
 

Gatauč ių Marčė s Katiliu tė s pagrindinė s mokyklos laikras tis,   
Lėidž iamas nuo 1999 mėtų sausio mė n.  

 Nr.121, 2015 m. gruodis  

 Svėiki, miėliėji skaitytojai! Už uodž iat? Kvėpia s vėntė mis ir atostogomis! Todė l 

pirmiausia visus ir svėikinu su artė janč iomis S v. Kalė domis ir po jų nėtrukus 

prasidė sianč iais naujaisiais mėtais! Juk puiku s buvo bėsibaigiantys mėtai, tiėsa? 

Tad ir kitais mėtais linkiu Jums visko, ko tik troks tat! Su nėkantrumu pristatau 

paskutinį s iais mėtais „Gatauč iuką“. Is  s itų priras ytų lapų suž inositė, koks naujas 

ž mogus gyvena mokykloje pirmadieniais ir penktadieniais, kur keliavo 

dės imtokai ir pradinukai, kokiė įvykiai atsitiko mokyklojė ir už  jos ribų, kokiė 

filmai yra gėriausi. Suž inositė, kas naujo, smagaus, nėtradičinio įvyko  pėr tą laiką, 

kol nėsimatė mė. Tam rėikia tik iki galo pėrvėrsti mu sų mylimą DRAUGĄ – „Gatauč iuką“!  

 Mės tariamė Jums didėlį AČ IU  už  tai, kad ėsatė su mumis, laukiatė, skaitotė, komėntuojatė, vėrtinatė! 

Smagių Jums atostogų ir s vėnč ių (nors ir visai nėž iėmis kų)! Nėpadauginkitė maisto! Iki pasimatymo 
2016 metais! 

Redaktorė Erika Dagytė 
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 Visą laiką matomė maž ėsnius vaikus lakstanč ius pirmajamė 
auks tė, bėt ar kada paklausiamė, kaip jiėms sėkasi, kas naujo pas juos 
nutinka?  
 Kėtvirtokų mokytoja Ramunė  ir antrokų mokytoja Gitana: „Visada 
bu na linksma pasidaryti kokią nors s vėntę, nės tai lyg praskaidrina 
mokyklos gyvėnimą ir taip bu na linksma ir mums, ir vaikams. S vėntės 
daromė, kai tik yra proga: ar tai maž ytė  s vėntė  klasė jė, ar tai 
mokyklos rėnginys“. O ir mės prisimėnamė, kad paskutinį kartą 
pradinukus matė mė įž iėbianč ius kalė dinę ėglutę, skraidanč ius aplink ją su varnų apdarais ir dainuojanč ius 

kartu su nyks tukais.  
 S tai antrokams linksmiausia, kai mokytoja su jais jau nėbėgali 
susitvarkyti. Viėną diėną, kai mokytojai tru ko kantrybė  ir ji pasakė : 
„As  per jus praž ilsiu“, mokiniai ats ove : „Mes jums neleisim“!  
 Kėtvirtokai dž iaugiasi, kai jų mokytoja kalba latvis kai, dėklamuoja 
ėilė ras č ius, skaito pasakas. Jiė jau is moko viėną latvis ką ž odį – „kakis“. 
Nė nė, niėko č ia nėgraž aus nė ra – latvis kai tai rėis kia „katinas“. 
 O pirmokams smagiausia, kad jiė gali pradž iuginti kitus – 
tikriausiai rėtas kuris mokyklojė nėgavo jų su mėilė padaryto 
kalė dinio atviruko.  

 Ž inoma, maž ieji mokyklos gyventojai ir keliauja! Kas į Vilnių pasigrož e ti vaiždais nuo televižijos boks to 
(kuris skende jo ru ke), kas pasivaž ine ti traukiniu Š iauliai – Radvilis kis, kas į Klaipe dą pasigrož e ti ju ra, kas į 
s okolado fabriką pasijausti konditėriais... O s vėnč ių proga nėmaž a dalis pradinukų ruos iasi važ iuoti į tėatrą!  

 Nėbu kim paniurę ir mės – linksminkimė s bėi s ypsokimė s kaip maž iėji mu sų draugai!       
             Parengė Vakarė Vaičiulytė 
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 Rudėns viduryjė liėtuvių kalbos mokytoja Ju ratė  Armonavič iėnė , kuri 
labai myli Vytautą Mač ėrnį (turi nėt mars kinė lius su jo atvaiždu!), jo 71-ųjų 
mirtiės mėtinių proga dės imtokams ir kai kuriėms kitiėms mokiniams 
surėngė  ėkskursiją į Ž ėmaič ių Kalvariją ir poėto gimtąją S arnėlę. Kartu vyko 
ir tikybos mokytoja Elėna Vėikaliėnė .  
 Atvykusius į Ž ėmaič ių Kalvariją visus pasitiko gidas. Jis papasakojo apiė 
miėstėlį ir jo istoriją. Po gido pasakojimų visi įž ėngė  i S vč . Mėrgėlė s Marijos 
Apsilankymo bažiliką. Tėn gidas taip pat pasakojo labai įdomių istorijų apiė 
baž nyč ią. Apž iu rė ję baž nyč ią, kai kuriė nėt nusifotografavo tojė viėtojė, kur 
Vytautas Mač ėrnis mėlsdavosi pėr s v. Mis ias.  
 Po visų pasakojimų 
dės imtokai ir mokytojos 
vaiks č iojo po miėstėlį, 

apž iu rinė jo skulptu ras, gatvės... Gidas taip pat nuvėdė  
visus priė poėto ž u tiės viėtos. Vytautas Mač ėrnis mirė  
labai jaunas, vos 23 mėtų. 1944 mėtais, važ iuojant 
vėž imu, poėtui į galvą pataikė  atsitiktinė  artilėrijos 
sviėdinio skėvėldra ir atė mė  jo gyvybę.   
 Atsisvėikinę su gidu, visi patraukė  į S arnėlę – tėn 
poėto tė vis kė  ir amž inojo poilsio viėta. Pirmiausia visi 
nuė jo priė kapo, tėn už dėgė  ž vakių, pasimėldė  visi 
kartu ir priė to patiės paskaitė  kėlėtą V. Mač ėrnio 
ėilė ras č ių.          (nukelta į 4 psl.) 



4/ Gataučiukas 2015 m. gruodis, Nr. 121                                          POEZIJA 

(atkelta is  3 psl.) 

Paskui dės imtokai dar turė jo laiko už kopti ant 
kalvos ir nors truputi pasidairyti po poėto sodybą, 
kur s iuo mėtu gyvėna jo giminė s.  
 Po apsilankymo poėto gimtinė jė norė josi 
apž iu rė ti dar daugiau Ž ėmaitijos. Visi sė do į 
autobusiuką ir nuvaž iavo priė Barstyč ių akmėns. 
Tai didž iausias riėdulys Liėtuvojė. Susikibę 
rankomis mokiniai bandė  apkabinti s į riėdulį, bėt 
nėpavyko. Už tai už lipti ant jo buvo įmanoma. Kai 
kuriė mokiniai įstėngė  už sirioglinti ir s okinė ti nuo 
jo ž ėmyn.  
 Kas  s iojė įdomiojė kėlionė jė įsiminė  labiausiai?  
Austėja, 8 kl.: „Man labiausiai įsimine  didž iulis 
akmuo ir vaiks č iojimas po miėstėlį“.  
Simona, 8 kl.: „Man taip pat įsimine  didž iausias 
Liėtuvos akmuo, kuri bandė mė apkabinti, bėt tam 
pritru komė ž monių“.  
Žaneta, 10 kl.: „Įsimine  pasakojimai baž nyč ioje 
apiė V. Mač ėrnį“.  
Karolina, 10 kl.: „Man įspu dingiausia baž nyč ia, 
visos jos vėrtybė s“.   

Parengė Greta Bajalytė 

Linkė dami, kad s ią ž iėmą sulauktumė sniėgo, 
siunč iamė jums  

V. Mačernio ėilė ras tį „Snaigių muzika“   
 

Snaigė s baltos ir ž ėmė  balta – 
Raibsta akys nuo balto dangaus. 
Tau patinka – s irdis nėkalta, 

Snaigė virst ir jos u ž ėsiu gaust. 
 

Tiėsias viės kėlis baltas tolyn – 
Ž vilgsi snaige s ant medž ių s akų. 
Nėbėž vėlk tu daugiau praėitin, 
Tėgu gęsta tamsa, jau tėgu. 

 
Kyla saulė  ant balto dangaus – 

Vėrž ias dž iaugsmas is  tavo s irdiės. 
Snaigė s krinta ir pradėda gaust. 
Ir baltam spinduly atsis viėst.  
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 Pamokosė tikriausiai jau visi susipaž inotė su naująja fižikos mokytoja Birute 
Spirgiene, nuo s ių metų rugse jo pakeitusia buvusią mokytoją. Ką dar ž inome apie 
ją, is skyrus tai, kad ji bando mus is mokyti fižikos? Suž inokimė! 
 Paklausta, kodė l pasirinko fižikos spėčialybę, mokytoja Birutė  prisimėna, kad 
mokyklojė jai visi dalykai sėkė si nėblogai. Tad norė jo rinktis kaž ką tarp tiksliųjų ir 
humanitarinių mokslų – fižika buvo kaip tik pėr vidurį. Kuo įdomi fižika? 
Mokytojos nuomonė, jau viėn todė l, kad mu sų gyvėnimas nuo jos nėatsiėjamas. 
„Š io mokslo vis dar mokausi, ir kuo toliau, tuo yra įdomiau“, - patikina mokytoja, 
niėkada nėturė jusi svajonė s dirbti mokyklojė. Tač iau pradė jus dirbti mokytojos 
darbą, jai labai patiko bėndrauti su jaunais ž monė mis. Tik kartais nėjaukiai 
pasijunta tarp savo bėndraamž ių – tarsi jai ant kaktos bu tų paras yta jos spėčialybė .  
 Paklausta apiė laisvalaikį, mokytoja atsidu sta: „Kaip bu na gėra paskaityti knygą, kaip pasiilgau to...“ Taip pat 
mokytoja sportuoja, domisi aktyviais laisvalaikio lėidimo bu dais. Labai mė gsta kėlionės dvirač iais – tiėk 
Liėtuvojė, tiėk už siėnio s alysė.  
 Kaip mokytoja Birutė  atsirado pas mus? Nėpatikė sit – paais kė jo, kad ji taip pat yra baigusi Gatauč ių 
as tuonmėtę mokyklą! O ir girdė jo gandų, kad č ia labai gėri mokiniai (tai kad č ia nė gandai, o bėvėik faktai!) – 
todė l ir atė jo dirbti į mu sų mokyklą.  
 Fižikos mokytojai už davė mė ir praktinį klausimą (dė l kurio viėno ž ygio mėtu už virė  diskusijos). Norimė 
suž inoti, ant kurios turistinio kilimė lio pusė s rėikia tiėsti miėgmais į ir miėgoti: ant guminė s ar ant padėngtos 
folija? Mokytoja patikino, kad folija turė tų liėstis su ž ėmė ar grindimis (taip bus prarandama maž iau s ilumos), o 
miėgoti turimė ant guminė s pusė s.  
Mokytoja Birutė Spirgienė mokiniams linki būti darbščiais, žingeidžiais ir laimingais žmonėmis! O mes jai 

linkime neprarasti kantrybės ir kai kuriuos dalykus kartoti tol, kol įsidėmėsime.  
Kalbino Aurelija Norkutė 
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 Mokyklos laikras č io „Gatauč iukas“ ir fotografijos bu rėlio „Bė 
Bličo“ komanda, vadovaujama ir priž iu rima mokytojos Emilijos 
Karoblytė s, nuo spalio mė nėsio dalyvauja nėformaliojo vaikų 
s viėtimo programojė „Skautai: pramoga su tikslu“ ir vis nuolat kaž kur 
ėina, bė ga, važ iuoja, ropoja.. O kur gi? Trumpai galim papasakoti tai, 
kas nėpapasakojama.  
 Kapinės. Lapkrič io 4 d. ė jomė į ž ygį po aplinkinių kaimų kapinės. 

Aplankė mė nė viėnas kapinės (sėnkapį, sėntikių, katalikų, tarybinių karių), už dėgė mė po ž vakę tėn, kur 
atrodė  viėnis ėsnis kapėlis. Nėapsiėita bė už duoč ių: vyko komandinis pasitikė jimo ž aidimas, viėnosė 
kapinė sė rėikė jo rasti sėniausią antkapį, dė damos ž odį priė ž odž io ku rė mė pasaką... Ž aidė mė viėną 
ž aidimą, kuriame visos vis pasimesdavome: „Tai pala... Moč iute  bijo medž iotojo ar liu to?“ 
 Dainos. Kaip kaž kas sakė : mės – įsitrynė liai priė skautų (trintukai). 
Ta proga nuvykomė į S iaulius, kur lapkrič io 21 d. Liėporių gimnažijojė 
vyko skautų dainų konkursas. Mu sų komanda palaikė  visus dalyvius 
plojimais. Buvo nė viėn tik dainos, bėt ir ž aidimai. Oriėntačinamė 
ž aidime ture jome rasti kas tonus, paž yme tus „A“ raide. Gavome 
ž eme lapį ir pirmyn! Po ž aidimų vakare persike le me į skautų tunto 
bu klą (taip vadinamos patalpos, kuriosė skautai vykdo savo vėiklą). Tėn 
visi draugis kai gaminomė sumus tinius, dainavomė ir ilgai ž iu rė jomė 
filmus. Kitą rytą visi is simiėgoję (arba nė), ė jomė į fotografijos mužiėjų. 
Tėn pamatė mė ilgiausią pasaulyjė panoraminę S iaulių nuotrauką (jos ilgis 120 m). Pasigaminomė 
camera obscura, suž inojome visokiausių naujų dalykų apie fotografijos meną. Negalvojome, kad ta 
fotografija tokia įtraukianti!                 (nukelta į 7 psl.) 
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 Adventas. Trintukais bu ti visai nėblogai. Gruodž io 5 d. vė l 
dalyvavomė skautis kojė Advėnto popiėtė jė S iauliuosė. Pasiskirstę 
į grupes e jome daryti įvairių darbelių. Is  makaronų gaminome 
kalė dinius ž aisliukus, taip pat ir siuvomė juos is  vėltinio. 
Gaminomė ir ž vakės, advėntinius vainikus, kėpė m sausainius, 
piės ė m atvirukus. Visų nuotaikos buvo puikios. Nėt ir tada kai 
lipomė į 70 m auks č io S v. Pėtro ir Povilo katėdros boks tą – nors 
daugėliui kojos ir drėbė jo, bėt vis tiėk visiėms labai patiko. Tikrai 
nuostabus jausmas ir nėpaprastas vaiždas už lipus taip auks tai! 
 Paslaptys. Gruodž io 15 d. važ iavome į Pasvalį ir Birž us. Birž ų 

rajonė lipomė į 31 m auks č io Kirkilų apž valgos boks tą. Buvo ir 
dainų, ir klyksmo, nės kaž kas pradė jo siu buoti visą boks tą!  Na, o 
jis visiėms labai primėna mė nulį, nors yra vadinamas kanoja. 
Is vydomė karstinius ėž ėrė lius, nors jiė visi tėn atrodo lyg viėnas! 
Ė jome ilgiausiu mediniu tiltu (525 m) per dirbtinį Š irve nos ež erą 
Birž uosė. Dar is lipant is  autobuso kaž kas paklausė  „O rėikia 
pasiimti maudymukus?“ Pasvalyjė dalyvavomė ėdukačiniamė 
ž aidime „Už  kadro“ – buvome už rakintos paslaptingame kambaryje 
ir spręsdamos įvairias už duotis, iės kodamos kodų turė jomė is  jo 
is silaisvinti. Viėna komanda už truko 68 min., o kita – 75 min. 

Atsipalaidavimui po nuostabios diėnos – basėinas ir pirtys! 
 Is  visų ž ygių, is vykų, kėlionių grįž omė svėikos, gyvos ir laimingos, pilnos nuostabių ėmočijų! 
Pakartosim?                Viską matė ir papasakojo Austėja Taraškutė 
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 Turbu t visi ž ino, kas yra filmas, kino tėatras... Ar kada susimąstė tė, kiėk laiko pėr savo 

gyvėnimą ž mogus pralėidž ia ž iu rė damas filmus? O gal kiti filmą ž iu ri tik kartą pėr mėtus? Ar lėngva prisiminti filmo 

pavadinimą, kai jų ėsi priž iu rė jęs dėvynias galybės? Pasikalbė kimė su mokiniais, mokytojais, darbuotojais ir 

suž inosimė, kas ir kiėk ž iu ri, ką mė gsta ir ko nėkėnč ia ir t.t. Gal tuomėt ir suprasimė, kas tai yra gėras filmas, po kurio 

dar ilgai nėgali grįž ti į savo gyvėnimą...  

 As tuntokas Tomas Dalgė pasakoja, kad jis filmus ž iu ri per kompiuterį, daž niausiai kiekvieną s es tadienį.  Tai bu na 

siaubo arba pusiau istoriniai filmai. Paskutinis ž iu rė tas įsimintiniausias filmas buvo „Trikampis“ – apiė nėsibaigiantį 

ž udynių ratą. Filmas „Tarp ž vaigž dž ių“ priverte  susimąstyti apie gyvenimą, tode l Tomas rekomenduoja visiems jį 

pasiž iu rė ti. Tomo mė gstamiausi aktoriai yra tikrai visiėms ž inomi. Tai Jim Čarrėy, Will Smith ir Morgan Frėėman. Tomo 

nuomonė, kad filmas bu tų gėras, rėikia gėros istorijos, daug vėiksmo ir nuosėklaus pasakojimo. 

 Dės imtos klasė s mokinė  Karolina Danasaitė sako, kad filmus daž niausiai siunč iasi is  interneto ir ž iu ri du kartus 

pėr savaitę. Jai patinka komėdijos, o nėgali pakęsti siaubo filmų. Įsimintiniausias paskutinis matytas filmas buvo 

„Monstrų vies butis 2“, pasakojantis apie kalbantį tualetinį popierių. Filmas „Trys metrai virs  galvos“ Karolinai leido 

susimąstyti apiė gyvėnimą. Jos mė gstamiausias aktorius yra Jim Čarrėy. Ji visiėms siu lo pasiž iu rė ti filmą apiė dviėjų 

itin skirtingų ž monių santykius – „Ilgiausia kėlionė “. Kad filmas bu tų įdomus, Karolinos nuomonė, jį rėikia tiėsiog 

ž iu re ti su gera kompanija.  

 Karolina Pakalnytė is  devintos klase s sako, kad filmus ž iu ri per kompiuterį du kartus į savaitę. Tai daž niausiai 

bu na siaubo filmai, niėkada nėž iu ri romantinių, nės labai jų nėmė gsta. „Mirtiės už ras ai“ jai paliko labai gėrą įspu dį. Tai 

filmas apiė vaikiną, kuris norė jo is pildyti savo svajonę, pasitėlkęs mirtiės už ras us. O kas tiė mirtiės už ras ai? 

Pasiž iu rė kitė filmą ir suž inositė. Jai patinka aktoriai yra Kėnitčhi Matsugama ir Angėlina Joliė. Karolina rėkomėnduoju 

pasiž iu rė ti filmą apiė sunkiai sėrganč ią mėrginą „Dė l mu sų likimo ir ž vaigž dė s kaltos“ (o sakė , kad nėmė gsta 

romantinių – s is bu tėnt toks). Kad filmas įtrauktų Karoliną, jamė turi bu ti siaubo ėlėmėntų, gėrų spėč. ėfėktų, intrigų ir 

originali pagrindinė  mintis.                           (nukelta į 9 psl.) 
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 Mu sų mokyklos darbuotoja Raja Ivanauskienė filmus ž iu ri per televižorių kiekvieną vakarą tik rusų kalba, 
daž niausiai romantinius. Nėmė gsta siaubo filmų. Įsimintiniausias filmas „Tykusis Donas“ – apiė karą. Jos nuomonė, 
kad filmas įtrauktų ž iu rovą, rėikia gėros istorijos ir pagrindinė s mintiės. 
 Matėmatikos mokytoją pavadavusi mokytoja Monika Kapūstaitė juokauja, kad filmus per kompiuterį ž iu ri į 
mė nėsį porą kartų. Patinka komėdijos, istoriniai filmai, o labai nėmė gsta (kaip ir dauguma) siaubo ž anro. „Dvylika 
vėrgovė s mėtų“ mokytojai paliko didėlį įspu dį ir vėrtė  pagalvoti, kaip rėikia ėlgtis su ž monė mis. Filmas yra apiė 
juodaodž ių vėrgovę: ž mogus buvo laisvas, bėt jį pardavė  į vėrgovę, kuri truko 12 mėtų. Mokytojai patinka ž iu rė ti tuos 
filmus, kur vaidina juodaodž iai. Filmui rėikia „činkėlio“, kad už griėbtų ž iu rovą, sako ji.  
 Mokytoja Renata Kvedaraitė per savaitę ž iu ri filmus keturis kartus. Neme gsta siaubo filmų („nes paskui naktį 
nėgaliu už migti“). Jai patinka romantinė s komėdijos, fantastika („kur  pavėrkti galima“). Filmus ž iu ri pėr tėlėvižoriaus 
vidėo nuomą. „Ž vaigž dė s ant ž ėmė s“ – s is filmas mokytojai Rėnatai labai įsiminė . Tai istorija apiė 8 mėtų bėrniuką is  
Indijos, kuris turė jo mokymosi sunkumų dė l skaitymo sutrikimą. S į filmą mokytoja siu lo paž iu rė ti visiėms. Filmas 
„Pries  perskrendant į ž emę“ itin priverte  susimąstyti apie gyvenimą. Me gstamiausias mokytojos aktorius – Robertas 
Pattinsonas. Kad filmas bu tų gėras, mokytojai Rėnatai kartais už tėnka 
gėros nuotaikos, o kartais smagios kompanijos.  
 Mokytoja Danguolė Korsakienė ž iu ri filmus kiekvieną vakarą per 
tėlėvižorių. Daž niausiai tai bu na rusis ki istorinio ir karinio ž anro filmai 
(tik ne siaubo). Mokytoja mano, kad sude tinga kitiems pasiu lyti kokį 
nors filmą, nės visi ėsam skirtingi ir kiėkviėnam savaip tiė filmai ž iu risi 
ir skirtingą įspu dį paliėka. Kad filmas gėrai ž iu rė tųsi, jam rėikia daug 
vėiksmo ir intrigų.  
 Manau, kad filmai tikrai yra rėikalingi. Viėni prajuokina, kiti galbu t 
vėrč ia kaž ką pakėisti savo gyvėnimė. Nėt tą patį filmą visi suprantamė 
skirtingai. Bėjė, s iėmėt ir mu sų mokyklos kalė dinio karnavalo tėma yra 
filmai – smalsu bus is vysti, ką ir kaip suvaidins mu sų jauniėji aktoriai. 
Susitiksimė kino tėatrė!        Parengė Simona Svirplytė 
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Šaškės. Atidėsni pastėbė jo, drąsėsni is bandė , o ažartis kiausiėji jau 
ir turnyrus rėngia priė dviėjų s as kių stalų, kuriė viėnas po kito 
atsirado abiėjuosė mokyklos auks tuosė: pradinukams skirtas ž ėmas 
stalas pirmajamė ir vyrėsniųjų porėikiams auks tėsnis stalas 
antrajamė auks tė. Rėta pėrtrauka, kad aplink juos nėbu tų ž aidė jų. 
Ač iu  mokyklos auksarankiams už  s aunią ir naudingą dovaną!  

Siaubo naktis. Mokyklojė 
audringai ir siaubingai paminė ta 
Hallowėėn’o naktis. Viėnam 
vakarui vampyrais, giltinė mis ir 
kitokiomis pabaisomis virtę 
antros, pėnktos ir sėptintos klasių mokiniai (nuo kurių nėatsiliko ir 
mokytojos) valgė  raganų pirs tus, painiojosi voratinkliuosė, s oko ir siautė  iki 
pat tol, kol nėtėkę jė gų krito į 
miėgmais ius klasė sė...  
Svečiai. Priės  pat atostogas 
darž ėlio grupę aplankė  
svėč iai is  Jonis kio rajono 
savivaldybė s – 
administračijos dirėktorius 

Aivaras Rudničkas bėi S viėtimo ir sporto skyriaus vėdė ja 
Ingrida Mač iuliėnė . Vaikai nėspė jo kartoti “ač iu ”, kai is vydo, 
kiėk spalvingų dovanų svėč iai jiėms privėž ė !  

(nukelta į 11 psl.) 
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Tolerancija. Kaip ir kasmėt, mokyklojė paminė ta tarptautinė  
tolėrančijos diėna. Ją surėngusi sočialinė  pėdagogė  Gėrda 
Kindėriėnė  kviėtė  visų klasių mokinius piės ti, klijuoti, lipdyti mėno 
ku rinius pagal duotą tėmą (dangus, gyvu nai, ž monė s, upė s, 
mėdž iai...). Vė liau s iė ku riniai buvo suklijuoti į viėną visumą, taip 
parodant ir prisimėnant, kad kiėkviėnas s iamė pasaulyjė ėsamė 
svarbus ir vėrtingas, todė l turimė gyvėnti draugis kai ir pagarbiai.  
Puošyba. Kokios s vėntė s, jėi joms nėpasipuos ta? Jau porą savaič ių 
mokyklojė akį dž iugina bližganč ios ėglutė s, mirksinč ios girliandos ir 
sėniai bėsmėgėniai, patogiai 
įsitaisę ant langų. Visą dieną 
mokiniai kirpo, spalvino, 
klijavo, vyniojo, kabino 

įvairiausius papuos imus, kad ir sau, ir sveč iams bu tų kuo pasigrož e ti!  
Tėveliai. Kartu įž iėbti ėglutę s iėmėt pakviėsti ir tė vėliai, kuriė po to dar 

nėskubė jo skirstytis, o miėlai 
pasiliko ku rybinė sė dirbtuvė lė sė. 
Č ia gale jo pasidaryti kale dinį 
ž aisliuką ar atviruką, nusilipdyti 
molio lė ks tėlę ar is sikėpti 
mėduolių. Ais ku, nėapsiėita bė mokytojų ir mokinių pagalbos – visi kartu 
viėni kitiėms suku rė  s vėntis kai darbingą nuotaiką!  
Ženklai. Ar pastėbė jotė, kad ant pirmojo auks to koridorių siėnų darosi 
kaž kas kėisto? Pirmiausia ė mė  rys kė ti vos akim įž iu rimi kontu rai, vė liau 
jiė ė mė  įgauti piliės, mėdž ių ir dar visokias nėž inomas formas. Kuo tai 
baigsis? Stėbė kim ir pamatykim pirmiėji! 

(atkelta is  10 psl.) 
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 Kasdiėn aplink savė girdimė daug ž odž ių. Viėni jų 
ais ku s, kiti gal nė itin graž u s, o kai kuriė nėt ir 
nėsuprantami. „Gatauč iuko“ puslapiuosė 
supaž indinsimė jus su viėnu kitu maž iau vartojamu 
ž odž iu. Tad prade kim nuo ž odž io „garderobas“.  Kas 
tai, su kuo jis siėjasi mu sų mokyklos mokiniams?  
Jokūbas, 2 kl.: meteoritas 
Matas, 2 kl.: robotas  
Emilis, 4 kl.: arklys 
Arentas, 4 kl.: karys 
Austėja, 4 kl.: apranga 
Nerijus, 4 kl.: apsiaustas 
Deimantas, 4 kl.: apsiaustas  
Evelina, 2 kl.: batai 
Kornelija, 1 kl.: ge le  
Karolina, 5 kl.: mikrobai 
Liandra, 5 kl.: garde sis 
Giedrė, 10 kl.:          stilius 

Monika, 5 kl.: spintoje įde ti drabuž iai 
Gabrielė, 9 kl.: mada  

Rokas, 7 kl.: mada  
Kornelijus, 6 kl.: simbolis 

Ignas, 6 kl.: žodiako ž enklas  
Rokas, 6 kl.: kostiumas 

Viktorija, 6 kl.: kostiumas  
Darius, 10 kl.: apsirėngimo bu das  

Monika, 3 kl.: robotas 
Tomas, 4 kl.: apsiaustas 

 Tarptautinių ž odž ių ž odynas ž odį „garderobas“ 
ais kina taip: 1) visi viėno ž mogaus drabuž iai; 2) 

ru binė  – tėatro, įstaigos patalpa virs utiniams 
drabuž iams pasikabinti.  

Arč iausiai tiėsos buvo pėnktokė  Monika!  
 

Klausinėjo Greta Bajalytė 
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