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 Sveiki, skaitytojai! Aš, kaip ir Jūs, esu labai laimingas ir nustebintas... „Gataučiukas“ 
jūsų (mano) rankose! Jau antras šiais metais ir dar vasarį! Tai tikrai ne spausdinimo klaida ar 
koks brokas. Tai pats naujausias ir švieţiausias laikraščio numeris su naujomis rubrikomis ir 
naujais pašnekovais... Teiksime pačias naujausias sporto naujienas ir nušviesime padėtį tarp 
mokytojų ir mokinių. Oi, nepamirškime ir meilės...  Jos pėdsakų ir čia bus! Plačiau 
pristatysime ir priminsime jums apie mūsų seniausius – dešimtokus. Turėsime ir 

matematikos nukrypimų... Visa tai ir daugiau – Mūsų ir Jūsų mylimame „GATAUČIUKE“. 
Lukas Svirplys 

Ištraukos iš moksleivių rašinių. 

„Aš myliu Lietuvą, nes čia aš gimiau ir augu. Čia mano šalis, mano žemė. Aš kaip 
medţio šaknys įsisiurbiau į Lietuvos ţemę. < >Paţiūrėjus į ţemėlapį, mūsų šalis 
atrodo maţytė, bet mano širdy ji yra labai didelė.“ (Viktorija Juldaševa, 5 kl.)  

„Aš myliu Lietuvą, nes ji nepabūgo karų, Rusijos. Myliu savo šalį, nes čia gyvena 
mano mama, tėtis, visi seneliai. Jei man siūlytų skristi į kitą šalį, aš atsisakyčiau, 
nes aš čia gimiau ir uţaugau. < > Jeigu būtume draugiški vienas kitam, 
nesipyktume, tada Lietuva išliktų vieninga.“ (Ignas Radžvilas, 5 kl.)  

„Trys milijonai, krepšinis, Tėvynė, Nepriklausomybė, meilė, cepelinai, draugai, 
šeima, namai. Bet kuris lietuvis, išgirdęs šiuos ţodţius, mintyse pagalvotų tik 
apie vieną, bet labai prasmingą ţodį – Lietuva. < > Po viso, ką mes iškentėjome, 
po visų istorinių įvykių turim ne tik norą, bet ir pareigą mylėti gimtinę. < > 
Lietuva – mano namai. Čia aš gimiau, augau, gyvenu ir gyvensiu. Tik čia yra 
viena ir nepakartojama augalija, kraštovaizdis ir mūsų kalba – viena iš seniausių 
ir maţiausiai pakitusių pasaulyje. Tik čia praeiviai elgiasi su tavimi maloniai ir tik 
čia uždainuojant Tėvynės himną ištrykšta ašara. Myliu Lietuvą, nes Lietuva myli 
mane.“ (Roneta Levindravičiūtė, 10 kl.)  

„Aš myliu Lietuvą, nes aš čia gimiau, augau, ir čia mano gimtoji kalba. Pas mus 
nebūna ugnikalnių (išsiverţimų), potvynių, uraganų. Taip, pripaţįstu, čia nėra 
labai gerai. Nėra daug darbų, maţas atlyginimas. Bet juk tu čia gimei! Čia tavo 
gimtinė! Neišvaţiuok, nepalik mūsų. Pagalvok gerąja prasme – juk čia nėra taip 
baisu, kaip visi sako! Mes nesame turtingi, bet ir nesame vargšai. Tačiau turime 
didelę širdį, kuri priklauso Lietuvai!“ (Eva Gruzdytė, 5 kl.)  

Tiesiai šviesiai apie: 
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„Aš myliu Lietuvą dėl to, kad ji yra laisva, graži, ji 
yra gimtinė, kurioje visad bus geriausia. < > Čia 
aš mokinuosi gimtosios lietuvių kalbos. Lietuva 
man yra labai svarbi šalis. Kai uţaugsiu, aš visą ją 
apkeliausiu. Ji man visame pasaulyje yra viena 
gimtinė, kurios niekas nepakeis!“ (Armanda 
Janulytė, 5 kl.)  

„Aš Lietuvą gerbiu už tai, kad ji yra mano gimtoji 
šalis, mano Tėvynė, gimtieji namai. Bet... Jei pati 
būčiau turėjusi pasirinkimą, nebūčiau gyvenusi čia 
nuo maţens. Mane domina ir kiti pasaulio toliai, 
nauji įspūdţiai, kitokie kraštovaizdţiai. Na, aišku, 
aš didţiuojuosi būdama lietuvė, bet norėčiau 
gyventi kitur. < > Visi Lietuvos rašytojai, dainiai 
aprašo Lietuvą kaip graţių kraštovaizdţių turinčią 
šalį. Yra daugybė graţių vietų, kuriose dar nesu 
buvusi, todėl sakau, kad Lietuvą paţįstu ne 
visą.“ (Gabrielė Taraškutė, 9 kl.)  

„Aš myliu Lietuvą, nes aš čia gimiau ir noriu čia pasenti < > Man patinka Lietuvoje viskas, ko aš 
nusipelniau. Aš esu lietuvis ir juo būsiu visada, net kai mirsiu. Mėgstu skaityti lietuviškas knygas, o dar 
labiau patinka lietuviškos dainos.“ (Rokas Kakčiukas, 5 kl.)  

Dţiaugiamės Jūsų graţiomis mintimis, išdėstytomis praeitame “Gataučiuko” numeryje skelbto 

rašinių konkurso “Kodėl aš myliu Lietuvą?” darbuose! Visų autorių laukia saldūs siurprizai! 
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 Tikriausiai beveik visi mūsų mokyklos mokiniai neįsivaizduoja gyvenimo be 
sporto... Net negalvodami sustoti sportininkai ir toliau visus dţiugina savo puikiais 
rezultatais. Pastarąjį mėnesį buvo itin gausu sporto varţybų (ir pergalių): 

 Sausio 8 d. mokykloje vyko pradinių klasių, 2004 m. gimimo ir jaunesnių „Drąsūs 
Stiprūs Vikrūs“  rajoninės varţybos. Mūsiškiai uţėmė 1-ąją vietą. 

 Sausio 10 d. Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijoje vyko 2002 m. 
gimimo ir jaunesnių kvadrato zoninės varţybos. Berniukų komanda uţėmė 1-ąją 

vietą, o mergaičių 3-iąją vietą. 

 Sausio 13 d. mokykloje vyko 2002 m. gimimo ir jaunesnių „Drąsūs Stiprūs 
Vikrūs“ varţybos. Taip pat uţimta 1-oji vieta. 

 Sausio 17 d. Birţų „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko „Drąsūs Stiprūs Vikrūs“ 
zoninės varţybos. Jose dalyvavo 1-4 klasių mokiniai ir jie 
uţėmė 2-ąją vietą, o 4-7 klasių mokiniai parodė savo 
nepralenkiamą vikrumą ir iškovojo 1-ąją vietą. 

 Mokykloje vykusiose svarsčių kilnojimo varţybose 
gatautiškiai uţėmė 1-ąją vietą, o zoninėse varţybose 

Meškuičiuose „iškilnojo“ 3-iąją vietą. 

 Sausio 22 d. mokykloje vyko stalo teniso varţybos. Mokyklai atstovavo trys ţaidėjų komandos: 
Arminas Levindravičius, Aivaras Daukšas ir Tomas Vertelka – 1 vieta. 
Gediminas Janulis, Lukas Aukselis ir Saulius Miniotas – 2 vieta.  
Karolina Baikštytė, Eva Gruzdytė ir Daiva Švanaitė – 2 vieta. 

 Sausio 27 d. tinklinio varţybose berniukai kiek tik galėdami kovojo ir iškovojo 1-ąją vietą. 

 Sausio 29 d. mergaitės tinklinio varţybose stengėsi neatsilikti, tačiau likimas pakišo koją, tad 
uţimta 2-oji vieta.  

 Vasario 10 d. Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje vyko krepšinio 3x3 varţybos. Mergaitės ir berniukai patyrė visokiausių 
gerų ir blogų emocijų bei iškovojo 2-ąsias vietas.  

 Vasario 13 dieną mokykloje nebuvo įprastų pamokų. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – 
Vasario 16-ajai – paskirtoje projektinėje dienoje buvo galima rinktis veiklą pagal savo pomėgius. Vieni 
mokiniai traukė dainas karaokėje ir miklino kojas Just Dance 
aikštelėje, kiti pynė trispalves apyrankes, kurias vėliau dovanojo 
visiems mokiniams, mokytojams ir darbuotojams, dar kiti kūrė 
meninę instaliaciją.   
 Sporto salėje taip pat nebuvo tylu. Ten prakaitą savo 
noru liejo mokiniai, jų tėvai ir mokytojai, ţaisdami tinklinį ir 

kvadratą. Tinklinyje nepralenkiami buvo devintokai (į savo gretas infiltravę pavaduotoją Rūtą 
Kauneckienę), o kvadratą po intensyvaus „priešų“ mušinėjimo laimėjo jungtinė mokytojų ir 

tėvelių komanda. Vėliau išalkę ėjo pavalgyti 
mokinių ir mokytojos Salomėjos gamintų „Karštų 
Šunų“. Informatikos kabinete mokiniai galėjo 
pamiklinti pirštus kuo greičiau kompiuteryje suvesdami įvairius ţodţius.  Kai kam sekėsi 
nekaip, o štai Lukui Svirpliui pasisekė – laimėta pirmoji vieta. O pirmąją vietą teniso 
varţybose iškovojo 9-okas Lukas Aukselis.  
 Visi būdami sotūs, laimingi ir perpildyti emocijų dar gavo dovanų ir iš 
mokyklos direktoriaus.  Todėl net nereikia stebėtis, kad buvo nemaţai norinčių kuo 

daugiau tokių netradicinių dienų...  
         Parengė Austėja Taraškutė 
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 Praeitą savaitę visi tik ir kalbėjo apie meilę, televizorius rodė romantiškus filmus... Kodėl? Ogi todėl, kad pasaulis šventė šv. 

Valentino (arba kitaip – įsimylėjėlių) dieną. Ar ţinote, kas yra meilė? Su kuo ji valgoma? Meilė, kaip sako internetas, tai ţmogaus 

būsena, jausmas, emocijos, elgsena, mintys, suvokimas ir poţiūris. Tai viena iš esminių tarpusavio santykius ir savęs suvokimą 

lemiančių ir apibrėţiančių sąvokų. 

 O dabar įdomu, kaip mūsų mokyklos mokiniai galėtų paaiškinti meilės sąvoką:  

Karolina D. (9 kl.) sako, kad meilė – tai žmogaus jausmai kitam žmogui. 

Karolina P. (8 kl.) mano, kad tai tik sąvoka. 

Rytis V. (8 kl.) netiki meile... ( keista...) 

Lukas (8 kl.) mano, kad tai beprotiškas dalykas. 

Gabrielė (8 kl.) sako, kad tai prisirišimas prie ţmogaus. 

Donata (8 kl.) teigia, kad tai dviejų žmonių susižavėjimas (Savimi? Vienas kitu? Pasauliu?..). 

Armandas (7 kl.) teigia, kad tai didelis siurprizas gyvenime!  

Lukas D. (7 kl.) mano, kad tai šilti jausmai, artumas. 

Treneris Edgaras, ilgai galvojęs nusprendė, kad meilės nėra: „Kai turėsiu ją – pasakysiu“.  

 O maţųjų mūsų mokyklos mokinukų paklausėme, kaip gi galima parodyti žmogui, kad jį myli?  

Emilija (0 kl.) teigia, kad tai galima padaryti apkabinimais ir bučiniais. 

Jokūbas (1 kl.) mano, kad meilę galima išreikšti šypsenomis ir apkabinimais. 

Viljamas (2 kl.) sako, kad meilę galima parodyti apkabinimais, bučiniais ir darbais. 

Monika (2 kl.) teigia, kad meilė – tai geri darbai, dovanėlės. 

Liveta (3 kl.) mano, kad tai galima padaryti padovanojant gražų daiktelį. 

Marta (3 kl.) sako, kad ji meilę parodo darbais, dovanėlėmis ir bučiniais.  

Monikos (4 kl.) supratimu, meilę išreikšti reikia apkabinimais ir bučiniais. 

Liandra (4 kl.) mano, kad meilę galima išreikšti padedant, pabučiuojant, paklausiant „Kaip sekasi?“  

Karolina (4 kl.) sako, kad žmogui reikia tiesiog rodyti dėmesį ir dovanoti dovanas. 

Mokytoja Šarūnė aiškina, kad meilę galima išreikšti rodant artimam ţmogui dėmesį, maloniais siurprizais ir niekučiais.  

 Bet nepamirškime, kad prie Meilės dienos – Vasario 14-osios – visai šalia yra ir Vasario 16-oji – meilės savo Tėvynei diena. 

 Vyresnieji buvo paklausti, kaip jie supranta, ką reiškia mylėti savo Tėvynę? 

Roneta (10 kl.) mano, kad visada reikia prisiminti, kas tu esi, kur tu gyveni. 

Nida (10 kl.) Lietuvą pagerbia giedodama tautišką giesmę. 

Giedrė (9 kl.) sako, kad ją reikia mylėti ir gerbti. 

Rasa (8 kl.) teigia, kad reikia būti  patriotu. 

Arnas (7 kl.) teigia, kad jis pagerbia Tėvynę švęsdamas vasario 16 dieną. 

Eva (5 kl.) mano, kad reikia neteršti Lietuvos gamtos ir gyventi Lietuvoje. 

Mokytoja Juventa sako, kad reikia būti savo šalies patriotu, o mokytoja Jolanta mano, kad reikia 

gerbti Lietuvos įstatymus. 

 Taigi, prieiname prie išvados, kad meilę kiekvienas supranta savaip. Tad mylėkite save ir 

artimuosius, mylėkite ir savo graţiais darbais puoškite savo Tėvynę. Su (praėjusia) šv. Valentino 

diena ir su Lietuvos gimtadieniu jus visus, Mielieji!  

...meilė turi net ir savo rūšis? 
Romantiška meilė. Tokia meile daţniausiai ilgai mylimas asmuo, kuriam jaučiama aistra, 

trauka, rūpestis ir pagarba. 

Draugiška meilė. Tai šilti, draugiški jausmai ţmogui, su kuriuo jums gera kartu leisti laiką. 

Besąlygiška meilė. Tai labai stipri meilė, kai jaučiamas poreikis rūpintis kitu ţmogumi 
nepriklausomai nuo to, koks jis yra ir kaip elgiasi. 

Vaikiška meilė. Tokia meilė dažniausiai sutrikdo, kai nežinai, kas ir kodėl su tavimi vyksta. 

Įsimylėjęs visišką valdžią atiduoda tam, kurį myli, ir viską daro taip, kaip jis nori. Tokia 
paprastai būna ir pirmoji meilė. 

Agape. Tai pasiaukojama meilė. Mylintis ţmogus padarys viską, kad jums būtų gera. 
Svarbiausia, nieko nereikalaus mainais uţ savo jausmus, bet dėl jūsų bus pasiruošęs paaukoti bet ką.   

Meilės reikalais domėjosi Auksė Bašytė 
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 Pastebėjote ar ne, bet „Gataučiuke“ atsirado  nauja mada: patiems prisiminti, jums 
priminti ir neţinančius supaţindinti su buvusiais mūsų mokyklos laikraščio redaktoriais. Aną sykį 
suţinojome, kaip gyvena Deimantė Paliackaitė, o šįkart jums pristatome 2006-2007 metų 
„Gataučiuko“ redaktorių Andrių Jurkevičių. 
  Andrius pernai baigė Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Antano Gustaičio 
aviacijos institutą ir įgijo transporto inţinerijos magistro laipsnį. Dabar jis – diplomuotas skrydţių 
valdymo specialistas. Prieš kelis mėnesius grįţo arčiau gimtosios ţemės: šiuo metu gyvena 
Šiauliuose ir dirba direktoriaus pavaduotoju įmonėje, kuri uţsiima krovinių gabenimu oro 
transportu. „Gataučiukas“ jam davė šaunios patirties. Jo darbe šiuo metu tenka spręsti įvairias su 
vadyba susijusias problemas, laiku ir tinkamai dėliotis darbus, vadovauti komandai – darbas 
„Gataučiuke“, pašnekovo nuomone, tikrai prisidėjo prie to.  
Lėktuvais Andriaus gyvenimas neapsiriboja: „Gyvenime domiuosi labai daug kuo: pradedant 
sportu ir baigiant knygų skaitymu. Kadangi šiandieninė mano veikla yra susijusi su aviacija, šiam 

pomėgiui ir skiriu daugiausia laiko, skaitau daug literatūros aviacijos tema, lankau įvairius seminarus ir mokymus. Tai pat mėgstu 
aktyvų laisvalaikį, ypač keliones, todėl stengiuosi bent porą kartų per metus kur nors išvaţiuoti, ką nors naujo pamatyti ir patirti. 
Kelionėse galiu atsipalaiduoti nuo darbų, tada labai daug skaitau, nes manau, kad skaitymas – vienas iš geriausių proto lavinimo 
būdų.“ 

Pirmoji Andriaus įgauta vadybinė patirtis – valdyti maţos pagrindinės mokyklos laikraštį – dabar gali pasirodyti  juokinga, bet tuo 
metu tai buvo gana rimtas įvykis Andriaus gyvenime. Buvęs redaktorius pamena, kad jie buvo surinkę šaunią komandą, todėl darbas 
sekėsi puikiai, nors kartais prie redagavimo darbų tekdavo pasėdėti ir per naktis. Andrius dţiaugiasi, kad išmoko susidėlioti savo 
darbus, priimti ir suprasti daugelio ţmonių nuomones, dalintis mintimis, generuoti idėjas, padėti kitiems. „Nenoriu girtis, bet mano 
vadovavimo metu „Gataučiukas“ išgyveno tikrą  renesansą. Laikraštis buvo „ant bangos“: kai išeidavo naujas numeris, tikriausiai 
nebuvo nei vieno mokyklos moksleivio, kuris jo neskaitytų. Taip pat buvome „uţkūrę“ net ir maţą versliuką – laikraščio prenumeratą. 
Jį galėjo prenumeruoti ir kaimo gyventojai, o tokių buvo nemaţai. Gautos pajamos kolektyvui leisdavo išvykti į išvykas mokslo metų 
gale, o ten jau buvo visko. Visada vykdavome į gamtą ir smagiai leisdavome laiką, „Gataučiuko“ kolektyvas tais laikais buvo tikra 
šeima, kaip vienas kumštis“, – prisimena Andrius.  

Andrius pasakoja, kad „Gataučiuke“ jis labiau išpruso, pagilino savo rašymo ţinias, tačiau šiuo metu laiko rašymui neturi. Studijų 
metu vis kaţką parašydavo, net turėjo savo „blog„ą“, tačiau šį reikalą šiuo metu yra visai apleidęs, nors visad mano ir manys , kad 
rašymas yra labai geras būdas nurimti, susidėlioti savo mintis: „Nebūtina rašyti didelius romanus. Tiesiog vakare prisėdus pr ie 
kompiuterio ar popieriaus lapo galima uţsirašyti savo dienos įspūdţius. Po kelių mėnesių ar metų, radus šias uţrašytas mintis , būna 
labai įdomu pastebėti, kaip kinta tavo gyvenimas.“ 
 Dabartiniams laikraščio leidėjams Andrius Jurkevičius pirmiausia linki ţiūrėti į dalyvavimą „Gataučiuko“ veikloje kaip į smagią 
avantiūrą ir puikų laiko praleidimo būdą: „Iš gyvenimiškos patirties drąsiai galiu teigti: jei darai tai, ką mėgsti, visada ta veikla tau teiks 
tik malonumą! Tuo pačiu linkiu, ţinoma, didelių tiraţų, smagių ir gerų darbų, ir 
žinojimo, jog prisidėdami prie „Gataučiuko“ prisidedate prie visos mokyklos 
bendruomenės lavinimo ir pačių savęs tapimo geresniais. Didţiausios sėkmės darbuose, 
ačiū, kad esate!“  
 
 Su nostalgija Andriaus redaktoriavimo metus prisimena ir ilgametė “Gataučiuko” 
“prižiūrėtoja” mokytoja Jūratė Armonavičienė: “Klausimas apie buvusius redaktorius 

privertė pavartyti „Gataučiuko“ 
metraštį ir daug ką malonaus prisiminti. 
Su mokyklos laikraščio leidėjais 
paleidau nemaţai nuostabių dienų. 
Kiekvienas, kurį kolektyvas išrinkdavo 
redaktoriumi, tapdavo atsakingas uţ 
la ikraščio pasirodymą, uţ kitų 
korespondentų medţiagos rinkimą. 
Andrius „Gataučiuko“ redaktoriumi 
tapo mokydamasis devintoje klasėje. Su juo per dvejus metus nemaţai nuveikėme, 
kad nuotaikingas laikraštis pasirodytų kiekvieną mėnesį. Daţniausiai ne aš 
„spausdavau“ korespondentus atsakingiau atlikti užduotis, bet būtent redaktorius. 
Andrius buvo kūrybingas ir pareigingas.  
 Kokie įvykiai labiausiai įsiminė? 2005 metų rudenį dalyvavome rajoniniame 
mokyklų laikraščių konkurse „Nebūk abejingas“, kuriame labai gerai pasirodėme, 
tačiau vieno rajoninio laikraščio buvome apgauti ir negavome jokio prizo. Aš vis dar 
prisimenu, kaip visi laukėme ţadėtojo prizo - siurprizo. Tikriausiai tai prisimena ir 
Andrius ☺  
 „Gataučiuko“  redakcija turėjo savo tradicijas, kaip ir dabartiniai 
korespondentai. Įsimintinos mūsų išvykos į Burbiškių, Pakruojo  dvarus, 
„atsisveikinimo kelionė“ į Naisius, kurie prieš keletą metų buvo nelabai kam žinomas 
kaimelis.  Tad be laikraščio leidybos korespondentai plėsdavo akiratį. Tai buvo 
draugiškas bei linksmas kolektyvas.” 
 

Su buvusiu redaktoriumi susipažino ir jus supažindino Vygailė Mameniškytė 

Andrius su savo klasiokėmis skaito 

atsisveikinimo su kolektyvu laišką. 

Šmaikšti Andriaus priesaika 
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 Jei prisimenate, praeitame „Gataučiuko“ numeryje 

pristatėme šauniuosius penktokus. Nenutraukdami šios 

nuostabios grandinės, šį kartą apnuoginsime dešimtą klasę 

(kol dar yra laiko). Pačiupti dešimtoką ar dešimtokę buvo 

gana sunku, tačiau vis tiek radome su kuo pasikalbėti. 

 „Mūsų klasė – kaip zoologijos sodas. Tiesa, jis nedidelis, tačiau seniausias ir šauniausias visoje mokykloje. Savo veiklą pradėjome 

nuo priešmokyklinukų klasės, tada, atsimenu, uţ mus buvo atsakinga tokia šokių mokytoja. Tiesa, ji buvo blondinė – kaip ir pradinių 

klasių mokytoja Inga Švilpienė, ir dabartinė auklėtoja Juventa Jurgelienė. Jos mūsų dresiruotojos ir gyvenimo vedlės, kurioms  mes 

esame labai dėkingi (plojimai!). Artėjant prie zoologijos sodo uţdarymo, šiuo metu turime puikius aktorius, sportininkus, klounus, 

muzikantus ir dainininkus. Ne kartą esate matę „Gataučių brendo“ pasirodymus ir visas kitas organizuotas veiklas (Paskutinioji šv. 

Valentino diena – oho, kiek turėjome veiklos... Aparatūros reikalai per du frontus, karaokė, Just Dance, diskoteka pradinukams, 

linksmybės su pačiais maţiausiais, loterija, dekoracijos...).  

 Visos veiklos paliko nuostabių prisiminimų... (ech... nostalgija...). Su prisiminimais ir problemos, tačiau visas jas išspręsdavom 

(išsprendžiam) savo jėgomis! Mūsų šaunioji trupė dar ir mokosi – juk mokslo metų pabaigoje kiekvienas turėsime atsiskaityti sau, 

mokyklai, valstybei, mokytojams ir Mokytojams. Zoologijos sodo kolektyvas – draugiškas, nuoširdus ir paslaugus. Kaip sakoma: „akis 

uţ akį, dantis uţ dantį“. Atėjus laikui, kai jau mūsų čia neliks, mes labiausiai pasiilgsime vieni kitų, o ne vietos, kurioje susitikdavome. 

Juk zoologijos sodas gali keisti savo vietą, bet narių NE!  

 O visiems kitiems ir kitokiems sodams norime palinkėti, kad visada liktumėte savimi, padėtumėte savo draugui, eitumėte teisingu 

ir doru keliu. O atėjus laikui atsisveikinti, plačiai nusišypsokite –  juk uţsidarius langui atsidaro kiti vartai ar durys. Sėkmės jums linki 

Dešimtokai!“ (minčių autorius beveik ţinomas) 

 10-okų zoologijos sodo dresiruotoja, direktorė, Auklėtoja Juventa Jurgelienė, 

paklausta, ką mano apie savo klasę,  atsakė taip, kaip nuolat visiems ir kartoja jau 

n metų: „Aukso vaikai. Mano patys geriausi, mieliausi, graţiausi vaikai. Kai jie 

išeis, verksiu 3 mėnesius ir prašysiu dešimtokų, kad kartu išsivestų...“  

 Kiti mokytojai kalbėjo trumpai: 

 Mokytoja Jolanta: “Labai nuostabūs mokiniai, tokie pat kaip ir visi kiti.” 

 Mokytojas Audrius: “Be komentarų (uţtai su atitinkama veido išraiška - red. 

pastebėjimas).”   
 

Zoosodo gyventojus bandė kalbinti Vakarė Vaičiulytė 

 Ar kada pagalvojote, kas tvarko visus mūsų mokyklos popierius, kas rūpinasi viešaisiais pirkimais, kas 

turi visų mokyklos darbuotojų kontaktus, kas per dieną išsiunčia pluoštus raštų, o gautuosius uţregistruoja, 

uţantspauduoja ir nukreipia teisinga linkme? Tai gal ir retai koridoriuose matoma, bet bemaţ daugiausiai 

laiko mokykloje praleidţianti sekretorė Vida Savickienė.  

 Sekretorė mūsų mokykloje dirba jau 21 metus (prieš tiek laiko dar nė vienas net gimę nebuvot). Pirmoji 

jos darbo diena šioje mokykloje buvo 1994 m. rugsėjo 1 d.  Per darbo metus sekretorė „pakeitė“ 2 direkto-

rius, dabartinis direktorius Linas Česnulis yra trečiasis. Pasiteiravus, kas jos darbe labiausiai patinka, išgirdo-

me tvirtą atsakymą – pats darbas. Sekretorei maloniausia, kai viskas sekasi, kai supa malonus kolektyvas. 

Tačiau pasitaiko ir sunkumų. Didţiausias jų – viešieji pirkimai, reikalaujantys daug laiko. Sekretorė Vida  vargu ar turi daug laisvo lai-

ko, o jei jo netyčiom atsiranda, ji skaito knygas. Labiausiai patikusi knyga – „Vėjo nublokšti“. Per atostogas mėgsta keliauti. Iš kol kas 

aplankytų 8 šalių didţiausią įspūdį paliko Austrija. Didţiausias sekretorės pomėgis – rūpinimasis namų aplinka. Ţinoma,  svarbiausias 

dalykas gyvenime yra šeima: sekretorė Vida turi dukrą Ieva (taip pat baigusią mūsų mokyklą) ir vyrą. „Gyvenk sąţiningai“, – savo mo-

to kelis kartus pakartoja pašnekovė, pasitikinti ir savo vidiniu balsu, kuris daţniausiai būna teisingas.  

 Mokyklos bendruomenei sekretorė Vida Savickienė linki daug vaikų, naujų idėjų, geros nuotaikos ir šypsenų. O mes jums linkime , 

kad jūsų darbas jums niekada neatsibostų!  

Sekretorę kelioms minutėms nuo popierių atitraukė Erika Dagytė 
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 Visiems jau seniausiai aišku, kad mūsų mokykla yra labai sportiška. Kiekvienas sportuojame ir sportą suvokiame skirtingai. 
Vieniems sportas yra laiko stūmimas, kitiems laisvalaikis, tretiems savęs tobulinimas. Visos mokyklos turi savo mokinių ir mokytojų, 
kurie nemaţai skiria laiko sportui ir pasiekia daug pergalių. Daugeliui iš jų sportas – tai gyvenimo būdas. Tegu pasakoja patys:  
 Mokytoja Gitana Janiulienė: „Sportuoju fitnesą ( lengvasis kultūrizmas ). Pradėjau dėl sveikatos, 
o dabar sportas tapo mano gyvenimo būdu. Kartu tai mėgstamas uţsiėmimas, geros sveikatos garantas. 
Darbas su svoriais ir sveika gyvensena radikaliai pakeitė mano gyvenimą. Toks gyvenimo būdas pakeitė 
ir mąstymą, suformavo labai tvirtą asmeninę filosofiją, pasaulėţiūrą, valią, uţsispyrimą, darbštumą, 
gebėjimą besąlygiškai siekti savo tikslo. Sportuoju jau beveik 9 metus, tai tiesiog gyvenimo būdas, 
kasdienis įprotis. Sportinių aukštumų nesiekiu. Siekiu kuo ilgiau išlaikyti sportišką, jaunatvišką kūną. 
Savo vaikams privalau būti sveikos gyvensenos pavyzdys ir motyvacija. Ţinoma, niekas neprivers jūsų 
sportuoti, jei patys to nenorėsite. Tiesiog pabandykite nueiti į treniruotę 1, 2, 3 kartus – galbūt 
susiformuos įprotis (tyrėjai yra nustatę, kad įprotis susiformuoja per 66 dienas), patiks ir taip sportas 
taps jūsų kasdiene mėgstama veikla.“  

 Treneris Edgaras Medišauskas: „Sportas – tai daugiausiai laisvalaikio praleidimas. Sportuoju daug ką, 
pagrinde turbūt futbolas, krepšinis, stalo tenisas, fitnesas. Sportuoju todėl, kad sportas man patinka, myliu jį. 
Sportas man reiškia geresnę ateitį. Sportuodamas labai atsipalaiduoju ir susikaupęs viską galiu pamiršti. Kai 
uţsibrėţi tikslą, „pasiimi“ tam tikrą sporto šaką ir dedi visas pastangas, sieki geriausio rezultato. Domiuosi ir 
Lietuvos bei pasaulio sportu, seku krepšinio ir kultūrizmo naujienas. Pats sportuoju nuo mokyklos laikų, nuo 
pradinių 1-2 klasių. Sportiniai pasiekimai? Svarsčių kilnojime 16 kg. girą iškėliau 365 kartus. 100 m bėgimuose 
visada būdavau pirmas (lygių nebuvo). 2005 metais žaidžiau žolės riedulio Lietuvos rinktinėje. Tokius, kurie 
nori, bet tingi sportuoti, vadinu bevaliais ţmonėmis. Tiesiog manyčiau, jog reikia susiimti ir pradėti. Pradedant 
reikia išsiugdyti didelę valią. Valios išsiugdymas – didelis ţingsnis į priekį. Niekas niekada uţ tave nepradės 
sportuoti, jei tu to nenori – tu turi tai ţinoti. Visada ko nors siekdamas, didţiausias pastangas turi dėti pats: 
prisiversti, perlipti per save. O laikui einant tai taps įpročiu.“  
 Tomas Dalgė (7 kl.): „Iš tikrųjų daug ką sportuoju: lengvoji atletika, futbolas, 
krepšinis, šiek tiek ir tinklinis. Anksčiau pradinėse klasėse ţaidţiau kvadratą, dalyvavau 
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose. Sportas teikia sveikatos. Normaliai sportuoti 
pradėjau nuo 3-4 klasės. Paskatino mokytoja Neringa Bulienė ir mokytojas Audrius 

Mameniškis. Dabar pastebiu, kad sportuojant kelis metus rezultatai vis gerėja ir gerėja. Daug turiu pirmos vietos 
medalių. 1 km. bėgime atbėgau pirmas, 1,5 km. bėgime – antras. Tų medalių greit nebesuskaičiuosiu. Norit 
sportuoti ir jūs? Susiimkit ir pradėkit, nes niekas uţ jus nepradės. Pradėjus po šiek tiek laiko pamatysit rezultatus 
šiokius tokius, jie dar paskatins sportuoti toliau.“  

 Daiva Švanaitė (7 kl.): „Sportuoju beveik viską : tinklinį, stalo tenisą, krepšinį, 
lengvąją atletiką. Tiesiog sportas jau tapo man gyvenimo dalimi. Sportas ir 
sportavimas ugdo manyje valią, leidţia suprasti, jog nereikia pasiduoti, o kovoti iki 
galo, siekti uţsibrėţtų tikslų. Lietuvos sportu nelabai domiuosi – pačiai su draugais 
sportuoti yra linksmiau uţ viso pasaulio sportą. Sportuoti pradėjau gan anksti, gal kokioje 2 klasėje, tiksliai 
nepamenu. Sportas man daugiau yra laisvalaikis, juo save galiu puikiai uţimti. Pasiekimų sporte turiu labai 
daug iš tikrųjų... Daugiausia medalių turiu iš pradinių klasių sporto varţybų: 
kvadrato, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Nemaţai diplomų ir medalių turiu iš 
lengvosios atletikos. Jei norite sportuoti, patariu tiesiog pradėti tai daryti. Sportas 
yra gerai. Kai turi laisvo laiko, jį tiesiog gali tinkamai skirti sportui, o ne 
internetui ir visiems kitiems dalykams, kurie nebūtini.“ 
 Ūkvedys Stasys Žemeckas: „Pagrinde dabar žaidžiu stalo tenisą. Aišku, 
anksčiau daugiau sportuodavau ir futbolą , ir krepšinį, ir tinklinį. Sportuoju nuo 

vaikystės, kiek prisimenu, gal nuo 7-8 metų. Daugiausiai tai buvo savotiškas laisvalaikio praleidimas su 
draugais. O kadangi pripratau prie sporto nuo maţumės, tai jis man iki šios dienos yra tiesiog malonumas. 
Domiuosi, kas vyksta krepšinio, futbolo, plaukimo, ţiemos sporto šakų pasaulyje. O ir pats jaunystėje 
krepšinyje ir tinklinyje esu susikrovęs daugiausia medalių. Jei neţinote, nuo ko pradėti sportuoti, ateikite – 
pasakysiu!“  
 Taigi, pradėti sportuoti galime kiekvienas, tiesiog reikia vieną kitą kartą prisiversti, o paskui jau, ţiūrėk, 

ir priprasi. Nepamirškite, kad sportas – tai sveikata. O sveikame kūne sveika ir siela. Būkime sveiki!  
 

Sportininkus kamantinėjo Karolina Klimaitė 

Du pagyvenę senukai susitare : kas pirmas numirs, sapne pasirodys 
antrajam ir pasakys, ar aname pasaulyje ž aidž ia futbolą. 
Vienas mire , po trijų dienų prisisapnavo kitam ir sako:  
- Turiu tau dvi naujienas: gerą ir blogą. Visų pirma, c ia ž aidž ia futbolą 
visi, antra – tu esi įtrauktas į rytdienos treniruotę.  

Mano senele  prade jo sportuoti, kai jai buvo 60 metų. Ji nueina 
po penkis kilometrus kasdien. Dabar jai 90 metų ir mes 
neturime supratimo, kiek toli jau ji nuo mu sų yra nue jusi...  

Du vyris kai ž aidž ia golfą. Vienas kaž ko delsia, 
vaiks to pirmyn atgal, dairosi į tolį, koks 
atstumas, is  kurios puse s ve jas ir t.t. Partneris 
nebeis tveria ir piktinasi: 
- Tai ar tu pagaliau mus i kamuoliuką? 
- Suprask mane, s iandien atsivedž iau ž moną, 
anava ten se di. Tad noriu, kad smu gis bu tų 
tobulas. 
- Nejaugi tu tikrai tikiesi pataikyti į ją is  tokio 
nuotolio?! 
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 “O kur? Tai palaukit – kodėl jie? Ir aš norėčiau... Kokia 
proga? Mes tai niekur neinam...” = “Vaikai, išleidţiam laikraščio 
numerį ir einam!! Eisim, kur norėsite ir galėsite... Pasistengiam, 
parašom ir einam!” 
 Taip, tikrai ėjom, šliauţėm, čiuoţėm, ridenomės, 
griuvinėjom... Bet vis tiek ėjom! Per kalnus, kapines, miškus, 
ledus ir sniegus.  
 Pirpiantis autobusas priartėjo prie Gataučių stotelės. 
Pamatęs didelį būrį keliautojų, atsikrenkštė ir sustojo... Atsidarius 

durims pasipylė ţodţiai. Vienas įsiminė labiausiai – Domantai (toks stotelės pavadinimas). Nors viena 
persona norėjo vaţiuoti tiesiai iki Šiaulių ir ten mūsų palaukti. Bet jau tikrai ne šiandien! Gerai, kad nors 
visi kartu išlipome, nebuvo jokių pykčių, gal ir minėta persona labai norėjo paţiūrėti, kaip atrodo 
Domantų stotelė? Išlipusius iš autobuso mus nupurtė šaltas vėjas. Bet plataus pasirinkimo nebuvo – vis 
tiek teko keliauti keliais keliukais, kurie puošėsi ledu, kurį dar uţklojęs ir sniegas... Cha, buvo smagu, nes 
kelias dovanojo daug nuostabių ir juokingų kritimų, šliauţimų ir ropinėjimų... Kaţkas, net staiga 
nualpdavo... Ėjom ir kritom, kritom ir ėjom. Retkarčiais mus pasitikdavo civilizacija (Šapnagiai, Ginkūnai, Ţuvininkai). Tačiau ilgai 
neuţsibūdavome. Taip greičiau ir lėčiau slinkome tol, kol prieš mūsų akis iškilo didelis kalnas... Čia ir sustojome pasilinksminti. 
Šokom, čiuoţėm ir dainavom... Vaje, kokių puikių nuotraukų liko! Čiuoţėm visi, net ir mūsų laikraščio simbolis (jam tai pirma 

kelionė!), kuris, kaip manoma, mūsų mokykloje atsirado dėl dviejų prieţasčių. Pirmoji – jį 
atnešė gandras. Antroji skamba rimčiau: po mokykla buvo didelis aštuonkojų kaimelis, tačiau 
paveikti didelio triukšmo jie iškeliavo kitur. Per visą šurmulį pasimetė vienas, kurį šaunieji 
vaikai, jaunieji rašytojai priglaudė ir šiltai apgyvendino. Todėl kiekviename laikraščio numeryje 
mes įdedame jo nuotrauką ir ieškome jo giminaičių. Gal jį kas nors atras?.. Jei ką nors ţinote ar 
turite informacijos, būtinai mums praneškite!  
 Linksmybės ant kalno uţbaigtos su „meškutės“ 
šokiu. Tada, pajutę NATO lėktuvų persekiojimą, 
nusprendėme keliauti ten, kur saugiau. Saugiausia ir 
artimiausia vieta – Šiauliai. Gavę auksinį raktelį, 

pajudėjome į stebuklingai aukštą ir ypatingą vietą, į Šiaulių skautų tunto būklą. Vos tik 
spėjusių pasidėti kuprines mūsų jau laukė ekskursija po senąsias Šiaulių kapines ir jų 
istorijos, persmelktos mirties ir baimės ietimi. Tačiau tai tik dar labiau paskatino prisiminti 
savo istorijas... Tada mus ir pradėjo sekioti Joda Ranka (tai ne gramatinė klaida!), ji neleido 
atsipalaiduoti ir atleisti vadţių... Merginų prašymų ėjome namo greičiau, mat jos jau ir 
valgyti norėjo ir šiaip kiekvienas kampas skleidė abejonių dujas ir drebino kinkas.  

 Grįţom ten, kur turėjo būti saugu, tačiau ir čia buvo palikta keistų skanėstų ir desertų. Gaila, 
ne visi buvo valgomi, tačiau bent jau juokingi (ne visiems). Vakaras įsivaţiavo ir netrūko nieko 
(ar tikrai??), orkaitė skleidė nuostabius ir apetitą žadinančius kvapus... Kol viskas kepė, vaikai, 
mokėsi piešti – norėjo įrodyti, kad sugeba ne tik rašyti. Savyje atradome ir kitų sugebėjimų. Tai 
dainavimas ir filmavimas. Kokie mes, pasirodo, talentingi! Vėliau įsisupo ţaidimai, dar vėliau 
filmai ir gimtadienio sveikinimai. Aurelija, mes uţ tave!  
 23 valandą (tarkim) pagal mūsų dienotvarkę įlindome į savo kiautus ir pasinėrėm į miego 
karalystę... Po kurio laiko mus pasitiko rytas ir pusryčiai. Tada ţaidimai. Po ţaidimų buvo 
apsitvarkymai ir kelionė link namų autobusu (garsesniu).  
 Žodžiais ir nuotraukomis gan sunku nusakyti jausmus ir emocijas, kurie vyravo šitame 
nuostabiame ţygyje. Kiekvienas įnešė savo indėlį į šią nuostabią kelionę. Kaip redaktorius noriu 

visiems padėkoti uţ jūsų puikų tobulėjimą visur, uţ jūsų norą dalyvauti. Šis laikraščio numeris dovanoja mums dar vieną kelionę, kuri 
vėl bus kitokia ir išskirtinė!  

Žygiavo, ridenosi, ėjo keliais ir viską užrašė Lukas Svirplys 

 Kaip mėgiamiausia metų dalis yra atostogos, taip laukiamiausia 
dienos dalis yra pertraukos. Pasiteiravome mokinių, ką jie veikia per 
pertraukas ir kaip norėtų dar prasmingiau jas išnaudoti?  
Rokas (6 kl.): Vaikštau koridoriais, o norėčiau snausti (miegoti).  
Paulius (6 kl.): Vaikštau su draugais, nors būtų šaunu ir pamiegoti 
(snausti).  
Tomas (7 kl.): Bendrauju su mergaitėmis. Visai būtų smagu sportuoti ir 
mėtyti į krepšį. 
Aiva (8 kl.): Žaidžiu su telefonu. Manau, per pertraukas galėtų būti 
daugiau veiklos.  
Liveta (3 kl.): Žaidžiu su telefonu, irgi norėčiau pamiegoti per 
pertraukas. 
Gabija (3 kl.): Arba piešiu, arba žaidžiu, o norėčiau dar daugiau žaisti su 
draugais.  
Gabrielė (8 kl.): Vaikštau koridoriais. 
Saulius (9 kl.): Einu prie parduotuvės, to ir uţtenka.  
Gabrielė M. (9 kl.): „Kimarinu“. 
Klaudijus (6 kl.): Einu į parduotuve, būtų gerai pamiegoti.  
Jokūbas (1 kl.): Žaidžiu tenisą.  
Giedrė (9 kl.): Vaikštau, norėtųsi įdomios veiklos.  

Karolina (9 kl.): Trinu koridorius. 
Armandas (7 kl.): Būnu su draugais, norėčiau sportuoti.  
Rasa (8 kl.): Sėdžiu su draugais. Norėčiau dainuoti, šokti.  
Deimantė (6 kl.): Vaikštau. Norėčiau, kad būtų kokios nors veiklos.  
Asta (6 kl.): Vaikštau su draugėmis, norėčiau miegoti. 
Linas (6 kl.): Stoviu. Reikėtų daugiau sėdėti tualete. 
Karolis (0 kl.): Bėgioju, sėdžiu ant minkštasuolių, norėčiau pažaisti su 
draugais ramiame kampelyje. 
 Sako, prieš 50 metų pertraukų metu mokinės mokyklos koridoriuose 
vaikščiodavo ratais, susikibusios uţ parankių, priţiūrimos budinčio 
mokytojo. Berniukai gi sulįsdavo į kokį tamsų kambarėlį konstruoti 
radijo. Šiais laikais mus priţiūri budri kameros akis, o elektronika 
(telefonai) visuomet ir taip po ranka. Panašu, kad iki tobulos pertraukos 
trūksta tik labai nedaug: kad nereikėtų trinti koridorių, būtų gerai juose 
įrengti keletą ramių kampelių su miegamomis vietomis. Ir turbūt pailginti 
pertraukas – kad pavargėliai spėtų ne vieną posmą nusnausti...  
 
Parengė Gabrielė  
Stulpinaitė 



8/ Gataučiukas 2015 m. žiemos pabaiga, Nr. 118               PASKUTINIS 

,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS MOKYKLOS mokiniai: 
Redaktorius: Lukas Svirplys (10 kl.). Korespondentai: Auksė Bašytė, Erika Dagytė, Karolina Klimaitė, Vygailė 

Mameniškytė (8 kl.), Vakarė Vaičiulytė, Simona Svirplytė, Austėja Taraškutė (7 kl.), Gabrielė Stulpinaitė (6 kl.). 
Kolektyvui talkina mokytoja Emilija Karoblytė. Titulinį puslapį sukūrė Paulius Andruškevičius.  

Laikraštį spausdina mokytoja Renata Kvedaraitė. 

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

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

 Iššaudę uţ ne vieną šimtą litų pirktus naujametinius fejerverkus, 
sausio 1 dieną atsibudome euro zonoje. Nuo šiol esame 19-oji Europos 
valstybė, savo kišenėse ţvanginanti eurus kartu su Airija, Austrija, Belgija, 
Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgu, Nyderlandais, Portugalija, 
Prancūzija, Suomija, Vokietija, Slovėnija, Kipru, Malta, Slovakija, Estija 
bei Latvija. Vietoj taip įprasto nacionalinės valiutos trumpinimo Lt dabar 

rašysime hieroglifą primenantį € (Ctrl + Alt + E). Pirkdami praeitą 
„Gataučiuko“ numerį jūs mums „prakišote“ ir 7 užsienio valstybių 
(Austrijos, Vokietijos, Latvijos, Prancūzijos, Italijos, Airijos, Ispanijos) 
pinigų. Smagu buvo juos visus apţiūrėti ir palyginti su mūsų naujomis 
blizgančiomis lietuviškomis euro monetomis! 

Pasidomėkime, ką mano ir ką ţino apie eurą mūsų mokyklos 
mokiniai, mokytojai, darbuotojai. Ir atsiminkite, kad tarti reikia ne 
„auras“, o „euras“!  
Ar jums patinka naujieji pinigai eurai? Gražūs? 
Arnas (7 kl.): Gražūs. Jau baigiu priprasti. 
Armandas (7 kl.): Normalūs. Tas pats, kaip ir litas, nėra skirtumo. 
Donata (8 kl.): Puikūs. Labai graţūs. 
Paulius (6 kl.): Patinka. Visai nieko, graţūs. 
Matas (6 kl.): Nuostabūs. 
Mokytoja Ramunė: Ne, man nepatinka. Monetos pajuodavusios, sunku 
atskirti, ypač seniems ţmonėms. 
Mokytoja Ona: Jeigu dėl groţio, tai graţūs. Jeigu įvedė, reikia gerbti, 
turime priimti Lietuvos sprendimą. 
Direktorius Linas Česnulis: Naujieji pinigai, kaip ir senieji - nei 
patinka, nei nepatinka, bet jie reikalingi. 
Ar nebuvo gaila atsisveikinti su litais? 
Arnas (7 kl.): Ne. Esu pasilikęs 10 Lt kupiūrą atminimui. 
Armandas (7 kl.): Nė kiek. 
Donata (8 kl.): Nelabai. 
Paulius (6 kl.): Buvo gaila. 
Matas (6 kl.): Ne. Geriau euras nei litas. 
Mokytoja Ramunė: Buvome pripratę prie lito. O prie ko pripranti, tą 
gaila palikti... 
Mokytoja Ona: Aišku, kad gaila. 
Direktorius Linas Česnulis: Pinigai nėra gyvi, todėl ir negaila. 
Ar verčiate parduotuvėje eurus į litus? Jei taip, tai su kuo? 
Arnas (7 kl.): Jei nebūna parašyta kainų litais, tai paverčiu mintyse. 
Armandas (7 kl.): Neverčiu. Kam versti. jei kainos yra?.. 
Donata (8 kl.): Neverčiu, pasitikiu parduotuvėmis. 
Paulius (6 kl.): Ne. Neverčiu. 
Matas (6 kl.): Neverčiu, nes viską suprantu. 
Mokytoja Ramunė: Dabar nebeverčiu, nėra prasmės. 

Mokytoja Ona: Apytiksliai apskaičiuoju. 
Direktorius Linas Česnulis: Vis dar mintinai perskaičiuoju eurus į litus. 
Ar bijote gauti padirbtų eurų? Gal jau teko gauti ar matyti? Kaip 
elgtumėtės jų gavę? 
Arnas (7 kl.): Jei tai būtų didelė suma, tai bijočiau. Kol kas neteko 
matyti, bet jei gaučiau - kreipčiausi į policiją. 
Armandas (7 kl.): Neteko ir nenoriu matyti. Jeigu ką, tai skambinčiau į 
policiją. 
Donata (8 kl.): Nebijau. Neteko matyti. Bet jeigu taip atsitiktų, sakyčiau 
tetei: “gavau netikrą eurą, ką daryti?” 
Paulius (6 kl.): Neteko. Nelabai bijau. Net neţinau, ką daryčiau... 
Matas (6 kl.): Nemačiau ir nebijau. Jei taip atsitiktų, nuneščiau į banką ir 
prašyčiau, kad pakeistų į tikrą (na ir optimizmas...). 
Mokytoja Ramunė: Neteko. Parodoje Vilniuje ţiūrėjome, kaip reikia 
atskirti tikrą eurą nuo padirbto. Dabar pakankamai daug ţinau, kad 
atskirčiau.  
Mokytoja Ona: Nebijau. Neteko, nes tikiu, kad bankuomatuose ir 
parduotuvėse nėra padirbtų. Juos ten tikrina, o turguje pati tikrinu gautus 
pinigus pagal savo ţinias. Ţinau, kad apgavystės atveju reikia kreiptis į 
policiją.  
Direktorius Linas Česnulis: Manau, man sunkoka gauti padirbtų eurų, 
daţniausiai atsiskaitinėju kortele.  
Kaip reikia skirti tikrą eurą nuo padirbto? 
Arnas (7 kl.): Turi būti vandens ţenklas, juostelė ir vandens skaičius. 
Armandas (7 kl.): Vandens ţenklas, euro vidury turi būti sidabro 
spalvos juostelė ir daugiau nebeatsimenu. 
Donata (8 kl.): Juostelę reikia paţiūrėti, vandens ţenklas turi būti ir dar 
reikia pačiupinėti popierių. 
Paulius (6 kl.): Turi būti juostelė. Arba nusipirkti aparatą ir su juo 
paţiūrėti, ar pinigas tikras. 
Matas (6 kl.): Pagal juostelę ir numerį. 
Mokytoja Ramunė: Prieš šviesą turi sutapti skaičius, paţiūrėti popierių 
ir dar įvairiausių būdų. 
Mokytoja Ona: Pagrindinis poţymis – tai vandens ţenklas. Per televiziją 
vardino ne kartą tuos visus poţymius. 
Virėja-vedėja Rasa:  
Ar sunkiai pripratote skaičiuoti eurus? 
Sunkumų tikrai nekilo, nieko nesiskiria kaip ir skaičiuoti litus.  
Ar jums patinka naujoji valiuta? 
Reikia derintis, jei taip Lietuva nusprendė. 
Ar bijote gauti padirbtų eurų? 
Bijau, nes patikrinimo aparato neturiu. 

 Televizija, spauda, radijas ir ţmonės gatvėse daţnai primena ir moko, kaip atskirti tikrą eurą nuo 
padirbto, kaip neįkliūti sukčiams, ką daryti, jei jus apgavo. Rūpindamiesi jūsų pinigų saugumu, dar kartą 
priminsime, kaip reikia atpaţinti tikrus eurus. 

 Visose euro zonos valstybėse cirkuliuoja vienodi septynių nominalų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500) eurų 
banknotai. 

 Banknotai yra skirtingų spalvų ir dydţio. Kuo didesnis nominalas, tuo didesnis banknotas. 

 Ant skirtingų nominalų banknotų pavaizduoti skirtingų Europos epochų architektūros stiliai. 

 Atkreipkite dėmesį į pagrindinius eurų banknotų apsaugos poţymius: 
Apčiuopkite: dėl spausdinimo ypatumų banknotų paviršius yra nelygus. 
Pažvelkite į banknotą prieš šviesą: abiejose banknotų pusėse pamatysite vandens ženklą, apsauginį siūlelį ir sutapimo ženklelį skaičių. 
Pakreipkite banknotą: priekinėje pusėje matyti hologramoje besikeičiantis vaizdas. Kitoje pusėje matyti blizganti juostelė (ant 5, 10 ir 20 nominalų 
banknotų) arba spalvą keičiantis skaičius (ant 50, 100, 200 ir 500 nominalų banknotų) 

 

Tegu jums nepritrūksta naujųjų eurų!  
Skaičiavo ir domėjosi Simona Svirplytė 


