaparatas, o akis yra  svarbiausia, 
norint padaryti gerą kadrą. O 
geriausių ausų savininkai Karolina 
Klimaite  ir Darius Paliukas, įde miai 
klausę paskaitos, buvo dar ir 
apdovanoti.   

Tautodailininkei Laimai Kelmelienei  
daug kalbe ti nereike jo—visi buvo itin 
susikaupę, margindami kiaus inius. 
Vieniems ranka dar drebe jo, kiti tas ke  
vas ką kaip tikri profesionalai, o vies nia 
negaile jo patarimų ir ž ave josi 
menis kos prigimties mokiniais.  

“Ekopera” - kas tai? Kaž kas, kas 
primena operą ir siejasi su ekologija. 
Apie tai roko stiliumi ir dainavo 
svec iai, o už  jų nugarų slinkę vaiždai 
kiekvienam, kas pritamsintoj sale j 
nesnaude , pasakojo apie atliekų 
ru s iavimą, maž e janc ius gamtos 
is teklius, naujų laikų baubą GMO ir 
bandymus gelbe ti mu sų planetą. Ilgos 
operos arijos telpa ir į vieną sakinį: 
prade k pasaulį tvarkyti nuo savęs.  

Vienai aktualiausių paskutinių laikų 
temai—Ukrainos pade c iai 
pasaulyje—neabejingi ir gatautis kiai. 
Tode l su dideliu smalsumu visi 
rinkosi į netike tą susitikimą su 
svec iais is  Ukrainos Ruslana ir 
Artūru. Kai kam labiausiai ru pe jo 
Molotovo kokteiliai, kitiems svarbu 
buvo suž inoti, bus karas ar nebus. 
Svec iai de kojo lietuviams už  nuolatinį 
palaikymą, patys sake  gyvenantys 
pagal patarlę “tike kis geriausio, 
ruos kis blogiausiam”.  

Projektas baige si—draugyste  tęsiasi! 
“Drąsinkim ateitį” projekto Garbe s 
galerijos narys lakūnas Algimantas 
Šimkonis visuomet mielai už suka į savo 
buvusią mokyklą. Ilse damasis nuo darbo 
prie Boeing 737-800 vairo Turkijoje, jis 
vis tiek negali nekalbe ti apie didž iają 
savo gyvenimo meilę—aviaciją. Ne vieno 
klausytojo akys ž ibe jo, klausantis apie 
kvapą gniauž ianc ius nuotykius 
padange je. “Siekit savo svajone s, - 
linke jo svec ias.  

Tiek juoko, kiek jo buvo per aktorių Kęstučio 
Jakšto ir Viktorijos Streičos teatrinę 
pamoką, mokiniai seniai nebuvo girde ję. Kartu 
su mokytoja Juventa jie plasnojo po salę, 
mokydamiesi jude t negirdimai kaip 
vaiduokliai, vaidino etiudus, įku nydami kiaulę, 
policininką, katiną, manekeną ir kitus 
keisc iausius personaž us. Ką is moko, tą 
is moko, bet gal bent jau ke dę nuo s iol sugebe s 
tyliai pastatyti...  

Kaip atsiranda ir 
plec iasi miestai? 
Kokia miesto 
aiks te s reiks me ? 
Kaip dirba 
s iuolaikiniai 
architektai? 
Apie tai su 
mokiniais 
diskutavo 
architektas 
Vaidotas 
Dapkevičius, 

ve liau pakvietęs pagalvoti ir apie savo 
gyvenamos vietos architektu rą. Tie 
mokiniai, kurie ateityje nore s 
projektuoti namus, dabar jau ž inos, ko 
nereikia daryti...  

Švietimo ir mokslo ministras 
Dainius Pavalkis, už sukęs 
pusvalandž iui, už sibuvo gerokai 
ilgiau: apž iu re jo mokyklą, susitiko su 
mokytojais, ir rimtai kalbe jo, ir 
s maiks tavo...  



4/ Gataučiukas 2014 m. pavasaris, Nr. 114                   NUOMONIŲ KAMPAS 

 Pagaliau! Baigiasi s ie įtempti mokslo metai, per kurios patyre me be galo daug nuotykių, per kuriuos 

labai daug s e lome, neklause me mokytojų! Vieni dalykai pro vieną ausį įe jo, pro kitą is e jo (kaip mokytojai ir 

sake ...), kiti atmintyje už strigo ilgam. Tad nore dami is siais kinti, ką mu sų draugai, bendramoksliai ir 

bendraamž iai s iais metais mokykloje patyre  ypatingo, apibe re me juos kru va įvairiausių klausimų: kas 

įsimine , kas buvo gerai ir kas blogai, kokie renginiai smagiausi, ką is moko, kur pabuvojo ar dar pabuvos, ką 

reike tų keisti ir pan. S tai ką is girdome:  

Gerda (10 kl.): „Man labiausiai įsimine  

egžaminai ir s imtadienis. S imtadienis 

labiausiai, nes tai reis ke , kad iki vasaros 

liko 100 dienų! Su klase is vykti dar niekur 

neplanavome, o mokykloje s iemet gale jo 

nesikeisti pamokų laikas“.  

Rytis (7 kl.): „Mokykloje labiausiai 

įsimine  treniruote  (viena treniruotė 

per visus mokslo metus?), o 

smagiausias renginys tai gal 

karnavalas? Nes ilgiausiai gale jome 

pasilikti mokykloje. Su klase ką tik 

grįž ome is  ekskursijos po Klaipe dos 

kras tą. O mokykloje s iemet buvo 

blogiausi pusmec iai...“  

Viktorija V. (10 kl.): „Viskas 

viskas buvo įsimintina ir 

įdomu. Man asmenis kai 

labiausiai įsimine  s imtadienio 

s vente , nes ji buvo skirta 

mums – des imtokams. Su 

klase jau aplanke me pramogų 

parką „Loke s pe da“ prie 

Jonavos. Ką keisti? Manyc iau, 

kad nereike tų kas pusę metų 

kaitalioti pamokų laiko.“  

Denas  (10 kl.): „Viskas buvo labai įdomu. 

Visi renginiai įdomu s savaip. Daug kur 

turbu t  dar is le ksim – kol kas net než inau, 

kur.  Blogiausias dalykas buvo valgyklos 

maistas...“ 

Ineta (5 kl.): „Man labiausiai patiko 

karnavalas, buvo linksma. Mokyklos 

vaikai linksmai vaidino. Juokingiausi 

buvo septintokų ir des imtokų 

vaidinimai. S iemet labiausiai įsimine  

klasiokai, jų s e lione s. O taip pat 

tinklinio bei kvadrato varž ybos bei 

treniruote s pries  jas. Kelionių s iemet 

netru ko: su klase važ iavom į S iaulius, 

ten įras e m savo dainą, su as tuntokais 

plauke m laivu...  

Rasa (7 kl.): „Ir man labiausiai patiko 

karnavalas, o taip pat projektine  diena, 

nes buvo įdomu bei linksma. Bet galvoju, 

kad dar tru ko kaž kokių renginių, gale jo 

jų bu ti daugiau... Visos dienos mokykloje 

buvo kaž kuo įsimintinos, taip pat įsimine  

kelione  į „Akropolį“ (Graikijos ar 

Šiaulių?..). Kur važ iuosime su klase? Kol 

kas dar galvojame...“ 

Vakarė (6 kl.): „Įsimintinas 

buvo kale dinis karnavalas 

bei pavasarį vykęs 

susitikimas su aktoriais. 

Manau, kad renginių visgi 

tru ko. Dar smagi buvo 

projektine  diena, visi ture jo 

kuo už siimti. Su klase 

s iemet važ iavom į S iluvą, 

ve liau karste me s medž iuose 

S iaulių „Uno“ pramogų 

parke. Teko ir pasportuoti, 

ypatingiausios buvo 

„Drąsu s, stipru s, vikru s“ 

varž ybos“.  

Karolina P. (7 kl.): „Man patiko projektine  diena, kai vieni is važ iavo į eskursijas, kiti 

sportavo, o treti už sie me  atvirukų gamyba. Visi mokyklos renginiai buvo smagu s ir 

įdomu s, tad man jų netru ko. Lygiai taip pat ir kiekviena mokslo metų diena buvo 

kaž kuo įsimintina. Ir kelione se aktyviai pramogavome: c iuož ine jom ant ledo, 

karste me s alpinistine sienele.  

Armandas (6 kl.): „Š iais mokslo 

metais, kaip ir prae jusiais, sportavau. 

Dalyvavau sportine se varž ybose bei 

įvairiose renginiuose (beveik visuose). 

Labiausiai patiko kale dinis karnavalas, 

nes jame buvau vienas is  pagrindinių 

veike jų. Manau, kad s iemet mokykloje 

buvo per maž ai s okių, tode l kitais 

metais pasiu lyc iau daugiau „tu so“.   

Daiva (6 kl.): „Nemaž ai sportavau. Dalyvavau tokiuose renginiuose kaip 

karnavalas, folkloras ir kiti. Koks renginys mane nustebino? Mhm... Tai, kad 

c ia nebuvo jokių įspu dingų renginių... Ne ne, juokauju. Nebuvo tokių, kad 

labai jau nustebintų. S iemet tru ko s okių. Tode l kitąmet – daugiau s okių ir 

linksmesnių renginių!“  

Tomas (6 kl.): „Športavau, pasieke m neblogų režultatų kvadrato 

varž ybose, o daugiau kaip ir nieko įdomaus neįvyko. Labiausiai 

nustebino s v. Valentino diena, nes tai buvo is krypusi diena. As  c ia apie 

ž aidimus. Kitai metais nore c iau daugiau „tu so“, gero „tu so“ (pamokų 

metu ar po jų?..)” 
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Karolina (8 kl.): „Įdomiausia buvo 

is vyka į S iaulius, į policijos įstaigą. Ten 

dalyvavome mokymuose, suž inojome, 

kad negalima padaryti nusikaltimo be 

jokių įkalc ių (tikimės, nekils noras šias 

žinias išbandyti praktiškai?). 

Labiausiais nustebino kale dinis 

karnavalas, nes buvo labai įdomių 

pasirodymų. Mano manymu, s iemet 

tru ko diskotekų, tode l gale tų jų bu ti 

kitamet daugiau”.  

Kamilė (5 kl.): „Labai įsimine  mu sų 

klase s vakare lis, nes labai prisvaigom su 

klase (svarbu, kad neapsvaigot...). Dar 

tinklinio varž ybos. Dž iugu, kad dauguma 

mokinių visur bando dalyvauti. O dar 

labai smagu, kad s iemet buvo labai daug 

eskursijų“.  

Gabrielė (5 kl.): „Įspu dingas 

buvo S vietimo ir mokslo 

ministro apsilankymas, nes 

teatras graž iai vaidino (tai 

labiau patiko ministras ar 

teatras?..). Dar įsimintina 

diena buvo, kai su klase 

įras ine jome dainą S iaulių 

televižijoje. Prie to paties 

is mokau, kaip reikia dirbti 

grupe je ir is klausyti kitų. Na 

ir ž inoma, klase s 

vakare lis buvo 

labai s aunus!“ 

Rokas (5 kl.): „Man patiko karaoke, nes 

buvo labai graž ių dainų. Kaip ir daugeliui 

klasiokų, man taip pat įsimine  kelione  į 

S iaulius, kai lipome ant vies buc io stogo. 

Ture jome daug netradicinių pamokų, 

vienoje is  jų dare me ke des is  kartono“.  

Donata (7 kl.): “Man s ie mokslo 

metai labai patiko. Is mokau mokytis 

(pagaliau!). Įsimintiniausias metų 

renginys man buvo susitikimas su 

laku nu Algimantu S imkoniu”. 
Gabrielė (7 kl.): „Karnavalas man buvo labai smagus, nes visi vaidinimai buvo 

juokingi. Taip pat įdomu buvo klausytis į svec ius atvykusios Antrojo pasaulinio 

karo dalyve s prisiminimų is  anų baisių laikų. Keista, kad ir moteris gali 

dalyvauti kare... Įsimintinas ir „Gatauc iuko“ 15 gimtadienis (Kuo? Juk nebuvai 

su mumis miške...)”. 

Darius (10 kl.): “Manau, kad s iemet is mo-

kau mokytis, tad metai buvo visai neprasti. 

Įsimintiniausias renginys man—karaoke s 

konkursas”. 

Samanta (9 kl.): “Man s iemet seke si visai neblogai, net geriau matematikos 

is mokau. Is  renginių man labiausiai įsimine  karaoke ir s imtadienis”.  

Eimantas (7 kl.): “Manau, kad 

s iemet suž inojau daug ž inių. Ir 

man labiausiai patiko laku no A. 

S imkonio pasakojimai”.  

Toma (10 kl.): “S ie mokslo metai 

man įsimintini tuo, kad tai 

paskutinieji metai s ioje mokykloje... 

Paskutiniai renginiai, s vente s, 

is vykos, dienos... Na, o labiausiai 

patikęs renginys – karaoke  (pirmasis 

turas), nes as  pati ture jau galimybę 

sudalyvauti. Buvo labai smagu ir 

linksma, dar ir prižų gavau. 

Nepatikusių renginių lyg ir nebuvo. 

Viskas s ioje mokykloje graž u ir 

miela, ir mokiniai aktyvu s, veiklu s. 

Dž iaugiuosi tuo”. 

Austėja (6 kl.): „Aktyvu s mu sų 

mokyklos gyventojai surenge  

nemaž ai renginių. Labiausiai 

mano atmintyje įstrigo 

karnavalas, visų pasirodymai 

buvo verti perž iu ros ir 

savotis kai įdomu s, įtraukiantys. 

Nepatiko man paskutinysis 

karaoke  konkursas, beveik visi 

dainavo ne karaoke  variantus – 

gaila, kad trupute lį nutolome 

nuo esme s... Sunkiausia buvo 

prade ti rudenį mokytis. Dar 

sunku mokytis rusų kalbą, man 

s i kalba pasirode  labai 

sude tinga ir prastai suvokiama. 

Manau, kitais metais seksis 

geriau”.  

Miraida (10 kl.): „Paskutine s dienos 

mokykloje, jeeee!!! Ir kuo greic iau 

pabe gsiu, tuo geriau. Tada tiesiai į 

S iaulius. Na, o jei apie renginius, tai man 

labai patiko vienas „fainas“ renginukas – 

s imtadienis, kadangi jis skelbe  apie vis 

greic iau arte janc ią mokslo metų pabaigą. 

Mokinių aktyvumą vertinc iau labai gerai, 

tode l ir nebuvo nepatikusių renginių. 

Sunkiausia mokykloje buvo mokytis, 

jauc iau (ir jauc iu) didelę vidinę įtampą”.  

Simona (6 kl.): „Man, manau, 

kaip ir visiems, mokslo metai 

prabe go labai greitai... Gal tode l, 

kad mokykloje buvo daug įvairių 

renginių, sportinių varž ybų. Ypac  

visiems įsiminęs karnavalas, 

kuris nuostabiai nuskambe jo 

mokykloje. Buvo labai smagu ir 

linksma pasiž iu re ti į kitus 

vaidinimus, smagiai pasijuokti. 

Kiekvienas mokinys mokykloje 

turi galimybę is reiks ti save ir 

vienaip ar kitaip save realižuoti, 

kiekvienas randa savo vietą. 

Dž iugu, kad mu sų mokykla 

aktyvi”.  

Roneta (9 kl.): „Galiu teigti, kad mokslo metai prabe go labai gretai. Na, tie 

meteliai tikrai nebuvo lengvi. Daug renginių, s imtadienio rengimas, mokymasis... 

Bet visus sunkumus prasklaidydavo renginiai mokykloje. Vienas is  labiausiai 

patikusių buvo karaoke s pirmasis turas: labai daug prisijuokiau, buvo linksma ir 

smagu dalyvauti. Nuobodž iausia buvo klausytis ras ytojos paskaitos, buvo 

nuobodu, vos neuž migau... Jei reike tų vertinti mokinių aktyvumą, vertinc iau 

devintuku – nebuvome jau tobulai aktyvu s. Kas labiausiai nepatiko ? Tai kameros 

autobuse. Ir s iaip, mokiniai visi tik s neka apie kameras, o jos man neteiks jokio 

privatumo ir malonumo bu ti mokykloje, kai kiekvienas ž ingsnis bus stebimas...” 
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Lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Armonavičienė: „Š ie mokslo metai prabe go labai greitai. Galbu t de l to, kad nebuvo kada 
nuobodž iauti. Visus metus vyko įvairu s renginiai, sporto varž ybos, mokykloje lanke si daug svec ių. O kiek dar patys į svec ius 
varž ytis ar pasirodyti vykote... Labiausiai įsimine  Karnavalas. Visi, kurie vaidinote, buvote pats s auniausias teatro kolektyvas. 
Ar gali bu ti nepatikusių renginių? As  manau, kad mu sų mokykloje visi renginiai pavykę, nes jiems draugis kai ir atsakingai 
ruos iame s. Kiek kitaip yra su pamokomis. Gaila, bet į mokyklą ne visi ateina mokytis. Tode l bu na visokių nesusipratimų, 
pabe gimų, emocijų prasiverž imų. Suprantama, mokykla – ne ge lių darž elis, visų daigelių į eilutes nesurikiuosi. Už tai mokinių 
veiklumą vertinu 10 balų. Kas nori, visada randa, kur save realižuoti: sportuoti, dainuoti, leisti laikras tį ir pan. Mokinių tarybai 
pavyko suorganižuoti keletą renginių ir palaikyti puikias iniciatyvas: juk dar pamename ir Balandž io pirmosios poks tą, ir 
tyliąją pamoką. Už  ide jas ir pasiu lymus esu de kinga mokinių tarybos pirmininkui Lukui Svirpliui. Tikiuosi, kad paskutine mis 
dienomis susiimsime ir se kmingai įveiksime s iuos mokslo metus, kad ramiai gale tume dž iaugtis vasara”. 

O kokie metai buvo mu sų mokytojams? Ką patys is moko ir kaip mus moke , kokius renginius 

organižavo ir patys juose dalyvavo, ką įsimine , o ką jau ir pamirs o?.. Pasidome kim!  

4 klasės mokytoja Gitana Janulienė: “Š iemet derinau 
atskirus mokymo metodus, naujų neis radine jau. Man 
atrodo, geriausia pamoka yra ta, kurioje jauc iuosi palikusi 
dalį savęs, o mokinys joje save suranda. Darbas man 
negali nepatikti, nes tai mano me gstamas darbas. Ir 
renginiai s iemet patiko visi, kurie tik vyko mu sų 
mokykloje”.  

3 klasės mokytoja Šarūnė Apinytė: “S iais mokslo metais 
naudojau įprastus mokymo metodus, o patys metai buvo 
savaip įdomu s, pamokantys ir is skirtiniai. Labiausiai patikę 
renginiai visų pavykusių renginių gausoje buvo karnavalas, 
pradinukų saugaus eismo diena S iauliuose ir Už gave ne s”.  

Specialioji pedagogė Renata Kvedaraitė: „Man 
labiausiai įsimine  projektine  diena, skirta Vasario 16-ajai 
pamine ti. Labai patiko varž ybos. Kaip ir kasmet, ne tik 
kitus mokiau, bet ir pati s iemet suž inojau daug naujų 
dalykų. Įspu dingiausios bei įsimintiniausios visos dienos 
su mano aukle tiniais penktokais. Tokių akimirkų s imtai! 
Pavyždž iui, nepamirs tama kelione  su jais į S iaulius, kai 
lipome ant S iaulių vies buc io stogo, lanke me s AIKIDO 
sporto klube, S iaulių televižijoje ir t.t.” 

2 klasės mokytoja Ramunė Stankaitienė: „Kale dinis 
karnavalas, kuriame pasirode  5-10 klasių mokiniai, buvo 
tikrai smagus. Masis kai visi susirinko, o maž iukams s itokių 
s venc ių dar nebu na. Manau, kad reikia ir mokytis, ir 
pramogauti – tada už teks visko. Su antrokais važ iavom į 
„Š viesoforo“ varž ybas Š iauliuose, po to kino teatre  
ž iu re jome 3D filmą „Rio-2 apie papu giuką. Taip pat 
keliavome į Ž agarę“.  

Istorijos mokytoja Jolanta Jurkevičienė: „Kiekvienais metais 
mokyklos bendruomene  įspu dingai atrodo Rugse jo 1-osios 
s vente je. Visuomet labai laukiu kale dinių renginių, kurių metu 
mokiniai prijuokina visiems metams. Labai įdomu s maž ųjų darž o 
ir sodo ge rybių eksponatai Rudene lio s vente s metu. Tautinį 
pasididž iavimą ugdo Sausio 13-ąją s viec iantys mokyklos langai. 
Manau, kad renginių pas mus pakanka, gal tik gaila, kad ne ra 
mokiniams diskotekų. Atskirai galima pakalbe ti ir apie sportą. 
Mu sų mokyklos sportininkai – tai kaž koks stebuklas. Kaimo 
vaikai, neis lepinti sporto salių, gali tiek daug pasiekti. Bijau 
įvardinti kaž kurį sportininką, kad neliktų kiti nuos alyje. Labai 
visais jais ž aviuosi. Tac iau nebu tų režultatų be mu sų trenerių –  
Audriaus Mamenis kio, Romo Sperskio, direktoriaus Lino 
Č esnulio – atsidavusių mokinių sportui. Ac iu  Jums visiems, 
garsinantiems mokyklą! O asmenis kai man vienas ypatingiausių 
susitikimų s iemet  – susitikimas su seniai matytu mokyklos 
svec iu Garbe s galerijos nariu laku nu Algimantu S imkoniu. Ar 
buvau kur is keliavusi? Mano visos is vykos susijusios su mano 
profesija – važ iuoju ten, kur galiu pasisemti ž inių, kad bu tų 
įdomesne s pamokos“.  

Direktorius Linas Česnulis: „Ar įdomu mokytis mu sų 
mokykloje? Jeigu dauguma mokinių atsakys „taip“, vadinasi ir 
mano ir visų mokytojų kolektyvo s ių mokslo metų veikla buvo 
įdomi. Visi renginiai paliko vienokį ar kitokį įspu dį. Dž iaugiame s 
s auniais renginiais mokykloje, sunku is skirti vieną ar kitą. 
S aunuoliai mokiniai, pasiu lę ir įgyvendinę savo mintis. Lauksime 
aktyvumo ir kitais metais. Mes, mokytojai, kitų metų veiklas 
planuosime birž elio me nesį”.  

Direktoriaus pavaduotoja Rūta Kauneckienė: „Š iemet 
koordinavau „Ku rybinių partnerysc ių“ projektą. Ž inoma, 
dalyvavau beveik visuose mokyklos renginiuose. Mane 
labiausiai nustebino naujametinis karnavalas ir sporto 
turnyras, skirtas Vasario 16-ajai. S iaip visi mokykloje 
vykę renginiai buvo įdomu s ir prasmingi. Manyc iau, kad 
geriausia ir įdomiausia, kai renginius pasiu lo patys 
mokiniai.  

Socialinė pedagogė Juventa Jurgelienė: „Oi, labai daug 
įsimintinų dalykų mokykloje! Kad ir mokykloje įkurta 
darž elio grupe . Vis nueinu ten geros nuotaikos ies koti   
Renginių irgi daug fantastis kų. Mieliausi man mokyklos 
teatro pasirodymai – puikus teigiamų emocijų už taisas. 
Visgi manau, kad patį įsimintiniausią renginį dar tik 
ture sime.  De l is vykų planų yra tiek, kad vasaros per 
maž a.... O blogiausių dalykų, manau, ne ra ir nebus, nes 
mu sų mokiniai patys geriausi pasaulyje! Turime kuo 
didž iuotis!“  

Kūno kultūros mokytojas Audrius Mameniškis: „Man 
mokykloje labiausiai įsimine  sporto renginiai (kas galėtų tuo 
suabejoti?..). Visi renginiai paliko vienokį ar kitokį įspu dį. 
Mokykloje nieko niekados nenore c iau pakeisti (kaip ten bu na su 
stovinc iu vandeniu?..). Mokslo metų pabaigos proga su savo 
klase važ iavome į Kintus.“  

Mokinius ir mokytojus prie sienos rėmė Lukas, Vygailė, 

Karolina, Erika, Aurelija, Auksė.  
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100 dienų, kurias taip skaic iavo des imtokai, 
prabe go nepastebimai. Kaip ir tie 10 metų, 

praleisti Gatauc ių M. Katiliu te s mokykloje. Bu ta 
visko—visko ir reike jo, bet tai jau liks tik istorija... 

Kokie tolimesni des imtokų planai?  

Toma: pradž iai planuoju įgyti kirpe jos specialybę. 
Ve liau ž adu eiti į savanores ir galiausiai bandysiu 
stoti į policijos mokyklą. 
Kristina: pirmiausia ž adu stoti į Mes kuic ius 
(gimnažiją), nes noriu baigti bent 12 klasių. Po 11 
klase s eisiu į BKM (Bažinius karinius mokymus), o 
po to bandysiu stoti į muitine s akademiją. 
Denas: baigęs 10 klasių eisiu į S iaulių profesinio 
rengimo centrą ir rinksiuos kulinaro profesiją. Po 
kulinarijos stosiu į konditeriją, o ve liau než inau. 
Gal dar eisiu į savanorius. 
Gerda: Pirmiausia įstoti į JŽ U M (Jonis kio ž eme s 
u kio mokykla), ten baigti dvylika klasių ir stoti į S U
(Š iaulių universitetas). 
Viktorija P.: baigusi des imtą klasę mąstau toliau 
mokytis, nes be galo troks tu ž inių! 
Miraida: Planuoju eiti į S iaulių profesinio rengimo 
centrą mokytis vire jos specialybe s. Po mokslų ž adu 
dirbti.  
Ginta: Mokysiuos Mes kuic ių gimnažijoje, o baigusi 
mokslus važ iuosiu į už sienį.  
Rūta: Pirmiausia mokysiuosi Mes kuic iuose, o ką 
veiksiu toliau – paslaptis.  

Vieni is eina, kiti ateina, o dauguma pasilieka... Vieni su pavydu 

ž velgs į  des imtokus, kiti dž iu gaus, kad dar metus kitus 

pagyvens be ru pesc ių, treti gal net nepastebe s, kad kaž ko 

mokykloje tru ksta... Ko palinke sime is plaukiantiems į naujus 

vandenis?  

Lukas (6 kl.): “Linkiu gerų mokslų”. 
Asta (5 kl.): “Gerai is laikykit egžaminus”.  
Deimantė (5 kl.): “Linkiu, kad sektųsi mokslai, kad priimtų jus 
į 11 klasę, o ten jau gerai mokykite s”.  
Gabrielė (5 kl.): “Se kme s, laime s, pramogų!” 
Nida (9 kl.): “Geros kloties gyvenime!” 
Donata (7 kl.): “Gerai pabaikit 10 klasę”.  
Eimantas (7 kl.): “Linkiu laime s, s venc ių ir pabaigti visus 
mokslus”. 
Rasa (7 kl.): “Gerų ir se kmingų kitų mokslo metų”.  
Rokas (5 kl.): “Linkiu gerai mokytis auks tesne se klase se”.  
Gabrielė (8 kl.): “Se kme s jums ir toliau!” 
Giedrė (8 kl.): “Se kme s ateityje ir gerų mokslų kitose 
mokyklose!” 
Goda (5 kl.): “Linkiu gerai pabaigti auks tesnes mokyklas ir 
įstoti į norimą specialybę”. 
Ineta (5 kl.): “Gerai pabaikit s ią mokyklą ir is laikykit 
egžaminus, o toliau—se kme s ateityje!”  
Viktorija (4 kl.): “Linkiu se kme s 11-oje klase je ir įde ti daug 
pastangų į gyvenimą”.  
Rūta (4 kl.): “Linkiu nepamirs ti mu sų mokyklos!”  

Kuo maž esni mokiniai, tuo didesni nuotykiai! Papasakokit savo geriausią metų nuotykį!  

Miglė (1 kl.): “Kelione  su klase į gaisrinę”. 

Gabrielius (1 kl.): “Filmas Tilž e s prekybos centre, kai kiti 
tuo metu vaiks c iojo “auks ta ž eme”.  

Liveta ( 2 kl.): “Filmas “Rio-2” kino teatre”. 

Marta ( 2 kl.): “Kelione  su klase į Ž agarę”.  

Liandra (3 kl.): “Saugaus eismo taisyklių varž ybos 
S iauliuose. E jom per s viesoforą!”  

Miglė (3 kl.): “Ekskursija į baseiną S iauliuose. Mus moke  
plaukti ž vaigž dute, reike jo atsigulti veidu į vandenį ir gule ti 
kaip lavonui...” 

Eva (4 kl.): “Baseinas, kur moke me s plaukti, ir labai geras 
treneris. Is mokau geriau plaukti, tode l  labai patiko ir grįž au 
namo linksma”. 

Viktorija (4 kl.): “S viesoforas S iauliuose. Moke me s pereiti  
per gatvę, teko prisiminti visas taisykles”.  

Vyriausius ir jauniausius kalbino Auksė, Erika, Karolina, Aurelija 
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,,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  

Linkiu pasiru pinti fižiniu aktyvumu, 
kas bu tina norint ture ti ne tik 
sveiką ku ną, bet ir guvų protą. 

Mokytoja Gitana  

Linkiu karštos saulės, kuo 
daugiau įsimintinų akimirkų, 
gerų emocijų ir smagios 
vasaros.  

Mokytoja Šarūnė  

L i n k i u  v i s i e m s  g e r a i 

“pasitūsinti”! 

Darius (10 kl.) 

Palinkėti visiems galiu geros mokslo 

metų pabaigos ir smagios vasaros. 

Roneta (9 kl.)  

Linkiu išlikti visiems linksmiems ir saviems, 
o Mokytojams – visada visada švytėti! 

Toma (10 kl.)  

Linkiu visiems neužmiršti šio 
nepakartojamo laikraštuko ir 
sveikinu su artėjančia vasara! 

Miraida (10 kl.)  

Domėkitės mokykla 

k a r t u  s u 

„Gataučiuku“! Linkiu 

visiems ,,durnos‘‘ 

vasaros! 

Austėja (6 kl.) 

Kadangi vasara jau nebe už kalnų, 
visiems norėčiau palinkėti geros 
vasaros, daug šypsenų ir juoko, 
daug laiko praleisti su draugais ir 
būti visada nuostabiais. 

Auksė (7 kl.)  

Linkiu skaisčios saulės (+22-26 
laipsnių), gaivaus lietučio (tik 
naktį ir ne per daug, kad 
p a l a p i n ė s  n e n u s k ę s t ų ) , 
besidarbuojantiems stiprybės, 
besiilsintiems – visai neaptingti... 
Labai norėčiau palinkėti ir 
susirasti tikrą draugą – įdomią 
knygą... Gal kas man pritars?  

Mokytoja Jūratė A. 

Aš palinkėčiau atostogų metu 

mokiniams pabėgti nuo 

kompiuterių, televizorių ir 

mobiliųjų telefonų, kad rugsėjį 

visi sugrįžtų sveikesni ir stipresni.  

Direktorius Linas Česnulis 

Mokiniams linkiu per vasarą gerai pailsėti nuo 

mokytojų, o mokytojams nuo mūsų. 

Armandas (6 kl.)  

Mokiniams palinkėčiau, kad 

per vasarą negalvotų apie 

mokyklą. O jei pagalvosite, 

pasitarkite su gydytojais. O 

mokytojams linkiu gerų 

atostogų.  

Tomas (6 kl.) 

Vasaros metu linkiu gerai 
pailsėti, pasisemti naujų 
įspūdžių ir rugsėjo 1-ąją 
sugrįžti pasiilgus mokyklos. 

Pavaduotoja Rūta 
Kauneckienė 


