
 Sveiki visi! Su jumis sveikinasi naujoji redaktore  – Erika. Mane daugelis 
jau ž inot, o jei než inot – greit suž inosit... Esu 9 klase s mokine , su „Gatauč iuku‘‘  
„dirbu“ jau ne pirmus metus. Man tai is s u kis, kurį su malonumu priimu. Nebijau 
is s u kių, nes jie gyvenimui suteikia skonio.  

Visų mylimiausia vasara jau baige si, praside jo nauji mokslo metai. Vieniems s ie 
metai mu sų mokykloje paskutiniai, kitiems jie dar tik pirmieji. Bet esme  tame, 
kad jie jau praside jo visiems (ne tik praside jo, o jau ir vienas me nuo prae jo!)... 
Vieni kibs į darbus ir toliau stengsis is mokti naujų dalykų, suž inoti daugiau, 
pasiekti geresnių režultatų vienoje ar kitoje srityje.  Se kme s jums visiems! O kiti, 
kaip visada,  stengsis tik greič iau „prastumti“ laiką mokykloje. Bet neabejoju, kad 
tai, kas ką veike  per s iuos naujus mokslo metus, pasimatys jų pabaigoje.  
 Nauji mokslo metai – naujos ide jos. Pasakysiu naujieną: mu sų ir ju sų 
„Gatauč iukas“ bus pilnas naujų ide jų.  Stengsime s jį padaryti dar įdomesnį, kad 
sulauktų dar daugiau ju sų de mesio. Mes mokome s is  savo klaidų, tode l jei s is 

pirmas s iemetinis blynas bus prisvilęs, atsipras ome. Kad gale tume pasitaisyti ir vis tobule ti, mums reike s ir ju sų 
pagalbos, tad drąsiai reiks kite savo nuomonę, sakykite pastabas, siu lykite temas, nebe kite klausine jami.  Visų 
ju sų nuomone , patarimai ir pasiu lymai yra be galo svarbu s. Nes vienas už  visus ir visi už  vieną!  

Erika Dagytė 

 

Gatauč ių Marče s Katiliu te s mokyklos laikras tis   
Leidž iamas nuo 1999 m. sausio me n .  

 Nr. 120, 2015 m. spalis  

Mokytojui 
Metus skaičiuojat 
Nuo rugsėjo lig rugsėjo. 
Dalinate save 
Nuo abėcėlės lig brandos. 
Kiek daug likimų 
Astromis žydėjo, 
Kiek daug sidabro smilkiniuos… 
Nauja ugnim vėl Jūsų akys šviečia, 
Skambučio aidu 
Virpant širdyje… 
Privalot Jūs juk 
Būti Prometėjum 
Su kiekviena 
Ateinančia diena. 
Galbūt todėl 
Nesensta Jūsų Laikas, 
O Jūsų žodžiuose 
Tėvynė ir Taika… 
O juk visiems visiems 
Tų žodžių reikia, 
Kuriais prasideda pirmoji pamo-
ka…  
 

/R. Rimšelienė/ 

Sveikiname Jus profesine s s vente s proga, linke dami, kad Ju sų akyse niekad 

negestų ta ugnele , su kuria mokote mus naujų, dar neatrastų dalykų. Ne tik 

negestų, bet ir už degtų ž inių tros kimu mus. 

Kantrybe s, ramybe s ir kasdieninių maž ų stebuklų Ju sų taip reikalingame darbe! 

“Gataučiuko” redakcija 
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Rugsėjo 1-oji 
 

Po kars tos vasaros netike tai ate jo Rugse jo 1-oji – mokslo ir ž inių 
s vente . Visi pasipuos ę, su s ypsenomis veide ir ge le mis rankose ate jo 
į mokyklą. Deja, oras nebuvo pats geriausias – vos praside jus s ventei 
prapliupo lietus. Kadangi s vente s vede jos buvo ju reive s, tad nieko 
nuostabaus, kad netike tos lietaus bangos nunes e  visą linksmą 
programą, o visus mokytojus, mokinius bei jų te velius nuplukde  į 
klases. Na ir diena! 
 

Bėgti ar nebėgti... koks dar klausimas? 
 

 1, 2, 3 JAU!!! Tai girde jo ir maž i ir dideli, ir visi, kas tik buvo rugse jo 17-tą dieną mokyklos stadione. 5-toji pamoka buvo 
netradičine , nes visi visi dalyvavo be gime. Taip buvo pamine ta Europos judrioji savaite . Kiekvienai amž iaus grupei buvo 
parengtos trasos, ir kas kaip gale jo, taip ir be go. Taip pat be gime dalyvavo ir keletas mokytojų, mokyklos direktorius Linas 
Č esnulis bei 7-toko Arnoldo mama Kristina.  
Mokytoja Gitana Janiuliene  ir jos nuostabu s antrokai buvo ypač  
nusiteikę pasportuoti. Kiekvienas ant nugaros ture jo po kortelę 
su paais kinimu, kas yra be gimas ir kuo jis naudingas. Ar ne 
puiki motyvačija? 
 

Prizas geriausiems 
 

2014-2015m. m. tuo metu buvusi penkta (o dabar jau s es ta) 
klase  S auniausios klase s rinkimuose nuskyne  pergalę. Už  tai 
gavo ir prižą. O prižas buvo nemokama kelione  bet kur, kur tik 
visa klase  nori. Vaikai pasirinko važ iuoti į Anyks č ius. Turbu t is kart prisimine te, kaip kaž kada moke te s (ar dar tik mokysite s) 
Antano Baranausko eile ras tį „Anyks č ių s ilelis“? Tame s ilelyje s es tokai aplanke  ras ytojo Jono Biliu no kapą, buvo prie Puntuko 
akmens. Ž inoma, vaiks č iojo ir naujuoju medž ių lajų taku. Ir kaip gi be linksmybių? Visi linksmai važ ine josi su rogute mis 
(kurioms nereikia laukti sniego), tad juokas aide jo visą dieną... 
 

Kur gi daugiau... 
 

Rugse jo 15-tą dieną 8-tokai nusprende  važ iuoti paž aisti daž asvydž io į Naisius. Nuvykus ten, lyg tyč ia Dievas nusprende  
pajuokauti, is pildamas didž iulį lietų. De l prastų oro sąlygų teko viską ats aukti. Bet grįž ti į mokyklą nieko nenuveikus visai 
neįdomu. O kokia visų mokinių tradičija kur nors is važ iuojant už sukti?.. Į „Akropolį“! Nors jau buvo klase  prisiž ade jusi ten 
nebevaž iuoti (nes labai pabodo ten lankytis), bet o ką gi daugiau veikti? 
O  Rugse jo 18-tą dieną 9-tokams pasiseke  paž aisti daž asvydį. Buvo kur kas geresnis oras ir daugiau laimingesnių veidų. 
 

Naujasis vairuotojas 
 

Turbu t visi jau pastebe jote jog vieną is  geltoniukų vairuoja naujas vairuotojas. Tai 4-toko ir 7-toko te tis Jeroslavas 
Petrus iu nas. Nepamirs kit pasisveikinti, įlipdami į autobusą! 
 

Kažkas dar pasikeitė? 
 

S iais metais viskas labai pasikeite . Pirmiausia, mokytojai. Is  mokyklos is e jo fižikos mokytoja Daina Rudiene , o vietoj jos dabar 
dirba nauja mokytoja Birute  Spirgiene . Vietoje sočialine s pedagoge s Juventos Jurgeliene s nuo s iemet bendrausime su po ilgo 
laiko į mu sų mokyklą grįž usia Gerda Kinderiene (apie ją skaitykite 4 psl. ) Dar yra net dvi laikinos anglų kalbos mokytojos – 
Daina Žožiene  ir Asta Galiniene  – pavaduojanč ios mu sų įprastinę mokytoją Ju ratę Balč iu naitę. Kur ji dingo? Papasakos pati, 
kai sugrįs . Is  visos s irdies linkime jai greič iau pasveikti! 

Viską suregistravo Austėja Taraškutė 

Kapų priež iu ros spečialistai!Kapų priež iu ros spečialistai!  
  

Ko nereikia – is rave sim,  
Kas naudinga – pasodinsim,  
Kas is dž iu vę – tą paliesim,   
Ir ž vakelių prismaigstysim! 

Ir visa tai tik per 15 minučių!  
Brigada atvyksta į bet kurią Lietuvos 
vietą (pageidautina, kad netoli bu tų 

“Akropolis”)!  
 

Visais klausimais kreiptis į darbų 
skirstytoją J. J.  
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 Ar gale tume te į mokyklą eiti be telefono? O gal patiktų vaiks č ioti su 
uniformomis, kurios primena ju sų te vų laikus? Gerai, kad to dar ne ra mu sų 
Gatauč ių mokykloje, nes Anglijoje tai įprasta.  
 Kode l kalbame apie Angliją? Ogi tode l, kad buvusi mu sų mokyklos mokine  
Daiva Švanaitė pernai baige  č ia 7 klasę ir emigravo į s ią s alį. Tad ji mums 
papasakos, kaip skiriasi taisykle s, pamokų trukme , mokslas ir visas gyvenimas... 
 Daiva Lietuvą paliko ne savo noru: jos s eima emigravo, tad jai teko vykti 
kartu. Dabar ji gyvena Anglijos mieste Bostone. Kaip ž inome, pinigai ten vadinami 
svarais, bet Daivai visis kai nebuvo sunku priprasti prie jų. Prie laiko priprasti taip 
pat nebuvo sunkumų (nuo Lietuvos jis skiriasi dviem valandom), te ra vienintele  
problema: „nervina, kai pas mane dar tik 22 val., o Lietuvoje jau 24 val., visi draugai 
jau miega, o man tenka „kimarinti“ vienai“.  
 Daiva lanko Bostono mokyklą. Ji dabar yra devintoke  (is  7-os klase s – tiesiai į 9-tą!) ir toje mokykloje 
mokysis iki 11 klase s. Jos klase je mokosi apie 30 vaikų. Mokyklos taisykle s irgi skiriasi: 15 min pries  prasidedant 
pamokai, reikia pereiti privalomą patikrą, kur paž iu ri, ar pasiruos usi pamokai, nepasidaž iusi labai rys kiai (lakuoti 
nagus galima tik bespalviu nagų laku, o veido daž ų naudoti tik truputį), patikrina,  ar neturi mobilaus telefono, nes 
tai yra draudž iama. Paklausta, ar lengva laikytis s itų taisyklių, Daiva drąsiai atsake : „Taip, mobilaus telefono net 
nepasigendu, o į mokyklą ir nereikia eiti „is sis paklinus“ veido“. Už tai apie uniformas Daivos nuomone  ne pati 
geriausia: „Man labai jos nepatinka, negraž ios, visi einame vienodi, kaip is  kokio konvejerio... Bet laikui be gant 
priprasiu“.  
 Pamokos prasideda 9 val. Kasdien Daiva turi 5 pamokas, kurios baigiasi 15.25 val. Pamokų trukme  – 1 val., 
pirma pertrauka  –  5 min, antra – jau 1 val., taip ir sukasi ratu... Per ilgąsias pertraukas ji valgo, daro namų 
darbus, bendrauja su draugais.  Su naujais draugais ne ra sude tinga: „klase je yra lietuvių, kurie padeda per 
pamokas“. Ten darbai vertinami ne mums įprastais paž ymiais, o raide mis A, B, C, D E, F, G. A – labai gerai (atitinka 
mu sų 10), o tolesne s raide s – vis blogiau. Paž ymius ras o ant darbų ir į knygutes. Jei mokinys nori, jam mokytojai 
gali sukurti elektroninį puslapį, bet ten suras yti tik klase s ir namų darbai. Po pamokų Daivai bu na papildomos 
anglų kalbos pamokos: „Ten labai lengva, moko viską nuo paprasč iausių ž odž ių.“ Antradieniais e me  lankyti 
kreps inio bu relį, ve liau ž ada ir daugiau sportuoti. 
 Laisvalaikiu Daiva vaiks to po parką, ž iu ri televižorių, se di prie kompiuterio, eina „shop‘intis“, retkarč iais 
tenka priž iu re ti su ne nus. „Kartais pasijauč iu kaip Lietuvoje, nes tam mieste gyvena daug lietuvių, vienoje 
parduotuve je  irgi dirba beveik vieni lietuviai“, – pasakoja Daiva. Tenka ir anglų kalbą panaudoti, bet dar kalba 
nedrąsiai, labiau supranta, ką kiti sako.  
 Papras yta palyginti mokymąsi Lietuvoje ir Anglijoje, Daiva nesuabejoja: „Mokslas lengvesnis Anglijoje, bet 
man asmenis kai labiau patiko Lietuvoje“. 
 Linkime Daivai se kme s pritampant naujoje s alyje! O ju s nesakykite, kad mu sų mokykloje jau taip negera – 
svetur bu na ir dar blogiau.  

Kalbino Simona Svirpytė 

Tamse jant vakarams, namie jaukumo suteiks ž vake s. Kaip pasidaryti originalią 
ž vakidę, mums pataria ikimokyklinukas Jomantas. Reikia dekoratyvinių 
moliu ge lių (dabar pats laikas paies koti jų savo darž e ar papras yti kaimyno 
sodininko) ir maž ų ž vakuč ių. Peiliu atsargiai nupjaukite moliu go apač ią (kad 
tvirtai stove tų), o virs uje is skobkite skylę įstatyti ž vakutei. Jei ji dar ir 
kvepianti – ju sų rudens vakarai bus itin romantis ki!  
 

Daugiau rudens gėrybių ir įdomiausių dirbinių iš jų galite pamatyti pradinukų 
parengtoje parodoje, veikiančioje pirmajame mokyklos aukšte! 
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 Kaip jau pastebe jote, mokykloje daug kas pasikeite . Vieni ate jo, kiti is e jo. 
Is e jus buvusiems 10-okams, is e jo ir jų aukle toja (dar per s imtadienį ji pras e  
aukle tinių is einant is  mokyklos is sivesti ir ją kartu – ž iu , noras ir is sipilde !). Bet į 
sočialine s pedagoge s vietą po sude tingo konkurso ate jo dirbti naujas ž mogus. Jau 
gal ir visų nuž iu re ta, bet nedaug kas ž ino ar atpaž įsta s ia naują mokytoją. O is  tiesų 
s iai mokytojai mu sų mokykloje jau ne pirmi mokslo metai. Tad susipaž inkime is  
arč iau ir suž inokime, kur buvo dingusi Gerda Kinderienė ir kode l ji grįž o.  
 

Po kiek metų sugrįžote į šią mokyklą ? 
Po 9 metų pertraukos. Pries  tai č ia dirbau 3 metus.  
Kodėl buvote išėjusi iš mokyklos ir ką veikėte visą tą laiką? 
Pirmiausia is e jau vien de l to, kad laukiausi dukters, o be to, nore jau is bandyti save 

ir kitose srityse. Pau ge jus dukrai, dirbau kitose s vietimo įstaigose.  
Kaip atsitiko, kad sugalvojote grįžti į mūsų mokyklą? 
Sugrįž au, nes s is darbas man visuomet patiko, o ir niekada nebuvau nutolusi nuo mokymo, mokinių, mokyklos. 
Koks jausmas grįžti į tą pačią mokyklą, matyti tuos pačius mokytojus, būti tarp tų pačių sienų? 
Tai yra nuostabus jausmas, kai grįž ti i tą patį „katile lį“ ir ž inai, kad gali č ia daug ką nuveikti. Viskas s ioje 
mokykloje yra paž įstama, sava, nereikia pratintis, kaip kad bu na is  pradž ių. Dirbsiu tą patį sočialine s pedagoge s 
darbą – de l to jauč iuosi laiminga. 
Tik sugrįžusi, iškart gavote ir auklėjamą klasę – energinguosius ir smalsiuosius penktokus. Kokie yra 
naujieji jūsų auklėtiniai ? 
Jau spe jau pastebe ti, kad jie yra puiku s mokiniai. Ais ku, kaip ir kiekvienas 
ž mogus, jie yra reikalaujantys de mesio, bet tai natu ralu – vis tiek jie juk dar 
vaikai. 
Kuo ši mokykla yra jums graži? 
Skirtumas nuo tų laikų, kai anksč iau č ia dirbau – akivaiždus. Juk dabar mokykla 
labai pasikeitusi is oris kai, visis kai renovuota. Dar ji yra graž i tuo, kad č ia dirba 
nuostabu s mokytojai ir yra ugdomi nuostabu s mokiniai.  
Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 
Laisvalaikiu skaitau knygas, keliauju.  
Kuo vaikystėje svajojote būti užaugusi? 
Is  pradž ių nore jau kaip ir moč iute  bu ti siuve ja, po to – medičinos darbuotoja, 
kaip ir mama. Augant norai keič iasi, tad kai prade jau eiti į mokyklą, stebe dama 
mokytojus už sinore jau ir pati bu ti mokytoja (net kai buvome maž i, namuose 
neretai ž aisdavome mokyklą). O kai baigiau mokyklą, tada jau tvirtai ž inojau, 
kad noriu dirbti su mokiniais ir bu ti arba psičhologe , arba sočialine  pedagoge . 
Ar patinka jūsų darbas? 
Taip, nes as  jį labai myliu. Į darbą einu kaip i s ventę. 

„Gataučiuko“ kolektyvas linki, kad ši šventė niekada nesibaigtų! 
 

Parengė Vakarė Vaičiulytė 

 Įsigijai naują is manųjį telefoną ir nerandi jame reikalingų funkcijų?  
 Sugalvojai pasidaryti asmenukę su draugais, bet į kadrą nesutalpini visų 
norinč ių? 

 Nori įamž inti gimtadienį, klase s is vyką ar vakare lį, bet neturi kuo 
fotografuoti? 

Išmanieji pradinukai tau padės, patars, pamokys!  
 

Ieškoti pertraukų metu pirmame aukšte.  



5/ Gataučiukas 2015 m. spalis, Nr. 120                          IŠ ARČIAU 

 Kaip visi ž inote, mu sų senasis (ne amž iumi!) redaktorius Lukas 
Svirplys, pabaigęs mu sų mokyklą, baige  ir savo darbą „Gatauč iuke“. Bet nauji 
metai, nauji ve jai. S iandien noriu jums pristatyti naująją mokyklos laikras tuko 
redaktorę devintokę Eriką Dagytę. Tikriausiai visi ją paž įstate, bet galbu t 
suž inosite ir s į tą naujo?  
 Erika yra labai aktyvi mergina, tad atliekamo laiko ji nelabai ir turi, bet 
radusi kokią laisvą minutę stengiasi pailse ti. Ir č ia pat priduria: „Bet vis tiek 
negale č iau gule ti lovoje visą dieną ir nieko neveikti, tad tiesiog pailsiu ir ve l 
viskas is  naujo“. Pome gių devintoke  turi tikrai daug, kartais net pati galvoja, 
kad net per daug. Vienas is  didž iausių jos pome gių yra sportas. Kartu su 
mokslais jis už ima didž iąją Erikos laiko dalį: „Suspe ti į visus bu relius, 
treniruotes (ji treniruojasi ne tik mokykloje, bet ir Jonis kio sporto čentre) yra 
sunku. O dar ir gerai mokytis reikia – manau, taip sugeba ne kiekvienas“. O 
laiko dar skirti reikia ir s eimai, ir draugams. Ir „Gatauč iukui“ – juk visų 
akivaiždoje tai prisieke !  
 Laikras tuko komandoje ji dirba jau treč ius metus. Apie „Gatauč iuko“ 
kolektyvą ji atsiliepia labai gerais ž odž iais, bet taip pat atvirai sako, kad bu na 
visko: „Ir pasiginč ijam, ir pasipykstam, bet susitaikom ir toliau dirbam kaip 
viena s eima“. Paklausta, kaip jauč iasi, tapusi naująja redaktore, neslepia, kad 
labai dž iaugiasi, bet kartu jauč ia, kad jai dabar klius didesne  atsakomybe : „Man tai is bandymas, bet manau, kad jį 
is laikysiu ir toliau draugausiu su „Gatauč iuku“. Erika ž ada stengtis įnes ti daugiau spalvų į laikras tuko puslapius.  
 Linkime Erikai nepavargti visose savo veiklose!  

Kalbino Auksė Bašytė 

REDAKTORĖS PRIESAIKAREDAKTORĖS PRIESAIKA   

“Aš, Erika, pasižadu niekada jūsų nepavesti, atsiųsti straipsnius laiku, būti 

draugiška, sutarti su visomis ir niekada niekada jūsų nepavesti (dar kartą)”. 

2015-09-10, Mūšos tyrelis 

 Praside jus  naujiems mokslo metams, 
nuspręsta aktyviai kovoti su mokinius is tinkanč iais 
nuovargio priepuoliais. Tuo tikslu pirmojo auks to 
“akvariume” įrengta net 10 miegamųjų vietų, kur 
kiekvienas, nukankintas mokslo nas tos ir kietos klase s 
ke de s, gali palaimingai is sitiesti minks tame guolyje* 

Kadangi norinč iųjų nusnu sti skaič ius nemaž as, prie 
“akvariumo” rikiuojasi eile s. Laimi greic iausi, per 2 
sekundes nuo skambuč io sugebantys atskrieti į poilsio 
žoną. Kitiems lieka treniruotis (be gime) arba toliau 
snausti se domis per pamokas.  

*Oficialiai šie guoliai vadinami sėdmaišiais.  
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 Vieną saule tą dieną, kai dauguma mokinių se de jo pamokose ir moke si, kai kas is siruos e  į ž ygį. Kur? Ogi į 

netoliese esantį Mu s os tyrelį (liaudis kai vadinamą tiesiog pelke). „Gatauč iuko“ ir foto bu relio „Be bličo“ ž ygyje 

dalyvavo 12 ž monių. Teko nukulniuoti 7 km nauju paž intiniu taku, taip pat ture jome atlikti įvairiausių už duoč ių. 

Viena jų – stebe ti gamtą ir padaryti kuo daugiau nuotraukų foto bu reliui (kurias paskui aptarsime ir rinksime 

graž iausias). Buvo tikrai daug graž ių vaiždų, kuriuos gale jome fotografuoti. Kas telefonais, kas fotoaparatais, bet 

visi rado kaž ką įdomaus įamž inti.  

 Ž ygis praside jo nuo naujosios „Gatauč iuko“ redaktore s 

rinkimų ir jos priesaikos is  apž valgos boks to (plač iau apie tai – 5 psl.). 

Einant toliau, prie kiekvienos tako stotele s mums buvo paruos tos 

už duotys. Jos buvo labai įvairios ir įdomios. Viena is  jų buvo 

komandine , kai reike jo bendrai ir vienodais ž odž iais atsakyti į 

mokytojos pateiktus klausimus. Dar viena – is bandymas mums, 

siekiant suž inoti, kaip paž įstame vienas kitą. Reike jo paras yti apie 

save 2 tiesas ir 1 melą, už siklijuoti ant nugaros ir leisti kitiems paž yme ti neteisingą teiginį. Daug kas paž yme jo 

gerai, bet kai kurie ir suklydo. Taip pat mu sų lauke  labai įdomi, juokinga ir sunki už duotis... Ant takelio buvo 

sude tos kliu tys. 10-toke  Giedre  ture jo už siris ti akis. Kitų už duotis buvo po vieną sakyti jai, kur de ti koją, kad 

pereitų taką neis varč iusi sude tų daiktų. C ia buvo daug netike tų kritimų ir 

juoko iki as arų. S iaip ne taip, supratę, kad reikia ne s aukti visiems kartu, o 

kalbe ti po vieną, s ią už duotį įveike me. Gana lengvai susidorojome ir su 

komandine ras ymo už duotimi – pagal duotą raidę per pusę minute s 

sugalvoti kuo daugiau ž odž ių ir juos už ras yti.  Įdomus buvo ir garsų 

atpaž inimo ž aidimas, neapsie jom ir be visų me giamų skautis kų 

pritu pimų... 

 Mu s os tyrelio paž intinis takas yra patekęs į Lietuvos rekordų knygą kaip 

ilgiausias pelke je lentų takas. Jo ilgis – 3,6 km. S iame take yra įrengta 11 stotelių, 

kuriose supaž indinama su draustiniu ir jo vertybe mis. Taip pat jame yra apž valgos 

boks tas, Tyrelio akmuo ir buvusios partižanų stovyklaviete s. Mu s os tyrelyje 

už fiksuota 115 pauks č ių ru s ių, is  kurių 22 saugomos. Pagrindinis tako įrengimo 

tikslas – apsaugoti nuo is nykimo unikalias draustinio gamtines vertybes. Dar 

nebuvote? Apsilankykite! Patike kite jaunaisiais fotografais ir ž urnalistais:  ten tikrai 

yra ką pamatyti ir suž inoti! O jei pasiseks, gal ir pelkių laumę sutiksit...  

Dalyvavo, matė ir užrašė Greta Bajalytė 
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Neparengė A. N. 

Neparengė G. S. 
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 1. Mokykloje privalomos plaukimo pamokos: 

A) Suomijoje 
B) Danijoje 

C) Lenkijoje  

2. Labiausiai lankoma turistų: 

A) Pranču žija 

B) Italija 

C) Vokietija 

3. Oficiali spalva – oranžinė: 

A) Ispanijoje 

B) Nyderlanduose 

C) Airijoje 
4. Švenčiamas ne gimtadienis, o vardadienis: 

A) Vokietijoje 

B) Vengrijoje 

C) Lenkijoje 

5. Garbina raudonąją papriką: 
A) Vengrijoje 

B) Ispanijoje 

C) Italijoje 

6. Himnas yra be žodžių: 

A) Ispanijos 
B) Nyderlandų 

C) Airijos 

7.  Šalies pavadinimas yra “triušių žemė”: 

A) Italija 

B) Ispanija 
C) Pranču žija 

8. Didžiausias zoologijos sodas yra: 

A) Vokietijoje 

B) Danijoje 

C) Lenkijoje 

9. Daugiausiai kartų laimėjo Euroviziją: 

A) Pranču žija 
B) Italija 

C) Airija 

10. Šakutė atsirado: 

A) Lenkijoje 

B) Ispanijoje 

C) Italijoje 

11. Dviračių sostinė: 

A) Danija 

B) Nyderlandai 

C) Vengrija 
12. Švenčiama Klaidos diena: 

A) Airijoje 

B) Italijoje  

C) Suomijoje 

13. Reikia visada nešiotis pasą: 
A) Vengrijoje 

B) Pranču žijoje 

C) Vokietijoje 

14. Per šv. Kalėdas žiūri “Vienas namuose:” 

A) Vokietijoje 
B) Airijoje 

C) Lenkijoje 

15. Laimingiausia pasaulio šalis: 

A) Suomija 

B) Danija 
C) Pranču žija 

 

 

 Rugsėjo 26 dieną minėjome Europos kalbų dieną. Su 10 Europos šalių galėjote susipažinti, 
skaitydami įdomiausius faktus, iškabintus ant kabinetų durų, o bibliotekoje—pasimokyti tų kalbų 
žodžių. Kiek išmokote? 

IŠSPRĘSK testą, ATNEŠK šią savaitę į biblioteką ir LAIMĖK saldų prizą! Žinoma, jei būsi vienas iš 
trijų, atsakiusių teisingiausiai.  

,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS MOKYKLOS mokiniai : 
Redaktorė: Erika Dagytė (9 kl.). Korespondentai: Auksė Bašytė, Aurelija Norkutė (9 kl.), Vakarė Vaičiulytė, Simona 
Svirplytė, Austėja Taraškutė, Greta Bajalytė (8 kl.), Gabrielė Stulpinaitė (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  


