
 Vieną rudens dieną “Gataučiuko” komanda nusprendė 

praleisti lauke. Ne šiaip sau lauke, o žygiuodami iš Gataučių į 

Kryžių kalną. 8 žurnalistai (+mokytoja) per 6 valandas 

nužygiavo 24 kilometrus asfaltu bei žvyrkeliais. Žygio metu 

kiekvienas turėjo po specialią užduotį. Kaip korespondentams 

sekėsi, ką įdomaus jie pastebėjo, ką naudingo gali jums patarti, 

sužinosite šiame specialiame laikraštuko numeryje.  

2014 m. 

ruduo, 

Nr. 116 



 Ė jome pro Stupurus, Mekius, Mes kuič ius ir dar kitus 
kaimus. Ė jome su pertrauke le mis. Pakeliui mu sų 
redaktorius Lukas Svirplys sugalvojo už duoc ių su 
akmenimis: jis nube gdavo į lauką, atnes davo akmenį ir, 
prie jęs prie kurio nors korespondento, už duodavo 
klausimą (apie “Gatauc iuką” arba mokyklą). Atsakius 
neteisingai, tekdavo nes ti akmenį, o jei atsakymas bu davo 
teisingas, akmens negaudavai. Akmens atsikratyti buvo 
galima dviem bu dais: skautis kais pritu pimais arba 
perduodant akmenį kitam, už duodant jam klausimą ir 
gaunant neteisingą atsakymą. S itaip linksmai 
pasijuokdami pasieke me Mes kuic ius, ten už kandome ir 
e jome toliau pro lentpju vę,  kapines ir sande lius. 
Dainuodami bei s neke dami pasieke me Kryž ių kalną (su ta 
pac ia akmenų nes imo už duotimi). Pasiekę Kryž ių kalną 
pasivaiks c iojom po jį, nufotografavom vaiždų ir tada 
pagaliau prise dom pailse ti. Pailse jom apie 7 minutes ir 
paspartinę ž ingsnį e jom dar 2 km į autobusų stotelę.. 

Tekstas: Karolina Klimaitė Foto: Emilija Karoblytė 



Kaip niekas gyvenime nevyksta be priež asties, taip beveik nieko nedarome, neture dami tikslo ar tam tikrų lu kesc ių. 
Aurelija Norkutė ir Karolina Klimaitė bande  is s ifruoti, ką prade dami ž ygiuoti galvojo, ko tike josi ir kam ruos e si 

“Gatauč iuko” korespondentai.  

Lukas Svirplys 
Mano tikslas – kad 
bu tų s varių skalbinių,  
kreivų  kojų, 
ryž tingos nosies ir  
aistringų ausų....  

Simona Svirplytė 
Noriu gerai praleisti 
laiką, skaniai 
pavalgyti ir pagauti 
daug juokingų kadrų..  

Karolina 
Klimaitė 
Tikslas – gerai 
praleisti, 
nepavartoti 
necenžu rinių 
ž odž ių.... .  

Austėja Taraškutė 
Tikslas... O tikslas – 
pasivaiks c ioti ir gerai 
praleisti laiką...  

Vakarė Vaičiulytė 
Is  s ito ž ygio tikiuosi 
linksmų akimirkų, 
skanių sumus tinių!  Gabrielė Stulpinaitė 

Tikiuosi tiesiog 
linksmai pabu ti.  

Mokytoja Emilija 
Karoblytė 
Labai tikiuosi, kad 
niekas kojų 
neis sisukine s, kad 
visi pasieks tikslą 
ir įvykdys 
už duotis. 

Aurelija Norkutė 
Tikiuosi dar kartą 
susitikti tą fu ristą, 
kuriam prie Mekių 

gelež inkelio pamojau 
ranka, o s is man atsake  

tuo pac iu, taip pat 
tikiuosi daryti maž iau 

pritu pimų... 

Auksė 
Bašytė 
Kaip ir visi 
kiti, tikiuosi 
pasiekti 
tikslą ir 
linksmai 
praleisti 
laiką. 

Ar lu kesc iai ir norai is sipilde  , suž inosite tolesniuose puslapiuose... 



 Is  ankstesnių ž ygių patirties jau ž inome, kad yra dalykų, kurių ž ygio metu geriau nenaudoti (pvž. is eiginiai batai), 
yra ir tokių, kuriuos tiesiog gyvybis kai bu tina pasiimti (pvž. atsargine s pirs tine s). S iame ž ygyje Simonos Svirplytės 
už duotis buvo stebe ti ir suras yti daiktus, be kurių ž ygis bu tų greic iau kanc ia nei malonumas. Kai kitąkart krausies 
kuprinę – prisimink c ia perskaitytus patarimus.  

Nepamiršk apsiauti patogių ir 
pranešiotų batų (jokiu būdu ne vakar 
nusipirktų!) kuo kietesniu padu. 
Nebent tau patogu eiti ir su 
aukštakulniais, ypač per žvyrkelį...  

Č ia iš vardinti 
“rimtieji” ž ygio 
palydovai, be 
kurių net 
nedrįskite 

leistis į kelią...  

Geroje kuprinėje telpa visi žygiui 
būtini daiktai. Kuprinės diržai turi būti 
platūs, kad netrintų pečių. Mokyklinė 
kuprinė tinka tik iš bėdos. Tačiau joje 
telpa ne tik knygos, bet ir akmenys! 

Kartais žygiuodamas (o ypač 
dažnai stodamas) gali ir 
sušalti, bet jei kuprinėje turi 
termosą, pilną karštos 
arbatos ar kavos, tai atsigeri 
ir keliauji toliau šiltu pilvu.  

Metalinis termosas 
geriau nei 
plastmasinis. 

Tuščias pilvas neleis eiti toliau, jei jo 
nepapildysi maistu, o ypač sumuštiniais. 
Jie lengvai pagaminami, tačiau labai 
skanūs ir tinkami žygiams. Nepamiršk 
pasidaryti jų daugiau –pavaišinsi draugą!  

Būtiniausias dalykas žygyje, o ypač jei 
rankose, kuprinėje ar kišenėje turi 
papildomo svorio (akmenų ar draugų 
daiktų).   

Žygyje gerk gryną 
vandenį, o ne 

limonadą – gerti 
norėsi rečiau.  



Pasitaiko ir taip (ir gana 

daž nai!), kad ž ygio 

kuprine je prieglobstį 

randa ir kru va ne pirmo 

bu tinumo dalykų. 

Ž inoma, jie irgi yra 

mirtinai reikalingi. S ie 

Simonos už fiksuoti 

daiktai tikrai buvo 

ž ygyje panaudoti pagal 

paskirtį, ir suteike  kam 

dž iaugsmą, o kam 

palengve jimą. Tac iau 

taisykle  viena: ką 

įside si – tą pats ir nes i 

(nebent kolega 

draugis kai ar 

priverstiniu bu du tau 

pade s...)!  

Pravartus dalykas žygyje. Su jomis galima 
išsipūsti nosį, pasivalyti drabužius, batus, 
rankas. Juk žygio metu turi būti švarus. 
Ekstremaliu atveju pasitarnaus vietoj 
tualetinio popieriaus.  

Koks gi žygis be saldainių! Jei nori toli nueiti, 
turi suvalgyti saldainį – juose esantis cukrus 
reikalingas jėgų atgavimui ir sustiprinimui.  

Grožis ir žygyje 
svarbiausia! Juk negali 
eiti nepasižiūrėjęs, 
kaip atrodai... Jei blogai 
atrodysi  tai blogai ir 
eisis.  

Atsigėręs jogurto, pasijunti žvaliau ir sočiau. 
Juk jis pagamintas iš pieno, o piene yra labai 
daug reikalingu medžiagų. Ir šiaip skanu. 
Tinka prie bandelių ir sumuštinių.  

Jei plaukai nuolat 
kris ant akių, tai 

nematysi, kur eiti.  
Stabtelk ir 

pasišukuok! 



Ž ygiš pe šc iomiš – puikiaušia proga pamatyti tai, ko daž niaušiai de l škube jimo nepaštebime. Vakarė Vaičiulytė sudare  

kelyje Gatauc iai—Ivos kiai—Jauc iu nai—Stupurai—Mekiai—Mes kuic iai—Dauge laic iai atrastų lankytinų vietų sąras ą. 

Ar visas jas ž inai?  

Apsamanojęs takas veda link tarybinių 
karių kapų Jaučiūnų kaime.  

Stupurų kaimo bendruomenės namai ir 
pramogų aikštelė prie jų kviečia visus  

pažaisti, pasportuoti ar turiningai 
praleisti laiką.  

1897 m. statytas Mekių vėjo 
malūnas šiandien jau gerokai 
apgriuvęs, bet  vis dar traukia 

praeivių žvilgsnius. Parduodamas 
už 30 000 Lt.  

Geležinkelio bėgiai (juos kirtome 3 
kartus) tinkami romantiškiems 
pasivaikščiojimams, traukinių 

stebėjimui, meniškoms 
fotonuotraukoms.  

Meškuičių miestelio skvere – 
tarybinių karių kapinės, juose 

palaidoti 147 kariai. Meškuičių šv. vyskupo 
Stanislovo bažnyčiai – 

117 metų.  



Gero korespondento savybe s: ž iu re ti ir pamatyti, klausyti ir is girsti, dairytis ir pastebe ti. O pastebe jus – vaiždingai, 

s maiks c iai ir originaliai apras yti. Kas sake , kad mes vien prožą ras om? S įkart Austėjai Taraškutei ir Auksei Bašytei 

teko prisivilioti visas įmanomas mu žas ir sukurti keletą ketureilių. Bu tina sąlyga – kiekviename jų turi bu ti pamine tas 

pakelyje aptiktas vietovardis.  

Prie Alyvų gatvės 

Yra trys gyvatės. 

Šliaužia jos ratu, 

Ir visiems gražu. 

Einu per Jaučiūnus linksmai, 

Šliaužiu kaip sliekas amžinai, 

Bėgu link sūpynių 

Žaisti ten gaudynių.  

Ėjome linksmi visi, 

Gavo akmenų kiti, 

Kol Meškuičius mes pamatėm, 

Skautų pritūpimus darėm.  

Tiesioji gatvė vis tolėja, 

Bet kartais ji ir priartėja.  

Mes dar žygiuojam nepavargę, 

Net akmenbolą galim spardyt. 

Jau šalia Aerouostas, 

Matosi mums horizontas, 

Lekia trumpas traukinys, 

Niekas mūsų nepavys.  

Tekstai ir foto: Austėja Taraškutė  



Tekstai ir foto:  

Auksė Bašytė  

Tarp didžių beržynų 

Ir aukštų žolynų 

Teka tyliai Mūša 

Tarp plačių arimų.  

Šiauliai Kepaliai, 

Viskas normaliai. 

Šiauliai – ne Telšiai 

Ir ne Kepaliai. 

Per Gataučių kaimą 

Traktorius važiuoja.  

O beržai iš šonų 

Šakomis mojuoja. 

Kur auksiniai lapai, 

Kur miškai šalia, 

Ten malūnas stūkso 

Ties Mekių pradžia.  



 

 Turbu t daž nas pagalvojote: kaip smagu tiems „Gatauc iuko“ nariams vaiks c ioti, kai kiti turi se de ti pamokose ir 
krimsti sunkią mokslų duoną... Ne  velnio! Viskas ne ra, taip lengva... Ryte, vos įž engus pro duris, praside jo visokiausi 
nurodymai, įsakymai ir už duotys. Mano loterijos bilietas buvo labai „smagus“. Per visą dieną ture jau stebe ti, už siras yti 
ir, jei įmanoma, nufotografuoti 10 ž ygyje atsitikusių smagių dalykų (pasiimti daiktai, batai, veiksmai, įvykiai ir pan.). Is  
pirmo ž vilgsnio pasirode  lengva – juk visada atsiranda tokių personų, kurios bu tinai pasiims kaž ko nereikalingo ar 
netinkamo s iam reikalui. Nesistebe kite, stengiausi ir pats provokuoti ir kitaip elgtis, kad tik įvykdyc iau man paskirtą 
už duotį. Grįž us po ž ygio teko versti puslapius atgal... Ir s tai kai kam bus linksma, o kaž kam prisiminus maus nugaras ir 
kojas. Ju sų dž iaugsmui ir nelaimei –  Smagybių Top 10: 

Kaip visur ir visada –  
„tikri skautis ki 

pritu pimai“. Jų lydere  
buvo ais ki nuo pradž ių.  

Vos tik pajude jus is kart krito į akis 
mergaic iukių balti batukai, kurie 
ve liau stebuklingai pakeite  spalvą 
(belieka dž iaugtis, kad pakely 

s įkart nepasitaike  neis brendamų 
purvynų, už artų laukų ir elnių 

is tryptų ganyklų...). 

Nauja tendencija, kuri pakeite  (arba 
papilde ) jau kiek pabodusius 

pritu pimus – akmenų nes imas. Juos 
buvo galima už sitarnauti įvairiausiais 
bu dais. O atsikratyti – tik per vargus...   



Merginos visur ies kosi draugų: vienos prie 
gelež inkelio pervaž ų, kitos – mužikoje.  

Kartas nuo karto pamatydavome keistų 
ž monių, kurie “gaudo” maš inaš, ž aidž ia 

beisbolą ar laksto laukais ir renka 
akmenis.  

Karolina, 
nebež inodama, ko 

griebtis, į eterį paleido 
pagalbos s auksmą (“O 
tavęs, Lukai, kitąmet 
nebebus!”), o Simona 
pripaž ino, kad de l visų 
neteisybių ir sunkumų 
yra kalta... jos mama! 

Atradimas: akmuo gali virti kamuoliu, kuris 
tinka ir Akmenbolui, ir Akmenrankiniui.  

Kaipgi be dainų! 
Kai ne ra už  ko 
griebtis, o kojos 
jau neklauso – 
c iupk dainą ir 
padainuok 

kartu! 

Juokinga s io ž ygio 
tendencija: “Greic iau 

fotografuok, nes ir man 
reikia s ito vaiždo! 

Viską stebėjo ir 

užrašė Lukas 

Svirplys 



 Nors momentais atrode , kad jau apleidž ia paskutine s je gos, kad jau daugiau ne  ž ingsnio pirmyn (o tuo labiau 
atgal), visgi, se de dami link namų vež anc iame autobuse, “Gatauc iuko” korespondentai e me  klausine ti, kada ve l eisim į 
ž ygį... Kad ir kitaš ž ygiš bu tų ne maž iau šmaguš, Karolina Klimaitė ir Aurelija Norkutė is siais kino, kas labiausiai 
patiko ir įsimine  s iame: 

Gabrielė: man įsimintiniausia buvo nes ti akmens ir daryti pritu pimus. 
Auksė: labiausiai patiko draugai už sieniec iai, e ję man is  paskos, repo koncertas (pagrindinis dainininkas Lukas 
Svirplys) ir akmenų nes imas. 
Vakarė: man įsimine  daug kas: pats e jimas, se de jimas Mes kuic ių autobusų stotele je, akmenų nes imas, už duoc ių 
atlikimas.  
Aurelija: ir man įsimintiniausia buvo nes ti akmenis bei daryti pritu pimus (ji jų dare  gana nemaž ai, nes akmenis ne 
kartą is mete  – red.). 
Mokytoja Emilija: nepamirs tamas buvo 
Luko repo koncertas (kiek naujų dainų 
suž inojau!) ir akmenų ž aidimas. 
Lukas: Įsimintiniausias  įvykis ž ygio metu 
buvo akmenų rinkimas is  laukų, o labiausiai 
man patiko, kad reike jo tuos akmenis duoti 
draugams už  neteisingai atsakytus 
klausimus.  
Simona: sugebe jau įveikti 24 kilometrus! 
Patiko ž iu re ti, kaip draugai atlieka skautis kus 
pritu pimus už  keiksmaž odž ius ar panas iai... 
Karolina: įsimine  tai, kad reike jo atlikti 
pritu pimus su akmenimis rankose. O ypac  
man patiko poilsio valande le s ž ygio metu... 
Austėja: įsimine  pats pasiektas tikslas – 
Kryž ių kalnas. Dar patiko Luko dovanotas 
akmuo už ... teisingą (!) atsakymą...  



Nežiūrint asmeninių užduočių, kiekvienam 

žygio dalyviui buvo patikėta ir kūrybinė 

vaizdinė misija: dairytis originalių, ypatingų 

ar neįprastų vaizdų, paieškoti įdomesnio 

rakurso ir pabandyti tai įamžinti 

fotoaparatu. Vieni matė, kiti nematė, vieni 

stengėsi, kiti apsimetė, kad negirdėjo nieko 

apie šią užduotį... Pažvelkite į šį žygį 

kiekvieno iš dalyvių akimis!  


















